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سياسة

جنون ابن سلمان :حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان

واشنطن للرياض :سياستكم هوجاء

وصفت مصادر
دبلوماسية
لقاء باسيل
ماكرون
بـ«الممتاز...
وستتبعه
إجراءات
وخطوات
عملية»
(أ ف ب)

مضى  12يومًا على احتجاز اململكة
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة ح ـ ّ
ـري ــة رئ ـيــس
الحكومة سعد الـحــريــري ،فــي أوقــح
تـصـ ّـرف لــم ُي ّ
سجل قبله فــي التاريخ
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وال ي ـت ـن ــاس ــب م ـ ــع أي
ع ــرف دب ـلــومــاســي أو أخ ــاق ــي .غير
ُ
أن السعودية ،التي أرادت أن تدخل
لبنان في أزمة سياسية واجتماعية
واقتصادية وفتنة داخلية ،تحقيقًا
مل ـص ــال ـح ـه ــا وم ـ ـصـ ــالـ ــح إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل،
لـ ــم ت ـن ـج ــح فـ ــي الـ ـج ــول ــة األولـ ـ ـ ــى مــن
املـعــركــة فــي تحقيق أي ت ـقـ ّـدم .وبــدل
ذل ــك ،ظ ـهــرت ال ـس ـعــوديــة ،بنسختها
«الـجــديــدة» ،نظامًا يمارس العربدة.
ويمكن القول إن ما أرادته السعودية
نـ ـصـ ـرًا ف ــي ال ـج ــول ــة األول ـ ـ ـ ــى ،ان ـق ـلــب
ً
استياء دوليًا وضغوطًا بدأت
عليها
تتعاظم وقد تصل الى مجلس األمن
ال ــدول ــي ،ون ـظــرة عــدائـيــة مــن غالبية
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ال ــذي ــن ت ـ ّـدع ــي حــرصـهــا
ً
ع ـل ـي ـه ــم ،فـ ـض ــا عـ ــن ض ــربـ ـه ــا ت ـي ــار
املستقبل في الصميم ،أقوى حلفائها
عـلــى الـســاحــة الـلـبـنــانـيــة ،وبشخص
ّ
املطبلني
رئيسه ،واالكتفاء بجوقة من
ّ
واملـ ّ
ـزمــريــن ،ال يأتون على اململكة إل
باملزيد من الهزال.
فـ ــا أحـ ـ ــد فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ال ـ ـيـ ــوم يـمـلــك
ّ
منطقيًا ملا تفعله السعودية
تفسيرًا
ب ــال ـح ــري ــري ،ب ـم ــا ي ـض ـ ّـر بــاملـصـلـحــة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة وبـ ــال ـ ـحـ ــريـ ــري ن ـف ـس ــه،
وي ـ ـظ ـ ـهـ ــره م ـ ـك ـ ـسـ ــورًا ع ـ ــاجـ ـ ـزًا .وف ــي
ح ــن ح ـ ــاول ال ـس ـع ــودي ــون اسـتـغــال
إطاللته في املقابلة التلفزيونية قبل
يــومــن ،للقول للمراجعني الدوليني
ّ
إنــه ليس مختطفًا كما تــؤكــد الدولة
ّ
الـلـبـنــانـيــة ب ـكــل أركــان ـهــا ،ولجمهور
ت ـيــار املـسـتـقـبــل إن ــه ل ـيــس مـحـتـجـزًا،
أتت املقابلة بمفاعيل عكسية ،دوليًا
ومحليًا ،بما دفــع العديد مــن الــدول
ّ
إلى تبني املوقف اللبناني بالذهاب
ن ـ ـحـ ــو املـ ـ ــزيـ ـ ــد مـ ـ ــن ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ع ـلــى
ً
ال ـس ـعــوديــة ،ل ــن ت ـكــون مـسـتـقـبــا في
مصلحتها ،وستترك آثارًا بالغة على
ً
ّ
املشوهة أصال في العالم.
صورتها
وبـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــراءات ال ـس ـيــاس ـيــة
ّ
ل ـل ـح ــدث ،أك ـ ــدت مـ ـص ــادر قــري ـبــة مــن
آل ّ الـحــريــري ل ــ«األخ ـبــار» أن العائلة
تلقت معلومات تجزم بأن الحريري
س ـي ـعــود ف ــي غ ـض ــون  48س ــاع ــة إلــى
ب ـ ـيـ ــروت ،ل ـي ـق ـ ّـدم اس ـت ـقــال ـتــه لــرئـيــس
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون ،م ــن دون
معرفة خطوته الالحقة ،لجهة بقائه
في بيروت أو العودة إلى السعودية

أو س ـف ــره إل ــى ف ــرن ـســا .ول ــم تحصل
ال ـعــائ ـلــة ع ـلــى ّ
أي ت ـط ـم ـي ـنــات بـشــأن
م ـص ـيــر زوجـ ـ ــة الـ ـح ــري ــري وأب ـن ــائ ــه،
ل ـج ـه ــة ب ـق ــائ ـه ــم فـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة أو
عــودتـهــم مـعــه .ولـكــن الـعــائـلــة ،كبقية
املسؤولني اللبنانيني ،في حالة حذر،
ّ
تشجع
ألن تجربة األي ــام املاضية ال
عـلــى حـســم مصير رئـيــس الحكومة
املحتجز ،قبل وصوله إلى بيروت.
ّ
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ع ـي ـن ــه ،ي ـ ـ ــدل امل ــوق ــف
األمـ ـي ــرك ــي ال ـ ـ ــذي ت ـب ـل ــور فـ ــي األي ـ ــام
امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـلـ ــى إخ ـ ـ ـفـ ـ ــاق س ـ ـعـ ــودي
كبير فــي تحقيق املــرجـ ّـو مــن خطوة
«إق ــال ــة» ال ـحــريــري لـبـنــانـيــا .وم ــع أن
األميركيني هم الشركاء األساسيون
ل ــول ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي م ـح ـمــد بن
سـلـمــان فــي انـقــابــه األخ ـي ــر ،وصهر
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد تــرامــب،

مـسـتـشــاره جــاريــد كــوشـنـيــر ،أمضى
ث ـ ــاث ـ ــة أيـ ـ ـ ـ ــام ولـ ـي ــالـ ـيـ ـه ــا «يـ ـطـ ـب ــخ»
االنقالب مع ابن سلمان قبل أيام من
«مجزرة األمــراء» و«إقالة» الحريري،
ّ
إل أن ال ـق ـلــق األم ـي ــرك ــي م ــن ال ـت ـهـ ّـور
السعودي صــار كبيرًا ،إلــى درجــة أن
وزي ــر ال ـحــرب الـسـ ّعــودي عـلــى لبنان
ثــامــر الـسـبـهــان تـلــقــى تــوبـيـخــا حــادًا
من مسؤولني أميركيني خالل زيارته
األخ ـيــرة لــواشـنـطــن .وقــالــت مـصــادر
دبـلــومــاسـيــة غــربـيــة ل ــ«األخ ـب ــار» إن
السبهان سمع التوبيخ القاسي في
اجـتـمــاعــن مـنـفـصـلــن ،وم ــن جهتني
مـخـتـلـفـتــن ف ــي اإلدارة األم ـيــرك ـيــة؛
االجتماع األول ّ في وزارة الخارجية
بـ ـحـ ـض ــور مـ ـم ــث ــل عـ ــن وكـ ــالـ ــة األمـ ــن
الـقــومــي ،والـثــانــي فــي وزارة الــدفــاع،
ح ـي ــث ق ـ ــال األمـ ـي ــركـ ـي ــون ل ـل ـس ـب ـهــان

الصحافة الفرنسية
تلحق بماكرون

ُ
بعد غياب طويل عن االهتمام بأخبار لبنان ،أفــردت كبريات الصحف الفرنسية
صـفـحــاتـهــا الــرئـيـسـيــة لتغطية ح ــدث اسـتـقــالــة رئ ـيــس الـحـكــومــة سـعــد الـحــريــري
واحتجازه في السعودية .منذ أن انتشر الخبر ،ال يكاد يمر ٌ
يوم من دون أن ُينشر
تقرير أو مقال يتناول «احتجاز» الحريري في الرياض ،و«الظروف الغامضة» التي
تحيط برئيس الحكومة ،بحسب تعابير وردت في الصحف الفرنسية .وقد ُحجزت
للقضية اللبنانية مساحات على الصفحات األولى لـ«لو موند» و«لو فيغارو» ،و«ميديا
بار» ،و«ليبراسيون» وغيرها .اإلقامة الجبرية للحريري في الرياض أنهت استراحة
مرة ّ
الصحافيني الفرنسيني من الحدث اللبناني« ،بعد أن كانت آخر ّ
خصصنا فيها
تغطية كبيرة للبنان ،حني حصلت أزمة النفايات واتخذت منحى سياسيًا» ،بحسب
ما يقول أحد الصحافيني املعتمدين في بيروت .بعيدًا عن ذلك ،تكاد تختفي أخبار
ّ
لبنان اليومية« ،وال نهتم سوى بملفي حزب الله والالجئني السوريني».
ال ُيمكن عزل تغطية الصحافة الفرنسية لألزمة اللبنانية عن التحوالت الفرنسية في
أعوام من
السياسة ،والتي بدأت تظهر مع وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة .فبعد ٍ
التبعية التامة للواليات املتحدة والسعوديةّ ،قررت باريس إعادة تموضعها في مكان
يبدو أقل التصاقًا بالسياسة األميركية .وترى فرنسا أن بإمكانها «استغالل» ملف
احتجاز الحريري إلعالن عودتها إلى لعب دور أساسي في لبنان .يوافق الصحافي
ً
الفرنسي على ما ّ
تقدم ،ويضيف ّأن هناك عامال ثانيًا ُي ّبرر اهتمام صحافة بالده
ّ
بلد
بالحدث« ،وهو القصة بحد ذاتها :إجبار رئيس حكومة بلد على االستقالة ،من ٍ
آخر» .أما السبب الثالث ،فيتعلق ّ
بولي العهد محمد بن سلمان الذي يعتمد أسلوبًا
ّ
جديدًا في الحكم لم يعتده الناسُ .ويضاف إلى ما سبق أن عالقة آل الحريري بالدولة
الفرنسية ،منذ أيام الرئيس رفيق الحريري« ،لعبت دورًا في ارتفاع نسبة االهتمام
باستقالة سعد الحريري».
(األخبار)

إن «الـ ـتـ ـص ـ ّـرف ــات ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة ح ـيــال
لـبـنــان ه ــوج ــاء» ،مـضـيـفــن أن «ه ــذه
التصرفات تضر بمصالح الواليات
املـتـحــدة فــي لـبـنــان» .وقــالــت مصادر
واسـ ـ ـع ـ ــة االطـ ـ ـ ـ ــاع ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن
«األميركيني الذين باركوا في البداية
ان ـق ــاب اب ــن س ـل ـمــان ،ع ـ ــادوا وملـســوا
خـ ـط ــورة م ــا جـ ــرى ع ـلــى مـصــالـحـهــم
فــي لبنان؛ فاملوقف الحاسم للدولة
اللبنانية ضــد الـتـصــرف الـسـعــودي،
وال ـت ـض ــام ــن ال ـ ـعـ ــارم م ــع ال ـح ــري ــري،
ّ
وتحول خطاب خصومهم وأعدائهم
ف ــي ل ـب ـن ــان (ال ــرئـ ـي ــس م ـي ـش ــال ع ــون
والسيد حسن نصرالله) إلى خطاب
مـقـبــول عـلــى ن ـطــاق واسـ ــع ،وال ـضــرر
البالغ الــذي أصــاب الــوزن السياسي
لـشــريـكـهــم االول فــي لـبـنــان ،وإم ـكــان
ت ــدح ــرج األمـ ـ ـ ــور إل ـ ــى ح ـ ـ ّـد ت ـعــريــض
االستقرار للخطر ،كلها عوامل دفعت
بهم إلــى التحرك لوضع حـ ّـد لطيش
ح ـل ـي ـف ـهــم الـ ـسـ ـع ــودي .وبـ ـع ــد صـمــت
دام خمسة أي ــام ،أص ــدر األميركيون
(ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،ثـ ــم ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض)
بيانات واضحة تؤيد عودة الحريري
بصفته شــريـكــا مــوثــوقــا ل ـهــم .وبعد
ذلك ،بعثوا ملحمد بن سلمان برسائل
عبر السبهان لوضع حـ ّـد للخطوات
الفاشلة».
وبـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــوازي ،ب ـ ــدأ الـ ـ ــوزيـ ـ ــر جـ ـب ــران
بــاسـيــل أم ــس جــولــة أوروب ـي ــة مــوفـدًا
مـ ـ ــن رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال
ً
ع ــون ،بعد أن أج ــرى ات ـصــاال هاتفيًا
ف ــي ســاعــة م ـتــأخــرة م ــن لـيــل أول من
أمــس بالرئيس نبيه ب ـ ّـري ،لتنسيق
الزيارة .والتقى باسيل خالل الجولة
وزيـ ــرة خــارج ـيــة االت ـح ــاد األوروبـ ــي
ف ـي ــدي ــري ـك ــا م ــوغ ــريـ ـن ــي ،ثـ ـ ـ ّـم رئ ـي ــس
الــوزراء الفرنسي إدوارد فيليب ،قبل
أن يعقد خلوة دامت نصف ساعة مع
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبـ ـ ـ ــدا الف ـ ـتـ ــا أن مـ ــوقـ ــف م ــوغ ــري ـن ــي
الق ــى خ ـطــاب الــرئـيــس مـيـشــال عــون،
ل ـ ـج ـ ـهـ ــة تـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــده ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى وج ـ ـ ــوب
عـ ــودة ال ـح ــري ــري إل ــى ل ـب ـنــان ،بــرفـقــة
عــائـلـتــه! م ـصــادر دبـلــومــاسـيــة أكــدت
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن امل ــوق ــف ال ــدول ــي من
الــوضــع «ال ـشــاذ» للرئيس الحريري
ّ
و«سيتحول الى تحرك
«إلى تعاظم»،
ّ
دول ــي» .ولفتت إلــى أن لبنان «تبلغ
م ــن ال ـفــرن ـس ـيــن واألمل ـ ـ ــان أن املــوقــف
األوروب ـ ـ ــي واحـ ــد م ــن ه ــذه الـقـضـيــة،
وهو متناغم الى ّ
حد كبير مع املوقف
األمـ ـي ــرك ــي» .ووصـ ـف ــت ل ـق ــاء بــاسـيــل

مــاكــرون بـ«املمتاز ...وستكون هناك
إج ـ ـ ــراءات وخـ ـط ــوات ع ـم ـل ـيــة» ،ب ــدأت
ب ــوادره ــا بــاإلعــان عــن زي ــارة لــوزيــر
ال ـخــارج ـيــة ال ـفــرن ـســي ج ــان إي ــف لو
دريان للرياض اليوم ،للبحث مع ابن
سلمان في الوضع اللبناني.
وأشـ ــارت امل ـص ــادر ال ــى أن لـبـنــان «ال
يـ ــزال ،حـتــى اآلن ،يـضــع املـشـكـلــة في
خانة العالقات الثنائية مع اململكة،
ّ
والتي يمكن حلها أخويًا .ولكن ،في
حال لم يعد الرئيس الحريري قريبًا،
فــإن األم ــور ستخرج مــن هــذا االطــار،
وس ـنــذهــب إل ــى ال ـت ــدوي ــل ،وسـتـكــون
عـ ـ ــودة رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ُح ـك ـم ـيــة».
ّ
وأك ـ ــدت أن «ال ك ــام فــي أي أم ــر قبل
عودة الحريري ،وال ربط لهذه العودة
بــاملـســائــل الـسـيــاسـيــة .وه ــذه األم ــور
ُ
ّ
وشددت املصادر
تبحث في بيروت».
عـلــى أن الـتـحــرك الــدبـلــومــاســي الــذي
يـقــوده بــاسـيــل «مـنـ ّـســق بــالـكــامــل مع
تيار املستقبل وعائلة الحريري».
وعلمت «األخبار» أن مستوى املواقف
التي ّ
عبرت عنها املستشارة األملانية
ان ـ ـج ـ ـيـ ــا م ـ ـيـ ــركـ ــل خـ ـ ـ ــال ات ـص ــال ـه ــا
ب ـعــون ،ك ــان سقفها أع ـلــى مــن سقف
تصريحات وزير الخارجية األملاني،
لـجـهــة دع ــم مــوقــف لـبـنــان والـتــأكـيــد
عـلــى ضـ ــرورة إفـ ــراج ال ـس ـعــوديــة عن
الحريري.
وفيما لم يظهر ّ
أي جديد «إيجابي»
لـ ـ ـن ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة وض ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــري ف ــي
السعودية ،بــدا اللقاء القصير الــذي
ل ــم ي ـت ـج ــاوز  14دق ـي ـق ــة ب ـي ـنــه وب ــن
الـبـطــريــرك امل ــارون ــي ب ـشــارة الــراعــي،
الذي عاد من السعودية مساء أمس،
ّ
مؤشرًا ّ
سيئًا بالنسبة إلــى املراقبني
على وضــع رئـيــس الحكومة .وقالت
يلتق
مصادر متابعة إن الحريري لم
ِ
ّ
بولي العهد
حتى اآلن بالسبهان وال
محمد بن سلمان ،منذ احتجازه في

مصادر قريبة من آل
الحريري :معلومات عن
عودة رئيس الحكومة
ليقدم
خالل  48ساعة ّ
استقالته

السعودية ،ما يعني ،بحسب املصدر،
أن الـسـعــوديــة لــم ت ـقـ ّـرر بـعــد إعـطــاءه
ّ
«الئـحــة التعليمات» أو خــطــة العمل
ّ
ليتم
السعودية الجديدة في لبنان،
اإلفراج عنه بعد ذلك.
وال تزال مقابلة الحريري والتفاصيل
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ت ـ ـش ـ ـغـ ــل بـ ــال
امل ـتــاب ـعــن ف ــي بـ ـي ــروت ،وبــالـتـحــديــد
كــام الـحــريــري عــن عائلته ،إذ يقول
م ــرج ــع ل ـب ـنــانــي إن «الـ ـح ــري ــري ق ــال
ح ــن ت ـح ـ ّـدث ع ــن عــائـلـتــه إن مــواقـفــه
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــة سـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــون مـ ــربـ ــوطـ ــة
بــورقــة الـضـغــط ه ــذه» ،خـصــوصــا أن
ٌ
صعب للغاية،
التواصل مع الحريري
ّ
وهــو لــم يتكلم مــع بــري أو عــون منذ
ّ
أيام طويلة ،ويؤكد الذين يتواصلون
ّ
ّ
محددة.
بجمل
معه أنــه ال يجيب إل
ٍ
وأم ــس ،غ ـ ّـرد الـحــريــري على حسابه
ً
ع ـلــى تــوي ـتــر ق ــائ ــا« :ي ــا ج ـمــاعــة أنــا
بألف خير ،وإن شاء الله أنا راجع هل
يومني خلينا نــروق ،وعيلتي قاعدة
ببلدها اململكة العربية السعودية،
مملكة الخير».

