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سياسة

المستقبل يتب ّنى جولة باسيل:
كالم صقر آراء
شخصية
ّ
ّ

قبل يومني ،شن النائب عقاب صقر هجومًا على وزير الخارجية جبران
باسيل بسبب الجولة األوروبية التي بدأها األخير أمس .وقال صقر إن
«هناك محاولة كومندوس دبلوماسية لتحرير الحريري من السعودية.
عار من الصحة وال يليق بوزير
الكالم ٍ
خارجية ،وهو إساءة للحريري واململكة
ولبنان ،وال ُيمكن القبول بهكذا خطاب
ّ
أقل ما ُيقال فيه إنه متهور» .وأضاف
صقر« :أقــول له (باسيل) :اهتم بنزار
زكا وحــاول إرجاعه من إيــران ،واترك
املـلـفــات الـكـبـيــرة .املـطـلــوب مــن باسيل
أن يــوضــح ه ــذا امل ـنــاخ ُويـعـلــن ّأن هـ ّـذه
الترهات اإلعالمية ال شأن له بها» .إل
أنه تأكيدًا على أن جولة باسيل جرت
بالتنسيق الكامل مــع تيار املستقبل
وعائلة الرئيس الـحــريــري ،أعلن تيار
املستقبل ،فــي بـيــان أم ــس ،أن املوقف
الــرسـمــي للتيار يـصــدر عــن الـتـيــار أو
عن كتلة املستقبل ،وأن ّأي موقف ّآخر
هــو رأي شخصيّ .
وتعمد تيار املستقبل أيضًا إج ــراء الــوزيــر غطاس
خــوري مقابلة على شاشة «املستقبل» ،أثنى فيها على جهود رئيس
الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية.

التدويل وحسابات الرياض
مع المستقبل والعهد
عودة الرئيس سعد الحريري
الى لبنان ال تلغي مفاعيل ما حصل
في األيام االخيرة ،ونظرة السعودية
الى موقف رئاسة الجمهورية وتيار
المستقبل في تعاملهما مع هذا الملف
حدة
ستكون أكثر ّ
هيام القصيفي
الثابتة الــوحـيــدة ،حتى الـيــوم ،هــي أن
رئيس الحكومة سعد الحريري عائد
الى بيروت ليقدم استقالته .هذا الكالم
قيل قبل إطاللته التلفزيونية وبعدها،
وقـ ـب ــل ال ـح ـم ـل ــة ال ـل ـب ـن ــان ـيــة الــرس ـم ـيــة
لـ«إطالقه» وبعدها ،وال يزال هو نفسه
منذ اليوم االول إلعالنه االستقالة.
أكـثــر مــن ذل ــك ،ال يملك معظم األفــرقــاء
اللبنانيني أجــوبــة عــن مرحلة مــا بعد
تقديم االستقالة رسميًا في لبنان ،ما
دام الجميع ال يتفقون بعد على رواية
واحـ ـ ــدة مل ــا جـ ــرى قـبـلـهــا وب ـع ــده ــا في
ال ـس ـعــوديــة ،ألن ــه حـتــى ال ـســاعــة هـنــاك
ثــاث رواي ــات؛ واح ــدة لبنانية رسمية
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ُ
تقول إن الحريري أجبر على االستقالة
وم ـح ـت ـج ــز ف ـ ــي ال ـ ــري ـ ــاض ،وال ـث ــان ـي ــة
س ـعــوديــة رسـمـيــة ت ـقــول إن الـحــريــري
غير محتجز ويتمتع بحريته ،والثالثة
سعودية ـ ـ لبنانية غير رسمية تقول
إن ال ــري ــاض وض ـع ــت ال ـح ــري ــري أم ــام
خ ـي ــارات الـبـقــاء أو ال ـع ــودة ال ــى لبنان
ألسباب باتت معروفة تتعلق باملوقف
م ــن إيـ ـ ــران وحـ ــزب ال ـل ــه وال ـع ـه ــد ،على
أن يتحمل بـعــد ذل ــك تـبـعــات كــل خيار
ي ـن ـت ـق ـيــه ،ف ــاخ ـت ــار ال ـب ـق ــاء الـ ــى جــانــب
السعودية ،وسيبقى على خـيــاره هذا
مهما كانت دوافعه.
وعـبــارة «تبعات هــذا الخيار» ستكون
ه ــي ع ـن ــوان املــرح ـلــة املـقـبـلــة سـعــوديــا،
ألن مــا ج ــرى يـتـعـ ّـدى ح ــدث االستقالة
ف ــي ذاتـ ـ ــه ،ب ـعــدمــا ك ـشــف هـ ــذا الـتـطــور
للسعودية الكثير مــن االم ــور الـتــي لم
تـكــن لتتضح ل ــوال مــا ج ــرى الـسـبــت 4
تشرين الـثــانــي ،وهــو مــا سيترك أثــره
الحقًا على عالقات الرياض مع عدد من
الـقــوى السياسية ،وفــي مقدمها تيار
املستقبل ورئاسة الجمهورية.
في األيام األخيرة ،قيل كالم في بعض
دوائـ ـ ـ ــر امل ـس ـت ـق ـبــل وع ــائ ـل ــة ال ـح ــري ــري
ّ
تتخيل أنه قد
نفسها ،لم تكن الرياض
يقال في حقها أو يتم التعاطي معها
كـمــا ج ــرى مــن بـعــض شـخـصـيــات هــذا
ال ـف ــري ــق .ل ــم ي ـكــن م ــرة رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
فــي لبنان بعيدًا عــن الـسـعــوديــة ،ال بل
كـ ــان رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة م ــن ال ـق ـي ــادات
ال ــذي ــن ت ــرض ــى عـنـهــم ال ــدوائ ــر املـلـكـيــة
واألج ـن ـحــة فـيـهــا .لـكــن م ــا حـصــل بعد
ع ــام  1992أن الــرئ ـيــس ال ــراح ــل رفـيــق
ال ـ ـحـ ــريـ ــري أصـ ـب ــح رجـ ـ ــل ال ـس ـع ــودي ــة
االول ف ــي ل ـب ـنــان ،وأدخ ـ ــل م ـعــه بعض
املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن الـ ـ ـ ــى دائـ ـ ـ ــرة
الـسـلـطــة فــي لـبـنــان وال ـس ـعــوديــة .وفــي
سنوات حكمه تحولت عائلة الحريري
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إل ــى الـعــائـلــة «املــال ـكــة» لـبـنــانـيــا ،بفعل
النفوذ الــذي أولـتــه الــريــاض للحريري
اآلتـ ـ ــي م ــن خـ ـ ــارج نـ ـ ــادي ال ـس ـيــاس ـيــن
التقليديني .مــن هنا يـقـ ّـدر سياسيون
ّ
مــط ـل ـعــون ع ـلــى م ــوق ــف الـ ــريـ ــاض ،في
ّ
األشهر األخيرة ،عدم تفهم السعودية
ّ
لرد فعل «صنيعتها» في لبنان ،تجاه
متطلبات سياسية تفترض منها أداءً
مختلفًا فــي مــرحـلــة مـصـيــريــة؛ فــأفــراد
عائلة الحريري جميعهم وصـلــوا الى
ثرواتهم ومكانتهم اللبنانية والدولية
عبر الرياض ،والذين يقفون اليوم في
وجـهـهــا وي ـص ــدرون بـيــانــات تنتقدها
إنما ارتزقوا منها لسنوات وال يزالون.
حـ ـت ــى إن هـ ـن ــاك مـ ــن ي ـع ـي ــد ال ـت ــذك ـي ــر
بمواقف النائبة بهية الحريري ،ليس
بسبب تصرفاتها وابنها نادر ،بل حني
قالت عــام  ،2005بعد اغتيال شقيقها،
«لن نقول وداعًا سوريا ،بل الى اللقاء»،
ّ
في ساحة الشهداء ،األمــر الــذي استفز
حينها قيادات في قوى  14آذار.
بالنسبة الى الرياض ،هناك في عائلة
ّ
الـحــريــري وتـيــار املستقبل مــن تخطى
الـخـطــوط الحمر سـعــوديــا .وعـلــى هذا
األسـ ـ ـ ــاس س ـت ــرس ــم م ــرح ـل ــة ال ـت ـعــامــل
امل ـق ـب ــل ب ـي ـن ـهــا وبـ ــن ت ـي ــار املـسـتـقـبــل،
بصرف النظر عن وضع الرئيس سعد

)هيثم الموسوي(

الـحــريــري نفسه ،ال ــذي سيظهر تباعًا
مدى التصاقه بدائرة امللك وولي العهد،
فــي الـسـعــوديــة وخــارج ـهــا .أزم ــة تيار
ّ
املستقبل املـشــظــى فــي األس ــاس بفعل
خــافــات شخصية وسـيــاسـيــة كثيرة،
وبفعل تمترس البعض وراء مواقعه
وات ـص ــاالت ــه االقـلـيـمـيــة ،أدت ال ــى حــال
الـتـخـ ّـبــط الـتــي يعيشها مـنــذ سـنــوات،
ّ
لـكـنــه ظ ــل ف ــي ص ــورت ــه ال ـعــامــة مــتـكـئــا
على ُبـعــد عــربــي سـعــودي ،فــي كــل مرة
اشتد فيها الخالف السياسي الداخلي.
لكن األزمة الراهنة ستؤدي الى سحب
الغطاء الـسـعــودي عــن املستقبل .ومن
ي ـت ـحــدث ع ــن خـ ـط ــورة هـ ــذه ال ـخ ـطــوة،
ّ
السنية
يشير الــى مصير هــذه الحالة
ّ
املتشظية ،والتي ستكون معزولة عن
الــواقــع الخليجي ،ويجعلها فــي خانة
الخصومة مــع الــريــاض ،خصوصًا أن
ّ
السنية لم تعد حكرًا
القاعدة الشعبية
على املستقبل ،وهــي التي تستند الى
وجـ ــود أك ـثــر م ــن  400أل ــف فلسطيني
ومـلـيــونــي نـ ــازح سـ ــوري ،سـتـكــون من
اآلن فـصــاعـدًا مفتوحة عـلــى كثير من
امل ـخ ــاط ــر وال ـت ـح ــدي ــات ال ـت ــي تجعلها
ّ
مشتتة وغير ممسوكة.
ثـ ـم ــة أسـ ـئـ ـل ــة مـ ـط ــروح ــة ف ـ ــي أوس ـ ــاط
امل ـ ّـط ـل ـع ــن ع ـل ــى الـ ـت ـ ّ
ـوج ــه ال ـس ـع ــودي
الـ ـج ــدي ــد ،ح ـ ــول ك ـي ـف ـيــة م ـق ــارب ــة ت ـيــار
املستقبل للمرحلة الجديدة ،في ضوء
ً
عاملني؛ أوال نقمة السعودية على حزب
الله ،وتقارب شخصيات في املستقبل
مـ ـع ــه ،وت ـن ـس ـي ـق ـهــا مـ ـع ــه ،م ـب ــاش ــرة أو
غ ـيــر م ـب ــاش ــرة ،ف ــي مــواج ـهــة اسـتـقــالــة
الـ ـح ــري ــري والـ ـت ــوج ــه الـ ــى ال ـس ـعــوديــة
ب ـخ ـط ــاب غ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوق .ث ــان ـي ــا ع ــدم
رض ــاه ــا ع ــن أداء رئ ــاس ــة الـجـمـهــوريــة
في ملف استقالة الحريري ،وال سيما
لـجـهــة م ـحــاولــة ال ــرئ ــاس ــة ،بالتنسيق
مــع قـيــادات فــي املستقبل ،تــدويــل هذه
األزمة ،والتعامل مع الحريري على أنه
حليف لها وخصم للرياض ،علمًا بأن
بعض القيادات اللبنانية أبدت حذرها
ف ــي ت ـن ــاول ه ــذا امل ـلــف دولـ ـي ــا ،ألن ــه لن
يبقى أسـيــر قضية الـحــريــري فحسب؛
فـــ ّ
ـأي انـ ـتـ ـق ــال فـ ــي م ـع ــال ـج ــة اس ـت ـقــالــة
الحريري من اإلطار السعودي اللبناني
ال ــى م ـس ـتــوى أم ـم ــي ،يـعـنــي أن لـبـنــان
يستجلب عليه نقمة خليجية لن تبقى
م ـح ـص ــورة بــال ـس ـعــوديــة وبـ ــإجـ ــراءات
اقتصادية وعمالية ومالية ،وسيضع
لـبـنــان الــرسـمــي ورئــاســة الجمهورية،
وليس حزب الله ،في مواجهة الرياض.
ّ
وم ـ ــا ت ـخ ــط ـت ــه الـ ــريـ ــاض ف ــي ان ـت ـخــاب
الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ـ ـ ــون ،رغ ـ ــم م ــواق ـف ــه
السابقة من السعودية حني كان رئيسًا
لتكتل التغيير واإلصالح ،ال يمكن لها
ّ
تخطيه وهو رئيس للجمهورية.

