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سياسة
على الغالف

رئيس الجمهورية مستعد لضمان التزام «النأي بالنفس»

وساطة مصرية – فرنسية إلبقاء الحريري في منصبه
إبراهيم األمين
ع ـ ـل ـ ـمـ ــت «األخـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــار» م ـ ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادر
دب ـلــومــاس ـيــة أن فــرن ـســا ت ـس ـعــى مــع
ُ
مصر لــوســاطــة مــع الـسـعــوديــة تبقي
الرئيس سعد الحريري في منصبه.
وقالت املصادر إن اجتماعات مكثفة
ُع ـ ـقـ ــدت مـ ـس ــاء أم ـ ــس فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
الـقـبــرصـيــة بــن مـســؤولــن فرنسيني
وم ـص ــري ــن ي ــرافـ ـق ــون ال ــرئ ـي ــس عـبــد
الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ــاس ــي إلـ ـ ــى ن ـي ـقــوس ـيــا
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـمـ ــة املـ ـص ــري ــة
القبرصية اليونانية.
وح ـ ـس ـ ــب املـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ،ف ـ ـ ـ ــإن الـ ـج ــان ــب
الفرنسي ّ
يلح على بقاء الحريري في
منصبه ،وإنــه يمكن إدخ ــال تعديالت
تعزز وضعه داخل الصيغة اللبنانية،
وتبدي خشية كبيرة من حصول فراغ
ح ـكــومــي ي ــؤث ــر ب ـق ــوة ف ــي االس ـت ـق ــرار
السياسي واألم ـنــي واالق ـت ـصــادي في
لبنان.
وق ــال ــت امل ـ ـصـ ــادر إن ال ـس ـي ـســي ال ــذي
سيستقبل الحريري غدًا في القاهرة،
ي ــدع ــم ه ــذا ال ـت ــوج ــه ،وإن م ـفــاوضــات
تجري بني القاهرة واإلمارات العربية
امل ـت ـح ــدة وال ـس ـع ــودي ــة ل ـه ــذه ال ـغــايــة،
وإن الـقــاهــرة تـعـ ّـول على استثمار ما
صــدر أول من أمــس عن مجلس وزراء
ال ـج ــام ـع ــة ال ـع ــرب ـي ــة إلقـ ـن ــاع ال ـجــانــب
الـسـعــودي بــأنــه ال بــديــل مــن التسوية
القائمة في لبنان ،وأن اللبنانيني ،كما

حزب اهلل يساعد عون
 ...ويرفض إخراجه من
الحكومة
الـعــواصــم العربية والــدولـيــة ،أظـهــروا
ت ـم ـس ـكــا ك ـب ـي ـرًا ب ـب ـق ــاء الـ ـح ــري ــري فــي
منصبه.
وبانتظار ما ستؤول إليه املحادثات،
ال يزال االلتباس مسيطرًا على موقف
ال ـح ــري ــري ،حـيــث يـنـقــل املـتـصـلــون به
وب ـف ــري ـق ــه ف ــي بـ ــاريـ ــس ،أن ـ ــه مـتـمـســك
بـبـقــائــه ف ــي الـسـلـطــة ،لـكــن ه ـنــاك رأي
يجزم بأنه مضطر لتثبيت االستقالة
ومـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة فـ ـ ـ ــرض شـ ـ ـ ـ ــروط جـ ــديـ ــدة
لـتـشـكـيــل ح ـكــومــة ج ــدي ــدة .أم ــا ال ــرأي
اآلخ ـ ـ ـ ــر ،فـ ـيـ ـق ــول إن ال ـ ـحـ ــريـ ــري الـ ــذي
سيجتمع بالرئيس ميشال عون بعد
احتفاالت عيد االستقالل ،قد ال يخرج
من االجتماع بقرار نهائي ،وبالتالي
سيفتح الـبــاب أم ــام مـحــاولــة معاجلة
املشكلة .ويــرى أصحاب الــرأي الثاني
أنه يمكن االستفادة من املناخات التي
ظهرت ألجــل تعزيز ُشــروط الحريري
ضمن التسوية التي أبــرمــت مــع عون
والـحــزب ،وأن عــون يقدر على ضمان
توفير هذه الشروط.
ومـ ــن ج ـه ــة ب ـع ـب ــدا ،بـ ــات واضـ ـح ــا أن
رئيس الجمهورية يبذل كــل الجهود
إلع ـ ـ ــادة إطـ ـ ــاق ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة
وال ــدس ـت ــوري ــة ف ــي الـ ـب ــاد ،وأن يـقــود
م ـفــاوضــات جــديــة بـعـيـدًا ع ــن اإلع ــام
ل ـت ــوف ـي ــر مـ ـن ــاخ ي ـب ـقــي الـ ـح ــري ــري فــي
م ـن ـص ـب ــه .وت ـ ـقـ ــول م ـ ـصـ ــادر م ــواك ـب ــة
إن ال ــرئـ ـي ــس ع ـ ــون أبـ ـل ــغ ال ـفــرن ـس ـيــن
والحريري أن كل ما حصل حتى اآلن
يشير إل ــى أن الـتـســويــة السياسية ال
تـ ــزال قــائ ـمــة ،وأنـ ــه (عـ ــون) ي ـقــدر على
ضمان الـتــزام لبنان سياسسة النأي
بالنفس ،وأن يحصل على موقف من
حزب الله بهذا الخصوص.
ُ
وعلم أن التواصل بني عون وحزب الله
ّ
شمل هــذه النقطة ،وقــد عــبــرت قيادة
الـحــزب عــن انفتاحها على كــل مــا من
شــأنــه اح ـت ـضــان ال ـح ــري ــري وتسهيل

(أ ف ب)

ب ـقــائــه ف ــي مـنـصـبــه ،وامل ـس ــاع ــدة على
سـ ـح ــب الـ ـ ــذرائـ ـ ــع الـ ـت ــي ت ـس ـت ـخــدم ـهــا
ّ
الـ ـسـ ـع ــودي ــة بـ ـه ــدف ه ـ ــز االسـ ـتـ ـق ــرار.
ولفتت املصادر إلــى أن خطاب السيد
حـســن نـصــرالـلــه أم ــس ،ونـفـيــه رسميًا
أي نشاط تسليحي للحزب في اليمن
أو دول الخليج يخدم هذا الهدف.
الءات حزب الله
بعيدًا عــن اإلع ــام ،سمع «ح ــزب الله»
شـ ـكـ ـرًا ك ـب ـي ـرًا ع ـل ــى م ــوق ـف ــه امل ـس ــاع ــد
إلخ ـ ـ ــراج الـ ـح ــري ــري م ــن س ـج ـن ــه .لـكــن
ح ــزب ال ـلــه سـمــع أي ـضــا أسـئـلــة كثيرة
ع ـ ّـم ــا يـمـكــن ال ـق ـي ــام ب ــه مل ـعــال ـجــة جــذر

األزمــة التي تواجه الحريري ولبنان.
كذلك وصلت إلى حزب الله نسخة عن
املقترحات التي ّ
تخص املرحلة املقبلة،
والعالقة املباشرة مع الحريري.
وبحسب مصادر موثوقة ،فإن الحزب
كـ ــان ع ـل ــى خ ــط م ـف ـت ــوح م ــع الــرئ ـيــس
عـ ــون ومـ ــع ج ـه ــات ل ـب ـنــان ـيــة وعــرب ـيــة
ودول ـي ــة خ ــال أزم ــة ال ـحــريــري ،وكــان
ّ
ً
ي ــط ـل ــع أوال ب ـ ــأول ع ـل ــى ك ــل تـفـصـيــل.
وكــان املطلوب منه في املرحلة األولى
املساعدة على تثبيت التهدئة ،وهو ما
اقتضى إطاللتني لألمني العام لحزب
الـلــه السيد حسن نصرالله ،ساهمتا

بقوة فــي تنفيس الـبــالــون السعودي،
وأف ـس ـح ـتــا ف ــي املـ ـج ــال أم ـ ــام ال ـج ـهــود
الرسمية القائمة.
لكن الحزب قــال في الغرف املغلقة ما
أكده السيد نصرالله في خطابه ،وهو
أنه لن يدخل في أي نقاش حول أزمة
الحريري حتى عودته إلى بيروت ،وأن
الحزب يحدد موقفه باآلتي:
ً
أوال :إن حــزب الله يريد قبل كل شيء
آخر ،عودة الحريري إلى بيروت ،ولن
يكون الحزب معنيًا بعدها بما يطلقه
الحريري من مواقف ،وليفعل ما يشاء
وليقرر ما يشاء.

ثــان ـيــا :إن ال ـح ــزب ل ــن ي ـعـ ّـلــق ع ـلــى ّ
أي
موقف يصدر عن الحريري ،سواء كان
سلبيًا أو إيجابيًا ،وإن الرئيس عون
تبلغ تعهد الحزب بعدم االنجرار إلى
أي توتر سياسي ،ال مع الحريري وال
مع اآلخرين.
ثالثًا :إن الحزب متمسك بمواقفه من
الجاري في املنطقة واإلقليم ،لكنه لن
ّ
يبادر إلى شن أي حملة على أي جهة.
لكنه لن يصمت عن أي هجوم أو إجراء
يتعرض له من هذه الدولة او تلك.
راب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــا :إن الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب ي ـ ــؤي ـ ــد بـ ـق ــاء
الحكومة الحالية ،وإذا تقرر تأليف

ليالي الرياض الحزينة :عنف لفظي وأكثر!
االبتسامات العريضة التي يستقبل بها الرئيس
سعد الحريري زواره في باريس ،يستخدمها
أيضًا في اإلجابة عن األسئلة املحرجة أمام
الضيوف كافة .لكنه في الحلقة املغلقة التي لم
يظهر بعد من ستضم ،يناقش الخطوات املقبلة
في ضوء ما جرى معه في السعودية .علمًا أن
الحريري ّ
تشدد في الطلب إلى جميع من كانوا
معه في السعودية ،من مرافقني ومساعدين،
بعدم التطرق مطلقًا إلى ما واجهوه في الرياض،
ال أمام مسؤولني في «املستقبل» وال حتى أمام
عائالتهم ،وبالتأكيد ليس أمام وسائل اإلعالم.
أما لوائح األسئلة التي ترد إلى منزله في باريس
من مسؤولني في التيار من بيروت ،فعنده جواب
واحد عليها :عندما أعود نتحدث في كل شيء!
لكن مشكلة الرئيس هناّ ،أن بيروت ـ كما باريس
األسرار .وما يضيف إلى
ـ مدينة ال تعيش فيها
ُ
هذه املشكلة ،أن الفرنسيني أتيح لهم االطالع
على جوانب كثيرة من أزمة الحريري في
السعودية .كذلك ّ
فإن املسؤولني السعوديني الذين
خاب ظنهم من نتائج الجولة األولى من حربهم
املفتوحة على لبنان ،يكثرون هم أيضًا من
الكالم ،وإن كان هدفهم رفع معنويات رجاالتهم
في لبنان الذين يخشون على مواقعهم ،علمًا بأن
للسعودية هدفًا آخر ،وهو إفهام الحريري ،أنه
لن يقدر على التصرف وكأن شيئًا لم يحصل.
ويعد وزير الحرب السعودي على لبنان ثامر
السبهان رجاله داخل «املستقبل» وبقايا 14
آذار ،بأن مواقعهم ستتعزز بينما سيخرج

من املشهد كل الذين كانوا إلى جانب الحريري
سابقًا.
أما «الثرثرات» حول ما ّ
مر به رئيس الحكومة
أثناء فترة احتجازه في السعودية ،فتثبت كل
ما سبق أن نشر حول «اإلقامة الجبرية» ،لكنها
تضيف عناصر ّ
مشوقة حول بعض التفاصيل،
خصوصًا مسلسل املفاجآت التي واجهها
الحريري من تاريخ دعوته إلى وصوله إلى حني
تالوته بيان االستقالة ونقله إلى ّ
مقر إقامة
خاصة في فيال تتبع ملجمع «ريتز ـ كارلتون»
قبل العودة إلى منزله الخاضع لرقابة وإجراءات
أمنية خاصة.
املحزن في التفاصيل ،أن املسؤولني السعوديني
الذين التقاهم الحريري ،بمن فيهم رجال األمن،
كانوا قساة في التعامل معه ،ويبدو أن األمر
لم يقتصر على العنف اللفظي ،وأن النقاش
– التحقيق معه ،لم يكن يقتصر على امللف
ً
اللبناني ،بل تركز طويال على ملف سعودي،
وال سيما أن الجانب السعودي عاد وأبلغ
جهات غربية بوجود ملف قضائي ضد رئيس
الحكومة حيال تعثر شركة «سعودي أوجيه»
ومسائل أخرى تتصل بأعماله ُفي السعودية
وعالقته ببعض املسؤولني الذين أوقفوا بشبهة
الفساد.
املقربون من الحريري يرفضون تقديم أي
تفصيل من شأنه تعقيد موقف الحريري
الحالي .إال أن زوار باريس سمعوا تكرارًا
عبارات الشكر الخاص للرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكرون الذي «أنقذ الشيخ من املوت»
على حد تعبير أحدهم .وتحكي الروايات عن
معاناة يومية تتعلق بالطلبات االستنسابية
التي ترد إلى الحريري ،لجهة قرار استقباله
هذا الضيف أو ذلك ،والسفر إلى هذا البلد أو
ً
ذاك ،وصوال إلى رحلته إلى باريس ،التي كانت
مقررة بعد ظهر يوم الجمعة املاضي ،لكن
الديوان الخاص ّ
بولي العهد محمد بن سلمان
ّ
أخرها إلى الليل ،ألن السعوديني يريدون إلغاء
أي مشهد احتفالي في املطار الفرنسي لحظة
وصول الحريري ،بعدما علمت الرياض ّأن فريقًا
كبيرًا من الصحافيني الفرنسيني واللبنانيني
والعرب واألجانب قد وفدوا إلى املطار لتغطية
الحدث .والسعودية كانت ترغب أيضًا في أن
يقوم الحريري بجولة عربية قبل أن يعود إلى
بيروت ،لوال إبالغ الرئيس ميشال عون الجانب
الفرنسي ،بأنه سيلغي احتفاالت االستقالل،
وسيدعو إلى تحويل املناسبة إلى يوم ُّ
تجمع
شعبي للمطالبة بتحرير رئيس الحكومة .إلى
جانب عامل آخر ،هو خشية السعودية من
تحرك شعبي عفوي تشهده بيروت إن عاد
سريعًا ،وهو ما دفع أيضًا قيادة «املستقبل»
إلى التدخل وعقد اجتماعات مكثفة خالل
اليومني املاضيني ،ومع محاولة جادة لحصر
التجمع بأنصار الحريري فقط ،من دون
املشاركة التي تريدها قوى أخرى ،وال سيما
فريق «القوات اللبنانية» وقوى أخرى من بقايا
 14آذار.

