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سياسة
على الغالف

 2005ـ :2018
الحريري الثاني
بين  14شباط  2005و 14شباط
 ،2018رحلة شاقة لرئيس «تيار المستقبل»
سعد الحريري على درب الوراثة السياسية.
توريث فرضه دم رفيق الحريري وما
أنتجه من عصبيات ،ال بل من تحوالت في
المشهد اللبناني ،ال تزال بعض تداعياتها
حاضرة حتى يومنا هذا
زياد البابا
ص ــار رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء سعد
ال ـح ــري ــري م ـثــل مـع ـظــم ال ـس ــاس ــة في
لبنان .قبل ذلك ،لم يكن يختلف عنهم
ً
ك ـث ـي ـرًا ،إال بــوص ـفــه وكـ ـي ــا حـصــريــا
ل ـل ـس ـي ــاس ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة .اآلن ،ب ــات
يشبههم كثيرًا في احتراف التقلبات
واملـ ـ ـ ـق ـ ـ ــايـ ـ ـ ـض ـ ـ ــات .م ـ ـع ـ ـظـ ــم ال ـ ـسـ ــاسـ ــة
اللبنانيني عـلــى شــاكـلــة املتعهدين.
ي ـم ـك ـنــك اس ـت ـئ ـج ــار خ ــدم ــات ـه ــم ،لـكــن
لـ ـي ــس ب ـ ـم ـ ـقـ ــدورك أن ت ـش ـت ــري ـه ــم ،ال
لضعف املالءة املالية وارتفاع املقابل
لقيمتهم ،وال لعفة عندهم أو لكونهم
عقائديني وذوي مناعة أخالقية ،بل
ل ـكــون ـهــم ع ـلــى م ـث ــال رج ـ ــال األع ـم ــال
ي ـ ــدرك ـ ــون ب ــالـ ـفـ ـط ــرة وامل ـ ـمـ ــارسـ ــة أن
االستثمارات اآلجلة وبيع الخدمات
تنعقد بـضـمــانــات آم ـنــة تــوفــر أعلى
معدالت الكسب.
مع أزمــة االحتجاز ،قــرر االنتقال من

موقع الناطق باسم اململكة في لبنان
الى موقع الوكيل ،وهو يعلم أن دون
أكثرها ضراوة في
ذلك معارك كثيرة
ُ
حيز مــن يمثل .أمــا أســوأهــا فمع من
كــان يتحالف أو يعتقد أنـهــم حلفاء
وأصدقاء إلى حني اختفائه املفاجئ
عجل.
في الرياض إثر استدعائه على
ٍ
قـبــل ذلـ ــك ،ل ــم يـكــن ال ـحــريــري ناسكًا
رفاق
في السياسة ،بل كــان يضاهي
ً
والده في الجمهورية الثانية حذاقة.
سيرته املديدة في عالم املال واألعمال
صقلت مهاراته التفاوضية في إبرام
التعاقدات والتعهدات امللتبسة .أكثر
الــوقــائــع دالل ــة فــي هــذا الـسـيــاق ،كان
ف ــي امل ـســالــك املـتـعــرجــة ال ـتــي سلكها
إيــابــا لـلـعــودة الــى رئــاســة الحكومة،
بــدءًا بتبني ترشيح النائب سليمان
ً
فــرنـجـيــة ،وصـ ــوال ال ــى تسليمه بــأن
القوى املقررة في النظام اللبناني ال
تخضع في أحجامها وقدرتها لغلبة
ديموغرافية أو مذهبية أو اقتصادية
ت ـ ّـدع ـي ـه ــا هـ ــذه الـ ــدولـ ــة أو ت ـل ــك عـلــى
مستوى اإلقليم.
وخـ ـ ـيـ ـ ـرًا فـ ـع ــل سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري فــي
االس ـت ـغ ـن ــاء ع ــن امل ـ ـنـ ــاداة بــال ـعــروبــة
كونها في األصل لغة ال يجيدها هو
ال رط ــان ــة وال خـطـيـبــاّ .ص ــار الــرجــل
يطل على اللبنانيني مبشرًا بفضائل
«ال ـ ـتـ ــوافـ ــق» و»االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار» ب ـعــدمــا
أصلى غير قــوة وزعــامــة نــارًا حامية
لقرارها «النأي بالنفس» يوم اندفع
هو وحده خبط عشواء في ما ُسمي
«ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي» م ـغ ــام ـرًا بـلـبـنــان

وأه ـل ــه لـيـضـعـهــم ع ـلــى خ ــط الـ ــزالزل
ً
فــي ســوريــا ،وص ــوال الــى إقــامــة مركز
تنسيق في مدينة غازي عنتاب كان
يــديــره الـنــائــب ع ـقــاب صـقــر وتسبب
بإفالس الحريري املالي ،على ما قال
وزي ـ ــر خ ــارج ـي ــة ق ـطــر ال ـس ــاب ــق حمد
ب ــن ج ــاس ــم ول ــم يـنـبــر أحـ ـ ٌـد إل ــى اآلن
لدحض ما ساقه األخير .أيضًا صار
مهجوسًا بـ«النأي بالنفس».
ألسباب عدةّ ،
بدل الحريري مواقعه،
ل ـ ـكـ ــن أعـ ـ ـم ـ ــق هـ ـ ـ ــذه األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب أث ـ ـ ـرًا
ويكتمه ويسميه
يتعلق بما
يعرفه ّ
«ب ـح ـص ــة» ّ
أجـ ـ ــل «ب ــقـ ـ ّه ــا» .أدرك أن
الـ ـع ــزوف اآلن ع ــن «ب ـ ــق ال ـب ـح ـصــة»
يكسبه هامشًا للتفاوض يستعيد
من خالله بعضًا من ثروة لم يكترث
سابقًا لحجمها ،بينما يسعى اآلن
عـبــر مـقــايـضــات داخـلـيــة وخــارجـيــة
إلى استعادة شيء منها ينجيه من
استحقاقات متراكمة وأخرى مقبلة،
وكلها شديدة الصلة بالزعامة التي
ُينشدها وقــد ص ــارت مشقة بعدما
آلت إليه إرثًا بالدم يوم كان ال يملك
ّ
أرج ـح ـي ــة ت ـخ ـ ّـول ــه ت ـنــك ـب ـهــا ل ـي ـكــون
ً
مـمـثــا لـلـطــائـفــة الـسـنـيــة عـلــى نحو
ُيــرســي مــا أرادت ــه املنظومة السنية
العربية التقليدية .منذ دخول والده
الـنــادي السياسي اللبناني ،أصلى
األخ ـي ــر وج ـه ــاء الـسـنــة وبـيــوتــاتـهــم
السياسية حربًا تهميشية أدت الى
ض ـم ــور امل ــؤه ـل ــن ل ـق ـي ــادة ال ـطــائ ـفــة
فـ ــي ب ـل ــد مـ ــوسـ ــوم ب ـك ــون ــه م ـخ ـت ـب ـرًا
ل ـس ـيــاســات ك ـث ـي ــرة ،أك ـث ــر م ــن كــونــه

دولة باملعنى الحديث للدول.
املفارقة أن والدة الزعامات اللبنانية
ـ ـ عـنــد الـطــوائــف كلها ـ ـ مـســألــة بالغة
التعقيد والحساسية .والغالب منها
ك ــان يــولــد عـلــى ال ــدم وامل ــأس ــاة .هكذا
ح ـ ــال ول ـ ـيـ ــد جـ ـنـ ـب ــاط بـ ـع ــد اغ ـت ـي ــال
وال ـ ــده .وك ــذل ــك ك ــان وض ــع نـبـيــه بــري
بعد اختطاف اإلم ــام مــوســى الـصــدر.
واغ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــال بـ ـشـ ـي ــر ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــل ص ـن ــع
م ــن ش ـق ـي ـقــه رئ ـي ـس ــا ب ـع ــدم ــا كـ ــان فــي
أحـســن األح ــوال عينًا مــن أعـيــان املنت
بالتحديد والكمال .في األســاس ،فإن
بشير الجميل صنع زعامته على دم
امل ـس ـي ـح ـيــن «ل ـتــوح ـيــد ب ـنــدق ـي ـت ـهــم».
وع ـلــى دم «ح ــرب اإللـ ـغ ــاء» ،انـشـطــرت
الــزعــامــة املسيحية بــن قــائــد الجيش
آنذاك ميشال عون وبني قائد «القوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة» سـمـيــر ج ـع ـجــع .ل ـكــن كل
ه ـ ـ ــؤالء كـ ــانـ ــوا قـ ــد خـ ـط ــوا ش ـي ـئ ــا مــن
سيرتهم في املراس السياسي .وحده
سـعــد ال ـحــريــري دخ ــل ال ـن ــادي كــرجــل
أع ـ ـمـ ــال ن ــاج ــح وسـ ـي ــاس ــي ض ـع ـيــف.
ول ـه ــذا اح ـت ــاج ع ـلــى الـ ـ ــدوام إل ــى دعــم
دول ـ ـ ـ ــي لـ ـيـ ـك ــون وازن ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ــن أقـ ــويـ ــاء
الطوائف األخرى.
وإل ــى اإلحــاطــة العاطفية الـتــي نــادت
بــالـحــريــري االب ــن زعـيـمــا إث ــر اغـتـيــال
وال ــده ،فــإن رئـيــس حكومة لبنان في
عام  2009اكتسب قوته وحضوره من
الــدعــم الــدولــي (وت ـحــدي ـدًا األمـيــركــي ـ
األوروب ــي) ،وأيضًا من الدعم العربي
(السعودي ـ املصري) .كان واضحًا أن
الـحــريــري يلبي حــاجــة ملحة لـهــؤالء

الداعمني الذين توسموا في الحريري
ودم والـ ـ ـ ـ ــده قـ ـ ـ ــدرة ل ـت ـع ــدي ــل وق ــائ ــع
االجتماع اللبناني ،وأكثرها سفورًا
ً
واب ـتــذاال التدخل فــي عمل الجهازين
ال ـق ـض ــائ ــي واألم ـ ـنـ ــي م ــن خـ ــال ق ــرار
إن ـ ـشـ ــاء امل ـح ـك ـم ــة ال ــدولـ ـي ــة ال ـخــاص ــة
بلبنان ومــن قبلها الـقــرار  1559ومن
بعدها القرار .1701
الدعمان الدولي والعربي ـ تطابقا أو
تمايزا ـ ارتكبا خطيئة أصلية سبقهما
إلـيـهــا قــومـيــة عــربـيــة بــأس ـمــاء كثيرة
نــاصــريــة وبـعـثـيــة ،وقــوم ـيــة لبنانية
مقيتة جعلت من لبنان فندقًا متميزًا
بـخــدمــاتــه ملــن ي ـحــوز ق ــدرة استئجار

مشقة الزعامة ...والــ
يدرك سعد الحريري أن ما أخذه في انتخابات  2005ثم
 ،2009من أكثرية نيابية موصوفة ،لم ُيتح له أن يحكم
البلد وحده ،لذلك ،صار يتبنى خطاب الصيغة .لبنان بلد
توافقي وال يحكم إال بالتوافق ،وكل طائفة تملك حق
الفيتو سواء أكانت كبيرة أم صغيرة .يسري ذلك على ما
يمكن أن تنتجه إنتخابات  2018بفضل قانون نسبي قد
يعطي األكثرية لخصومه ،أو يجعلها متحركة تبعًا للحراك
االنتخابي الحاصل والتموضعات المتبدلة
السياق
العام منذ 14
شباط 2005
حتى اآلن
جعل الحريري
هدفًا لسهام
حلفائه أحيانًا
أكثر مما كان
يتعرض له
من معارضيه
(هيثم
الموسوي)

زياد البابا
ف ــي م ــؤت ـم ــر داف ـ ـ ــوس األخ ـ ـيـ ــر ،ذه ــب
سعد الحريري أبعد مما نصحه به
واحـ ـ ٌـد مــن لصيقني بـمــوقـعــه .األول،
ب ـ ـ ــارع فـ ــي اجـ ـ ـت ـ ــراح الـ ـصـ ـفـ ـق ــات وال
ي ـتــوخــى مــوق ـعــا س ـيــاس ـيــا .ال ـثــانــي،
ي ــدع ــي تـ ـم ــرس ــا س ـي ــاس ـي ــا اك ـت ـس ـبــه
م ــن إق ــام ـت ــه ال ـط ــوي ـل ــة ف ــي الـصـيـغــة
اللبنانية خالل الجمهوريتني األولى
وال ـث ــان ـي ــة ومـ ــا بـيـنـهـمــا م ــن مـســافــة
حربية ،ويغضن طموحًا معلقًا على
استثناءات ووقائع سياسية كبرى
توازي ما يسعى إليه سرًا وخفية .في
أنقرة ،قفز الحريري إلى األمــام أكثر
فأكثر .هناك تطابق إلى حد التشابه
م ــع امل ــوق ــف ال ـتــركــي م ــن ال ــوض ــع في
ً
ســوريــا ،قائال عنه ونظيره بن علي
يلدريم« :ال مخرج إال بحل سياسي

يضمن عودة النازحني» .أسقط كلمة
«اآلمـ ـن ــة» ال ـت ــي ك ـ ــادت تـقـســم لـبـنــان
ب ـعــد ع ــودت ــه إلـ ــى رئ ــاس ــة الـحـكــومــة
إثـ ــر ان ـت ـخ ــاب م ـي ـش ــال عـ ــون رئـيـســا
للجمهورية .تجنب الحديث نهائيًا
عــن مصير الــرئـيــس بـشــار األس ــد أو
مستقبله.
م ـ ــا أطـ ـلـ ـق ــه ال ـ ـحـ ــريـ ــري م ـ ــع ي ـل ــدري ــم
م ــن أن ـق ــره ك ــان رس ــال ــة واض ـح ــة إلــى
الـسـعــوديــة عــن قــدرتــه عـلــى التمايز
م ـع ـهــا م ــن دون أن ي ـك ــون الـجـحـيــم
ق ـ ــدره امل ـح ـت ــوم .أراد إثـ ـب ــات بـلــوغــه
ّ
ســن الــرشــد السياسي ،فطلب الدعم
الـ ـت ــرك ــي ل ـت ـع ــزي ــز الـ ـجـ ـي ــش ،بـيـنـمــا
علقت الــريــاض ذل ــك الــدعــم فــي أكثر
اللحظات األمنية والعسكرية حراجة
خـ ــال حـ ــرب ل ـب ـن ــان ع ـل ــى اإلره ـ ـ ــاب.
ال ـ ــرج ـ ــل ي ـف ـع ــل م ـ ــا يـ ـفـ ـع ــل ،ل ـك ـن ــه ال
يستعدي «مملكة الخير» ،بل لتقدم

امل ـم ـل ـكــة «ال ـخ ـي ــر» ب ـمــا يـعـيـنــه على
استعادة ما كانه يومًا قبل أن يتبدد
ج ــراء االنـخــرط فــي الـحــرب السورية
ً
ً
تخطيطًا ودعمًا وتمويال ،فضال عن
نقل مقاتلني عبر األراضي اللبنانية،
وقبل عامني من لحاق «حزب الله» به
إلــى هـنــاك لتحييد لـبـنــان .األقــربــون
ً
ي ـعــرفــون ذل ــك تـفـصـيــا وف ــرع ــا ،لكن
موعد البوح به لم يحن بعد ،على ما
يقول من اضطلع واطلع.
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــري لـ ـ ـ ــم ي ـ ـخ ـ ـلـ ــع الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــاء ة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،وال يـ ــريـ ــد أن ي ـف ـعــل.
كـ ــل م ـ ـنـ ــاوراتـ ــه ت ــرم ــي إل ـ ــى ت ـعــديــل
ت ـص ـن ـي ـف ــه ب ــوصـ ـف ــه أق ـ ـ ــوى األب ـ ـنـ ــاء
وليس أفضلهم .احتجازه ،ولو كان
ألسباب قبلية ،فاعلها يزعم حداثة
ص ــدم الــرئ ـيــس ال ــذي ك ــان لحظتها
ركـ ـن ــا م ــن أرك ـ ـ ــان ت ـس ــوي ــة بــارك ـت ـهــا
الــريــاض .خشيته الكبرى تكمن في
الوصول إلى نقطة ال عودة بعدها:
ال ـت ـخ ـي ـيــر ب ــن ج ـن ـس ـيــة م ــن اث ـن ــن:
اللبنانية أو السعودية .لــذا ،إن كل
ً
مــا يؤتيه شـكــا ومضمونًا ال يــزال
ف ــي دائـ ــرة ال ــره ــان عـلــى الـسـعــوديــة
ومـ ـلـ ـكـ ـه ــا املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـل ــي مـ ـحـ ـم ــد بــن
سلمان .مــا أثــار هلعه الـبــث املكثف
عـبــر قـنــاة «الـعــربـيــة» لخبر تظاهر
عـ ـش ــرات ال ـل ـب ـنــان ـيــن امل ــوظ ـف ــن فــي
شركة «سـعــودي أوجـيــه» للمطالبة
برواتبهم وتعويضاتهم .استشعر
ومـ ـع ــه ب ـع ــض م ـس ـت ـش ــاري ــه أن ذل ــك
م ـ ـقـ ــدمـ ــة لـ ـت ــأمـ ـي ــم مـ ـمـ ـتـ ـلـ ـك ــات ــه ف ــي
ال ــري ــاض ع ـلــى غ ـ ــرار م ــا ح ـصــل مــع

