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سياسة
في الواجهة

حكومة بال حزب اهلل ...حكومة ال يرأسها الحريري؟
كان ينقص االنقسام الداخلي قرار وزراء الخارجية العرب حيال حزب اهلل كي يصبح الخوض في اي حكومة جديدة عصيًا
على االفرقاء المعنيين .ال حكومة من دون الحزب ،وال حكومة معه .هي ايضًا مشكلة الرئيس سعد الحريري
نقوال ناصيف
رغــم مـحــاولــة االم ــن الـعــام للجامعة
العربية احمد ابو الغيط تخفيف وقع
قرار اجتماع القاهرة االحــد ،وفصله
م ــا ب ــن الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة وح ــزب
ال ـ ـلـ ــه ،وم ـ ــن ثـ ــم االي ـ ـحـ ــاء لـلــرئـيـســن
ميشال عون ونبيه ّ
بري بأنه توخى
لفت انتباه لبنان الى الدور االقليمي
السلبي للحزب لثنيه عنه ،فإن قرار
وزراء ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ـع ــرب ه ـبــط في
الوثائق املرجعية الرسمية للجامعة،
ناعتًا حزب الله بـ«االرهابي».
م ــا ت ـض ـم ـن ـتــه ال ـف ـق ــرة ال ـت ــاس ـع ــة فــي
الـقــرار تحميل الحزب ـ «الشريك في
الحكومة اللبنانية» ـ مسؤولية دعم
االرهـ ـ ـ ـ ــاب ،ال يـ ـب ــرىء ف ــي مـضـمــونــه
الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة ،ويـجـهــر تاليًا
ب ــأن الـشــريــك اآلخ ــر يــدعــم ال ـحــزب او
ّ
يسلم بأفعاله .قــرار كهذا مرشح ألن
يقيم من اآلن فصاعدًا في كل اجتماع
يعقده وزراء الخارجية العرب ،وفي
مسوداتهم ،سيفًا مصلتًا على الدولة
اللبنانية.
امل ـش ـك ـل ــة ال ـف ـع ـل ـيــة الـ ـت ــي سـيـتـسـبــب
فيها القرار تكمن في ّ
تحوله جزءًا ال
يتجزأ من الجدل السياسي ،املتوقع

قرار الجامعة يحمل
السعودية الى مواجهة حزب اهلل
على االرض اللبنانية
م ــع عـ ــودة الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـحــريــري
ال ــى بـ ـي ــروت ،ف ــي ال ـس ــاع ــات املـقـبـلــة،
وتقديمه استقالته رسميًا الى رئيس
الجمهورية بعد احتفال االستقالل.
يكتف قرار اجتماع القاهرة
بذلك لم
ِ
بتسجيل موقف حاد غير مسبوق اذ
يوجه اصابع اتهام ،ايضًا ومباشرة،
الى الدولة اللبنانية ،بل يؤكد مضي
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ال ـ ــى فـ ـص ــل جـ ــديـ ــد فــي
املواجهة مع حزب الله .لكن هذه املرة
على االرض اللبنانية.
ّ
تعزز هذه الوجهة بضعة معطيات:
اولها ،االنتقال باالزمة الناشبة منذ
 4تشرين الثاني من االقامة الغامضة
وامللتبسة للحريري في الرياض الى
مــرح ـلــة مـخـتـلـفــة ت ـمــامــا ،تـضـعــه في

وضع قرار اجتماع القاهرة سقفًا اعلى من سقف بيان استقالة الحريري (أ ف ب)

ال ــداخ ــل ال ـل ـب ـنــانــي وج ـه ــا ل ــوج ــه مع
ح ــزب ال ـل ــه .تــال ـيــا اع ـ ــادة ال ـب ــاد الــى
ان ـق ـســام ـهــا ال ــدائ ــم ع ـلــى امل ــوق ــف من
الحزب وسالحه ودوره العسكري في
سوريا واليمن.

َ
ثانيها ،وضـ َـع قــرار وزراء الخارجية
العرب امام رئيس الحكومة املستقيل
س ـق ـفــا اعـ ـل ــى م ــن ذاك الـ ـ ــذي وض ـعــه
بـيــان استقالته ،حينما ادل ــى بــه في
الــريــاض .يــومــذاك ص ـ ّـوب على حزب

ّ
الـ ـل ــه ب ــذريـ ـع ــة ا ّن ـ ــه اخ ـ ــل بــال ـت ـســويــة
السياسية وتدخله في شؤون الدول
العربية وتــوريــط لبنان فيها .تحت
السقف الـعــالــي الـجــديــد ال ــذي يمثله
قــرار اجتماع القاهرة ،بات في وسع

ال ـحــريــري ال ـت ــذرع ان م ــن الـصـعــوبــة
بمكان ترؤس حكومة هي مثار طعن
وتشكيك لدى دول الجامعة العربية
كلها .اذ تفتقد عندئذ الــى الشرعية
ال ـعــرب ـيــة ال ـت ــي يـقـتـضــي ان تـتـحــدث

تقرير

دور جنبالط في إطاحة االنقالب السعودي
فراس الشوفي
ال ش ـ ـ ّـك فـ ــي أن ال ـت ـض ــام ــن ال ـل ـب ـنــانــي
ال ــذي ب ــدأ مـنــذ اللحظة األول ــى إلعــان
ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـح ــري ــري اسـتـقــالـتــه،
ّ
السعودية،
ُمجبرًا وتحت التهديد في
أسقط مفاعيل االنقالب السعودي على
االستقرار والسلم األهلي في لبنان.
فالتنسيق العالي املستوى واملتواصل
بني الرئيسني ميشال عون ونبيه ّبري
الحريري والعاقلني في ّتيار
مع عائلة ّ
املستقبل ،جنب لبنان أحــداثــا خطرة،
كــان الـجـنــون الـسـعــودي ـ ـ اإلسرائيلي
يراهن عليها ،لقلب املعادلة في البلد
الصغير.
غير أن الجزء الظاهر من الحكاية ،ال
ُيلغي الــدور الكبير الــذي قــام رئيس
الـحــزب التقدمي االشـتــراكــي النائب
ولـيــد جـنـبــاط فــي الـخـفــاء ،إلحـبــاط
االن ـ ـقـ ــاب الـ ـسـ ـع ــودي ،م ـن ــذ م ــا قـبــل

إجبار الحريري على االستقالة.
ف ــي األي ـ ــام األخـ ـي ــرة م ــن ش ـهــر آب ،زار
وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج
ثــامــر ال ـس ـب ـهــان ل ـب ـنــان ،وع ـلــى أج ـنــدة
عـمـلــه إع ـ ــادة إح ـي ــاء فــريــق « 14آذار»،
انطالقًا من دعــوة مجموعة سياسيني
لبنانيني لزيارة ّ
الرياض ،على رأسهم
الـ ـح ــري ــري وج ـن ـب ــاط ورئـ ـي ــس ح ــزب
ال ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة س ـم ـي ــر ج ـع ـجــع،
وإطـ ــاق م ــواق ــف م ــن ه ـنــاك ت ـصـ ّـب في
ات ـ ـجـ ــاه خـ ـط ــاب « 14آذار» الـ ـق ــدي ــم/
ّ
الـجــديــد .غير أن الـحــريــري وجنبالط،
ّ
ّ
بعد التشاور ،قررا التهرب من الزيارة،
إلدراك ـه ـم ــا ان ـع ـكــاس ـهــا ع ـلــى امل ـعــادلــة
الداخلية التي نشأت مع تسوية رئاسة
الجمهوريةّ .
وقرر ّالثنائي اللجوء إلى
ّ
حجة «الشكل» لتجنب الزيارة ،وأنهما
ّ
يفضالن أن ال تحصل في سياق زيارة
ج ـع ـجــع وس ـيــاس ـيــن آخـ ــريـ ــن ،بينهم
ُ
ّ
الجميل ،حتى ال تفهم
النائب سامي

ّ
تحديًا لعون وضربًا للتسوية.
الزيارة
ّ
وب ـح ـس ــب مـ ـص ــادر س ـي ــا ّس ــيــة تــابـعــت
تفاصيل تلك املرحلة ،تكفل الحريري
بإجراء سلسلة اتصاالت لشرح املوقف
لـلـسـعــوديــن ولــولــي الـعـهــد محمد بن
ّ
سلمان ،الذي أكد لرئيس الحكومة أنه
لــم يـكــن عـلــى عـلــم بتفاصيل الــدعــوات
وأجواء الزيارات ،وطلب منه الحريري
تــأج ـيــل زي ــارت ــه وزيـ ـ ــارة ج ـن ـبــاط إلــى
وقـ ــت الحـ ـ ــق ،ثـ ـ ّـم أب ـل ــغ ج ـن ـب ــاط بــأنــه
سيعمل على تأمني موعد الحق له مع
ابن سلمان .وطلب الحريري أيضًا من
الــرئ ـيــس ف ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة ،ع ــدم تلبية
ال ــدع ــوة ،وانـتـظــار تـحــديــد مــوعــد آخــر.
وبـعــد زي ــارة جعجع والـجـمـ ّـيــل ،حــاول
ال ــوزي ــر وائ ــل أب ــو ف ــاع ــور عـبــر عالقته
بالسبهان الحصول على موعد جديد
ّ
سلمان ،إل أنه فشل.
من ابن ّ
ل ـ ــم ي ـ ـتـ ــوقـ ــف ضـ ـغ ــط الـ ـسـ ـبـ ـه ــان ع ـلــى
ّ
الحريري وجنبالط .ما هي إل أيام بعد

التهرب من ّ
ّ
قصة الــزيــارات ،حتى طلع
السعودي في بيروت
القائم باألعمال
ِّ
وليد الـبـخــاري ،الــذي ُرق ــي قبيل زيــارة
الـسـبـهــان إل ــى رت ـبــة وزي ــر م ـفــوض في
وزارة الخارجية السعودية ،بفكرة إقامة
عشاء في السفارة السعودية يدعى إليه
ق ــادة  14آذار ورم ــوزه ــا .م ـ ّـرة جــديــدة،
ّ
التهرب من
نجح الحريري وجنبالط في
هذا «الفخ» الذي كان السبهان ورجاله
ف ــي بـ ـي ــروت يـ ـع ـ ّـدون ــه ل ـه ـم ــا .واقـ ـت ــرح
جنبالط على الـحــريــري أن يقف خلف
ـف جنبالط
مــوقـفــه ال ــراف ــض .ول ــم يـكـتـ ِ
بــإبــاغ الـسـعــوديــن رف ـضــه وبتشكيل
ّ
بالتهرب من هذا
غطاء ملوقف الحريري
الـلـقــاء ال ــذي يحمل اتـجــاهــا تصعيديًاّ
واضحًا ضد عهد عون وحزب الله ،بل
ّ
رتب مع ّبري والحريري ً
لقاء في منزله
ف ــي كـلـيـمـنـصــو ،وات ـف ــق ال ـثــاثــي على
ّ
االستمرار بهذه الخطة ،حماية ملوقف
الحريري.

وبـ ـع ــد ،ت ـن ـ ّـبــه ج ـن ـب ــاط ســري ـع ــا قبيل
استقالة الحريري إلى أن شيئًا ما ُيعد
في الخفاء لتسليم زعامة آل الحريري
لبهاء ،شقيق رئيس الحكومة ،فلم يكن
ّ
منه إل أن انسحب من اللقاء مع موفد
بهاء الحريري صافي كالو ،بالذريعة
ً
ذاتـ ـه ــا ال ـت ــي اس ـت ـخــدم ـهــا ق ـب ــا حـيــال
ّ
الصحي واآلالم التي يعانيها
وضعه
بسبب العملية التي أجــراهــا في كتفه
وحاجته إلى الراحة.
هـ ــذا ال ي ـع ـنــي أن ج ـن ـبــاط كـ ــان يــريــد
الـصــدام مع السعودية .فهو في زيــارة
ال ـح ــري ــري م ــا ق ـبــل األخ ـي ــرة ل ـلــريــاض،
كـ ــان يـنـتـظــر م ـنــه ج ــواب ــا ع ـلــى مــوعــد
وع ـ ــده ال ـح ــري ــري ب ــه م ــع ابـ ــن سـلـمــان،
ع ـلــى أن ي ـق ــوم ج ـن ـبــاط ب ــوض ــع ولــي
العهد برؤيته للوضع اللبناني .وبقي
السبهان ورجاله في بيروت يراهنون
على ّ
تغير موقف جنبالط ّحتى تقديم
الـ ـح ــري ــري اس ـت ـق ــال ـت ــه ،ظ ــن ــا م ـن ـهــم أن

