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سياسة
المشهد السياسي

محاولة سعودية لتوحيد معارضي حزب اهلل قبل االنتخابات:

الرياض تستدعي حلفاءها قريبًا؟
المحددة
األقدمية» لضباط دورة  ،1994واالنتخابات النيابية
عنوانان بارزان ُيسيطران على المشهد اللبناني هما« :مرسوم
ّ
ّ
تتمسك بها الرئاستان األولى والثانية ،تراوح أزمة المرسوم مكانها ،فيما تتجه
ظل الالءات التي
ّ
في أيار المقبل .وفي ّ
تتحدث عن «استدعاء قريب
األنظار إلى االنتخابات التي تبدو المملكة العربية السعودية مهتمة بشأنها ،وسط معلومات ّ
للرئيس سعد الحريري إلى الرياض ،إلى جانب عدد من قوى فريق الرابع عشر من آذار ،إلبالغهم رغبتها في إعادة جمعهم
في حلف واحد والضغط عليهم لخوض االنتخابات معًا»
فــي ظــل اقـتــراب موعد إعــان اللوائح
ُ
التي ستخاض االنتخابات النيابية
وفـ ـق ــا ل ـه ــا (يـ ـف ــرض الـ ـق ــان ــون إع ــان
اللوائح قبل  40يومًا من موعدد إجراء
االنتخابات) ،تسعى اململكة العربية
السعودية إلى عودة قوية إلى لبنان
من ضمن استراتيجية تقول مصادر
مـطـلـعــة إن ـهــا «س ـت ـبــدأ الـعـمــل عليها
خــال أســابـيــع» ،وتـهــدف إلــى «إعــادة
لـ ّـم مكونات  14آذار لتخوض معركة
االنتخابات النيابية كفريق واحــد».
ً
وب ــدال مــن أن تـهـ ّـمــش ال ــري ــاض امللف
اللبناني ملصلحة امللفات اإلقليمية
ال ـتــي تـشـغـلـهــا ف ــي س ــوري ــا وال ـع ــراق
والـ ـيـ ـم ــن ،يـ ـب ــدو أنـ ـه ــا «ت ـس ـع ــى إل ــى
كـســب ورقـ ــة لـبـنــانـيــة لـتــوظـيـفـهــا في
مشروعها في املنطقة».
رغــم كــل الـظــروف الـتــي مـ ّـر بها فريق
السعودية فــي لبنان ،ومعه سياسة
ّ
التخلي التي انتهجتها اململكة تجاه
ّ
حـلـفــائـهــا لـفـتــرة طــوي ـلــة ،ظــلــت فـكــرة
االنـ ـسـ ـح ــاب امل ـط ـل ــق ل ـل ـس ـعــوديــة مــن
الساحة اللبنانية «مستبعدة» عند
الــذيــن كــانــوا ُيعرفون سابقًا بـ«قوى
 14آذار» .ولـطــاملــا اط ـمــأن ه ــؤالء إلــى
ّ
أن «املـمـلـكــة لــن تتخلى بسهولة عن
م ـ ـشـ ــروع سـ ـي ــاس ــي اسـ ـتـ ـثـ ـم ــرت فـيــه
مـئــات مــايــن الـ ــدوالر ،وال بـ ّـد مــن أن
تـ ـع ــود إلـ ـي ــه ،وخ ـص ــوص ــا أن أس ـســه
ال تـ ـ ـ ــزال ق ــائـ ـم ــة ،ل ـت ـح ـج ـيــم ال ـن ـف ــوذ

جمع قيادات  14آذار يبدو
مهمة مستحيلة ،لكن الملف
ّ
وضع على الطاولة السعودية
اإليراني في لبنان» .هذا الجو وصل
إل ــى م ـســامــع م ـســؤولــن ف ــي ب ـيــروت،
عـبــر دبـلــومــاسـيــن ع ــرب ،نـقـلــوا بــأن
«ج ـ ـه ـ ــودًا سـ ـع ــودي ــة بـ ـ ـ ــدأت ت ـن ـصـ ّـب
لـلـتـحـضـيــر لــان ـت ـخــابــات ال ـن ـيــاب ـيــة،
وأن املـمـلـكــة س ـت ـقــوم قــري ـبــا بــإرســال
م ــوف ــد رفـ ـي ــع املـ ـسـ ـت ــوى إلـ ـ ــى ل ـب ـنــان
ل ـل ـقــاء الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـح ــري ــري ،من
ّ
تصور متكامل للمرحلة
أجل ترتيب
امل ـق ـب ـل ــة ،ي ـن ـط ـلــق مـ ــن ال ـض ـغ ــط عـلــى
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ل ـت ـك ــون األول ــوي ــة
ف ــي تـحــالـفــاتــه االن ـت ـخــاب ـيــة ملصلحة
مكونات فريق  14آذار ،وفي ّ
مقدمها
القوات اللبنانية» .غير أن معلومات
ّ
أخــرى ،تؤكدها شخصيات سياسية
ُ
بارزة ،تقول إن «الحريري سيستدعى
قــري ـبــا إلـ ــى الـ ــريـ ــاض ،وم ـع ــه رؤسـ ــاء
أحــزاب وتيارات في فريق  14آذار ،أو
ّ
شـخـصـيــات مـسـتـقــلــة ،ورب ـمــا رئيس
ال ـحــزب الـتـقـ ّـدمــي االش ـتــراكــي النائب
وليد جنبالط ،لتبليغهم رغبتها في
إعــادة جمعهم معًا في حلف واحــد».
وبحسب املصادر نفسها« ،لم تسقط
السعودية يومًا من حسابها أن هذا
امل ـش ــروع ال يـ ــزال قــائ ـمــا ،رغ ــم ك ــل ما
أصـ ــابـ ــه مـ ــن نـ ـكـ ـس ــات» ،وخ ـص ــوص ــا
أنــه نجح فــي مرحلة مــا فــي «تحقيق
بعض اإلنجازات من داخــل الحكومة
وخارجها» .ومع أن جمع قيادات هذا
الـفــريــق يـبــدو مـهـ ّـمــة مستحيلة ،لكن

جنبالط :أعلن التزامي بنهج عدم االنحياز (مروان طحطح)

امللف «وضع على الطاولة السعودية،
وسـتـبــدأ تــرجـمــة ه ــذا الـتــوجــه قريبًا
ألن الرغبة السعودية في ترتيب هذا
ً
البيت لم ُ
تعد تفصيال».
ّ
لـكــن م ــاذا عــن الـحــريــري ال ــذي يتقدم
ع ـنــده ه ـ ّـم ال ـح ـفــاظ عـلــى تـحــالـفــه مع
ّ
الحر على كل همومه
التيار الوطني
األخرى؟ وهل بإمكانه مجاراة اململكة
في مشروع مواجهة جديدة مع حزب
الله ،الــذي «وصـفــه» رئيس الحكومة
أول من أمس في مقابلة مع صحيفة
«وول سـتــريــت ج ــورن ــال» األمـيــركـيــة

بــأنــه «عــامــل اس ـت ـق ــرار»؟ قــد ال يكون
الحريري جاهزًا ألي شكل من أشكال
املــواج ـهــة ،كـمــا تــرجــح امل ـص ــادر ،لكن
ذل ــك ل ــن ي ــدف ــع املـمـلـكــة إل ــى ال ـتــراجــع
ّ
ع ــن خــط ـت ـهــا الـ ـت ــي «وضـ ـع ــت ضـمــن
بـ ـن ــوده ــا ت ــوح ـي ــد كـ ــل ال ـش ـخ ـص ـيــات
املناهضة لحزب الله وإيران ودعمها
سياسيًا وماليًا ملواجهته وفريقه في
وسيصل
االنتخابات النيابية املقبلة،
ِ
هذا الدعم تحديدًا إلى أطراف أثبتت
التزامًا في مواجهة الحزب».
مــن جهة أخ ــرى ،وبعدما بلغت أزمــة

«مرسوم أقدمية ضباط دورة الـ »94
ح ــوال ــى ال ـش ـهــر م ــن ع ـمــر َهــا م ــن دون
أي ت ـعــديــل ب ـمــواقــف فــريــقــي األزمـ ــة،
ي ـن ـت ـظــر ال ـج ـم ـيــع م ـح ــاول ــة لـتـحـقـيــق
اخ ـتــراق فيها مــن خ ــال «الــوســاطــة»
ّ
التي يتولها جنبالط بني الرئيسني
ّ
ال ـح ــري ــري ون ـب ـيــه ب ـ ــري ،ع ـبــر الــوزيــر
وائـ ـ ــل أبـ ــوفـ ــاعـ ــور .وق ـ ــد ل ـف ــت رئ ـيــس
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب أم ـ ــس أم ـ ــام ّ
زواره
إل ـ ــى أن «ال ش ـ ــيء ج ـ ــديـ ـ ـدًا» ،م ـش ـي ـرًا
إلــى أن الــزيــارة الـتــي قــام بها الــوزيــر
ّ
غطاس خــوري لعني التينة أمس «لم

تـحـمــل إج ــاب ــة عـلــى اق ـت ــراح الــرئــاســة
الثانية لحل األزم ــة ،ولــم تتطرق إلى
األزم ـ ـ ــة ،ب ــل ك ــان ــت م ـج ـ ّـرد دعـ ــوة إلــى
ن ـش ــاط ث ـق ــاف ــي» ،وأكـ ــد ب ــري تـمـ ّـسـكــه
«بــامل ـنــاص ـفــة واتـ ـف ــاقال ـطــائ ـف حيث
ال م ـجــال لـلـتـفــريــط ب ـهــذا امل ــوض ــوع».
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن م ـب ــادرة بــري
ال ـت ــي ي ـت ــول ــى أب ــوف ــاع ــور ال ـت ـف ــاوض
بشأنها تقترح إعــداد مرسوم جديد
يضم أسماء ضباط الجيش دورة ،94
الى جانب ضباط األسالك العسكرية
األخرى في الدورة نفسها ،أي ضباط
قـ ــوى األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي واألمـ ـ ــن ال ـعــام
وغـ ـي ــره ــم ،وت ـض ـم ــن املـ ــرسـ ــوم مـنــح
األقــدمـيــة والـتــرقـيــات بــالــوقــت نفسه،
ويوقع عليه وزراء الدفاع والداخلية
َ
رئيسي الجمهورية
واملال إلى جانب
والحكومة.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،هـ ــاجـ ــم وزي ـ ــر
ال ـخــارج ـي ـةج ـب ــران بــاس ـي ـ ل الــرئـيــس
ً
بري من دون أن ّ
ّ
يسميه قائال «نتأمل
اليوم بنهجني أحدهما يريد اإلنجاز،
وثــانـيـهـمــا يمثله م ــن يـصــرخ ويقفل
الـ ـط ــرق ــات وامل ــؤسـ ـس ــات بــال ـســاســل
ً
ويـ ـ ــوقـ ـ ــف م ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــات وأش ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاال».
وأض ــاف« :ال أحــد ّ
يهددنا بالدستور
ألن ـن ــا ن ـحــن م ــن ي ـخ ـضــع ل ــه وقــوت ـنــا
بــالـقــانــون وال ـق ـضــاء ،وال نـقــول ألحــد
نلقاك فــي الـشــارع بــل أمــام القضاء».
وعـ ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـجـ ــديـ ــد لـ ــرئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
ال ـ ـنـ ــواب ،أج ـ ــاب بــاس ـيــل «أع ـت ـق ــد َفي
ـخــب واملـنـتــخــب
الــديـمــوقــراطـيــة ،املـنـتـ ِ
هما مــن يـقــرران ،هــذا ال تـحــدده جهة
واحدة .وإذا كان لجهة رأيها ،إال أنها
تخضع بالديموقراطية لألكثرية».
ّ
وردًا ع ـلــى رئ ـي ــس ال ـح ــزب الـتـقــدمــي
ّ
االشـ ـت ــراك ــي ،ع ــب ــر «ت ـي ــار املـسـتـقـبـل«
في بيان له أمــس عن أسفه لـ«طريقة
ومـ ـضـ ـم ــون امل ـخ ــاط ـب ــة الـ ـت ــي تــوجــه
ط ل ـل ـم ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ـ ـة
بـ ـه ــاجـ ـنـ ـب ــا 
السعودية» ،في مقابلته قبل يومني
ع ـل ــىت ـل ـف ــزي ــون «املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـل» ،ال ـتــي
انـتـقــد فـيـهــا ال ـحــرب الـسـعــوديــة على
ً
اليمن ،معتبرًا انها «عب ثية» ،فضال
ع ــن ان ـت ـقــاده ق ــرار خـصـخـصــة شــركــة
«أرام ـكــو» النفطية الـسـعــوديــة .ورأى
«املـسـتـقـبــل» أن أس ـلــوب جـنـبــاط «ال
يـتــوافــق مــع تــاريـخــه وتــاريــخالحزب
وعالقته التاريخية مع دولــة شقيقة
كانت دومًا الى جانب لبنان» .وشدد
التيار على «وجــوب التزام كل القوى
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة بـ ـع ــدم الـ ـتـ ـع ــرض ل ـل ــدول
الشقيقة أو اإلســاءة إليها ،بما يهدد
م ـص ــال ــح ل ـب ـن ــان ال ـح ـي ــوي ــة وس ــام ــة
عالقاته مــع محيطه الـعــربــي» ،داعيًا
ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط الـ ـ ـ ــى «تـ ـصـ ـحـ ـي ــح م ــوق ـف ــه
األخير» .في املقابل ،لفت جنبالط ،في
تـصــريــح لــه عـبــر حـســابــه عـلــى موقع
«تــوي ـتــر» ،ال ــى أن ــه «وس ــط الضجيج
الـ ـ ــذي أثـ ـي ــر ح ـ ــول ق ـس ــم مـ ــن ك ــام ــي،
واحـ ـت ــرام ــا ل ـس ـيــاســة عـ ــدم االن ـح ـيــاز
ال ـت ــي أرس ــاه ــاال ـح ــري ــري م ــع جميع
ال ـفــرقــاء ،فــإنـنــي أع ـلــن ال ـتــزامــي بـهــذا
النهج تفاديًا لتفسيرات مغلوطة أو
ُ
تــأويــات غير دقيقة قد تلحق ضررًا
بمبدأ النأي بالنفس».
(األخبار)

