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تقرير

«المستقبل» يحاكي السعودية:
فهم نواب املستقبل من دعوة رئيسهم إلى الحفاظ على الثوابت أن
املعركة مفتوحة مع حزب الله .لكن بعضهم فوجئ باتصال من الرئيس
ّ
يؤنبهم على ما تناولوه في اإلعالم .ثمة رغبات مستقبلية بخوض املعارك
والصراعات ،تصطدم بارتباك وتكبيل سعودي بمنع أي انفالت أمني
نادر فوز
لم يدرك جميع املستقبليني بعد حجم
األزم��ة الواقعة في البلد ،رغ��م املوافقة
ال�ج��دي��ة للرئيس سعد ال�ح�ّ�ري��ري على
التهدئة وعدم السماح بضخ املزيد من
االحتقان على الشاشات وفي الشوارع.
ّ
إال أن أكثرية املستقبليني ترفض حتى
ال �س��اع��ة ف�ه��م م��ا ح�ص��ل ق�ب��ل أي ��ام عند
م��دخ��ل م�ط��ار ال��رئ�ي��س رف�ي� ّ�ق الحريري
ال��دول��ي .وح �ج��م األزم ��ة ودق �ت �ه��ا دفعا
ال��رئ�ي��س سعد ال�ح��ري��ري إل��ى االتصال
مقابلة تلفزيونية
ب��أح��د ن��واب��ه خ�لال ّ
مباشرة مع األخير ،فأنبه على مسمع
الحاضرين في االستديو وسأله ّ
عمن
ّ
أذن له باتخاذ املواقف التي تقدم بها.
ل��م يجر ن�ق��اش ج��دي ب�ين املستقبليني
خ �ل��ال االج� �ت� �م ��اع ��ات امل �س �ت �م ��رة التي
انعقدت في اليومني املاضيني ،بحيث
ت� � � ّ�م ت �س �ج �ي��ل إص � � � ��رار ودع � � ��م كاملني
ل� �خ ��وض امل� �ع ��رك ��ة ال �ح��ال �ي��ة م ��ع حزب
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الله وحلفائه .ولم يطرح أي من نواب
أو م �س ��ؤول ��ي ت� �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل إمكان
ال �ت �ه��دئ��ة ،ف �ك ��ان ال �ن �ق��اش ي � ��دور حول
م ��وض ��وع واح� � ��د« :ن ��ري ��د خ� ��وض هذه
امل �ع��رك��ة» ،ل�ي�ن�ص� ّ�ب��وا ع �ل��ى ال �ب �ح��ث في
أساليب املواجهة القائمة وخططها.
تستند التحليالت ّاملستقبلية في هذه
املرحلة إلى قاعدة أن «حزب الله ّخسر
في املطار» ،وتتلخص
جولة جراء أدائه ّ
على الحسابات ب��أن الحزب عاجز عن
 100ألف
ال �ق � ّي ��ام ب ��امل ��زي ��د« ،ف �ل �ي �ن �ش��ر
ّ
مسلح على الطرقات .ماذا سيحقق؟».
يجيب املستقبليون أنفسهم« :سنكون
قد أثبتنا موقفنا من السالح وكسبنا
الجمهور».
وفق هذه النظرية البسيطة ،يتعاطى
امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ون م��ع األزم � ��ة ع �ل��ى قاعدة
أن امل�ع��رك��ة م�س�ت�م��رة ،ح�ت��ى ول��و جرى
االت� � �ف � ��اق ع� �ل ��ى ال� �ت� �ه ��دئ ��ة اإلعالمية.
ل �ك ��ن م� ��ن ي �ت ��اب ��ع ال� �ق� � ّن ��وات اإلعالمية
امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ي�ل�اح��ظ أن ال �ت �ه��دئ��ة غير

ّ
م��وج��ودة ف��ي ق��ام��وس م �ع��دي نشرات
ّاألخ� �ب ��ار وال �ب��رام��ج ال �س �ي� ً�اس �ي��ة ،حتى
ابتكروا شكال جديدًا من
إن ه��ؤالء قد ّ
البروبغندا يتمثل ف��ي تشويه صورة
ال � �خ � �ص ��وم ع� �ب ��ر ال � �ف � �ق� ��رات اإلعالنية
للبرامج ،ال على أن ي�ك��ون «التشويه»
بحد ذاته مادة إعالنية.
ث �م��ة ن��واي��ا م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ب��امل �ض��ي حتى

«فلينشر حزب اهلل
مسلح على
 100ألف ّ
سيحقق؟»
الطرقات .ماذا
ّ
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ال �ن �ه ��اي ��ة ّ ف� ��ي ال � �ص� ��راع ال� �ح ��ال ��ي ،لكن
ال�لاف��ت أن قريطم ل��م ت��راج��ع م��ا حصل
في األسابيع األخيرة وس��وء التوقيت
الذي اختاره الرئيس الحريري إلعالن
م��واق �ف��ه اإلي �ج��اب �ي��ة م ��ن س ��وري ��ا ومن
صحيفة «الشرق
ملف شهود الزور في ينّ ّ
األوسط» السعودية .تب أن الحريري
خ��رج بهذين املوقفني ف��ي توقيت غير
ص��ائ��ب؛ ك��ان امل�ش�ه��د اإلق�ل�ي�م��ي يشهد
ّ
ب�ع��ض ال�ت�ب��دالت ع�ل��ى امل�ح��ور العراقي
ح�ي��ث ت�ل�ق��ت ال �س �ع��ودي��ة ص�ف�ع��ة قوية.
ق�ب��ل ن�ح��و أس�ب��وع�ين ،ح��اول الحريري
ّاحتواء شركائه الداخليني عبر إعالنه
أن م��ن ب�ي�ن ش �ه��ود امل �ح �ك �م��ة الدولية،
ش�ه��ود زور .اع�ت�ق��د وف��ري�ق��ه أن اإلقرار
ب ��وج ��ود ه � ��ؤالء ال �ش �ه ��ود ي �س��اه��م في
سحب بعض ّ العقبات من أمام املحكمة.
ل�ك��ن ي �ب��دو أن ال��رئ �ي��س وامل�ح�ي�ط�ين به
أخ � �ط� ��أوا م� � ّ�رت�ي��ن ،ف ��ي ال �ت��وق �ي��ت وفي
تسليم خصومهم ورق��ة ش�ه��ود الزور
التي يمكن أن تنسف كل عمل اللجنة
الدولية.
ّ
من يتابع الحركة السعودية يالحظ أن
اململكة وقفت مكتوفة األي��دي ليومني
م�ن��ذ ع��ودة ال �ل��واء ال�س�ي��د إل��ى بيروت،
ص��االت �ه��ا بدمشق
إل ��ى أن ان �ط �ل �ق��ت ات � ّ
ل �ل �م �س��اع��دة ف ��ي ال� �ح ��ل .وخ�ل�اف ��ًا ملوقع
ال� �ق ��وة ال � ��ذي ي� �ح ��اول ت� �ي ��ار املستقبل
ادع��اء ه ،يجد املسؤولون السعوديون
أن �ف �س �ه ��م ّف� ��ي ح ��ال ��ة ارت� � �ب � ��اك شديدة
نتيجة تعثر إدارة العالقات الخارجية

ّ
الحريري خالل اجتماع كتلة املستقبل أول من أمس (داالتي ونهرا)
ال �س �ع��ودي��ة .ح �ت��ى إن أح ��د املسؤولني
ّ
ال �س �ع ��ودي�ي�ن ل ��م ي � �ت� ��ردد خ�ل��ال إحدى
الجلسات بالقول« :وضعنا في املنطقة
ح � ّ�س ��اس ،وك� ��ان ي �ج��ب امل �ح��اف �ظ��ة على
الجيل القديم ّ
امللم بامللفات العربية».

