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سياسة

سياسة
على الغالف

رضوان مرتضى

باق في سجنه...
هنيبعل القذافي ٍ
أين اإلمام الصدر؟
ُ ّ
ّ
حقق من توقيفه ّ
أي ُّتقدم بعد .لم ُ
ّ
الزعيم الليبي
ابن
دل
ي
ي
لم
السجن.
في
أعوام
ثالثة
افي
القذ
ر
معم
أكمل هنيبعل
ِ
ِ
ّ
ٍّ
الراحل ّ
ُ
معلومة جديدة حول مصير اإلمام موسى الصدر ورفيقيه ،كما لم يصدر المحقق العدلي قراره الظني بعد،
بأي
ّ
القذافي داخل زنزانة صغيرة في سجن فرع المعلومات في ّ
مقر المديرية العامة لقوى األمن الداخلي .ال
فيما ّيقبع ً
يبدو أن أمال في األفق يلوح بخروجه بعد فشل عدد من الوساطات
تلفت مصادر الرئيس ّبري إلى عدم وجود طابع سياسي للقضية و«ليعذرنا اإلخوة في سوريا» (أرشيف)

ال يقبل رئيس مجلس ّ
النواب نبيه ّبري
ّ
أي ّمراجعة في قضية هنيبعل معمر
ال ـق ــذاف ــي .ح ـتــى وس ــاط ــة امل ــدي ــر ال ـعــام
لألمن العام ،اللواء عباس إبراهيم ،لم
ّ
ُيكتب لها النجاحُ .ي ّ
صر بـ ّـري على أن
املسألةّ ،
برمتها ،لــدى القضاء ،رافضًا
كل ما يحكى عن «احتجاز سياسي».
ّ
ه ــذا مــا ت ــؤك ــده م ـصــادر رئ ـيــس حركة
أمـ ــل ،وك ــذل ــك م ـص ــادر لـجـنــة املـتــابـعــة
ّ
الرسمية لقضية إخفاء اإلمــام موسى
ّ
ال ـ ـصـ ــدر ورفـ ـيـ ـقـ ـي ــه ،مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أن
َ
القذافي ُيحاكم أمــام القضاء اللبناني
فـ ــي ق ـض ـي ـت ــن :األولـ ـ ـ ــى أم ـ ـ ــام امل ـح ـقــق
العدلي ،القاضي زاهر حمادة ،في جرم
كـتــم املـعـلــومــات ّ (ف ــي قضية اختطاف
ال ـصــدر) وال ـتــدخــل الــاحــق بالخطف،
أما الثانية فأمام قاضي التحقيق في
بيروت في جرم التحريض على خطف
املواطن اللبناني حسني حبيش (الذي
ُ
اخت ِطف في ليبيا بعد توقيف هنيبعل
ـب خــاطـفــوه بتحرير
فــي لـبـنــان ،وطــالـ ِّ
هنيبعل) .كذلك ُينفذ القذافي خالصة
ح ـك ــم صـ ـ ــادر ع ــن م ـح ـك ـمــة اس ـت ـئ ـنــاف
جــزاء بـيــروت فــي جــرم تهديد القضاء
اللبناني وتحقيره ،بعدما ُح ِكم عليه
بالسجن ،في هذه القضية وحدهاّ ،
مدة
سنة وثالثة أشهر .مضت ثالث سنوات
والقذافي قيد «التوقيف االحتياطي»
سجينًا في لبنان ،بعدما كــان بمثابة
«الجـ ـ ــئ سـ ـي ــاس ــي» ف ــي سـ ــوريـ ــا ،قـبــل
أن ُيـخـطــف مــن هـنــاك وت ـ َّ
ـوج ــه التهمة
للنائب السابق حسن يعقوب بارتكاب
جــري ـمــة ال ـخ ـط ــف .آنـ ـ ــذاك ،وب ـع ــد م ـ ّـدة
ّ
وج ـ ـيـ ــزة ،ت ـس ــل ـم ــت األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـيــة
اللبناني القذافي وتم توقيف يعقوب
مـ ّـدة سبعة أشـهــر ،على خلفية عملية
الخطف نفسها .تلك العملية حصلت
فـ ــي ش ـه ــر  12ع ـ ــام  .2015لـ ــم ي ـخــرج
يعقوب من السجنُ ،وهو نجل الشيخ
محمد يعقوب ،الذي خطف مع الصدر
ف ــي لـيـبـيــا قـبــل أرب ـع ــن س ـنــة ،إال بعد
جــوالت من الوساطات واالعتصامات
ف ــي الـ ـ ـش ـ ــارع .املـ ـه ــم ،ه ـ ــذا أصـ ـب ــح مــن
املاضي .اآلن ماذا عن القذافي؟ محامي
األخ ـي ــر ،وه ــو وك ـيــل لـعــائـلــة ال ـقــذافــي،
اشـتـكــى أخ ـي ـرًا ف ــي مـقــابـلــة م ــع وكــالــة
س ـب ــوت ـن ـي ــك ال ــروسـ ـي ــة مـ ــن اس ـت ـم ــرار
التوقيف ،معتبرًا أن ما يحصل «يمس
بسمعة القضاء اللبناني واستقالله».
ذهب الوكيل بعيدًا عندما وضع األمر
ف ــي خــانــة «ال ـطــائ ـف ـيــة» .إن ـمــا عـمــومــا،
وبعيدًا من هذه املبالغات ،ما الوضع
الـقــانــونــي لـلـقــذافــي حــالـيــا ،وإل ــى متى
يبقى سجينًا وعـ َلــى أي خلفية؟ كــان
ً
طفال صغيرًا يوم خطف والده ،بحسب
القضاء اللبناني ،اإلمام موسى الصدر
ورف ـي ـق ـي ــه .ال ـك ـث ـيــر م ــن األس ـئ ـل ــة الـتــي
ُ
تطرح في األروقــة املغلقة ،لكن ال أحد
يجرؤ على طرحها في العلن ،مثل :ماذا
يستفيد لبنان من استمرار توقيف ابن
الـقــذافــي؟ مــا حقيقة امل ـبــادرة التي قام
بها أحد اإلعالميني بلقائه أحد أركان
حكم ّ
معمر القذافي ،أحمد قــذاف الدم
في مصر ،طالبًا مبالغ ضخمة من املال
لحل قضية هنيبعل؟ إلــى متى يبقى
القذافي موقوفًا ...أما ِمن أمد للتوقيف

االحـتـيــاطــي؟ هــل يستأهل الـقــذافــي أن
يخرب الرئيس بري عالقته بالرئيس
الـســوري بشار األســد؟ وأكثر من ذلك،
َمن ِمن اللبنانيني سيفاجأ إذا ما أعلن
عــن استشهاد اإلم ــام الـصــدر ورفيقيه
بـعــد م ــرور أرب ـعــن عــامــا عـلــى جريمة
اخـ ـتـ ـط ــاف ــه؟ مل ـ ـ ــاذا ي ـب ـق ــى ه ـ ــذا ال ـج ــرح
مفتوحًا طاملا أن غالبية األدلــة تشير
إلى قتل اإلمام؟ هذه أسئلة ،وبتعابير
ُ
ربما أقسى ،تطرح في الخفاء.
تستعيد مصادر عائلة اإلمــام الصدر
ُ
تفاصيل يوم ط ِلب االستماع للقذافي
كشاهد ،قبل ثالث سنوات ،حيث كانت
مـفــاجــأة املـحـقــق الـعــدلــي فــي مضمون
الشهادة .يومها كان يمكن القذافي أن
يـغــادر بعد االسـتـمــاع لشهادته ،على
مطلوب ل ــ«االن ـتــربــول» ،لكنه
رغــم أنــه
ُ
أب ـلــغ الـقــاضــي نـ ُتـفــا مــن ع ــدة روايـ ــات،
قبل أن يقول« :ال أكمل كالمي إال عندما
أصـعــد ال ـطــائــرة» .هـنــا اعـتـبــر القضاء
أنه ارتكب جرم كتم معلومات .وخالفًا
ملا ُيشاع ،بحسب املصادر القضائية،
ّ
ف ـ ــإن ال ـق ـضــايــا امل ـح ــال ــة ع ـلــى املـجـلــس
العدلي ال يسري عليها أمــد التوقيف
االح ـت ـيــاطــي .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،مـ ــاذا يفعل
امل ـح ـق ــق ال ـع ــدل ــي م ـن ــذ ث ـ ــاث س ـن ــوات
إل ــى ال ـيــوم؟ تجيب امل ـص ــادر« :املحقق
العدلي يستكمل إج ــراءات التبليغات
لبقية املدعى عليهم ،ويستكمل بعض
نواحي التحقيق في املضمون ،تمهيدًا
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معلومات والمشاركة
الالحقة بالخطف

إلصـ ــدار ال ـق ــرار ال ـظ ـنــي» .غـيــر أن هــذه
الفترة قد تطول وتقصر تبعًا للمسار،
م ــا ي ـع ـنــي أن ـه ــا م ـف ـتــوحــة ،وقـ ــد تمتد
سنوات.
ُ ّ
تعلق مصادر مقربة من الرئيس بري
وعائلة اإلمام الصدر لـ«األخبار» على
ُ
مــا ي ـتــردد عّــن وســاطــات ت ـبــذل إلنـهــاء
توقيف ال ـقــذافــي ،كاشفة عــن «مسعى
بذله اللواء عباس إبراهيم في محاولة
إليـجــاد كـ ّـوة فــي ال ـجــدار ،لكن نتيجته
كــانــت مـثــل بـقـيــة ال ـن ـتــائــج» .وتضيف
امل ـص ــادر« :أي مسعى يـلـتــزم الـثــوابــت
نرحب بــه ونـشـكــره ،لكن هناك جهات
أخ ـ ــرى ،غ ـيــر الـ ـل ــواء إب ــراه ـي ــم ،تسعى

ملصالح وطموحات وهذه ال تعنينا».
ت ـل ـفــت املـ ـص ــادر نـفـسـهــا إلـ ــى «وجـ ــود
تخبط بــن عائلة الـقــذافــي املقيمة في
ُعمان وسيف اإلســام املقيم في مكان
ما في ليبيا ،إذ ُيحكى أن األخير قيد
اإلقامة الجبرية تحت رحمة مسلحي
الزنتان» .أما في شأن املعلومات التي
ّ
تتحدث عــن أن الـلــواء عباس إبراهيم
حـمــل رس ــال ــة م ــن الــرئ ـيــس األسـ ــد إلــى
الرئيس بــري ،بشأن توقيف هنيبعل،
فتتحدث املصادر عن «عتب معاكس»
ع ـلــى ال ـق ـي ــادة ال ـس ــوري ــة ،م ـش ـيــرة إلــى
«وج ــود خــاف فــي ال ــرأي مــع الرئيس
األسـ ـ ـ ــد وال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،لـجـهــة
استقبال واستضافة هنيبعل ،من دون
إعالم األطراف اللبنانية بذلك» .تضيف
مصادر «لجنة املتابعة» قائلة« :نحن
لم نخطف هنيبعل وال عالقة لنا بذلك.
فـقـبــل ث ــاث س ـن ــوات وأس ـب ــوع ــن ،أي
يــوم الجمعة فــي  ،٢٠١٥/١٢/١١وفــور
اإلعــان عن وجــود هنيبعل في لبنان،
أعلنت لجنة املتابعة أنــه ليس لديها
أي عـلــم أو عــاقــة بــالـخـطــف» .تنطلق
املـ ـص ــادر م ــن ذل ــك ل ـت ـقــول« :امل ــوض ــوع
ليس لــه أي طابع سياسي ،فليعذرنا
اإلخوة في سوريا».
من جهته ،ينفي رئيس لجنة متابعة
قـ ـضـ ـي ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر ورفـ ـيـ ـقـ ـي ــه
ال ـق ــاض ــي ح ـس ــن ال ـش ــام ــي ف ــي حــديــث
لـ«األخبار» كل ما ُيحكى عن «املساومة
ً
واملـقــايـضــة» ،قــائــا« :لــم نقبل فــي يوم
ّ
الليبيون على
من األيــامّ أن يقايضنا
شيء .القذافي موقوف الرتكابه جرائم
ّتبعًا للقضاء اللبناني ،وما ُيحكى عن
أنه رهينة هو تزوير وتحوير للواقع».
ّ
ُي ـض ـيــف ال ـش ــام ــي« :م ــا ُي ـح ـكــى ع ــن أن
س ـيــف اإلس ـ ــام سـيـحـكــم ل ـي ـب ـيــا ،كــام
تتبناه شخصيات لبنانية الستدرار
املال الليبي وإعادة املاضي».
ك ــان ــت ت ــراف ـق ــت م ــع ت ــوق ـي ــف ال ـق ــذاف ــي
ّ
مـعـلــومــات تفيد ب ــأن وضـعــه الصحي
س ــيء ،فـمــاذا لــو تــوفــي داخ ــل السجن؟
يجيب القاضي بالقول« :كل اإلشاعات
ُ
طلقت عــن وضعه الصحي غير
التي أ ِ
صحيحة ،فمنذ توقيفه لم يمكث ليلة
واحدة في املستشفى .القذافي يقيم في
غــرفــة الئ ـقــة صـحـيــا وبـيـئـيــا ،ويتصل
بعائلته أكثر من مــرة خــال األسبوع.
يـ ـ ــزوره أق ــارب ــه وأصـ ــدقـ ــاؤه ووك ـ ــاؤه
بــاسـتـمــرار .م ـ ّ
ـرد تلك اإلشــاعــات سعي
البعض للسمسرة عبر استغالل عائلة
املوقوف ،بهدف الحصول على املال ،ال
سيما من العائلة املقيمني في سلطنة
صفية
عمان (شقيقته عائشة ووالدته
ّ
وأ ّخ ــوه األكـبــر محمد) .ولنفترض أنــه
ت ــوف ــي ،فــاألع ـمــار بـيــد ال ـل ــه .ال نتمنى
املـكــروه واملــوت إال للصهاينة» .هكذا،
وبحسب لجنة املتابعة ،فــإن «العقدة
األسـ ـ ـ ـ ـ ــاس» ي ـح ـم ــل وزرهـ ـ ـ ـ ــا ال ـج ــان ــب
ّ
الـ ـلـ ـيـ ـب ــي ،ألن «هـ ـ ـن ـ ــاك حـ ــالـ ــة ض ـعــف
وضياع وعــدم وفــاء بالوعود ألسباب
نجهلها ،علمًا أننا في األساس ،ومنذ
بــدايــة الـتــواصــل ،كــان موقفنا واضحًا
جدًا .حتى البيان الوزاري للحكومة في
لبنان هو ضد أي تطبيع مع الجانب
الليبي الرسمي ،إال بشرط التعاون في
قضية اإلمــام الصدر .من داخــل ليبيا،
عندما كنا هناك ،قلنا إننا نرفض فتح

ّ
التعسف!
أوقفوا هذا
ِ
حسن عليق
من هو ّ هنيبعل القذافي؟
مدلل للزعيم الليبي الراحل ّ
معمر القذافي .يحمل لقب «الكابنت» (ليس مهمًا ملاذا).
ابن
أبرز «إنجازاته» في الحياة أنه قاد سيارته ،عكس وجهة السير ،في واحدة من الجادات
الكبرى في العاصمة الفرنسية باريس .جرى ذلك يوم كان والده حاكمًا بالدًا نفطها
غزير ،ومالها الوفير يصل إلى جيب نيكوال ساركوزي .لم يكن أحد يجرؤ على معاقبة
هنيبعل الذي ليس له من اسمه نصيب .يوم اختطف ّ
معمر القذافي اإلمام موسى
الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين ،في ليبيا عام
 ،1978لم يكن هنيبعل هذا قد بلغ الرابعة من عمره .على رغم ذلك ،أوقفه القضاء
اللبناني ،بجرم التدخل في الخطف .ما دليلنا ،نحن اللبنانيني ،على ذلك؟ ال دليل .جميع
ّ
ُ
الصديق .وعلى رغم ذلك،
دركون أن هنيبعل القذافي بريء من دم
املعنيني بالقضية ي ّ
أبقي عليه رهينة ،لعل أخاه ،سيف اإلسالم ،يبوح بما في جعبته عن جريمة والده.
طيب .هل ُيدرك من بيدهم األمر أن آخر هموم سيف اإلسالم هو مصير أخيه؟ هل
يعلمون أن آخر اتصال بينهما ،قبل أشهر ،انتهى بأن قطع سيف الحديث بعد تأنيب
ّ
هنيبعل ،وكف مذذاك عن الرد على اتصاالته؟ أخته عائشة سمعته ،عبر الهاتف من
ّ
ّ
سجنه ،يبكي ،فـ«سكرت الخط» بعدما قالت له «ليس منا رجل يبكي» ،وقاطعته من
حينه.
مشاركة السلطات الليبية في استمرار جريمة إخفاء الصدر ويعقوب وبدر الدين ،عبر
تجاهلها طلبات التعاون مع السلطات اللبنانية للتحقيق في الجريمة ،ال تمنح أحدًا حق
احتجاز شخص بريء ،بصرف النظر عن انتمائه العائلي .وال نظام واضح املالمح
في ليبيا للضغط عليه بحرية هنيبعل .كان يمكن ّ
تفهم خطوة كهذه لو أنها جرت
قبل انهيار نظام ّ
معمر .أما اليوم ،فال كبير في طرابلس الغرب يهتم ألمر ابن القذافي
ُ
هذا .وفي األصل ،قضايا كهذه ال تحل بطريقة خطف ابن املجرم القتيل وأخذه رهينة
للحصول على معلومات .القضية هي مسألة حق بالدرجة األولى وسياسة بالدرجة
الثانية .وطلب الحق ال يستقيم وإنزال الظلم بأحد ،أي أحد .أما السياسة ،فأبوابها
في هذا األمر معروفة .مرجعيات سيف اإلسالم الحالية هي في أبو ظبي والقاهرة
وموسكو .وعدا عن سيف اإلسالم ،فإن أركان النظام الليبي السابق معروفو مكان
اإلقامة :واحد في مصر ،وآخر في قطر ،وثالث في إيطاليا ...ملاذا ال ُيسألون ،ال بصفة
شخصية ،بل عبر الدول الراعية لهم ،وبعد إصدار مذكرات توقيف دولية بحقهم؟
بقاء هنيبعل القذافي في السجن ال يحقق أي مردود .وال تقاس الخسائر هنا بسوء
العالقة مع الرئيس بشار األسد ،على أهمية ذلك .القصة في الدرجة األولى أننا،
كلبنانيني ،نظلم بريئًا ،فنكاد نخدش قضية رفعناها إلى مصاف القضايا الوطنية
التي نقطع ألجلها عالقاتنا بدولة شقيقة كليبيا ،وهي تستحق ذلك وأكثر.
في مسألة هنيبعل ،ال قيمة لرأي ّ
مدع عام ،وال قاضي تحقيق ،وال محكمة .رأي القضاء
برمته ،ال ّ
يقدم وال يؤخر .األمر بيد الرئيس نبيه بري ،وعائلة السيد موسى الصدر.
ّ
وحدهما ،يملكان قرار وقف هذا التعسف.

سفارة ليبية في بيروت وال يمكن فتح
خــط ط ـيــران مـبــاشــر قـبــل الـتـعــاون في
قضية اإلمــام ،هذا املوضوع غير قابل
ل ـل ـن ـق ــاش» .وت ـض ـيــف امل ـ ـصـ ــادر« :ه ــذا
الحظر سيبقى موجودًا ،وال يتأمل أحد
حصول خرق إطالقًا إن لم يتعاونوا».
ماذا تعني عبارة «يتعاونوا» أو ِّكيف
ُ
ت ـتــرجــم؟ ال ـج ــواب« :يـعـنــي أن ُي ـنــفــذوا
مــذكــرة التفاهم الرسمية بــن البلدين
لـجـهــة تـفـعـيــل الـتـحـقـيـقــات وتــزويــدنــا
باملستندات».
أخ ـي ـرًا ،وردًا على س ــؤال حــول «إعــان
اسـ ـتـ ـشـ ـه ــاد» اإلمـ ـ ـ ـ ـ ُـام ال ـ ـص ـ ــدر ،ي ـق ــول
الـ ـش ــام ــي« :إذا مـ ــا أع ـ ـلـ ــن أن مــوســى

الصدر استشهد ...أقــول لك إن محبي
اإلم ــام صنفان ،صنف أصــابــه اليأس،
وصـنــف آخ ــر مــا زال يــأمــل ،خصوصًا
في ظل عدم وجود مؤشرات تدل على
الوفاة» .هل ُيعقل أن يظل أي شخص،
فــي ظ ــروف سـجــن ن ـظــام ظــالــم ،وعلى
مــدى عـقــود ،على قيد الـحـيــاة؟ ُيجيب
الـ ـش ــام ــي« :م ـ ــع م ـض ــي س ـ ـنـ ـ ُـوات عـلــى
سقوط نظام القذافي ،ربما نقص األمل
لدى البعض ،لكننا نؤكد أنه لم تثبت
ا ُل ــوف ــاة ،واملـعـلــومــات تفيد ب ــأن اإلم ــام
ن ِقل بني ثالثة سجون على األقل ،وأنه
بقي حيًا ملدة ال تقل عن عشرين سنة،
وهذه املعلومة ثابتة».

مقالة

وفد «األحرار» في بالد «المنشار»
محمد نزال
ي ـس ــأل أح ــده ــم م ـف ـتــي ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة
إن ك ـ ــان يـ ـج ــوز لـ ــه زي ـ ـ ــارة اآلثـ ـ ــار،
ت ـحــدي ـدًا تـلــك الــواق ـعــة فــي محافظة
الـعــا ،مـثــل مــدائــن صــالــح وغـيــرهــا،
ف ـي ـج ـي ـب ــه« :ال يـ ـج ــوز ل ــك ال ــذه ــاب،
ولـيــس لـقــوم اّلــدخــول عـلــى مساكن
أول ـ ـئـ ــك امل ـ ـعـ ــذبـ ــن ،إال أن ي ـك ــون ــوا
باكني ،لئال ُيصيبهم ما أصابهم».

هــذا رأي مفتي الـسـعـ ّ
ـوديــة الحالي.
آنـ ـ ـ ــذاك ،ح ــن ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــوى ،كــانــت
ال ـ ـس ـ ـعـ ـ ّ
ـوديـ ــة ب ـ ـلـ ــد «اع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدال» فــي
ّ
املـنـطـقــة ،بـحـ ّســب مـيـشــال مـعــوض
وســائــر «ال ـشــلــة» .كــانــت «مـعـتــدلــة»
رغم تحريم السياحة على أرضها.
ك ـ ـ ــان ي ـ ـجـ ــري «الـ ـتـ ـهـ ـيـ ـي ــص» ل ـ ــذاك
ّ
«االع ـت ــدال» سـنــة تـلــو أخ ــرى ،حتى
ف ــي عـ ــام  2014ال ـ ــذي أوردت فـيــه
ّ
السعودية خبرًا،
صحيفة «الحياة»

ره ـي ـبــا ،م ـف ــاده ّأن ع ــدد تــأش ـيــرات
ّ
السعودية خالل عام
السياحة إلى
هــو :صفر .مسؤول سعودي بارز
ّ
«السياح ال
قــال للصحيفة تعليقًا:
ّ
يـهـمــونـنــا» .ال ـيــوم تـفـتــح الـسـعــوديــة
أبـ ـ ــواب «ال ـس ـي ــاح ــة» إلـ ــى مـحــافـظــة
العال ،ذاتها ،لوفد لبناني ّ
ضم مئة
ومــن
ِم ــن مـيـشــال م ـعـ ّـوض .ه ــؤالءِ ،
ب ـي ـن ـهــم م ـي ـش ــال س ـل ـي ـمــان وع ــون ــي
الـ ـكـ ـعـ ـك ــي وأف ـ ـيـ ــديـ ــس كـ ـي ــدانـ ـي ــان،

ّ
يتحدثون اليوم أيضًا عن «اعتدال»
الـسـعـ ّ
ـوديــة نتيجة هــذه الـخـطــوة .ال
تـفـسـيــر ل ـه ــذه امل ـع ـض ـلــة إال بــأنـهــم
كــانــوا ي ـكــذبــون ســابـقــا فــي حـكــايــة
ً
«االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدال» هـ ـ ـ ــذه .مـ ـ ـه ـ ــا ،ه ـن ــاك
احـتـمــال آخ ــر ،أن تـكــون الـسـعـ ّ
ـوديــة
أصبحت اآلن «معتدلة إكسترا» أو
ً
مهالّ ،
مرة أخرى،
«معتدلة بالس».
أل ــم ت ـقــع ح ـكــايــة «امل ـن ـش ــار» خــال
ال ـعــام ال ـج ــاري؟ ب ـلــى ،والـ ـلـ ـ ِه ...ومــع

ذلك هي «معتدلة» .هي حكاية عنزة
ُ
ولو ن ِش َرت ...بـ «املنشار».
ذهب القوم إلى العالّ ،
بمعية ماجدة
الرومي ،التي «أطربتهم» كما جاء في
الخبر .كان ذلك ضمن افتتاح شيء
اس ـمــه «م ـهــرجــان ش ـتــاء طـنـطــورة».
أث ـن ــاء ت ـجـ ّـمــع امل ـئ ــة قـبـيــل االن ـط ــاق،
في مطار بيروت ،أطلق األمني العام
ل ـتـ ّـيــار املـسـتـقـبــل تـصــريـحــا رهـيـبــا:
«ه ــذه الـخـطــوة تـثـبــت ّأن الـسـعــوديــة

ركـ ــن أس ــاس ــي ف ــي الـ ـ ــدول ال ـعــربـ ّـيــة
وفي معادلة املنطقة» .ما هذا؟ زيارة
ّ
جيوبوليتيكية يعني؟
سـيــاحـ ّـيــة ـ ـ ـ
ّ
إلى هذا الحد كانت السعودية تافهة،
كدولة في اإلقليم ،لتحصل ِمن خالل
زي ــارة مـيـشــال م ـعـ ّـوض لـهــا ،برفقة
راغب عالمة ،على دور في «معادلة
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة»؟ ه ـ ـ ــؤالء ي ـ ــري ـ ــدون املـ ــدح
ّ
فينطقون ب ــال ـ ّ
ـذم .ح ــق لــولــي الـعـهــد،
حـيــال تـصــريــح كـهــذا ،أن «يخصم»

ِمــن صاحبه «ص ـ ّـرة ِمــن الــدنــانـيــر».
ي ـبــدو ّأن الـسـفـيــر ال ـس ـع ــودي ،ولـيــد
ّ
«الحربجية»
البخاري ،عاش اللحظة
ً
ت ـ ـمـ ــامـ ــا ،ق ـ ــائ ـ ــا لـ ـقـ ـن ــاة امل ــؤسـ ـس ــة
ّ
املحتفية بـقـ ّـوة،
اللبنانية لــإرســال،
ّإن املـ ـه ــرج ــان ي ـح ـصــل ب ـم ـشــاركــة
«طـ ــائـ ــع ِم ـ ــن لـ ـبـ ـن ــان» .طـ ــائـ ــع؟ يــا
للهول .بالتأكيد هو ال يقصد شيئًا
ع ـلــى غـ ــرار «ط ــائ ــع ال ـب ـع ــث» .ربـمــا
س ـي ـك ــون ع ـل ــى الـ ـط ــائ ــع األخ ـ ـيـ ــرة،

قريبًا ،أن ُت ّ
نسق للوفد نفسه رحلة
برعاية إماراتيةّ
ّ
ّ
ّ
سياحية دمشقية،
ّ
ً
ّ
سعودية ،مثال يعني .لعل التاجر
ــ
ّ
ّ
محمد شقير سيكون أول امللبني.
التجارة ال تعرف حدودًا.
ل ـس ـبـ ٍـب مـ ــا ،بـ ــدا اإلع ــام ــي نـيـشــان
ديرهاروتيونيان أكثر «املفعوطني»
فــرحــا بــالــزيــارة .يــأخــذ «الـسـيـلـفــي»
تلو األخــرى مع البخاري ...السفير
ط ـب ـع ــا .ح ـ ـ ـ ّـول ن ـي ـش ــان ن ـف ـس ــه إل ــى
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م ــراس ــل شـخـصــي ل ـل ـب ـخــاري ،عبر
هاتفه ،الذي أزاح كاميرته عن وجهه
ال ـضــاحــك ،شـيـئــا فـشـيـئــا ،ملصلحة
ّ
وجه البخاري ،حتى اختفى .الراجح
ّأن أعـ ـض ــاء ال ــوف ــد ال ـل ـب ـنــانــي ،ربـمــا
باستثناء إبراهيم شمس الــديــن ،ال
ي ـعــرفــون َم ــن ي ـكــون ال ـش ـيــخ صــالــح
ّ
الفوزان .إنه عضو حالي في اللجنة
الـسـعـ ّ
ـوديــة الــدائ ـمــة لــإف ـتــاء ،وكــذلــك
عضو هيئة كبار العلماء .هذا يقول،

ول ـي ــس ِمـ ــن زمـ ــن ب ـع ـيــدّ ،إن زيـ ــارة
اآلثـ ــار فــي الـ ُـعــا م ـحـ ّـرمــة ،إذ «م ــاذا
ن ـقــول ،لــأســف ،أص ـب ـحــوا يــذهـبــون
إل ــى ه ـنــاك لـلـنــزهــة واإلع ـج ــاب بتلك
الـحـضــارة» .ال ـفــوزان هــذا عـ ّـيـنــه ،في
مـنـصـبــه ال ـح ــال ــي ،امل ـل ــك ال ـس ـع ـ ّ
ـودي
الحالي سلمان بن عبد العزيز ،قائد
م ـس ـيــرة «االع ـ ـتـ ــدال» ن ـف ـســه .لـنــأمــل
ّ
أال نكون بذلك عكرنا صفو خاطر
الدكتورة مي شدياق.

