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سياسة
قضية اليوم

يتهدد لبنان
الجنون السعودي ّ
حسن عليق
ماذا تريد السعودية من الرئيس سعد
الحريري؟
ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـكـ ــل ،ال ب ـ ــد م ـ ــن ت ـس ـج ـيــل
«إهــانــة» وقعت على لبنان ،رغــم أنها
بــاتــت مـعـتــادة فــي ح ــاالت مماثلة .أن
ُيستدعى رئيس الحكومة للذهاب إلى
الـسـعــوديــة (أو أي بـلــد آخ ــر) ،فيلغي
مــواع ـيــده ،ويـســافــر بــا إب ـطــاء ،فتلك
إهــانــة وتـجــاوز لكل أع ــراف العالقات
الدبلوماسية الطبيعية بني أي دولتني
«م ـس ـت ـق ـل ـتــن» .ال ـح ــاك ــم ال ـف ـع ـلــي ألي
دولـ ــة ،كمحمد بــن سـلـمــان فــي حالة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،يـ ـك ــون ج ـ ـ ــدول أع ـم ــال ــه
مـ ـق ــررًا م ـس ـب ـقــا ،وال م ـف ــاج ــآت فـيــه،

إال فــي ح ــاالت ال ـط ــوارئ وال ـض ــرورة
القصوى .لكن الرياض تريد دومًا أن
ُ
تظهر سطوتها على البلدان التي ترى
وجوب أن تكون ملحقة بها .لبنان من
أفضل األمثلة على ذلك.
ف ـ ــي امل ـ ـض ـ ـمـ ــون ،ي ـ ـبـ ــدو أن ال ـج ـن ــون
يـسـيـطــر ع ـلــى ال ـس ـيــاســة ال ـس ـعــوديــة
تجاه لبنان .فــوزيــر الــدولــة السعودي
لشؤون الخليج ،ثامر السبهان ،ليس
ب ــوق ــا جـ ــرت تــرق ـي ـتــه ب ـعــد ط ـ ــرده من
بغداد ،على خلفية تدخله في الشؤون
السيادية لـلـعــراق ،وحـســب .هــو ّ
يعبر
ع ــن س ـيــاســة ح ـكــام ال ــري ــاض .تـعـ ّـمــد
ً
التدرج في رسائله ،وصوال إلى إصدار
أمر عمليات إلى رئيس الحكومة :يجب
إخراج حزب الله من الحكومة.

م ــا ه ــي خ ـ ـيـ ــارات الـ ـح ــري ــري؟ مــديــر
م ـك ـت ـبــه ،ن ـ ــادر ال ـح ــري ــري ،أط ــل أمــس
ع ـل ــى ش ــاش ــة ت ـل ـف ــزي ــون امل ـس ـت ـق ـبــل،
لـيــؤكــد التمسك بالتسوية الـتــي أدت
إلى وصول الرئيس ميشال عون إلى
قصر بعبدا ،والرئيس الحريري إلى
السرايا الحكومية .ونادر الحريري ال
ّ
يعبر هنا عن موقف شخصي أيضًا،
بقدر مــا ينطق باسم رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء .خ ـيــارات األخ ـيــر ضـيـقــة :أن
يستقيل؟ يعني ذلك أنه سيخرج من
الـسـلـطــة ،بــا ضـمــانــة لـلـعــودة قريبًا.
أن يعتكف؟ خطوة كهذه تبدو أشبه
بمن ُيطلق النار على قدميه ،في بالد
اعتادت أن تعيش فراغًا رئاسيًا ألكثر
من سنتني ،وفراغًا حكوميًا ألشهر،

ّ
فيما هو يمني نفسه بتقديم إنجازين
للبنانيني قـبــل االنـتـخــابــات النيابية،
ّ
ل ـي ـت ـمــكــن م ــن مل ـل ـمــة ب ـعــض م ــا فـقــده
شعبيًا في سنوات املنفى االختياري.
والـخـيــاران الـســابــق ذكــرهـمــا يــؤديــان
إلى خسارته دعم رئيس الجمهورية
ال ـ ــذي ُي ـس ـ ّـه ــل ل ــه ال ـح ـص ــول ع ـلــى ما
يشاء ،وتأييد الرئيس نبيه بري الذي
يـقــف إل ــى جــانـبــه «ظ ــامل ــا ومـظـلــومــا»،
ويعيدان االنقسام إلــى مــا كــان عليه
قبل سنوات .وفي االنتخابات املقبلة،
ُ
التي ستجرى وفــق النسبية ،ال أحد
ي ـض ـمــن أن ي ـع ـيــد «ف ــري ــق  14آذار»
تسجيل الـنـتــائــج ذات ـهــا الـتــي حققها
عام  .2009ما الذي يمكن ان يكسبه
ال ـحــريــري مــن إح ــدى املـغــامــرتــن؟ ال

شـ ــيء ،يـجـيــب م ـق ـ ّـرب ــون م ـنــه ،ســوى
الــرضــى ال ـس ـعــودي ال ــذي لــم ُيـنـتــج له
سابقًا سوى الخيبة.
ماذا تريد السعودية؟ ال شيء سوى
الجنون ،يجيب متابعون لسياستها
ّ
فــي املنطقة ،ممن أنهم ال يكنون لها
ال ـع ــداء .فـلـنــراجــع أداءهـ ــا فــي اإلقـلـيــم:
م ـ ـ ــاذا ج ـن ــت مـ ــن ح ـ ــرب ال ـي ـم ــن غـيــر
تــدم ـيــره وحـ ـص ــاره وت ـجــويــع شعبه
وخ ـلــق بـيـئــة مــائـمــة ل ـع ــداء ال يمكن
محوه بسهولة؟ ما الــذي كسبته في
ال ـعــراق؟ ليس الـســؤال هنا عــن عــراق
اليوم فحسب ،بل عراق صدام حسني،
غــازيــا إيـ ــران بــدعــم مــن ال ــري ــاض ،ثم
منسحبًا مــن الـكــويــت ،ثــم مـحـ َ
ـاصـرًا
من األميركيني بدعم من الرياض ،ثم

دقت ساعة االستحقاق؟
الحريري إلى الرياضّ :

أعلنت المملكة العربية السعودية على لسان وزيرها ثامر السبهان أن هدفها «تطيير حزب اهلل من الحكومة» .وقد جاء
َ
«تعبر عن الموقف الرسمي للمملكة».
ليبدد كل الشكوك،
ّ
تصريحه بأن «تغريداتي ليست موقفًا شخصيًا» ّ
ويؤكد أنها ّ
فسر استدعاء رئيس الحكومة سعد الحريري إلى
توعد السبهان بالكثير ،ما ُي ّ
األيام المقبلة يبدو أنها ستكون صعبة ،إذ ّ
الرياض أمس
ميسم رزق
بـ ـع ــدم ــا حـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة
ف ــي تـفـسـيــر ت ـغ ــري ــدات وزي ـ ــر ال ــدول ــة
السعودي ثامر السبهان بشأن لبنان،
ّ
مشككة في أن تكون هــذه التغريدات
هي املوقف الرسمي للمملكة العربية
ً
السعوديةّ ،
تبي أنها َ
ليست تفصيال.
َ
حسمها السبهان أمــس ،في تصريح
ل ــه حـمــل ت ـهــدي ـدًا واض ـح ــا ،إذ أك ــد أن
«تـغــريــداتــي ليست مــوقـفــا شخصيًا،
وسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرون فـ ـ ــي األيـ ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـقـ ـبـ ـل ــة مــا
ً
سيحصل .اآلتــي سيكون مذهال بكل
تأكيد».
هذا الكالم كان له في حسابات الفرقاء
خصومها،
مــن حـلـفــاء ال ــري ــاض ،كـمــا
ّ
وق ـ ٌـع وض ــع الجميع فــي حــالــة تــرقــب،
خصوصًا أنــه ّ
عبر بوقاحة عن هدف
املـمـلـكــة «وه ــو تـطـيـيــر ح ــزب ال ـلــه من
ال ـح ـكــومــة» .م ــواق ــف ال ـس ـب ـهــان كــانــت
قــد تـ ّ
ـدرجــت مــن الـهـجــوم على الحزب
ّ
إل ــى تـهــديــد حـلـفــائــه ،ث ــم وص ـلــت إلــى
الـحـكــومــة كـكــل وح ـتــى الـشـعــب .وبــدا
منها أن السعوديني وضعوا الجميع
فــي مرمى الـنــار ،وأزال ــوا خــط الفصل

الرياض :نلمس عدم
حماسة لبنانية لمواكبة
التصعيد السعودي
بني حزب الله والدولة اللبنانية .وبدا
جـلـيــا أن ت ـغــريــدة ال ــوزي ــر ال ـس ـعــودي
أول من أمــس ،التي استغرب فيها ما
س ـ ّـم ــاه «ص ـم ــت ال ـح ـكــومــة وال ـش ـعــب»
حيال حزب الله ،كانت رسالة ّ
موجهة
بالدرجة االولــى إلى رئيس الحكومة
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري مل ـطــال ـب ـتــه بــات ـخــاذ
موقف واضــح يماشي فيه السياسة
ُ
الـسـعــوديــة ضــد املـقــاومــة .وقــد تــرجــم
ذلــك بسفر الـحــريــري ،على عجل ،إلى
الرياض أمس ،بعد إلغاء كل مواعيده،
ب ـم ــا ف ـي ـه ــا اجـ ـتـ ـم ــاع ل ـج ـن ــة م ـتــاب ـعــة
تطبيق قــانــون االنـتـخــابــات النيابية
ولجنة دراسة مشروع موازنة .2018
ت ـق ــول م ـص ــادر مـسـتـقـّبـلـيــة ب ـ ــارزة إن
«ســاعــة االستحقاق دق ــت» ،وقــد ّ
مهد
ل ـهــا ال ـس ـب ـهــان ف ــي أك ـث ــر م ــن تـغــريــدة

اإلدارة األميركية تريد عزل لبنان كدولة عن الصراع مع حزب اهلل حفاظًا على االستقرار داالتي ونهرا)

«هدفت إلى التصعيد اآلنــي ،من دون
معرفة ما ُيمكن أن تــؤول إليه في ما
بعد» .لكن «تجاهل الحريري ّالرسائل
غير املباشرة ،التي كانت تحثه على
املواجهة ،ال يمكن أن يستمر ولم ُ
يعد
هـنــاك مــن م ـهــرب» .الـحــريــري بحسب
امل ـص ــادر «ذه ــب إل ــى الـسـعــوديــة بعد
اس ـتــدعــائــه م ـبــاشــرة .وه ــو بالتأكيد
ّ
سيتعرض لضغط سـعــودي يطالبه
بمواجهة ِمــن داخــل الحكومة .وليس
ّ
معروفًا ما إذا كان سيستطيع التفلت

مـ ـن ــه ،إو إقـ ـن ــاع م ــن ب ــأي ــدي ـه ــم األم ــر
بـ ـض ــرورة ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـت ـســويــة».
ّ
فـقــد بــات بــن «فــكــي كـمــاشــة» :الــواقــع
الداخلي املحكوم بالتسوية ،ومطالب
سعودية يصعب القفز عنها.
وت ـقـ ّـدر م ـصــادر مـقـ ّ
ـربــة مــن الـحــريــري
أن «زي ــارت ــه لـلـمـمـلـكــة لـيـســت عــاديــة،
ب ــل تــأتــي ف ــي س ـيــاق ت ـتـ ّـبــع ال ــزي ــارات
الـتــي قــامــت بـهــا شخصيات لبنانية
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،وظ ـ ـهـ ــرت ك ــأنـ ـه ــا اسـ ـت ــدع ــاء
إلعادة تشكيل جبهة ضد حزب الله».

وان ـطــاقــا مـ ّـمــا دار فــي كــوال ـيــس تلك
الــزيــارات ،التي اطلعت املـصــادر على
بعض ما جاء فيها ،أدرجت تغريدات
السبهان في إطار «تنبيهات متتالية
إلــى الحريري من أجــل االبتعاد ليس
عن حــزب الله وحسب ،بل عن رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال عـ ــون وال ـت ـي ــار
الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر أي ـض ــا .ف ــاالف ـت ــراق عن
الحزب هو تحصيل حاصل».
املطلوب سعوديًا من رئيس الحكومة
ّ
«رس ـ ــم خ ـ ــط ف ــاص ــل فـ ــي ع ــاق ـت ــه مــع

ُ
ال ـع ــون ـي ــن ،ح ـتــى ال ي ــؤث ــر ذلـ ــك على
التوازن داخل السلطة التنفيذية ،حيث
لـيــس ه ـنــاك مــوقــف واض ــح أو صــارم
للحريري من سياسة التيار ومواقفه
م ــن ال ـح ــزب وال ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة».
وتـ ـ ــرى امل ـ ـصـ ــادر أن ال ـت ـغ ــري ــدة ال ـتــي
انتقد فيها السبهان «صمت الحكومة
والشعب على مشاركة حزب امليليشيا
اإلرهــابــي (حــزب الـلــه) فــي حربه على
اململكة بتوجيهات من أرباب اإلرهاب
الـعــاملــي» ،كما ق ــال ،إنـمــا «هــي إشــارة

