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تقـرير

«السعودية» في مركز عصام فارس:

إيران هي العدو

فراس الشوفي

ال �ل ��ه .ف ��ي ال �ل �ح �ظ��ة اإلق �ل �ي �م �ي��ة ،ال�ت��ي
ت��ري��ده��ا إي� ��ران ،وال �ت��ي ي�ح�ت��اج فيها
ال � ��ى غ� �ط ��اء ح �ك��وم��ي وال� � ��ى ح �م��اي��ة
تدخله في سوريا ،يجلس الى طاولة
ال �ح �ك��وم��ة م ��ع ال� �ح ��ري ��ري .ب��ال�ن�س�ب��ة
ال� � ��ى ال� �ب� �ع ��ض م � ��ن ش� �خ� �ص� �ي ��ات 14
آذار ،حقق ع��ون لحزب الله مشاركة
ال �ح��ري��ري ب��أح �س��ن ش� ��روط م�م�ك�ن��ة،
لم يتمكن النائب وليد جنبالط وال
م��وف��ده ال��وزي��ر وائ ��ل أب��و ف��اع��ور من

ل��م يلتزم ال��دخ��ان البسيط املنبعث
من «كوهيبا» النائب نهاد املشنوق
ب �ض��رورة ال�ب�ق��اء خ ��ارج ق��اع��ة مركز
ع � � �ص � ��ام ف � � � � � ��ارس .ت � � � ��رك امل � �ش � �ن� ��وق
ال �س �ي �ج��ار ف��ي ع �ه��دة م��راف �ق��ه ،على
ال � �ح� ��وض ال� ��رخ� ��ام� ��ي أم � � ��ام م��دخ��ل
القاعة ،وانتقل سريعًا إل��ى الداخل
ّ
ل �ي �س��ل��م ع �ل ��ى ش ��ري �ك ��ه ف� ��ي امل �ن �ب��ر،
الصحافي أم�ين ق�م��وري��ة ،وبينهما
ابتسامات السفير السابق عبدالله
ب� ��و ح �ب �ي ��ب ،وامل� ��رش� ��ح ال� ��دائ� ��م ع��ن
امل�ق�ع��د امل ��ارون ��ي ف��ي دائ� ��رة ب�ي��روت
األولى مسعود األشقر.
�اضَ� َ�ران،
ع�ن��وان ال�ن��دوة دس��م ،وامل �ح� ِ
امل �ش �ن��وق وق� �م ��وري ��ة ،ع �ل��ى م�ق��ل� َ�ب��ي
ن �ق �ي ��ض ف � ��ي امل � ��وق � ��ف م � ��ن «ال� � � ��دور
ال� � �س� � �ع � ��ودي وال� � �ن� � �ظ � ��ام اإلق �ل� �ي� �م ��ي
ال �ج��دي��د» .ال�خ��ام�س��ة وال �ن �ص��ف من
عصر أول من أمس اكتمل الحضور،
�ات
ووض � � � � ��ع أب � � � ��و ح � �ب � �ي� ��ب ،ب� �ك� �ل� �م � ٍ
مختصرة ،عنوان النقاش بني يدي
�اض� َ�ري��ن وال �ح �ض��ور ،مقتضبًا
امل �ح� ِ
كالمًا ّ
عدد فيه بعض «املتناقضات»
في السياسة الخارجية السعودية
ال� �ت ��ي «ح� ��ارب� ��ت ال � �ث� ��ورة ف ��ي م�ص��ر
ودعمتها في سوريا».
وتونسَّ َ ،
 25دق� �ي� �ق ��ة ك � ��ث � ��ف ف �ي �ه ��ا ق �م ��وري ��ة
ت �ل �خ �ي��ص ال� � � ��دور ال � �س � �ع ��ودي م�ن��ذ
أف� ��ول ال � ��دور امل �ص ��ري ع ��ن ال�س��اح��ة
العربية .في اعتقاد قمورية« ،الدور
ال� ّس�ع��ودي ف��ي ق�م��ة ال�ع�ش��ري��ن ليس
م��ن��ة م��ن أح��د ،ب��ل لنفوذها ال��واس��ع
ل �ي��س ن�ف�ط�ي��ًا ف �ق��ط ،ب ��ل س �ي��اس �ي��ًا».
وأض� � � ��اف« :ي �خ �ط��ئ م ��ن ي �ع �ت �ق��د أن
السياسة السعودية مجرد مواقف
آن �ي��ة ت�ع�ك��س أه � ��واء أش� �خ ��اص ،بل
ل �ل �م �م �ل �ك��ة م� �ن ��ذ ن �ش��أت �ه ��ا س �ي��اس��ة
خ� � ��ارج � � �ي� � ��ة ح � � ��ازم � � ��ة وم � � ��دروس � � ��ة

الحصول عليها .يرتاح الحزب اليوم
بحسب  14آذار .الشريك في التحالف
الرباعي هذه املرة ليس من مسيحيي
ّ
يتحملون املسؤولية
 14آذار وال هم
ّ
ع �ن��ه .ف �ع��ون غ��ط��ى دخ ��ول ال�ح��ري��ري
ّ
ال ��ى ال�ح�ك��وم��ة وال �ح ��زب غ��ط��ى ع��ون
ووق ��ف ال��ى ج��ان�ب��ه .وال �ح��ري��ري ب��اق
في باريس.
أي مشهد أف�ض��ل م��ن ذل��ك لالحتفال
بذكرى  14شباط؟

واس � �ت ��رات � �ي � �ج � �ي ��ة ،ت �ع �ت �م ��د ث �ق �ل �ه��ا
ال��روح��ي وم��وق�ع�ه��ا االس�ت��رات�ي�ج��ي
وف��وائ�ض�ه��ا امل��ال�ي��ة» .ورب��ط تعاظم
ال � ��دور ال �س �ع��ودي ب�ض�ع��ف ال�ن�ظ��ام
ال��رس �م��ي ال� �ع ��رب ��ي ،وب �غ �ي��اب ق��وى
كمصر ومن ّ
ثم سوريا في السنوات
امل��اض�ي��ة ،كما رب��ط ب�ين التوجهات
ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة وال� � �ن� � �ف � ��وذ اإلي � ��ران � ��ي
بشكل حاسم،
املتنامي في املنطقة،
ٍ
ً
معتبرًا أنه «بدال من أن تعمد اململكة
إلى فتح حوار مع جارتها والتعاون
م � �ع � �ه ��ا وم � � �ح � ��اول � ��ة اس� �ت� �ي� �ع ��اب� �ه ��ا
لتثبيت االستقرار في املنطقة ،بلغ
ال�ت�ن��اف��س أش ��ده ب�ين ال�ط��رف�ين على
الزعامة اإلقليمية»ّ .
وعدد إخفاقات
ّ
السعودية في كل من اليمن والعراق
وس� ��وري� ��ا وال� �ب� �ح ��ري ��ن ،ف ��ي م �ق��اب��ل
ن �ج ��اح ��ات إي � � ��ران ف ��ي ه � ��ذه ال � ��دول،
وكذلك عالقتها املأزومة بالواليات
امل �ت �ح ��دة ب �ع��د االت � �ف� ��اق اإلي� ��ران� ��ي ـ�ـ
الغربي ح��ول امللف ال�ن��ووي .وختم
معتبرًا أن «ال�س�ع��ودي��ة تعيش في
ال��وق��ت ال��راه��ن أس ��وأ م��راح�ل�ه��ا من
حيث خسارتها ألكبر شبكة تحالف
ص�ن�ع�ت�ه��ا ل �ع �ق��ود ط��وي �ل��ة ودف �ع��ت
فيها مئات مليارات الدوالرات».
اخ �ت��ار امل �ش �ن��وق أن ي �ب��دأ م��داخ�ل�ت��ه
باألرقام ،فذكر أن «السعودية تشكل
 %20من الدخل القومي في الشرق
األوس � � ��ط وش� �م ��ال أف��ري �ق �ي��ا ،ورب ��ع
ال�ق��وى ل�ل��دول العربية ،وه��ي عضو
في مجموعة العشرين ،والبورصة
السعودية تمثل أكثر م��ن  %50من
ت � ��داول ب ��ورص ��ات ال �ش ��رق األوس ��ط
وش �م��ال أف��ري�ق�ي��ا ،وال �س �ع��ودي��ة هي
ال��دول��ة الثالثة ف��ي العالم م��ن حيث
احتياطها النقدي البالغ  850مليار
دوالر ،وال�س �ع��ودي��ة ال��دول��ة األول��ى
في العالم في مجال تصدير النفط،
بينما الثروات الشخصية تزيد على

خمسمئة م�ل�ي��ار دوالر» .وق ��ال إن��ه
يقرأ «منذ  2005م�ق��االت ودراس��ات
تتحدث عن املخاطر التي يعيشها
ال �ح � ّك��م ف��ي ال �س �ع��ودي��ة» ،وم ��ع ذل��ك
«توفي ّ
ّ
وسمي األمير
وليان للعهد،
سلمان الثمانيني وليًا للعهد ،وغدًا
بعد عمر طويل ،عندما يرحل امللك
ال�ح��ال��ي ،وه��و ال�خ��ام��س ،سيصبح
ول ��ي ال�ع�ه��د م�ل�ك��ًا ،وس�ي�س� ّ�م��ي وليًا
للعهد بسالسة ال يتوقعها أح��د».
وأش��ار املشنوق إلى أن «األث��ر األول
لالنكفاء املصري والتنافس البعثي
ال�س��وري العراقي ك��ان قيام مجلس
التعاون الخليجي» .وأك��د أن هناك
ث�لاث��ة م�خ��اط��ر ع�ل��ى األم ��ن ال�ق��وم��ي
العربي« :الخطر اإلسرائيلي الدائم،
خ �ط ��ر ت �ص ��دي ��ر ال � �ث� ��ورة اإلي ��ران� �ي ��ة
واألخطار املترتبة على االنقسامات
العربية الداخلية» .وقال إن «مرحلة
ّ
م��ا بعد غ��زو ال�ع��راق عطلت نهائيًا
ال� �ن� �ظ ��ام ال ��رس� �م ��ي ال� �ع ��رب ��ي ،وك ��ان
أم��ام السعودية إم��ا أن تنكفئ على
نفسها داخ ��ل مجلس ال�ت�ع��اون في
ّ
ظ ��ل ال � ��دور اإلس��رائ �ي �ل��ي واإلي ��ران ��ي
وال �ت��رك��ي ،أو أن تعمل ع�ل��ى البقاء
حاضرة في املشرق العربي» .وأشار
أيضًا إل��ى أن السعودية «ل��م ترحب
ب ��ال �ث ��ورات ال �ع��رب �ي��ة ل �خ��وف �ه��ا على
بقايا االستقرار في املنطقة» ،لكنها
«نهضت في النصف الثاني من عام
 2013ب��اع�ت�ب��اره��ا ال �ط��رف ال�ع��رب��ي
ال ��رئ �ي �س ��ي ف� ��ي م �ك��اف �ح��ة اإلره � � ��اب
اإليراني والقاعدي»ّ .املفارقة أن أحد
أب� ��رز ال �ح��اض��ري��ن ع��ل��ق ع �ل��ى كلمة
املشنوق همسًا« :م��ا قاله املشنوق
م� ��ن دف� � ��اع م �ن �ط �ق��ي م �ت �س �ل �س��ل ع��ن
ال� �س �ع ��ودي ��ة ،وت �ظ �ه �ي��ر ال �س �ع��ودي��ة
ع�ل��ى أن �ه��ا دول ��ة ول�ي�س��ت ق�ب�ي�ل��ة ،ال
ي �س �ت �ط �ي��ع ال� �س� �ع ��ودي ��ون أن �ف �س �ه��م
فعله».

س قوي للجمهورية
إل �ي��ه ،م�ح��اول�ين تسهيل أم ��ور وزارت ��ه
ب��دل عرقلتها ،آم�ل�ين ،عبثًا ،استمالته
إل�ي�ه��م ،ل�ك��ن ان �ش �غ��االت ب��اس�ي��ل حالت
دائمًا دون توطيد عالقته الشخصية
ب��ال �ح��ري��ري�ي�ن .وح �ي�ن ات� �خ ��ذت ق ��وى 8
آذار ق��رار إس�ق��اط ال�ح��ري��ري ،أب��ى عون
ح �ص��ول ذل ��ك ف ��ي غ �ي��ر ح��دي �ق��ة م�ن��زل��ه
ال �خ �ل �ف �ي��ة .وم ��ا ك ��اد رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
ال �س ��اب ��ق ي �ط��أ ال �ب �ي��ت األب� �ي ��ض ل�ل�ق��اء
الرئيس األميركي ب��اراك أوباما ،حتى
ت�لا باسيل ال�ب�ي��ان السياسي األخبث
من حيث التوقيت في تاريخ النكايات
السياسية اللبنانية .ووقف عون على
يمني حزب الله ،معلنًا أن بطاقة السفر
ال �ت��ي ق�ط�ع�ه��ا ال �ح��ري��ري إن �م��ا ه��ي في
ات�ج��اه واح��د .one way ticket :والحقًا
كان الخالف السني ــــ الشيعي يستعر
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ف�ي�م��ا ال�ع��ون�ي��ون ينكبون
على صياغة «اإلبراء املستحيل».
لكن ال�ي��وم ،تحديدًا منذ تسعة أشهر،
وألس� � � �ب � � ��اب ت� �ت� �ع� �ل ��ق ب ��االن � �ت � �خ ��اب ��ات
ال��رئ��اس �ي��ة ،ق�ب��ل األوض � ��اع األم �ن �ي��ة أو
االق�ت�ص��ادي��ةّ ،
تغير ال�خ�ط��اب العوني.
استكمل باسيل ،في الشأن الحكومي،
ما بدأه النائب آالن عون على املستوى
الشخصي مع نادر الحريري في وصل
م��ا انقطع ب�ين بيت ال��وس��ط وال��راب�ي��ة.
ت �ب �ع��ت ذل ��ك ح��رك��ة ن��اش �ط��ة مل�ج�م��وع��ة

أص ��دق ��اء م �ش �ت��رك�ين أب ��رزه ��م امل �ق ��اول
ج � �ه ��اد ال� � �ع � ��رب ،ف� � ��زي� � ��ارات س �ي��اس �ي��ة
ل�ل�ن��ائ��ب ال �س��اب��ق غ �ط��اس خ� ��وري إل��ى
ال ��راب� �ي ��ة ،ث ��م ل� �ق ��اء م ��ن ن � ��وع آخ � ��ر ب�ين
النواب العونيني والحريريني لترطيب
األج� � ��واء ،ل�ت�ن�ت�ه��ي األم� ��ور ب��ال�ت��واص��ل
امل�ب��اش��ر ب�ين ال�ح��ري��ري وع ��ون .ف��ي ظل
تأكيد أحد املطلعني أن الخط الهاتفي
ف �ت��ح أم ��س ب�ي�ن ال��رج �ل�ي�ن .وت ��زام ��ن كل
ذل ��ك م��ع ث�لاث��ة ع��وام��ل رئ �ي �س �ي��ة ،ه��ي:
ً
أوال ،االن �ف �ت��اح ال �س �ع��ودي ع�ل��ى ع��ون،
في ظل تأكيد مصادر املستقبل أن ما
يستصعب ال�ت�ي��ار األزرق فعله س��واء
في زحلة أو في جبل لبنان لحساسية
حلفائه في هذه املناطق تجاهه وسوء
ت �ق ��دي ��ره ��م ل � ��ه ،ي �م �ك��ن ال� �س� �ع ��ودي ��ة أن
تفعله بوصفها دول��ة إقليمية كبرى.
وس� �ت� �ك ��ون ال �ن �ت �ي �ج��ة واح � � � ��دة ،س� ��واء
ال� �ت� �ح ��رك ال� �س� �ع ��ودي أو امل �س �ت �ق �ب �ل��ي.
وي�ش�ي��ر أح ��د ال �ن��واب ال�ع��ون�ي�ين ،ه�ن��ا،
إل��ى ع��دم تحقيق ال�ت��واص��ل السعودي
ـ�ـ�ـ�ـ ال �ع��ون��ي ن�ت�ي�ج��ة م �ب��اش��رة بالنسبة
إل��ى ال�س�ع��ودي�ين كفسخ ع��ون تحالفه
م ��ع ح ��زب ال �ل ��ه ،ل�ك�ن��ه أدى إل ��ى إع ��ادة
السعودية النظر في عالقتها السيئة
بعون ،واكتشافها القدرة على التفاهم
بـ «القطعة» معه .مع العلم أن صياغة
ت�ف��اه��م م��ار م�خ��اي��ل اس�ت�غ��رق��ت أش�ه�رًا

ط��وي �ل��ة م ��ن ال �ب �ح��ث ال �ع��ون��ي ال��دق �ي��ق
ع��ن الكلمة املناسبة للمكان املناسب.
ث��ان �ي��ًا ،اق �ت �ن��اع ع ��ون ب��وج��وب تمتعه
بهامش أكبر ــــ على غرار حلفاء حليفه
ــــ في القضايا املحلية .و«تعصيبه» من
ح��زب الله في ع��دة ملفات مثل تأجيل
االنتخابات النيابية والتمديد لقائد
الجيش .مع العلم أن عون هدد ،بحسب
أحد نوابه ،بفك تحالفه مع حزب الله
م��ا ل��م ي �ب��ادر األخ �ي��ر إل��ى وق��ف العمل

يدرك الجنرال بوضوح
شديد أن جزءًا أساسيًا من قوته
يكمن في تحالفه مع حزب اهلل
ّ
الحكومي والتراجع
بمفاعيل االتفاق
ع��ن ت �ع �ه��دات��ه ،ل �ك��ن ع ��ون ن�ف�س��ه يعلم
أن القوى السياسية ما كانت لتوافق
ع �ل��ى ب �ق ��اء وزارة ال �ط��اق��ة ف ��ي ت�ك�ت�ل��ه
م��ا ل��م ي�ق��ف ح ��زب ال �ل��ه ب �ه��ذه الطريقة
م�ع��ه .وه��و يعلم ،ب��ال�ت��ال��ي ،وب��وض��وح
ش ��دي ��د ف ��ي رأس� � ��ه ،أن ج � ��زءًا أس��اس �ي��ًا
م��ن ق��وت��ه يكمن ف��ي تحالفه م��ع ح��زب
الله .وثالثًا ،تحرير ال�ق��وات اللبنانية
حليفها األزرق من عالقتهما الوطيدة
عبر تخليها عنه عند مناقشة قانون

االن �ت �خ��اب��ات وإح ��راج ��ه ع�ب��ر ادع��ائ�ه��ا
ال � �ح ��رص أك� �ث ��ر م �ن��ه ع �ل��ى «امل � �ب� ��ادئ»
إلخراجه من التوافق الحكومي.
ت� ��أل � �ي� ��ف ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ف� � �ت � ��ح ،ب �ح �س��ب
املتابعني ،صفحة جديدة من العالقات
ال �ع��ون �ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ ال �ح��ري��ري��ة .ف��ي ظ��ل ت��وق��ع
أح ��د ال� �ن ��واب امل�س�ت�ق�ب�ل�ي�ين أن يسعى
الحريري في كلمته في ذك��رى اغتيال
ال��رئ �ي��س رف �ي��ق ال �ح��ري��ري إل ��ى طمأنة
ال�ه��واج��س املسيحية امل�ض�ط��رب��ة ه��ذه
األي � � ��ام ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى ت��أي �ي��ده ان �ت �خ��اب
رئيس قوي للجمهورية .بينما يتوقع
النائب نفسه ان يكون البيان ال��وزاري
امتحانًا جديًا لقدرة عون على صياغة
ب� ��رن� ��ام� ��ج رئ � ��اس � ��ي ي� �ق� �ن ��ع ال �ن��اخ �ب�ي�ن
الرئيسيني.
ف� � ��ي أروق� � � � � ��ة امل � �س� �ت � �ق � �ب ��ل ،واض� � � � ��ح أن
اإليجابية الحريرية تجاه عون ال تلقى
ْ
تأييدًا شعبيًا وال سياسيًا ،لكن لديها
م��ؤي��دون في الحلقة الضيقة املحيطة
بالحريري ،من النائب نهاد املشنوق
إل ��ى ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق غ �ط��اس خ ��وري
م � ��رورًا ،دائ �م ��ًا ،ب �ن��ادر ال �ح��ري��ري ،لكن
ال ش ��يء مستقبليًا ي��وح��ي ح�ت��ى اآلن
بموافقة الحريري على انتخاب عون
ً
رئيسًا .ففي تأليف الحكومة ،مثال ،لم
يعلق ع��ون على األسماء التي سربها
امل �س �ت �ق �ب��ل ل �ت��ول��ي ح �ق �ي �ب��ة ال��داخ �ل �ي��ة

وال� ��دف� ��اع وغ� �ي ��ره ��ا ،م �ق��اب��ل م �ج��اه��رة
امل�س�ت�ق�ب�ل�ي�ين ب��وج��وب ت�ف�ه��م امل�ط��ال��ب
ال� �ع ��ون� �ي ��ة .وف� � ��ي ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات وع �م��ل
ال� ��وزارات وغ�ي��ره��ا ،ي�ق��ول أح��د ال�ن��واب
ً
العونيني إن تبادال للخدمات يحصل
وسيحصل أك�ث��ر؛ ال مشكلة .أم��ا على
مستوى الرئاسة األولى ،فال أحد قادرًا
على تحديد م��ا يمكن ع��ون أن يقدمه
ل �ه��م م �ق��اب��ل م�س��اه�م�ت�ه��م ال �ض��روري��ة
ف��ي حصوله على ك��رس��ي ب�ع�ب��دا .وهم
ي ��دي ��رون ،ح �ت��ى اآلن ،األذن ال �ط��رش��اء
ل�لأح��ادي��ث العونية ع��ن سيبة ثالثية
لالستقرار املحلي يمثل عون ،بوصفه
ال��رئ �ي��س ال �ق��وي ل�ل�ج�م�ه��وري��ة ،إح��دى
أذرع�ه��ا ،والرئيس نبيه ب��ري ،بوصفه
م �م �ث��ل ال �ث �ن ��ائ �ي ��ة ال �ش �ي �ع �ي��ة ذراع� �ه ��ا
األخ ��رى ،وال�ح��ري��ري بوصفه الرئيس
القوي ملجلس ال��وزراء ذراعها الثالثة.
وف ��ي ح �س��اب��ات ال �ع��ون �ي�ين ،م ��ن ش��رب
رك ��وة ق�ه��وة م � ّ�رة ف��ي ق�ص��ر املهاجرين
ف��ي ال �ش��ام ،على م��ائ��دة ال��رئ�ي��س بشار
األسد ،ليحصل على رئاسة الحكومة،
ّ
لن يغص بفنجان كابوتشينو محلى
ع �ل��ى م ��ائ ��دة ع � ��ون ف ��ي ق �ص��ر ب �ع �ب��دا،
ل �ي �ض �م��ن رئ ��اس� �ت ��ه ال� �ح� �ك ��وم ��ة .وك� ��أن
ف ��ي األف� � ��ق م� �ع ��ادل ��ة واض � �ح� ��ة :رئ �ي��س
ق� ��وي ل �ل �ح �ك��وم��ة م �ق��اب��ل رئ �ي ��س ق��وي
للجمهورية.

