2

الخميس  28حزيران  2018العدد 3501

الخميس  28حزيران  2018العدد 3501

سياسة

ّ
«األشباح» تأمر ...والحريري ينفذ!
على الغالف

َ َ
عندما ُيطالب سعد الحريري بالتعامل مع مسار تأليف
حكومته الثالثة ،بأريحية مختلفة ،كأن يجلس ومن
حوله «الكبار» في بلده أو طائفته ،سواء من يختلف
حسين أيوب
ال ُي َ
حسد سعد الـحــريــري على موقفه
أو مــوقـعــه .عـلــى م ــدى  13عــامــا ،خسر
الكثير .خسر وال ــده ،وتـلــك خـســارة ال
تـعـ َّـوض .خسر معظم العائلة ،عندما
فـ ّـرقــت الـثــروة والـحـســابــات املتضاربة
بـ ــن األش ـ ـقـ ــاء وال ـش ـق ـي ـق ــات .مـ ــن ك ــان
ً
ي ـت ـص ـ ّـور م ـث ــا أن مـحـمــد ب ــن سـلـمــان
سيستنجد باألخ األكبر بهاء الحريري،
لــإجـهــاز عـلــى سـعــد ال ـحــريــري؟ حتى
عــائـلـتــه ال ـص ـغ ـيــرة ،ل ــم يـعـطـهــا الــوقــت
الــذي تستحقه ،بني بيروت والرياض
وباريس وأخيرًا لندن.
خسر ثــروة ،وهــو األعــرف بــن أخوته،
كيف جمعها وال ــده ،وم ــاذا كلفته هو
شخصيًا مــن ان ـت ـظ ــارات ،ك ــأن يقضي

ال ُي َ
حس ُد االبن ،ألنه بالغ
في سعوديته ،على
خطى والده من قبله
س ـعــد ش ـه ـرًا أو اث ـن ــن ف ــي ال ـص ـحــراء
ب ــان ـت ـظ ــار ن ـه ــاي ــة رحـ ـل ــة ص ـي ــد ي ـعــود
بعدها «عــزوز» (عبد العزيز بن فهد)،
فيضع توقيعه ـ ـ كلمة السر اإللزامية
إلـ ـ ــى ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان .ت ــوقـ ـي ــع م ـل ـك ــي جـعــل
«سعودي أوجيه» ،وفي وقت قياسي،
بني كبريات الشركات العاملية في عالم
املقاوالت ،وجعل رفيق الحريري رقمًا

ال يـغــادر قائمة أغنياء العالم .الورثة
تقاسموا الثروة ،فلم يعد القرار واحدًا
كما كــان في زمــن والــدهــم .ليس غريبًا
إن باع أخوة لسعد بضعة عقارات عبر
الهاتف أو خالل رحلة استجمام أو في
سهرة سمر مع أصدقاء .هم ال يعرفون
الكلفة التي دفعها والدهم حتى بلغ ما
ً
بلغه ،لذلك ،ال يعنيهم أصال أن يعودوا
إل ــى لـبـنــان أو أن يـتـمـلـكــوا فـيــه أو أن
يحافظوا على رمزية عقار أو مؤسسة
أو أي شيء آخر.
وحده سعد الحريري ،من بني أخوته،
ت ـ ــورط ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة و«ال ـب ـي ــزن ــس»،
ف ـكــانــت ال ـن ـت ـي ـجــة إف ـ ــاس ال ـك ـث ـيــر مــن
خـ ـي ــارات ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة ع ـل ــى م ـ ــدى 13
عامًا ،وإفــاس إمبراطورية «سعودي
أوج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــه» .ن ـ ـهـ ــايـ ــة بـ ــائ ـ ـسـ ــة ل ـل ـش ــرك ــة
وأص ـح ــاب ـه ــا ول ـل ـعــام ـلــن وامل ــوظ ـف ــن
فيها (بلغ عددهم في مرحلة ما حدود
ال ـ ـ  120أل ـف ــا) م ــن أربـ ــع ريـ ــاح األرض،
وبينهم نسبة من جمهور حــريــري ،ال
بــل مــن نــواتــه الصلبة ـ األم فــي صيدا
ع ـ ّـاص ـم ــة الـ ـجـ ـن ــوب .ن ـه ــاي ــة مـ ـق ــاوالت
ً
وفرت له أمواال «أكثر من الرصيد الذي
حظي به والده» ،على ذمة العارفني.

سعد ...والسعودية الجديدة

ال ُي ـح ـ َـســد س ـعــد ع ـلــى إرث س ـيــاســي،
ً
دم ّ
دم وال ــدهٌ .
أوالُ .
ّ
غير
حصله بــالــدم
وج ــه ل ـب ـنــان .أطـ ــاح س ــوري ــا م ــن حيث
لــم تحتسب قيادتها وال الحلفاء وال
الـكـثـيــر م ــن ع ــواص ــم الـ ـق ــرارٌ .
دم ،أع ــاد

ُ َ
المطالب شخصًا آخر ال يشبه
أو يتفق معهمُ ،يصبح
الحريري االبن نهائيًا .لم يعد الرجل سيد نفسه .جاءته
سيفوتها أو ّ
ّ
فوتها ،على
الفرصة (األسر) ،لكنه

االنتخابات شيء
وما بعدها شيء آخر
وقف سعد الحريري على منبر الذكرى
الـثــالـثــة ع ـشــرة لــرحـيــل وال ـ ــده .خاطب
ال ـج ـم ـه ــور امل ـح ـت ـشــد هـ ـن ــاك ب ـصــريــح
العبارة« :ليس لدينا مال لالنتخابات،
ه ــل ه ــذا ج ـيــد؟ ن ـحــن ت ـيــار يــرفــض أن
يتحالف مع حزب الله» .هذه هي ذروة

الحريري ومتالزمة
استوكهولم
حسن عليق

ّ
مضطر إلتقان فن اإليماء .يريد أن يقرأ
ّ
ف ــي ال ـف ـن ـجــان .أن ي ـفــك حـ ــروف محمد
ب ــن س ـل ـمــان ونـ ـظ ــرات ــه .أن ي ــدع ــي أنــه
يفكر فــي مــا يفكرون فيه .أن يستقبل
«الخواجات» بعيد منتصف الليل .أن
ّ
ي ـفــرش لـهــم ال ـس ـجــاد األح ـم ــر .أن يـهــز
برأسه مع كل إيماءة في ّ
أي اتجاه من
اتجاهات السياسة واملال .يكاد البيت
ال ـحــريــري يـعـيــش حــالــة حـظــر تـجــوال
عـنــدمــا يـصــل «هـ ـ ــؤالء» .كـلـمـتــ(هــم) ال
ُ
ت َرد ...هم يمثلون من يمثلون ونفوذهم
بات مترامي األطراف ،و«الخير لقدام»
على ّ
حد تعبير أحد العارفني.
نموذج تعامل سعد الحريري «املتشدد»
مع امللف الحكومي فاقع للغاية .صارت
القوات اللبنانية شريكته في الدفاع عن
اتفاق الطائف .في رفــض أيــة معادالت
عونية «تعيد البلد إلى زمن الجمهورية
األول ـ ــى» .لــذلــك ،لــن يـتـقــدم ع ـنــوان على
«حـ ــرب ال ـص ــاح ـي ــات» .م ــن ه ـن ــا ،يـبــدأ
موسم إطالق النار سياسيًا على العهد
ملحاصرته ومنعه من تحقيق إنجازات
ت ـش ـ ّـج ــع ط ــام ـح ــن مـسـيـحـيــن آخ ــري ــن
ع ـلــى اتـ ـب ــاع خــري ـطــة ال ـط ــري ــق نفسها
التي اتبعها ميشال عون للوصول إلى
بعبدا .استفاقة الحريري املتأخرة على
الصالحيات ستليها «صحوات» أخرى
متتالية!

سعد لم «يبق البحصة»

ُ
ع ـن ــدم ــا اح ــت ـج ــز س ـع ــد الـ ـح ــري ــري فــي
ال ــري ــاض ،مل ــدة أس ـبــوعــن ،قـبــل مئتني
ونـحــو أربـعـ ّـن يــومــا ،كــان مــن الصعب
عـلـيــه أن ُي ـك ــذب حـقـيـقــة م ـشــاعــره .في
الـ ـسـ ـي ــاس ــة ،لـ ــن يـ ـن ــدم ــل ذلـ ـ ــك الـ ـج ــرح
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــق ب ـ ـي ـ ـنـ ــه وبـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـح ـ ـمـ ــد ب ــن
سـلـمــان ،ولــن يسهل حتى تجميله أو
إه ـمــالــه .ال ـقــاعــدة نفسها ت ـســري على
الـ ـسـ ـع ــودي ــن ،خ ـص ــوص ــا إذا عــرف ـنــا
أن ه ـن ــاك م ــن يـهـمــس يــوم ـيــا ف ــي أذن
«ال ـ ـحـ ــاكـ ــم» ،وتـ ـح ــديـ ـدًا أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن
ح ـق ــدوا عـلــى رف ـيــق ال ـحــريــري والحـقــا
عـلــى نجله سـعــد ،ول ــم ي ـبـ ّـدد حـقـ َـدهــم،
ال تـغـيـيــر مـفــاتـيــح ال ــدي ــوان وال بـلــوغ
املراتب التي يريدونها هناك.
صحيح أن سـعــد لــم «يـبــق البحصة»
ك ـم ــا وع ـ ـ ــد ،ل ـك ــن مـ ــا ق ــال ــه إي ـم ــان ــوي ــل
مــاكــرون يعتبر كــافـيــا وواف ـيــا« :لــو لم
يكن صــوت فرنسا مسموعًا الندلعت
ال ـ ـحـ ــرب فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان .أذك ـ ــر أن رئ ـيــس
الــوزراء اللبناني سعد الحريري جرى
التحفظ عليه في السعودية ألسابيع
عدة».
«ال ـت ـح ـفــظ» بــرغــم أن ــه تـعـبـيــر فرنسي
َّ
م ـل ــط ــف بـ ــدل «االع ـ ـت ـ ـقـ ــال» ،ال ب ــد وأن
يدفع سعد ثمنه .بكل األح ــوال ،الزمن
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي األول ت ـ ـح ـ ـ ّ ٌـول .ال ع ـ ــودة
إل ــى الـ ــوراء .تفتح صـفـحــة جــديــدة مع
سـعــوديــة ابــن سـلـمــان .نجت التسوية
الرئاسية ونجا سعد معها .حمايته
ً
كانت لبنانية أوال ودولية (فرنسية ـ ـ
أميركية) ثانيًا .توليفة مركبة ومعقدة،
ش ــارك فــي حـيــاكــة خيوطها كـثـ ٌـر ،لكن
الراسخ في بيت الحريري الداخلي ،أن
ن ــادر الـحــريــري أحــد أب ــرز ه ــؤالء ،يليه
نـهــاد املـشـنــوق أول املتطوعني للقتال
علنًا في السياسة من أجل عودة سعد
أو استعادته.

مقال

األرجح .هو أسير حسابات «المحمدين» ومن ورائهما
منظومة تقودها واشنطن .حزب الله ليس بمتناول
اليد ،فلتكن المعركة ضد عهد عنوانه :ميشال عون

منفيني وأف ــرج عــن مسجونني .هتفت
ب ـي ــروت وســاحــات ـهــا ق ـبــل ثــاثــة عشر
عامًا ،بما لم يتوقعه عاقل من شعارات.
في املحصلة ،إرث سياسي راكمه رفيق
الـحــريــري ط ــوال أكـثــر مــن ثــاثــة عقود
من الزمنُ ،ب ِّد َد أيضًا بسرعة قياسية.
ال ُيحسد الحريري االبــن ،ألنــه وجد
نفسه قبل ثالثة عشر عامًا ،محاصرًا
ب ــوالة دم كـثــر ،بينهم االنـتـقــامــي أو
الـطــامــح أو املـتـلــون أو الـطــامــع .هــذا
ف ــي ال ــداخ ــل ،أم ــا ف ــي الـ ـخ ــارج ،فـكــان
جـ ـ ــاك ش ـ ـيـ ــراك الـ ـنـ ـم ــوذج ال ـف ــاض ــح:
مــزيــج مــن الــوفــاء والــريــاء واالنـتـقــام
واملصالح .ال ُي َ
حس ُد االبن ،ألنه بالغ
في سعوديته ،على خطى والــده من
ولي األمر هناك ،ال ُي َر ُّد ُله ٌ
قبلهُّ .
طلب
أو أمـ ٌـر ،فكيف إذا كنا أمــام سعودية
جديدة؟ سعودية محمد بن سلمان
َّ
املزنرة بالخوف والرعب واالرتجال
وال ــرع ــون ــة ،ول ـي ـســت س ـع ــودي ــة فهد
أو ع ـب ــدال ـل ــه ،ال ـت ــي اعـ ـت ــادت تـمــويــل
«الوسطاء» في الحروب والتسويات
واملقاوالت.

استراتيجية سعودية
جديدة في لبنان

الفراغ الكبير يجعل الحريري أسير مكتب من أربعة
جدران في وادي أبو جميل (هيثم الموسوي)

تـحـشـيــده ومـصــارحـتــه لـجـمـهــوره .لم
يذهب أبعد من ذلــك ،حتى عندما كان
ً
نهاد املشنوق يصرخ ليال ونهارًا في
ً
م ــا يــزيــد ع ـلــى تـسـعــن ل ـق ــاء بـيــروتـيــا
على ِّ مدى أسابيع حملته االنتخابية،
مـحــذرًا مــن أن عاصمة لبنان «مهددة
بـ ــال ـ ـس ـ ـقـ ــوط فـ ـ ــي أح ـ ـ ـضـ ـ ــان املـ ـ ـش ـ ــروع
الفارسي» ،لم يسايره سعد الحريري.
ب ــدا وزي ــر داخ ـل ـيــة ل ـب ـنــان ،بـمـحــاولـتــه
إض ـف ــاء ط ــابــع س ـيــاســي لـلـمـعــركــة في
العاصمة ،كأنه يغرد خارج سربه.
أم ــا نـ ــادر ال ـح ــري ــري ،بــوص ـفــه ليس
م ــرش ـح ــا ،ب ــل «م ـه ـن ــدس ت ـحــال ـفــات»
ان ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ف ـق ــد اخ ـ ـتـ ــار م ـس ـل ـكــا ال
يـبـتـعــد بـمــوجـبــه ال ـت ـيــار األزرق عن
ت ـ ـمـ ــوض ـ ـعـ ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة ت ـ ــوف ـ ــر لــه
أفـ ـض ــل ن ـت ـي ـجــة ان ـت ـخ ــاب ـي ــة مـمـكـنــة،
ّ
ب ـع ــدم ــا ش ــلـ ـح ـ ُـه الـ ـق ــان ــون ال ـن ـس ـبــي
عـشــرة ن ــواب عـلــى األق ــل ،مــن قـبــل أن
تبدأ االنتخابات .هــؤالء كــان يسهل
تـحـصـيـلـهــم ف ــي ال ـق ــان ــون األكـ ـث ــري.
ّ
يصح الحديث عن أخطاء موضعية
وسـيــاسـيــة حــالــت دون ب ـلــوغ الــرقــم
املشتهى أو الواقعي 24 :أو  25نائبًا.
كـ ـ ــان ي ـم ـك ــن ت ـح ـص ـيــل م ـق ـع ــد سـنــي
إضافي في بيروت لو ارتفعت نسبة
املشاركة .كان بمقدور بهية الحريري
ـان (كاثوليكي) لو
أن تفوز بمقعد ثـ ٍ
ل ــم ت ـت ــرك نـفـسـهــا مـعـلـقــة ح ـتــى آخــر
لـحـظــة عـلــى ح ـبــال أوهـ ــام الـتـحــالــف
مع التيار الوطني الحر .في الكورة،
خيانة موصوفة مــن جـبــران باسيل
أطـ ــاحـ ــت نـ ـق ــوال غـ ـص ــن .فـ ــي عـ ـك ــار،
كــان يمكن تحصيل مقعد مسيحي
إضافي ،وكذا األمر في زحلة.

ِّ
القوات وما تمثل
سعوديًا وأميركيًا
ل ـن ــادر ال ـح ــري ــري خــاص ـتــه ف ــي ضــوء
تـجــربــة «االع ـت ـق ــال» .حتمية االنـفـكــاك
عن السعوديني من جهة ،وفي املقابل،
ال ح ـمــايــة خ ــارج ـي ــة حـقـيـقـيــة أضـمــن
م ــن ت ـلــك ال ـت ــي ت ــأت ــي م ــن األم ـيــرك ـيــن.
مـحـلـيــا ،ال ب ــد م ــن امل ـض ــي بــالـتـحــالــف
مع ميشال عون والتيار الوطني الحر
(على حساب القوات) واستمرار «ربط
النزاع» مع حزب الله .مقاربة سياسية
ن ــاق ـص ــة ال تـ ـ ــدرك ح ـج ــم ال ـت ـقــاط ـعــات
األميركية ـ ـ السعودية .معها ،يصبح
ً
س ـعــد ال ـح ــري ــري ت ـف ـص ـيــا ج ــزئ ـي ــا ،ال
ي ـق ـيــم ال ـط ــرف ــان ل ــه أدن ـ ــى حـ ـس ــاب .مع
هكذا تقاطعات أيضًا ،ال يجوز إغفال
ما تمثل القوات اللبنانية ،للسعودي
واألمـ ـي ــرك ــي ل ـب ـن ــان ـي ــا ،وك ـ ــل ال ــوق ــائ ــع
الــراهـنــة أو تلك اآلتـيــة ،ستؤكد صحة
االستنتاج من عدمه.
ب ـك ــل األح ـ ـ ـ ـ ــوال ،ان ـت ـه ــت االن ـت ـخ ــاب ــات
وي ـس ـت ـم ــر م ــوس ــم ال ـ ـح ـ ـصـ ــاد .رئ ـي ــس
ت ـيــار املـسـتـقـبــل يــريــد اب ــن عـمـتــه نــادر
في السياسة على طريقته ،هو ولكنه
ال يــريــده أن يكبر أكـثــر مــالـيــا .إزاحـتــه
ت ـ ـحـ ــرره مـ ــن ج ـه ــة وت ــربـ ـك ــه مـ ــن جـهــة
ً
ثــانـيــة .يــوحــي بالحماسة شـكــا ،بعد
إبعاد ابن عمته ويشعر ضمنًا بالندم.
الفراغ الكبير املتمدد من حوله يجعله
أسير مكتب من أربعة جدران في وادي
أبــو جميل .يقترب بــاســم السبع أكثر
م ـنــه وكـلـمـتــه تـصـبــح م ـس ـمــوعــة ،لكن
ليس في كل امللفات .يعود عقاب صقر
ً
إلى بيت الوسط .الفراغ يبدو ثقيال ال
ً
بل ثقيال جدًا .قد ينجح غطاس خوري

فـ ــي إدارة م ـل ــف الـ ـع ــاق ــة مـ ــع بـعــض
املسيحيني ،وخصوصًا ال ـقــوات ،ومع
وليد جنبالط ،ولكن من يدير العالقة
م ــع م ـي ـشــال ع ــون ون ـب ـيــه ب ــري وح ــزب
الله؟

إنه زمن «األشباح»
«االشـ ـب ــاح» وح ــده ــا ت ـع ـ ّـوض حـضــور
«ابن العمة» في هذه املهمات وغيرها،
مــا دام الـحـفــاظ على الـحــد األدن ــى من
الـ ـع ــاق ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة ب ــن االث ـن ــن
غير متاح .ال ينفي ذلــك وجــوب إعــادة
االع ـ ـت ـ ـبـ ــار ،ول ـ ــو ب ــال ـش ـك ــل ،إل ـ ــى نـ ــادر

قتيل طعنًا...
بسبب المونديال
ُق ِتل فتى يبلغ من العمر  17عامًا ،ليل
أمس ،في منطقة املريجة في الضاحية
الجنوبية لبيروت ،إثر ّ
تعرضه للطعن
م ــن قـبــل أح ــد ج ـيــرانــه .وقـ ــال مـصــدر
أم ـنــي ل ــ«األخ ـب ــار» إن سـبــب الـجــريـمــة
مـ ـتـ ـص ــل ب ـت ـش ـج ـي ــع مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات فــي
مــونــديــال روسـيــا  .2018فبعدما كان
الفتى يحتفل بفوز املنتخب البرازيلي
امــس ،هاجمه اثنان من جيرانه ،وهما
من مشجعي املنتخب األملاني ،وطعنه
أحدهما بسكني ما ادى إلى وفاته.
(األخبار)

الـحــريــري .تكريمه املـقــرر فــي الـســرايــا
الـحـكــومـيــة ،بتقليده وســامــا رئــاسـيــا،
بعد تأليف الحكومة ،واجب اجتماعي
بحت.
وحسـنًا فعل املكتب السياسي لتيار
املسـتقبل بأن «فرمل» اندفاعة رئيسه،
من أجل «هضم» ما اتخذ من «قــرارات
عقابية» .األكيد أن الرجل يتجه نحو
مؤتمر جديد سيكرسه رئيسًا مطلق
ال ـص ــاح ـي ــة« .األمـ ـ ــر ل ـ ــي» ف ــي ال ـت ـيــار
س ـي ـس ـحــب ن ـف ـســه ع ـل ــى ك ــل شـ ــيء فــي
ال ـس ـيــاســة وامل ـ ـ ــال .س ـت ـكــون مــواع ـيــده
ـاد فــي ال ــرأس،
مفتوحة مــع وج ــع مـتـمـ ٍ
وأولها تأليف الحكومة ،والبداية من
ّ
قرار فصل الوزارة عن النيابة .قرار لعل
وظـيـفـتــه األبـ ــرز إب ـعــاد نـهــاد املـشـنــوق
ً
اسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال إلب ـ ـعـ ــاد ن ـ ـ ــادر الـ ـح ــري ــري.
ال ـق ــاس ــم امل ـش ـت ــرك ب ــن «اإلبـ ـع ــادي ــن»،
ُ
تــوس ـيــع ف ـئــة «امل ـط ـ ِّـب ـل ــن» .األص ـ ــح أن
الــرجـلــن يمتلكان الـكـثـيــر مــن النفوذ
وامل ـق ــدرات والـتـقــاطـعــات ،وه ــذه نقطة
قوتهما وربما ضعفهما.
ال يريد سعد الـحــريــري اإلنـصــات إلى
ميشال عون .قال له« :بإبعاد نادر في
ه ــذه الـلـحـظــة ،تـبــدو كـمــن يطلق الـنــار
سياسيًا عـلــى رجـلـيــه» .حـســاب األول
مختلف عن حساب سيد بعبدا .هناك
ق ـصــر آخـ ــر ف ــي ال ــري ــاض كـ ــان ينتظر
«خ ـب ـرًا سـعـيـدًا» مــن ه ــذا ال ـن ــوع ...وإال
فــإن كل رهــان على مشروعية ووجــود
وت ـمــويــل أو دع ــم سـيــاســي مستقبلي
سيكون متعذرًا.

ال لتكرار خطة عون الرئاسية
السوريالي في األمر أن سعد الحريري
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يتحدث السعوديون عن استراتيجية
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ل ـل ـم ـم ـل ـك ــة فـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان .مــن
رك ــائ ــزه ــا ال ـت ـعــامــل م ــع م ـي ـشــال عــون
بــوص ـفــه «م ـج ــرد أداة ب ـيــد ح ــزب الـلــه
وإيـ ــران» .سمير جعجع هــو «املعتمد
األول» سياسيًا وماليًا .حزب الله هو
«العدو األول» ،لكن الوسائل التقليدية
ف ــي م ــواج ـه ـت ــه أث ـب ـت ــت ف ـش ـل ـهــا .ال بــد
أن تـتـضــافــر «ال ـح ــرب ال ـنــاع ـمــة» الـتــي
يخوضها دونــالــد تــرامــب ضــد إي ــران،
مــع حــرب أكـثــر نعومة ضــد حــزب الله
ً
ف ــي الـ ــداخـ ــل والـ ـ ـخ ـ ــارج ،وص ـ ـ ــوال إل ــى
تثوير بيئته الـحــاضـنــة ،بما فــي ذلك
توسيع الشرخ بينه وبني نبيه بري.
وفـ ــق هـ ــذه االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،زار ولـيــد
جنبالط الرياض وعاد منها غير نادم
عـلــى تحييد ح ــزب ال ـلــه ،لكنه سيكون
رأس حربة استهداف العهد ،وبوتيرة
م ـت ـص ــاع ــدة .س ـت ـتــوالــى الـ ــدعـ ــوات إلــى
ّ
الجميل وآخرين
سمير جعجع وسامي
(ف ــارس سعيد أول ـهــم) .الـعـنــوان إعــادة
إحياء قوى  14آذار .عمليًا ،إعادة تكريس
االصطفافات .حاول السعوديون ّ
جس
نبض الرئيس نجيب ميقاتي ،فأتاهم
الجواب :لن أغادر وسطيتي ،ولن أكون
جزءًا من أي اصطفاف قديم ـ ـ جديد.
إنه «هدوء ما قبل العاصفة» .تتصرف
الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس أن
امل ــرحـ ـل ــة امل ـق ـب ـل ــة «سـ ـتـ ـك ــون ص ـع ـبــة».
الـ ـح ــرب ال ـك ـب ــرى ف ــي امل ـن ـط ـقــة واق ـع ــة
ح ـت ـمــا .األم ـي ــرك ـي ــون ال ي ـم ــزح ــون مــع
اإليــران ـيــن وحـلـفــائـهــم .ه ــذا ك ــام قاله
ج ـع ـجــع .م ـع ــه ،كـ ــان ال ب ــد م ــن رســالــة
إلــى سعد الحريري« :إذا أردت ترتيب
أولــويــاتــك على أس ــاس هــذه املـعــادالت
ّ
املعني أكثر من
تخبز بــاألفــراح» .دقــق
مــرة بمضمون الــرســالــة .كــان الـجــواب
واض ـ ـحـ ــا« :ك ـ ــل االحـ ـتـ ـم ــاالت س ـت ـكــون
واردة إذا أجهضت نتائج االنتخابات،
بـمــا فـيـهــا رئــاســة الـحـكــومــة ،وإن غـدًا
لناظره قريب».

ال يحتاج األمر طبيبًا نفسيًا .في السياسة ،الرئيس الحريري مصاب
بمتالزمة استوكهولم .هي العارض الذي يصيب املخطوف ،فيقع «في
حب خاطفه» .يتعاطف معه .ويصل هذا التعاطف أحيانًا إلى حد ّ
تبرع
املخطوف بمساعدة الخاطف في مواجهة رجال الشرطة الذين يريدون
تحريره.
إذا استثنينا سمير جعجع وعقاب صقر ونديم قطيش وبوال يعقوبيان
ومــوظ ـفــي ال ـن ـظــام ال ـس ـع ــودي ،ف ــإن ك ــل م ــن ل ــه أدنـ ــى إملـ ــام بــالـسـيــاســة
ُ
وتفاصيلها ُي ــدرك أن الـحــريــري خـ ِـطــف فــي الـسـعــوديــة ،عـلــى يــد ولــي
العهد محمد بن سلمان ،في الرابع من تشرين الثاني ( 2017وهو ما
أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الفائت) .بعد عودته،
ّ
تصرف الحريري بصفته مخطوفًا محررًا .في خطابه بعد تحريره،
ّ
وفي مجالسه الخاصة التي كاد يترحم فيها على أيام الوئام بينه وبني
ً
خف أنه كان معتقال .أداؤه السياسي
الرئيس السوري بشار األسد ،لم ُي ِ
ّ
بقي مدموغًا بما قــاســاه فــي أيــام الــريــاض الثقيلة .قــاطــع مــن اتهمهم
ً
بالتآمر عليه ،كسمير جعجع وفارس سعيد وآخرين ،ثم أبعد ،قليال،
ّ
يتحي الفرصة للعودة إلى
من طعنوه .لكن ،رويدًا رويدًا ،بدا كما لو أنه
ّ
مضارب ابن سلمان .من رجل يفكر في نقل عائلته خارج السعودية،
إلبقائها في مأمن من بطش ولي العهد ،إلى رجل ال ّ
هم له سوى إرضاء
ّ
«األم ـيــر مـحـمــد» .ع ــاد الــرئـيــس امل ـحـ َّـرر مــواطـنــا سـعــوديــا ،يـنــفــذ أوام ــر
الرياض بال أن تنطق بها.
كـشـخــص م ـس ـلــوب اإلرادة ،م ـن ـقــاد إل ــى خــاط ـفــه ب ــدف ــع م ــن مـتــازمــة
استوكهولم ،يــديــر حياته السياسيةُ .ي ــدرك تمامًا أن مــن أنـقــذوه من
مصير نزالء «الريتز» ،هم بالدرجة األولــى حزب الله والرئيس ميشال
ع ــون خ ــارج الـعــائـلــة وال ـت ـيــار ،ون ــادر الـحــريــري ون ـهــاد املـشـنــوق .كيف
يـتـصـ ّـرف مــع ه ــؤالء؟ بـعــد أشـهــر مــن الـتـمـنــع عــن ال ـت ـحـ ّـدث مــع سمير
جعجع ،عــادت بوصلته لتنجذب حصرًا من معراب .عالقته مع حزب
ّ
يتصرف كما لو
الله عادت إلى ما كانت عليه قبل االحتجاز .ومع عون،
أنه يريد التحرر من سجن وضعه فيه رئيس الجمهورية ،رغم أن األخير
خاطر بعهده وبعالقة لبنان بالسعودية واإلمــارات لتحرير من وصفه
ّ
بـ«أميرنا املحتجز» .أما نادر الحريري ،فنفذ ما يشبه العمل االنتحاري،
ّ
يتحول إلــى أول ضحايا الشيخ
سياسيًا ،لتحرير ابــن عمته ،فــإذا بــه
سـعــد .يبقى نـهــاد املـشـنــوق .ألجــل إب ـعــاده عــن ســرايــا الـصـنــائــع ،وعن
ّ
سكة البقاء مرشحًا لرئاسة الحكومة (ولو برضى الحريري ال غصبًا
عنه) ،قـ ّـرر رئيس تيار املستقبل فصل النيابة عن ال ــوزارة! املشنوق
الذي غامر أيضًا بحياته السياسية ،لرفض القرار السعودي بمبايعة
بهاء الحريري وليًا لعهد ابن سلمان في لبنان .لم ّ
يعبر عن موقفه في
تشرين الثاني املاضي لفظًا وحسب ،من على باب دار الفتوى ،بل قرر
ً
التحرك إلنقاذ رئيس الحكومة .مما فعله ،مثال ،قصده القاهرة ذات ليل،
إلقناع املسؤولني املصريني بأن الحريري مختطف ،وأن تحريره واجب
وطني وعربي!
ّ
يتعامل الحريري مع محرريه كما يتعامل املصاب بمتالزمة استوكهولم.
«الوعيه السياسي» يجبره على االبتعاد عنهم ،ومساعدة خاطفه على
إزاحتهم .فعوارض متالزمة استوكهولم تصل إلى ذروتها في مرسوم
التجنيس .في الئحة الحريري ،ورد اسم الصحافي السعودي ،الزميل
أحمد عدنان ،كأحد الذين طلب الحريري منحهم الجنسية اللبنانية .وملن
ال يعرف عدنان ،يمكن مراجعة ما يكتبه في الصحف السعودية ،وعلى
مواقع التواصل االجتماعي .وإذا تجاوزنا أن الرجل قــال في ميشال
عون وجبران باسيل ما يمكن أن ُيقطع رأس لبناني في الرياض لو قاله
بحق مسؤول سعودي ،تكفي اإلشــارة إلى ما كتبه السفير اإلماراتي
حمد الشامسي عن عدنان ،في إحدى البرقيات التي بعث بها إلى بالده
(يوم  ،)2017/11/17حني وضع عدنان ،مع عقاب صقر ونديم قطيش
وآخرين ،في جبهة تواجه نادر الحريري الذي كان يسعى إلى تحرير
ابن عمته.
ال تزال تنقص الحريري خطوة واحدة ،لتكتمل نتائج إصابته بمتالزمة
اسـتــوكـهــولــم :اسـتـقـبــال ف ــارس سعيد ورضـ ــوان الـسـيــد ،بــرفـقــة ثامر
السبهان ،وتكريمهم ،والطلب إلى رئيس الجمهورية تقليدهم أوسمة.
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