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سياسة

جنون ابن سلمان :حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان

«القصة كبيرة» ...في طريق الجديدة!
شيماء الخطيب
ف ــي س ــاح ــة الـش ـهـيــد امل ـف ـتــي الـشـيــخ
ّ
ح ـســن خ ــال ــدُ ،ع ــل ـق ــت الف ـت ــة ك ـب ـيــرة،
ّ
ُ
ك ـ ـتـ ــب ع ـل ـي ـه ــا «كـ ــل ـ ـنـ ــا سـ ـع ــد رف ـي ــق
ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري» .فـ ـ ــي ش ـ ـ ـ ـ ــوارع ط ــري ــق
ال ـ ـجـ ــديـ ــدةُ ،رف ـ ـعـ ــت الف ـ ـتـ ــات م ــؤي ــدة
ومـ ـتـ ـض ــامـ ـن ــة م ـ ــع الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،وإن
ـداد قليلة ،معظمها ُوضــع بعد
بــأعـ ٍ
االستقالة ،وبعضها ال يزال مرفوعًا
م ـنــذ ع ــودت ــه رئ ـي ـســا ل ـل ـح ـكــومــة .كل
شيء في املنطقة ،اليوم ،يشبه سعد
الـحــريــري أو «حــالــة سعد الحريري
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة» :انـ ـتـ ـظ ــار ال ـ ـعـ ــودة.
الالفتات ال تزال خجولة،
صحيح أن ّ
الناس ّ
تغيرت ّ
عما قبل
لكن مواقف
م ـقــاب ـلــة الـ ـح ــري ــري ل ـي ــل األحـ ـ ــد ،فــي
املـنـطـقــة الـتــي اق ـتــرن اسـمـهــا ب ـ «ابــن
الشهيد» في الشعار الشهير« :الله،
ح ــري ــري ،طــريــق ال ـج ــدي ــدة» .عـنــدمــا
أع ـل ــن رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة اس ـت ـقــال ـتــه
املـ ـف ــاجـ ـئ ــة ف ـ ــي ال ـ ــراب ـ ــع م ـ ــن ال ـش ـه ــر
الـ ـج ــاريّ ،أيـ ــد بـعـضـهــم االس ـت ـقــالــة،
وه ـ ــذا ط ـب ـي ـعــي ف ــي ب ـل ــد ي ـ ّ
ـؤي ــد فـيــه
ال ـن ــاس أي مــوقــف لــزع ـمــائ ـهــم ،رغــم
أن األجـ ــواء كــانــت «ضـبــابـيــة» و«مــا
حـ ــدا عـ ــارف ش ــي ب ـع ــد» ،ك ـمــا يـقــول
أحد املواطنني الذين سألناهم .لكن،
بعد املقابلة ،الجميع ،تقريبًا ،لديهم
م ـط ـلــب وحـ ـي ــد :ع ـ ــودة رئ ـي ــس ت ـيــار
املـسـتـقـبــل إل ــى ل ـب ـنــان ،وف ــي مــرحـلــة

الحقة عودته عن استقالته.
ف ـ ــي جـ ــولـ ــة صـ ـغـ ـي ــرة ،ف ـ ــي ال ـ ـشـ ــارع
الــرئـيـســي ،كــل مــن تـســألــه يـقــول إنــه
«مع سعد» .ينتظرونه ،ولكن بريبة
ه ـ ــذه املـ ـ ـ ــرة .ق ـ ــرب امل ـل ـع ــب ال ـب ـل ــدي،
ً
سـ ــأل ـ ـنـ ــا رجـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـع ـ ــرف «خ ـ ـبـ ــايـ ــا»
املـنـطـقــة وأم ــزج ــة أه ـل ـهــا ،ف ــأك ــد لنا
أن االنطباع الـعــام هــو أن الحريري
«يرغب بالعودة» .يتجنب الحديث
ً
عــن الـسـعــوديــة مـبــاشــرة ،واتهامها
باحتجاز ال ـحــريــري« ...بــس القصة
ك ـب ـيــرة» ،ي ـقــول .ي ـبــدو الـجـمـيــع هنا
ّ
متفقني على أن الـحــريــري «مغلوب
ّ
ع ـلــى أم ـ ــره» ،وي ـت ـع ــرض لـلـضـغــوط.
فـ ــي ط ــري ــق ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،ي ـن ـت ـظــرونــه
أك ـث ــر م ــن غ ـيــرهــم وي ـج ــب أن يـكــون

األهالي لم
يسجلوا موقفًا مبالغًا
ّ
فيه ،لكن النقاشات
بينهم عن «عودة
سعد» ال تهدأ

هـ ـ ــذا مـ ـفـ ـه ــوم ــا ،ف ـن ـح ــن فـ ــي ل ـب ـن ــان.
يـعـتـبــرون أنـهــم مـعـنـيــون بــالـغـيــاب،
وب ـت ـظ ـه ـي ــر االن ـ ـت ـ ـظـ ــار .لـ ـك ــن ،لـيــس
لــديـهــم أي «حـيـلــة» للتظهير ســوى
بالهمس« .بالتأكيد سنتظاهر إذا
ّ
طلب منا ذلــك» ،يقول أحــد الشبان،
م ــن ع ـلــى دراجـ ـت ــه ال ـن ــاري ــة ،بـلـهـجــةٍ
واثـقــة .نسأله عن إمكانية التظاهر
م ــن دون أن يـطـلــب ال ـح ــري ــري ذل ــك،
فيجيب متذمرًا« :مني قصدك؟» .آراء
ناس طريق الجديدة متباينة حول
«خلفاء» الحريري في قيادة التيار،
لكن بعودته ،يصبح هو «الزعيم».
عمومًا ،ال شيء استثنائيًا .الحركة
طـبـيـعـيــة .امل ـح ــال م ـف ـتــوحــة ،تنتظر
زب ــائـ ـنـ ـه ــا .ال شـ ـ ــيء ُي ـ ــذك ـ ــر ع ـ ــن أي
ّ
تــوتــر كــالــذي حصل بعد االستقالة
مباشرة .وإن كــان ذلــك التوتر ليس
تـ ــوت ـ ـرًا ب ــامل ـع ـن ــى ال ــدقـ ـي ــق ل ـل ـك ـل ـمــة.
االسـ ـتـ ـنـ ـف ــار ك ـ ــان س ـب ـب ــه االرت ـ ـبـ ــاك،
وســرعــان مــا اتضح لسكان املنطقة
أن الحريري نفسه ال يرغب بتوتير
األمـ ـ ـ ــور ،وأنـ ـ ــه ـ ـ ـ ـ ـ م ـث ـل ـهــم ـ ـ ـ ـ ـ يـنـتـظــر
ال ـعــودة .أع ــادوا الـكـ ّـرة بعد املقابلة:
ت ـج ـم ـعــات ع ـفــويــة ل ـش ـبــان يــرغ ـبــون
فــي فهم م ــاذا يفعل سعد الحريري
في الــريــاض ،من دون أن يلغي ذلك
استمرار اعتراضهم على خصومه
في لبنان .ويبدو أن لهجة الحريري،
في املقابلة ،ساهمت في عدم ظهور
أي تـ ــوتـ ــر ف ـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارع .س ـت ـس ـمــع

عبارات كثيرة من نوع «كلنا الشيخ
س ـع ــد» و«ال ي ـص ــح إال ال ـص ـح ـيــح»
و«قــائــد الــوطــن وحــامـيــه» ،وأحيانًا
«معك إلى األبد» .الناس ال تبادر إلى
الحديث عن صدام ،وغير متحمسة
لذلك ،طاملا أن الحريري نفسه ليس
م ـت ـح ـم ـســا .وفـ ــي ظـ ــرف اس ـت ـث ـنــائــي
كهذا ،يحسب هــذا للطرفني :للهجة
سـعــد ال ـحــريــري «ال ـه ــادئ ــة» ،ولـعــدم
اس ـت ـج ــاب ــة م ـن ــاص ــري ــه ألي دعـ ــوات
«عدائية» مجانية.
الجميع ينتظر الـعــودة .ومــا يجعل
«ال ـ ـج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــر» ،تـ ــرغـ ــب بـ ــذلـ ــك هــو
الــرغ ـبــة فــي ال ـف ـهــم ،أو فــي الــوصــول
إل ــى إجــابــة جـ ّ
ـديــة عــن حــالــة رئـيــس
الحكومة ،وتاليًا حالة البالد« ...شو
منعمل بــا رئـيــس حـكــومــة؟» تسأل
س ـي ــدة س ــأل ـن ــاه ــا أثـ ـن ــاء ان ـت ـظــارهــا
ال ـح ــاف ـل ــة ع ـل ــى ال ــرصـ ـي ــف .تـخـبــرنــا
أن ـه ــا مـتـجـهــة إل ــى ط ــرابـ ـل ــس ...وأن
«هونيك متل هــون»« .كيف يعني»،
نسألها ،فتجيب ممازحة ،أن طريق
الـجــديــدة تـعـ ّـد املـنـطـقــة األك ـثــر وف ـ ً
ـاء
ل ـل ـحــريــري ،ل ـكــن طــراب ـلــس مختلفة
ً
قليال ،وتعقب« :فــي طرابلس الفقر
أكثر مــن هـنــا» .وهــذه نقطة تحتاج
إلـ ـ ــى بـ ـح ــث آخ ـ ـ ــر .مـ ــا نـ ـع ــرف ــه ،بـعــد
ال ـجــولــة ،أن سـكــان طــريــق الـجــديــدة
ّ
يسجلوا موقفًا مبالغًا فيه ،لكن
لم
النقاشات بينهم عن «عودة سعد»،
ال تهدأ.
(هيثم
الموسوي)

عرسال «الجديدة» حزينة على الحريري ...ولكن!
رحيل دندش
ي ـتــوجــب الـتـمـيـيــز ب ــن مــرحـلـتــن في
ع ــرس ــال .مــرح ـلــة م ــا ب ـعــد  2005حني
كــان تيار املستقبل هــو «الـهــواء الــذي
ي ـت ـن ـف ـســه الـ ـع ــراسـ ـل ــة» ،ك ـم ــا يـخـبــرنــا
صـ ـ ـ ـ ــادق ال ـ ـح ـ ـج ـ ـيـ ــري ،وهـ ـ ـ ــو ن ــاش ــط
م ـ ـعـ ــروف فـ ــي الـ ـبـ ـل ــدة ،وب ـ ــن مــرح ـلــة
م ــا بـعــد آب  .2014ســاب ـقــا ،ك ــان خبر
ً
كاستقالة الحريري كفيال بأن «يطلق
الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات وقـ ـ ــد ي ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى قـطــع
طــرقــات ورف ــع الـخـطــاب املــذهـبــي إلــى
أعـلــى مـسـتــويــاتــه» .عــرســال لبنانية،
وما ينسحب على تركيبة اللبنانيني
عندما نتحدث عــن طــوائــف ينسحب
ع ـل ـي ـهــم .ل ـكــن م ــدي ــر ص ـف ـحــة «عــدســة
ع ـ ــرس ـ ــال» ع ـل ــى الـ ـف ــايـ ـسـ ـب ــوك ،يــؤكــد
أن «ال ـع ــرس ــال ـي ــن تـ ـعـ ـب ــوا» .ال يـلـغــي
ذل ــك أن ـهــم بــالـتــأكـيــد غـيــر راض ــن عن
احـتـجــاز رئـيــس حـكــومـتـهــم ،كـمــا هي
حال معظم اللبنانيني.
فـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــال لـ ـ ـ ـ ــوم وغـ ـ ـض ـ ــب ع ـل ــى
الـ ـسـ ـع ــودي ــة قـ ــد يـ ـص ــل إلـ ـ ــى ال ــدع ــوة
للقطيعة ،ف ــ«أب ـنــاء الـبـلــدة لبنانيون
ول ـ ـي ـ ـسـ ــوا س ـ ـع ـ ــودي ـ ــن» ،كـ ـم ــا ي ـق ــول
املـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس خ ـ ــال ـ ــد الـ ـ ـحـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــري .فــي
السياسة ،استقالة الحريري تضيف
وق ـعــا إل ــى نـغـمــة «اإلح ـب ــاط الـسـنــي»،
وه ـ ـ ــذا ص ـح ـي ــح ،ل ـك ــن «ثـ ـم ــة مــرح ـلــة
جديدة في البلدة».
عرسال في مرحلة ترميم .بعد خروج
«الـ ـنـ ـص ــرة» ع ـس ـكــريــا م ــن ج ــروده ــا،
ال ـب ـل ــدة تـ ـح ــاول ال ـن ـه ــوض .األح ـ ــداث
ك ـث ـيــرة ،وال ـن ــاس «م ــا بـيــدهــا حـيـلــة».
ي ـقــول صـ ــادق« :إل ـت ـعــن أبــونــا ول ــم نر
أحدًا ،شو طلعلنا؟» .الناس في عرسال

فهمت «الـلـعـبــة» .يـفـكــرون فــي كيفية
إع ــادة تمتني العالقة مــع الـجــوار ،في
املجتمع وفي االقتصاد .هدوء ،وحذر
من أي خطوة للعودة إلى الــوراء .هذا
هــو «ال ـج ــو» عـمــومــا فــي «ع ــرس ــال ما
بعد أبو عجينة وأبو طاقية» .الناس
ال ي ــري ــدون أي تـصـعـيــد .يـحــزنـهــم أن
ُيحتجز الــرئـيــس ،ولـكــن هــذا «موقف
وطـ ـن ــي» أكـ ـث ــر م ـن ــه م ــوق ـف ــا طــائ ـف ـيــا.
هـ ــذا امل ــوق ــف ،سـبـقــه ت ــراج ــع حـضــور
«املـسـتـقـبــل» املـبــاشــر فــي الـبـلــدة بعد
االنتخابات البلدية« .سقطت الالئحة
كاملة حتى إنهم لم يستطيعوا جلب
مختار» ،كما يقول خالد الحجيري.
ربـ ــح امل ـس ـت ـق ـلــون وعـ ـ ــادت املـ ـي ــاه إلــى
مـ ـج ــاريـ ـه ــا فـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة .امل ـس ـت ـق ـلــون
مـسـتـقـلــون ولـكـنـهــم «ع ــراس ـل ــة» .وفــي
حــالــة ال ـحــريــري ،ينسحب عليهم ما
ينسحب على اللبنانيني :االحتجاز
مـ ــرفـ ــوض ،ولـ ـك ــن فـ ــي سـ ـي ــاق وط ـنــي
واسع ،ال حزبي ّ
ضيق.
رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري
ي ــؤك ــد األمـ ـ ــر« :ال ـب ـل ــدة ت ـع ـيــش الـقـلــق
الوطني ذاته على الصعيدين األمني

أولوية «عرسال ما بعد
أبو عجينة وأبو طاقية»
التصالح مع الجوار

واالقتصادي بعد االستقالة» .يطرح
أسئلة ال تتسق كثيرًا مــع «الخطاب
ال ــرس ـم ــي» ل ـن ــواب «امل ـس ـت ـق ـبــل»« :هــل
ج ــاءت االسـتـقــالــة بـ ــإرادة الــرئـيــس أم
كان للسعودية دور في ذلك؟» .سرعان
مـ ــا يـ ــوضـ ــح« :ش ـ ـ ــأن كـ ــل ال ـل ـب ـنــان ـيــن
ن ـن ـت ـظــر أن ت ـت ـض ــح األم ـ ـ ـ ـ ــور» .تـبـقــى
ل ـع ــرس ــال خ ـصــوص ـيــة .ف ـهــي تخشى
من أي «كركبة» جديدة في األوضــاع،
ب ـع ــدم ــا سـ ـ ـ ّـوق لـ ـخ ــاف ب ـي ـن ـهــا وب ــن
محيطها .مـعــركــة عــرســال األســاسـيــة
الـ ـ ـي ـ ــوم ،ب ـح ـس ــب ب ــاس ــل ال ـح ـج ـي ــري،
«معركة تنموية» ،وال ارتباط سياسيًا
لها بــأحــد رغــم «االح ـت ــرام ال ــذي تكنه
البلدة للمملكة السعودية كما تحترم
أي دول ــة أخـ ــرى» .بطبيعة ال ـح ــال ،ال
يعني هذا أن أهل عرسال محسوبون
عـلــى أحـ ــزاب أخ ــرى أو يـنــاصــرونـهــا،
وإن ك ــان ــوا يـ ـن ــاص ــرون «ال ـخ ـط ــوط»
الوطنية الـعــامــة« :ال يمكن ألي تيار
وحــزب سياسي أن يقول :عرسال في
جيبتي» ،كما يؤكد رئيس بلديتها.
كثير مــن امل ــرارة فــي حديث العراسلة
الـيــوم .يخبرنا صــادق الحجيري إنه
عام ّ 2014أيد أهل عرسال بغالبيتهم
«ال ـ ـثـ ــورة الـ ـس ــوري ــة» .ل ـكــن م ــا حصل
الحـقــا غـ ّـيــر ال ـصــورة واآلراء« :الـنــاس
ّ
ش ــاف ــت إنـ ـ ـ ّـو ال ـ ـثـ ــوار إجـ ـ ــوا اح ـتــلــونــا
وخـ ـ ــربـ ـ ــوا بـ ـي ــوتـ ـن ــا .م ـ ــا ع ـ ـ ــاد ن ـن ـج ـ ّـر
بــالـعــواطــف .بــدنــا الـيــوم مصلحتنا».
يكرر كالمًا لبنانيًا عن ضرورة إيجاد
ح ــل ألزمـ ــة ال ـنــازحــن ال ـس ــوري ــن ،وال
سيما أن « 10آالف منهم فقط عــادوا
إلـ ــى ادل ـ ـ ــب ،ب ـي ـن ـمــا ب ـق ــي  80أل ـف ــا فــي
عرسال» .وهذا رقم عمالق يفوق قدرة
اسـتـيـعــاب ب ـلــدة ،فــي األسـ ــاس أهلها

فقراء ،ويشاركون البقاع عمومًا آثار
إهمال الــدولــة .وكما في البقاع كذلك
فــي عــرســال ،يقول صــادق الحجيري:
«الـنــاس شبعوا وع ــودًا .فالحكومات
امل ـت ـعــاق ـبــة وتـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل وعـ ــدوا
البلدة بـ  15مليون دوالر كمساعدات
عـ ــام  2014ل ــم ن ــر م ـن ـهــا ف ـل ـس ــا» .كما
وع ــدوا بالتعويض عــن مــوســم الكرز
الـ ـع ــام امل ــاض ــي ب ـن ـحــو  10م ـل ـي ــارات
ل ـي ــرة ل ــم ي ـص ــرف مـنـهــا شـ ــيء و«ك ـلــه
حبر على الورق» .اليوم عرسال تريد
مصلحتها .ب ــ«امل ـش ـبــرحــي» ،يقولها
صــادق الحجيري %90« ،مــن الحجر
العرسالي بيروح على الجنوب ،ملاذا
أسـتـعــدي املجتمع الـلـبـنــانــي ال ــذي ال
يريد أن يستعديني؟» .أكثر من ذلك،
فـ ــإن أك ـث ــر م ــا ي ـس ــوء ال ـع ــرس ــال ــي هــو
وصمة الرعب واإلرهاب التي تالحقه
ّ
أيـنـمــا ح ــل« :مل ــا يـعــرفــوك مــن عــرســال
ال ـعــالــم ب ـي ـن ــأذوا .واإلع ـ ــام لـعــب دور
س ـل ـبــي م ــن ه ــال ـن ــاح ـي ــة» ،ك ـم ــا ي ـقــول
خالد الحجيري .وكأن على العرسالي
أن ي ـق ــدم دائ ـم ــا إث ـب ــات ــات ب ــأن ــه ليس
«داعشيًا».
العرسالي اليوم يقول إنه مع الدولة.
ولهذا هو مع عودة الحريري ،بوصفه
رئـيـســا لـحـكــومــة ه ــذه ال ــدول ــة .كــل ما
يــريــده الـعــرســالـيــون حـقــا هــو العمل،
ومحو آثار الحرب السورية .يريدون
إعـمــار عــرســال وال ـعــودة إلــى املناشر
وامل ـقــالــع وإزال ـ ــة األل ـغ ــام م ــن ال ـجــرود
الـ ـت ــي ت ـم ـتــد ع ـل ــى م ـس ــاح ــة  400كـلــم
م ــرب ــع .م ــا تـنـتـظــره ع ــرس ــال ه ــو «فــك
االرتباط» بينها وبني املاضي .تنتظر
ً
م ــا انـتـظــرتــه ط ــوي ــا« :الـ ــدولـ ــة» ،فهل
تعود؟

