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السؤال ــ المأزق :ماذا
سيفعل الحريري إذا ما توافق
اللبنانيون على بناء أفضل
العالقات مع إيران؟
(مروان طحطح)

وحده سعد الحريري
دخل النادي كرجل أعمال
ناجح وسياسي ضعيف

سياسييه أو بعضهم ـ ـ وم ــا ج ــاء به
اتـفــاق الطائف كــان تكريسًا ملــا تقدم.
لقد بدا البلد على الدوام أنه فيدرالية
طوائف تستنفر بعضها على بعض
كلما حاولت إحداها أن تحوز امتيازًا
على غـيــرهــا .لكن مــا أبـقــى البلد نــارًا
تحت الرماد قدرة استثنائية مارسها
الــرئـيــس رفـيــق الـحــريــري عـبــر خطني
مـ ـت ــوازي ــن .األول ،ت ـم ـثــل ف ــي تــدويــر
الزوايا الداخلية عبر السيولة املالية
وإنـشــاء صناديق ومجالس لتمويل
ال ـطــوائــف .أم ــا اآلخ ــر ،فـكــان بواسطة
ت ــدب ـي ــج الـ ـتـ ـع ــارض ــات ال ــدولـ ـي ــة عـبــر
دبـلــومــاسـيــة الـطــائــرة الـتــي تـحــط في

ك ــل مـ ـط ــارات ال ـعــالــم لـيـلـيـهــا بـيــانــات
فضفاضة تؤجل االنفجار.
وإذا ك ــان ال ـح ــري ــري األب ح ــاز رؤي ــة
س ـي ــاس ـي ــة ـ ـ ـ اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ك ــان ــت عـلــى
الـ ـ ـ ــدوام مـ ـث ــار ج ـ ــدل ومـ ـح ــل ال ـت ـبــاس
فـضـفــاض وواسـ ــع ،ف ــإن االب ــن تصدر
زعــامــة طائفته ب ــرأي متقلب لــم يجد
ل ــه م ـس ـت ـق ـرًا أو مـ ـقـ ـرًا .ف ـم ــن إصـ ـ ــراره
عـلــى اإلم ـســاك مـنـفــردًا بملف العالقة
والتنسيق مع حــزب الله والطلب من
األخ ـي ــر تـحـقـيـقــا م ــوازي ــا ف ــي اغـتـيــال
والده ثقة بقدرة هذه املنظمة األمنية
وال ـس ـيــاس ـيــة ،ال ــى االنـ ـق ــاب إل ــى حـ ّـد
اتـ ـه ــام ق ـي ــادي ــن ف ـي ــه ب ــال ـض ـل ــوع فــي

ال ـج ــري ـم ــة ب ـع ــد الـ ــذهـ ــاب ط ــوع ــا ال ــى
سوريا لينام في حنايا النظام الذي
ً
اتـهـمــه أوال ،وم ــا بينهما ي ــوم اتصل
ب ــاألم ــن ال ـع ــام ل ــ«ح ــزب ال ـل ــه» السيد
حسن نصرالله ُبعيد وص ــول وزيــرة
الخارجية األميركية آنذاك كوندوليزا
راي ـ ــس ،طــال ـبــا ذك ــر الـ ـق ــرار  1559في
ال ـب ـيــان ال ـ ـ ــوزاري ،ول ــو اع ـت ــراض ــا ،كل
هذا كان يحسم بأن ال سوية سياسية
للسياسي الوافد من عالم األعمال الى
زعامة طائفة وازنــة ومقررة في البلد
وأحواله.
وب ـخ ــاف م ــا ي ـشــاع ع ــن أن الـخـيـبــات
الحريرية املتعاقبة سببها مفاجآت

ـعباءة السعودية
«مجموعة بن الدن» األهــم واألقــوى
ً
منه ماال ونفوذًا وحضورًا.
أحـ ــد الـلـصـيـقــن بــرئ ـيــس الـحـكــومــة
اق ـت ــرح عـلـيــه تـجـنــب إطـ ــاق املــدائــح
بالسعودية بــالـتــوازي مــع االبتعاد
عن االشتباك مع إيــران ،ألن األمرين
سـ ـيـ ـضـ ـع ــان ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ع ـ ـلـ ــى م ـس ــال ــك
متعرجة .الثاني ،دعــاه إلــى التركيز
ع ـ ـلـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة م ــوقـ ـعـ ـي ــه املـ ــالـ ــي
وال ـس ـيــاســي ف ــي ل ـب ـنــان وعـ ـب ــره ،ألن
الرياض لم ترسل أية إشارة إيجابية
ع ـل ــى ط ـل ـبــه م ــن اإلم ـ ـ ـ ــارات ال ـتــوســط
إلصـ ـ ــاح ذات الـ ـب ــن .وب ــال ـت ــال ــي إن
ّ
ينصب على إثبات
العمل يجب أن
وتأكيد ما ومن يمثل ليعود ويحتل
ً
مكانته ابنًا بــارًا وأوال على أشقائه
ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان .وإذا ك ـ ـ ــان الـ ـح ــري ــري
ق ــد ب ــال ــغ ف ــي االس ـت ـج ــاب ــة لـلـنـصــح،
وذل ــك عـلــى غـيــر ع ــادت ــه ،ف ــإن أي ــا من
هــواجـســه لــم يـتـبــدد .فــالـبــاعــث على
ق ـل ـقــه ل ـيــس ال ـت ـق ــاري ــر ال ـت ــي ّ
دب ـج ـهــا
ب ـعــض مــوظـفـيــه وم ــن ك ــان يـفـتــرض
صداقتهم ،فهؤالء استغلهم الوزير
السعودي ثامر السبهان الذي سقط
ضحية اسـتـغــال سمير جعجع له.
مكمن القلق الحقيقي هو في إصرار
ال ــري ــاض ع ـلــى مــوق ـف ـهــا ف ــي املـضــي
ب ــامل ــواج ـه ــة م ــع إيـ ـ ــران ح ـتــى اآلخـ ــر،
وعندها من الطبيعي أن يكون لبنان
إح ــدى أكـثــر الـســاحــات سـخــونــة ،في
حــن أن الــوقــائــع مــن رام ال ـلــه وغــزة
ً
معًا ،وصــوال إلى اليمن وما بينهما
من بيروت فدمشق ،ثم بغداد تعاكس

كل املشاريع السياسية السعودية.
قناعة الحريري أن التوجه السعودي
يقوم على إحياء « 14آذار» التي قيل
ُ
فـيـهــا مــرث ـيــات ال ت ـعــد وال تـحـصــى،
وم ــا ك ــان صــائ ـبــا سـيــاسـيــا م ــن هــذه
امل ــرث ـي ــات ص ــدر ع ــن «مـسـتـقـبـلـيــن»،
ً
فضال عن وليد جنبالط .أما من خرج
عــن هــذا التجمع مــن الـقــوى األخــرى،
ف ـكــان بـسـبــب هــامـشـيـتــه أو ش ـعــوره
بضعف حـضــوره مقابل فائض كان
يسجله «تيار املستقبل» إلــى جانب
ت ــأث ـي ــر ب ــال ــغ ل ـلــزع ـيــم الـ ـ ـ ــدرزي ال ــذي
ذهب إلى «وسطية» ابتدعها نجيب
ميقاتي منصة لـلــوصــول إلــى موقع
تبقى صـعــوبــة نـجــاح تحقيقه رهــن
بامليقاتي نفسه.
صـحـيــح أن ال ـح ــري ــري ال ي ـ ــزال على
م ــوقـ ـف ــه ل ـج ـه ــة ع ـ ـ ــدم جـ ـ ـ ــدوى ح ـتــى
التفكير بــإعــادة إحـيــاء « 14آذار» أو
حتى ما يماثلها ملواجهة حزب الله،
إال أن ذلك ال يعني في حال من األحوال
أنه حسم تحالفاته االنتخابية بنحو
ي ــؤدي إل ــى تـطــاحــن انـتـخــابــي يعيد
االنقسام الذي كان إلى سيرته األولى.
وهو إذ يؤكد على الدوام اختالفه مع
حزب الله على ملفات معينة ،وكذلك
عــدم التحالف معه فــي االنتخابات،
فــإنـمــا يـفـعــل ذل ــك حــرصــا عـلــى مــا ال
يزال ينتظره ويتوقعه :دعوة رسمية
من اململكة لزيارتها كرئيس لحكومة
لبنان وبما يعدل الصورة في أذهان
الـلـبـنــانـيــن ع ــن «ال ــوض ــع املـلـتـبــس»
خ ــال «أزم ـ ــة االس ـت ـق ــالــة» ،ويــؤســس

ماض
لعودة العالقة مع اململكة إلى
ٍ
ما كان أكثر «الحاقدين» ليجرؤ حتى
على تصوره.
ال ش ــك أن ال ـس ـي ــاق الـ ـع ــام لـلــرئـيــس
ال ـ ـحـ ــريـ ــري مـ ـن ــذ  14ش ـ ـبـ ــاط 2005
حتى اآلن ومــا تخلل هــذه الفترة من
محطات جعله هدفًا لسهام حلفائه
أحيانًا أكثر مما كان يتعرض له من
م ـعــارض ـيــه .والـ ـح ــق ،أن ال ــرج ــل كــان
يستفز خصومة حلفائه من عالقاته
الراسخة والقوية مع عواصم القرار
الغربية والعربية .وهذا أمر ال يطيقه
وال يحتمله من اعتقد لسنوات خلت
أن هــوي ـتــه الــدي ـن ـيــة تـجـعـلــه حـصـرًا
لـ ـل ــذه ــاب واإل ّي ـ ـ ـ ــاب فـ ــي الـ ـع ــاق ــة مــع
لبنان .كذلك وفر الحريري للسعودية
حـضــورًا فــي اليوميات اللبنانية لم
يتيسر حتى لوالده أن يقدمه .لكن ما
ّ
يلح على السياسة من أسئلة يتعلق
بالسبب الذي دفع الرياض إلى فعل
م ــا ف ـع ـل ـتــه .ف ــي ل ـب ـن ــان ث ـم ــة أق ــاوي ــل
وش ــائـ ـع ــات ك ـث ـي ــرة عـ ــن أن أس ـب ــاب ــا
شـخـصـيــة صــاغــت مــا ي ـقــال عـنــه إنــه
«حقد أميري» طاول الحريري بسبب
مــن سلوك لصديق األخـيــر «صاحب
ال ـس ـمــو امل ـل ـك ــي» .وهـ ــو ،وإن ك ــان قد
ص ـ ــودف حـ ـض ــوره ،ل ــم ي ـكــن ل ــه نــاقــة
وال ج ـم ــل .ه ـك ــذا تـطــاحـنــت األح ـق ــاد
القبلية األميرية ،وكان الحريري أحد
ضحاياها.
األك ـ ـ ـثـ ـ ــر مـ ـ ــدعـ ـ ــاة ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــراب ،أن
الـسـعــوديــة املــوســومــة بالتعامل مع
األقوياء بدأت تلجأ أخيرًا إلى زعامات

وتـقـلـبــات دول ـيــة ،ف ــإن الــزعـيــم الـشــاب
ك ــان يـتـكـلــم أك ـث ــر م ـمــا يـسـتـمــع .وإذا
حـ ــدث وأنـ ـص ــت ف ــإن ــه كـ ــان ي ـف ـعــل مــع
ندماء الليل الذين يصمون آذانه بكيل
املــديــح لوسامته .كــان يستعيض عن
ارتجاجات الداخل بأن يجوب عواصم
ال ـق ــرار مطلقًا وعـ ــودًا بــآمــال عريضة
ارت ـ ـ ـ ّـدت أول م ــا ارت ـ ـ ـ ّـدت ع ـلــى وضـعــه
امل ــال ــي وال ـس ـيــاســي وال ـش ـع ـبــي .أدرك
مـتــأخـرًا أن الجغرافيا أمـضــى وأفعل
م ــن ال ـت ــاري ــخ .إقــام ـتــه ل ـس ـنــوات ثــاث
ّ
علمته ذلكُ .ب ُ
عده عن لبنان
بالرياض
ّ
بدد ما أراده لوالده من أسطورة.
الحريري في نسخته الحالية يترجم

ما قاله أدونيس عن أن الذاكرة ليست
اس ـت ـعــادة لـلـمــاضــي ،ب ــل اسـتـكـشــاف.
تـصــريـحــاتــه املــوج ـهــة ل ـلــداخــل تـقــول
ذل ـ ـ ــك .تـ ـن ـ ّـب ــه ،ولـ ـ ــو م ـ ـتـ ــأخ ـ ـرًا ،إلـ ـ ــى أن
ال ـس ـيــاســة م ـه ــارة ول ـي ـســت ت ـغــريــدات
تنتهي مفاعيلها مــع جـمــع مـعــدالت
ّ
وتنبه أيضًا إلى أن سوريا
اإلعجاب.
ال تـصـلــح م ـع ـب ـرًا ال ــى ل ـب ـنــان .اخـتـبــر
م ــرارة «لعبة األم ــم» على مــا يسميها
ول ـي ــد ج ـن ـب ــاط .ان ـس ـحــب م ـن ـهــا ،فلم
تـ ـع ــد إي ـ ـ ـ ـ ــران ع ـ ـ ـ ـ ــدوة .أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،غ ـطــت
قوميته العربية في سبات عميق .لم
تـعــد تستيقظ عـلــى منبه «فــارسـيــة»
الجمهورية اإلسالمية .قــال عنها في
الـجـلـســة ال ـحــواريــة بـمـنـتــدى داف ــوس
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي «إن ـ ـهـ ــا دول ـ ـ ــة ي ـج ــب أن
نـتـعــامــل م ـع ـهــا» .أن ي ـقــرن ال ـحــريــري
قوله بوجوب وقف تدخل طهران في
لبنان وشؤون الدول العربية ،فهذا ال
يلغي من مفاعيل تبدل مواقعه .هنا
استجد السؤال ـ املــأزق :مــاذا سيفعل
ال ـحــريــري إذا مــا تــوافــق الـلـبـنــانـيــون
على بـنــاء أفـضــل الـعــاقــات مــع إيــران
كما غيرها مــن ال ــدول؟ مــاذا يمكن أن
يقدم أو يفعل للسعودية؟

السياسة بعد «العاطفة»
لم يترك رئيس حكومة اللبنانيني وباعث آمالهم ابـتــزازًا إال ومــارســه .اختار العاطفة
منقذة له على الــدوام ليطل على مناصريه ليبرر استدارته .دائمًا يضع دم والــده على
صفحات خطابهُ .يشهرها عبر الشاشات .بارع في استحضار الغصة .وبالدم نفسه
يتطهر مــن كــل تصلب بــوجــه هــذا الـفــريــق أو ذاك .لــم يبق أح ـ ٌـد لــم يشتبك مـعــه .أكــان
حليفًا أم خصمًا .آخــر شططه كــان مــع رئيس مجلس الـنــواب نبيه بــري الــذي تبرع ـ
على غير عادته ـ ليقف إلى جانب الحريري «ظاملًا أو مظلومًا» .وهكذا كان مع الرئيس
عون ،ومع رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع .جنبالط يشتكي دومًا من «صبيانية
ً
ّ
الجميل أصال وفرعًا أحرق املراكب معها .األرمــن ليسوا
سعد الحريري» .عائلة أمني
بأفضل حال :يتضامن معهم في ما نزل بهم من األتراك في زمن مضى ،ثم ال يلبث أن
ينتفض ِعرق «السلطنة» في جسده .حتى فريقه صار شتيتًا جراء غيابه عن إدارته أو
تبني بعضهم سردياتهم عن بعض .حتى ما يدعيه من «وسامة» أفرط في استهالكه.
اللبنانيون ال ينسون سابقة منع مصور صحافي من دخول منزله في وادي أبو جميل
ً
صيانة لوسامة رئيس الحكومة.

ض ـي ـقــة ب ــافـ ـت ــراض قـ ـ ــدرة ه ـ ــذه عـلــى
صناعة زعامة بديلة من «الحريرية
ال ـس ـيــاس ـيــة» .فـعـلــى امـ ـت ــداد مــرحـلــة
اتـ ـف ــاق ال ـط ــائ ــف ،وع ـل ــى اض ـطــراب ـهــا
وضـبــابـيـتـهــا ،كــانــت رئــاســة الـ ــوزراء
قلعة سعودية ،أو «خط الدفاع األول
عن اململكة» على ما وصفها الرئيس
فــؤاد السنيورة في رسالة إلى «ولي
األمــر» امللك الراحل عبد الله بن عبد
الـعــزيــز .والـسـنـيــورة هــو نفسه الــذي
يعيب على األم ــن الـعــام لـحــزب الله
شــأنــا عـقــائــديــا يـقــع فــي صـلــب حرية
األخير الدينية ،أال وهو تقليد مرجع
ديـ ـن ــي ي ـن ــص ع ـل ــى وجـ ــوبـ ــه مــذهــب
االثني عشرية ،ومن دون أن تنسحب
مـفــاعـيـلــه ع ـلــى ال ـح ـي ــاة الـسـيــاسـيــة.

واألخ ـيــر لــم يـقــل ول ــم ي ـنــادي بلبنان
خطًا للدفاع عن إيران.
مشقة الزعامة التي يكابد الحريري
لنيلها لــم تعد عقله بعد إلــى لبنان
ومــا فيه .وعيه وتوقه ينشدان رضا
املـمـلـكــة .ف ـمــاذا سيفعل إذا ك ــان أول
ش ــروط الـسـعــوديــة اخـتـصــام «حــزب
الله» بــأي ثمن ومهما كانت الكلفة؟
وكيف سيرد على طلب بعث الحرارة
فـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــوط الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــة مـ ـ ــع ح ــزب ــي
«الكتائب» و«القوات» ،وهو القائل إن
األخيرين ال يعادالن شيئًا بمواجهة
األرج ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــة املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــة امل ـت ـم ـث ـل ــة
بـ«التيار الوطني الحر»؟ وإن العالقة
مـعـهـمــا مــربـكــة ف ــي أح ـســن األحـ ــوال،
ُ
ومتعبة في أسوئها.

