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تقرير

السعودية بال خطة عمل الحتواء «االنتصار» في لبنان
ال تزال محاوالت احتواء
«االنتصار» الذي حققه
العهد مع حزب اهلل على
السعودية ،باستعادة
الرئيس سعد الحريري الى
رئاسة الحكومة ،خجولة؛
فالسعودية تظهر كأنها
ال تملك مع حلفائها خطة
عمل لقلب موازين القوى
الـ ــذي حـ ــاول وزيـ ــر ال ــدف ــاع يـعـقــوب
الـ ّـصــراف نفيه خــال جلسة مجلس
الــوزراء األخيرة في معرض تبريره
لغياب توقيع وزير املال عن مرسوم
األقدمية.
وفيما تــزداد البلبلة داخل الجيش،
ع ـل ـمــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ال ـل ـق ــاء ال ــذي
جمع عون بإبراهيم ،ولقاء إبراهيم
مــع وزيــر الخارجية جـبــران باسيل
ٍّ
لـ ــم ي ـص ــا إل ـ ــى ن ـت ـي ـج ــة .ع ـل ــى خ ــط
ـواز ،يـتــواصــل أبــوفــاعــور مــع بـ ّـري
مـ ٍ
والـ ـح ــري ــري بـ ـه ــدف إيـ ـج ــاد م ـخــرج
ّ
يتضمن توقيع وزي ــر املــال
لــأزمــة،
على املرسوم ،مقابل إصدار مرسوم
جــديــد يمنح أقــدمـيــة لـضـبــاط دورة
 ،1995وهـ ـ ــو ال ـ ـطـ ــرح ن ـف ـس ــه الـ ــذي
نــاقـشــه رئـيــس األرك ــان ال ـلــواء حاتم
مـ ـ ـ ــاك فـ ـ ــي ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ال ـ ـج ـ ـيـ ــش خـ ــال
اليومني املاضيني ،لكن مــن دون أن
تـظـهــر ن ـتــائــج عـمـلـيــة .كــذلــك علمت
«األخـبــار» أن حــزب الله ،عبر صفا،
أج ــرى ات ـصــاالت ب ــاألط ــراف املعنية
ب ــاألزم ــة .وم ــع أن ح ــزب ال ـلــه ضمنًا
ي ـل ـتــزم م ــوق ــف بـ ـ ّـري ل ـنــاح ـيــة رفــض
ّ
ً
امل ــرس ــوم ش ـكــا وم ـض ـمــونــا ،إل أنــه
يحاول أداء دور تهدوي ملنع األزمة
م ــن الـ ـتـ ـح ـ ّـول إل ـ ــى أزمـ ـ ــة س ـيــاس ـيــة،
حـفــاظــا عـلــى االس ـت ـق ــرار الـسـيــاســي
ال ـ ـحـ ــالـ ــي وع ـ ـلـ ــى وحـ ـ ـ ــدة امل ــؤس ـس ــة
العسكرية.

هجوم قواتي على التيار
م ــن ج ـهــة ث ــان ـي ــة ،ي ـس ـت ـمــر ال ـس ـجــال
بني حزب القوات اللبنانية والتيار
الــوطـنــي ال ـحـ ّـر .إذ ّ
رد رئـيــس جهاز
ّ
الـتــواصــل فــي ال ـقــوات ش ــارل جــبــور،
ـف عـ ـل ــى كـ ـ ــام الـ ــوزيـ ــر
أمـ ـ ـ ــس ،بـ ـعـ ـن ـ ٍ
ال ـ ـسـ ــابـ ــق الـ ـ ـي ـ ــاس ب ــوصـ ـع ــب ح ــول
خروج ّ
ّ
قضية
القوات عن اإلجماع في
«اسـ ـتـ ـق ــال ــة» ال ـ ـحـ ــريـ ــري ال ـق ـس ــري ــة،
ّ
علمًا بأنه أكــد أن التفاهم قائم بني
ال ـت ـيــار وال ـق ــوات و«ال ـع ـتــب عـلــى قــدّ
امل ـح ـبــة» .وقـ ــال ج ـ ّـب ــور إن «املـشـكـلــة
مـ ــع ب ــوص ـع ــب ت ـك ـم ــن فـ ــي اع ـت ـق ــاده
ه ــو ومـ ــن ي ـم ـثــل بـ ــأن وجـ ـه ــة ن ـظــره
هــي الـصـحـيـحــة ،وك ــل مــن يخالفها
يكون على خطأ ،وبالتالي املشكلة
الفعلية هي مع هذا الفكر اإللغائي
ً
ل ــآخ ــر ،فـيـتـحــدث م ـثــا ع ــن إج ـمــاع
وط ـن ــي وه ــو اإلجـ ـم ــاع ن ـف ـســه ال ــذي
ك ــان يـتـحــدث عـنــه ال ـن ـظــام ال ـســوري
إب ــان احـتــالــه لـلـبـنــان» .وس ــأل «عــن
أي إجماع يتحدث الوزير بوصعب؟
أربعة بيانات صــدرت منذ استقالة
الــرئـيــس ال ـحــريــري :بـيــان الحكومة
وبـ ـي ــان ال ـج ــام ـع ــة ال ـع ــرب ـي ــة وب ـي ــان
م ـج ـم ــوع ــة الـ ــدعـ ــم وب ـ ـيـ ــان م ـج ـلــس
األمــن ،وهــذا اإلجـمــاع الــذي يتحدث
ع ـن ــه ك ـ ــان يـ ـق ــول إن االسـ ـتـ ـق ــال ــة لــم
تـحـصــل ،ف ــإذا لــم تحصل وأدت إلــى
مـ ــا أدت إل ـ ـيـ ــه ،ف ـك ـي ــف لـ ــو حـصـلــت
إذًا؟ إج ـم ــاع ب ـع ـثــي» .وخ ـتــم« :ليقل
لـنــا ال ــوزي ــر بــوصـعــب ،هــل املـطـلــوب
مــن ال ـق ــوات أن تـصـفــق وتــؤيــد على
ال ـع ـم ـي ــان ــي ال ـس ـي ــاس ــة ال ـبــاس ـي ـل ـيــة
ل ـت ـك ــون فـ ــي ص ـل ــب اإلج ـ ـمـ ــاع الـ ــذي
يتحدث عنه؟ فهذا لن يحدث حتى
فــي األح ــام ،وهــو يـعــرف ذل ــك ،ومن
ثم أثبتت مفاعيل استقالة الحريري
أن الـقــوات كــانــت على حــق ،ومعظم
القوى األخــرى كانت تجهد لطمس
الحقائق».

هيام القصيفي
تــوحــي مــراج ـعــة ال ــواق ــع االقـلـيـمــي بــأن
املـحـصـلــة الــرئ ـي ـس ـيــة ت ـص ـ ّـب ف ــي خــانــة
ن ـج ــاح ــن س ــاح ـق ــن؛ االول االن ـت ـص ــار
على تنظيم الدولة االسالمية «داعش»،
والـثــانــي استتباب الــوضــع فــي سوريا
ّ
يصب في خانة االنتصار
والعراق ،بما
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن والـ ـ ــروسـ ـ ــي
وااليراني في سوريا ،في حني يتراجع
الــدور التركي والسعودي في تحصيل
نجاحات توازن هذين االنتصارين ،كما
ه ــي ح ــال واش ـن ـطــن ال ـتــي تـظـهــر الـيــوم
كــأن ـهــا ت ــرك ــت مـنـطـقــة ال ـش ــرق االوس ــط
ت ـت ـخـ ّـبــط ف ــي ح ــروب ـه ــا ،مـضـيـفــة الـيـهــا
قضية جديدة عبر قرارها نقل سفارتها
الى القدس.
ل ـكــن ه ــذا امل ـش ـهــد االق ـل ـي ـمــي ،ب ـعــد ست
سـ ـن ــوات ت ـقــري ـبــا ع ـل ــى ح ـ ــرب س ــوري ــا،
و 14عامًا على حــروب الـعــراق االخيرة
ب ـع ــد الـ ــدخـ ــول االمـ ـي ــرك ــي ال ـث ــان ــي ع ــام

 ،2003ال يعني أن ال ـحــرب طــويــت وأن
ال ـصــراع املـسـلــح الــداخـلــي أو االقليمي
ب ــن ات ـجــاهــن ق ــد ان ـت ـهــى .ف ــال ـع ــراق لم
ي ـخــرج بـعــد مــن حــروبــه املـتـفـجــرة منذ
الـثـمــانـيـنـيــات مــع إيـ ــران وم ــن ثــم حــرب
ً
الخليج االولى في التسعينيات وصوال
الـ ــى الـ ـي ــوم .وال ي ـمـكــن اع ـت ـب ــار ان ـت ـهــاء
امل ـع ــرك ــة ع ـل ــى داعـ ـ ــش وبـ ـق ــاء الــرئ ـيــس
الـ ـ ـس ـ ــوري بـ ـش ــار االس ـ ـ ــد فـ ــي م ـن ـص ـبــه،
عـ ــودة س ــوري ــا ال ــى م ــا كــانــت ع ـل ـيــه ،أو
أن إع ــادة اإلعـمــار فيها ستكون عملية
سهلة بفعل الــدمــار الـهــائــل فـيـهــا ،وأن
التنظيمات املـسـلـحــة سلمت سالحها
الى النظام الحالي ،أو أن دول التحالف
وامل ـع ــارض ــة لـلـنـظــام الـ ـس ــوري انـكـفــأت
نهائيًا وسلمت ببقاء االس ــد ،وتخلت
عـ ـ ــن دعـ ـ ـ ــم م ـ ـعـ ــارض ـ ـيـ ــه ،ولـ ـ ـ ــو أن هـ ــذا
ال ــدع ــم حــامــت حــولــه ش ـكــوك سياسية
وعـسـكــريــة .األم ــر نـفـســه ينسحب على
الـ ـع ــراق ال ـ ــذي ال ي ـ ــزال ،ك ـمــا ل ـب ـن ــان ،ال
ي ـخــرج م ــن أزم ــة أو ح ــرب حـتــى يــدخــل
فــي أخ ــرى .وحـتــى اآلن ،ال ت ــزال مشكلة
األكــراد عالقة ،وغير معلوم اتجاه دور
تركيا من إيران وروسيا ،وعالقتها مع
إسرائيل وموقف االخيرة من تطورات
س ــوري ــا وال ــوض ــع الـ ـح ــدودي املـشـتــرك
بينهما .يضاف الــى ذلــك نهائية الــدور
الروسي في سوريا ،بعد كالم الرئيس
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن حـ ــول ب ـق ــاء الـجـيــش
ال ـ ــروس ـ ــي فـ ــي سـ ــوريـ ــا ون ـ ـمـ ـ ّـو عــاق ـتــه
العسكرية واالقتصادية مع السعودية،
ً
ف ـض ــا ع ــن دور دول الـخـلـيــج وإم ـكــان
تسليمها بدور إيراني فاعل ،ما يجعل
كل الوضعني السوري والعراقي معلقني
من دون تصورات نهائية.
وألن الـتـعــامــل ف ــي هــذيــن املـلـفــن ليس

مشكلة السعودية أنها حصرت عالقاتها مع الحريري من دون غيره (هيثم الموسوي)

ال تملك الرياض
كثيرًا من االدوات
تمكنها من
التي ّ
استعادة دورها

ب ـس ـي ـطــا ال ـ ــى الـ ـح ــد ال ـ ـ ــذي ي ـظ ـه ــر ك ــأن
أزماتهما انتهت ،ال يمكن الكالم أيضًا
ع ــن أن االوضـ ـ ــاع اس ـت ـتـ ّـبــت ف ــي لـبـنــان،
وأن االن ـت ـصــار الـ ــذي حـقـقــه الـعـهــد في
ّ
شد الكباش بينه وبني السعودية على
خلفية استقالة الرئيس سعد الحريري
كاسح .واسـتـطــرادًا ،ال يمكن ّ
أي متابع

للعالقات اللبنانية السعودية أن يقتنع
ب ــأن ال ــري ــاض سـلـمــت بـفــوز ط ـهــران في
لبنان الذي دخل مرحلة تهدئة برعاية
فرنسية وغطاء دولي.
تدل التجارب على أن انتصار فريق في
لبنان ال يعني انتصارًا نهائيًا ،حتى لو
بــدا رجحان الكفة هــذه املــرة في الشكل
أك ـثــر ثـبــاتــا مــن االن ـت ـص ــارات الـســابـقــة،
بفعل تكاتف رئيس الجمهورية والتيار
الوطني الحر مع حــزب الله ،وانضمام
الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري ال ــى التسوية
الثانية.
ث ـمــة م ـس ـل ـمــات ي ـت ـحــدث ب ـهــا أك ـث ــر من
طرف سياسي حول املرحلة املقبلة:
ل ــم ت ـن ـس ـحــب الـ ــريـ ــاض م ــن ل ـب ـن ــان وال
اس ـت ـس ـل ـم ــت إليـ ـ ـ ـ ـ ــران .ال ي ـ ـ ـ ــزال ل ـب ـن ــان
س ــاح ــة اح ـت ـك ــاك م ـب ــاش ــر أك ـث ــر م ــن أي
وق ـ ــت مـ ـض ــى ،ألن مـ ــا ج ـ ــرى فـ ــي أزمـ ــة
ال ـح ــري ــري ،وت ـح ــدي ـدًا ب ـعــد ع ــودت ــه الــى
ب ـي ــروت ،ال يـمـكــن الـسـعــوديــة بـلـعــه وال
ت ـج ــاوزه .هـنــاك مــن يــؤكــد أن الــريــاض،
رغ ــم انـشـغــالـهــا فــي مــواج ـهــة تـحــديــات
داخـلـيــة ،ليست فــي وارد الـتــراجــع ،وال
يمكن تـّصــور أنـهــا وال ــوالي ــات املتحدة
قــد ي ـغــضــان الـنـظــر عــن م ـحــاولــة إي ــران
تكريس دورها الرئيسي في لبنان كما
فــي س ــوري ــا ،ال سـيـمــا أن ـهــا ت ـحــاول من
اليمن الى العراق وعالقتها مع روسيا
وواشنطن استعادة حضورها كالعب
ال يقفز أحد فوق دوره في املنطقة.
لكن في الوقت نفسه ال تظهر السعودية،
أو ال تـ ـفـ ـص ــح ،ك ــأنـ ـه ــا ت ـم ـت ـل ــك خ ـطــة
واضـحــة ملواجهة مــا أفــرزتــه املتغيرات
اللبنانية الداخلية الجديدة ،علمًا بأنها
ّ
ال تملك كثيرًا من االدوات التي تمكنها
من استعادة دورها الذي كانت تمارسه
لتحقيق ال ـت ــوازن االقـلـيـمــي ،س ــواء مع
سوريا سابقًا أو مع إيران حاليًا .وهي
ت ـ ـعـ ـ ّـول ع ـل ــى ش ــري ـح ـت ــن أس ــاس ـي ـت ــن،
ال ـ ـقـ ــوى امل ـس ـي ـح ـي ــة املـ ـع ــارض ــة ل ـحــزب
ال ـلــه ولـلـعـهــد ،وال ـق ــاع ــدة الـسـنـ ّـيــة الـتــي
ال تــزال تملك عــددًا مــن مفاتيحها أكثر
مما تملكه عائلة الـحــريــري .وهــي وإن
كانت قــد سلمت أمــر الـقــاعــدة الشعبية
ل ـل ـحــريــري ف ــي ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ،إال
أنها اليوم في طور استعادته ،وإعــادة
ت ــزخـ ـي ــم ع ــاق ــاتـ ـه ــا مـ ــع ال ـش ـخ ـص ـيــات
ّ
السنية املعارضة ،حتى ولو لم تتمكن
مــن جمعها فــي إط ــار م ـعــارض واضــح
امل ـ ـعـ ــالـ ــم .أمـ ـ ــا فـ ــي الـ ـج ــان ــب امل ـس ـي ـحــي
امل ـعــارض ،فكل الـقــوى املنضوية تحت
هـ ـ ــذا ال ـ ـع ـ ـنـ ــوان واضـ ـ ـح ـ ــة وث ــابـ ـت ــة فــي
معارضتها ،لكنها أيضًا ال تملك الكثير
من عدة املواجهة ،وتتحكم في ما بينها
خالفات شخصية وسياسية عدة .حتى
ّ
إن س ـيــاســة ال ـع ـهــد ال ـقــاض ـيــة بـتـخــطــي
أص ــوات ـه ــم االع ـت ــراض ـي ــة بــال ـج ـم ـلــة ،لم
تنجح في توحيدهم.
وم ـش ـك ـلــة ال ـس ـعــوديــة وح ـل ـفــائ ـهــا أنـهــا
حصرت عالقاتها مع الحريري من دون
غ ـي ــره ،وه ـمــا ال ـي ــوم يــدف ـعــان ثـمــن هــذا
االحتكار .ورغم أن االنتخابات يفترض
أن تكون أبرز مفاتيح املرحلة الجديدة
لكسر االنتصار األخير ،إال أن السعودية
ال تــزال تحتاج الــى ورقــة الـحــريــري من
أجل تحقيق التوازن ،ألن مهلة االشهر
الـفــاصـلــة عــن االن ـت ـخــابــات قــد ال تكون
كافية لجمع حلفائها في سلة واحــدة،
من دونه ،ملواجهة خصومها.

