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سياسة
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تقرير

جديدة

ً
من أمراء االسرة ،فضال عن مسؤولني
آخ ــري ــن ك ـمــديــر املـ ـخ ــاب ــرات ال ـســابــق
مـقــرن بــن عـبــد الـعــزيــز وخـلـفــه خالد
حميدان اللذين اجتمع بهما مرارًا.
عـلــى م ـ ّـر  12سـنــة فــي عــاقــة ثنائية
مـ ــع الـ ـ ــريـ ـ ــاضُ ،ع ـ ـ ـ ّـد ج ـع ـج ــع حـلـيـفــا

ينصح «صقور»
تيار المستقبل
الحريري بأن يعتكف
لتحسين شروطه
ّ
ركــزت بشكل أساسي على السؤال عن
عالقة الحريري برئيس الجمهورية».
ي ـتــوافــق ذل ــك م ــع م ــا قــال ـتــه شخصية
التقت الوزير السعودي ثامر السبهان
ّ
خ ــال زي ــارت ــه األخ ـي ــرة ل ـب ـيــروت ،ب ــأن
ُ
ّ
«املـمـلـكــة تـ ــدرك أن الــوســائــل الـقــديـمــة
لـ ـلـ ـم ــواجـ ـه ــة ل ـ ــم تـ ـع ــد م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودةّ ،بــل
ُ
ستحاول استنهاض الـشــارع السني،
ثم االنتقال منه لخلق حالة وطنية».
ّ
الجميل وجعجع إلى السعودية
سفر
كان نتيجة التقرير الذي رفعه السبهان
إلــى قيادته بعد زيــارتــه ُللبنان .ولكن
بــالـنـسـبــة إل ــى املـ ـص ــادر امل ـت ــاب ـع ــة ،لن

مسيحيًا رئـيـسـيــا لـهــا فــي مــواجـهــة
ال ــرم ــز املـسـيـحــي ف ــي ال ـفــريــق اآلخ ــر،
وه ــو ع ــون وت ـي ــاره .ك ــان ايـضــا ممن
ح ـ ّـمـ ـس ــوا امل ـم ـل ـك ــة ،ب ـع ــد امل ـصــال ـحــة
املـسـيـحـيــة ،عـلــى دع ــم انـتـخــاب عــون
رئيسًا للجمهورية ،واقفًا الى جانب
الحريري في خيار لم يكن من السهل
على اململكة هضمه بعدما وضعت
ألكثر مــن سنتني فيتو صــارمــا على
تأييده .هو بذلك حصان قديم راحت
اململكة تشكو من تأخره في اللحاق
بــالـسـبــاق ال ـس ـعــودي ـ ـ اإلي ــران ــي في
لبنان ،مــذ صــالــح خصمه املسيحي
اللدود ـ الحليف الصلب لحزب الله
ـ وتقاسم السلطة معه.
ّ
وم ـ ـ ــع أن مـ ـك ــان ــة ك ـ ـ ــل م ـ ــن رئ ـي ـس ــي
ال ـح ــزب ــن امل ــارونـ ـي ــن م ـت ـف ــاوت ــة فــي
الرياض ،اال ان استقبالهما على قدم
املساواة ،في توقيت واحد ومحتوى
مـمــاثــل ،عـكــس اع ـت ـقــادًا بــأنـهــا ـ ـ وإن
بحجة التشاور ـ توازي ذاك بهذا ّ ،في
وق ــت ُي ـعــرف عــن جعجع أن ــه يفضل
ّ
الجميل األب
مساواته بجيل اآلبــاء،
ال ال ـج ـمـ ّـيــل االب ـ ــن وبـ ــ«الـ ـجـ ـن ــرال» ال
بصهره الذي هو اليوم رئيس التيار
الوطني الحر.
لـكــن ال ــوج ــه اآلخـ ــر ل ــوج ــود الــرجـلــن
ّ
التكهن
ه ـنــاك ،فــي ي ــوم واح ــد ،أت ــاح
ّ
خفي تنطوي عليه الدعوتان،
بجانب
ه ــو أن املـمـلـكــة ال تـكـتـفــي بحليفها
امل ـس ـي ـح ــي امل ـ ـخ ـ ـضـ ــرم ،ب ـ ــل ت ـض ـيــف
ّ
الجميل االبن
اليه حليفًا جديدًا هو
الـ ـ ــذي ال تـ ـع ــرف ال ـك ـث ـيــر عـ ـن ــه ،ش ــأن
معرفتها عن والــده الرئيس السابق
للجمهورية .والواضح من االستقبال
املـ ـ ـ ـ ـ ــزدوج أن ـ ـ ــه ي ـ ــرس ـ ــل ،ب ـ ـ ـ ــادئ ب ـ ــدء،
إشارتني سلبيتني:
الجمهورية كأنها
رئيس
أوالهما ،الى
ّ
خسرت رهــان انتخابه ،وتيقنت من
أن ــه ال ي ــزال نـفـســه قـبــل وص ــول ــه الــى
رئ ــاس ــة .ال ف ـك ــاك ل ــه ع ــن حـ ــزب ال ـلــه.
فشل االقـتـنــاع الــذي حمله الحريري
وجعجع الى الرياض عشية انتخاب
عــون رئيسًا ،ومفاده أن إيصاله الى
املنصب من شأنه «سحبه» تدريجًا
مــن حــزب الـلــه تمهيدًا إلخــراجــه منه
ووض ـ ـع ـ ــه ف ـ ــي مـ ــوقـ ــع ال ـ ــوس ـ ــط بــن
ال ـحــزب وخ ـصــومــه ،مــا يــوفــر تــوازنــا
داخليًا في وسع عون إدارتــه .دعمت
ّ
يصب
حجتهما هذا الخيار على أنه
في مصلحة اململكة .على نحو كهذا

ت ـت ـم ـكــن الـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ــن ت ـح ـق ـيــق أي
ّ
ّ
الحج هذه؛
مرجوة من زيــارات
نتيجة
ففي أيــار املــاضــي ،حــاول السعوديون
ّ
«حــث اآلذاري ــن على تعزيز وجــودهــم
ُ
قبل االنـتـخــابــات النيابية ،ومساعدة
ال ـ ـحـ ــريـ ــري عـ ـل ــى الـ ـ ــوقـ ـ ــوف ف ـ ــي وج ــه
امل ـح ــور اآلخ ـ ــر ،م ــن دون أن يـنـجـحــوا
فــي ذل ــك» .وحــالـيــا« ،ال ـقــوات اللبنانية
وال ـقــوى األخ ــرى أوه ــن مــن أن ُيــؤثــروا
ف ــي امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي الـ ـع ــام ،ال عبر
السقف املرتفع ،وال باملال االنتخابي،
وال بتشكيل أكثرية نيابية» .وبالنسبة
إلــى العقوبات األميركية الـتــي تهدف
إلــى تضييق الـخـنــاق على حــزب الله،
فستنعكس سلبًا عـلــى املــواطـنــن من
مختلف ال ـطــوائــف ،الرت ـب ــاط مصالح
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ب ـع ـض ـهــا
ُ ّ
ببعض .انطالقًا من هنا ،تقلل املصادر
من أهمية ما تقوم به السعودية التي
ّ
وجـهــت «ضــربــة شكلية» إلــى جعجع،
ّ
حني «ساوت» بينه وبني الجميل ،وبني

حضر وزيــر الــدولــة لـشــؤون الخليج
الـعــربــي ثــامــر الـسـبـهــان ال ــى بـيــروت
قبيل انتخاب الرئيس وبارك الخيار،
فـ ـك ــان ــت ت ــرج ـم ـت ـه ــا الـ ـت ــالـ ـي ــة زيـ ـ ــارة
الرئيس الجديد السعودية في كانون
الثاني .2017
ق ـبــل ش ـهــر ون ـص ــف ش ـهــر م ــن ال ـيــوم
حـضــر الـسـبـهــان م ـجــددًا ال ــى بـيــروت
ً
في  23آب ،حامال معه إشــارة سلبية
ّ
اضــاف ـيــة ح ـيــال عـ ــون ،حـيـنـمــا تعمد
ع ــدم االج ـت ـم ــاع ب ــه ،ف ــي ح ــن الـتـقــى
مـ ـس ــؤول ــن ل ـب ـن ــان ـي ــن وأركـ ـ ــانـ ـ ــا فــي
قــوى  14آذار .فــي ذلــك ـ ـ تبعًا لـقــراءة
االش ـ ـ ـ ــارات ال ـس ـع ــودي ــة ال ـت ــي ال تـقــل
ال ـت ـب ــاس ــا وغـ ـم ــوض ــا عـ ــن االشـ ـ ـ ــارات
الـ ـس ــوري ــة ـ ـ ت ـع ـب ـيــر ع ــن امـتـعــاضـهــا
م ــن مــواق ـفــه امل ــؤي ــدة ل ـحــزب ال ـلــه من
ّ
بتنصلها مــن تسوية
جهة ،وإيـحــاء
انتخابه رئيسًا.
ثانيتهما ،الــى رئـيــس الـحـكــومــة من
خ ــال اسـتـقـبــال شخصية مسيحية
م ـعــارضــة ل ــه ،تــوحــي املـمـلـكــة كأنها
تــريــد امل ــوازن ــة بـيـنـهــا وب ــن حلفائه
املـسـيـحـيــن اآلخ ــري ــن ال ــذي ــن ل ــم تعد
أدوارهـ ـ ـ ـ ـ ــم ك ــا ّفـ ـي ــة ومـ ـقـ ـنـ ـع ــة .م ـج ــرد
ّ
الجميل في معادلة
االستقبال يرشح
الـتــأثـيــر ال ـس ـعــودي ف ــي لـبـنــان ل ــدور
مختلف ،على طرف نقيض من عون
وجعجع في آن واحد ،وإن هو خارج
الحكومة.
ب ــال ـت ــأك ـي ــد لـ ــم ي ـس ـت ـش ـعــر ال ـ ــزائ ـ ــران،
وف ــق مــا سمعه املـحـيـطــون بـهـمــا ،أن
الرياض:
ـ ـ فــي ص ــدد بـعــث ال ــروح فــي ق ــوى 14
آذار ،مقدار تحضير أرضية الوصول
الى انتخابات .2018
ـ ال ّ
يسر الرياض أن يصبح الحريري
ح ـل ـيــف عـ ــون ف ــي هـ ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات
أو ي ـت ـعــاون م ـعــه ،م ــا يـجـعـلـهــا تفكر
فـ ــي دعـ ـ ــم ح ـل ـي ــف م ـس ـي ـح ــي ج ــدي ــد،
وم ـمــارســة مــزيــد مــن الـضـغــوط على
مخضرم.
حليف مسيحي
ّ
ـ ليست في وارد الحض على إطاحة
الحكومة ،لكنها مستاءة من طريقة
إدارة رئيسها دوره في السلطة الى
ّ
حد تخليه عنه :ها هو يلقي سالحه.
ـ ليست في وارد تعريض االستقرار
الداخلي لخضة ،وهي تدعمه عندما
تكون شريكًا في ترسيخه ،ال استقرارًا
يصنعه خصومها اإليرانيون .تريده
ّ
يثبت التوازن السياسي الداخلي.

الشخصيات األخرى التي ستصل إلى
الرياض.
السبهان «من
سمع
ـا،
ـ
ض
ـ
ي
أ
لبنان
فــي
ّ
نـقــاشــه م ــع شـخـصـيــات ســن ـيــة» ســوء
للحسابات الداخلية .فبحسب
تقديره ُ
ّ
امل ـص ــادر« ،أخ ـب ــر أن اسـتـيـعــاب الـجـ ّـو
الشيعي ال يتم عبر اسـتـعــداء (رئيس
مـجـلــس الـ ـن ــواب) نـبـيــه ب ـ ـ ّـري» .وحـتــى
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ع ـ ــون الـ ـ ــذي ت ــده ــورت
عالقته بالسعودية قبل فترة« ،لم يكن
يجب أن ُيكمل السبهان بقطع الخيوط
م ـعــه»؛ ف ــاألح ــزاب واملـسـتـقـلــون فــي 14
ً
آذار «هــم أصــا من عـ ّـدة الشغل ،ولكن
كـيــف سـيـفـيــدون فــي تنفيذ السياسة
السعودية؟ كان يجب استقطاب عون
ّ
وبري» ،قيل للسبهان .ومن املتوقع أن
يعود الوزير السعودي إلى لبنان في
غضون أسبوعني ،بعد أن أجرى سابقًا
مسح ل ــ«األرض املـعــاديــة» ،ولم
عملية
ٍ
تبلورت بعد ّ
أي رؤية سعودية
تكن قد
للتعامل مع لبنان.

السنيورة للحريري:
الطائفة مغبونة
في اإلدارات العامة

(هيثم الموسوي)

ميسم رزق
العشرين»
«مجموعة
تستكمل
ِ
وإعالمية
سياسية
(شخصيات
واجتماعية ،املشترك بينهم انتماؤهم
إلى الطائفة السنية ،قريبون من تيار
املستقبل ،أو ينتمون إليه) نشاطها.
آخر أخبار ُ«املجموعة» لقاء ُعقد قبل
أيام ،ترأسه امل ّ
حرك األساسي لها النائب
فؤاد السنيورة ،وجرى خالله عرض
شامل للوضع السياسي الداخلي .غير
ّ
أن اللقاء هذه ّ
املرة تركز على موضوع
أساسي شغل األوساط السنية في
اآلونة األخيرة ،تحديدًا في بيروت ،وهو
التعيينات في اإلدارات العامة .وقد ّ
عبر
املجتمعون بحسب مصادر اللقاء عن
«غضبة من الغنب الذي يطال الطائفة في
اإلدارة اللبنانية» ،معتبرين أن «رئيس
الحكومة سعد الحريري ّ
يتحمل مسؤولية

لقاءا نادر
الحريري
بكل من
اليعقوبي
والسبهان
شهدا توترًا
(هيثم
الموسوي)

التقصير» .وقالت املصادر إن الحاضرين
اتفقوا على تقديم شكوى إلى الرئيس
الحريري ،تتضمن أسباب هذا االستياء.
وأشار املجتمعون إلى أن رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر
برئاسة الوزير جبران باسيل «يجتاحان
ّ
اإلدارات» عبر جماعتهما« ،فيما السنة
حتى اآلن لم يحصلوا على ّ
حصتهم،
ّ
رغم وجود رئيس حكومة سني قوي
(في إشارة إلى الحريري)» .كذلك ّ
تضمن
ُ ّ ً
حول لقاء باسيل
ال
اللقاء «نقاشًا مفص
ّ
املعلمّ ،
وتم االتفاق
بنظيره السوري وليد
على رفع الصوت عاليًا ضد أي محاولة
لفتح خطوط اتصال مع النظام السوري».
موضوع التعيينات في اإلدارات العامة
ليس ملفًا جديدًا في تيار املستقبل.
وقد أكد أكثر من نائب مستقبلي أن
«الشكاوى التي تصل إليهم بشأن
التعيينات ال تتوقف ،وهي تزداد يومًا
بعد يوم» .حتى إن أحد النواب كشف
عن «عدد من املجموعات على وسائل
التواصل االجتماعي (واتساب) أنشئت
بهدف الضغط على تيار املستقبل في هذا
املوضوع» .وكشفت أن «هذا األمر ليس
موضوع شكوى عامة من أبناء الطائفة
السنية ،بقدر ما هو مشكلة بيروتية
تحديدًا» ،إذ يقول النواب إن «التعيينات
حتى في إدارات بيروت يفوز بها موظفون
من خارج املدينة ،تحديدًا من صيدا
واإلقليم والشمال ،وكله على حساب أبناء
ّ
بيروت» ،وأن هذا األمر يعود إلى «تحكم
النائبة بهية الحريري ونجلها أحمد،
األمني العام للتيار ،بهذا امللف» .وكانت
هذه املجموعة قد اجتمعت بالرئيس
الحريري («األخبار»  11تموز  ،2017و14
تموز  )2017ونقلت إليه شكوى الشارع
ّ
السني من أدائه مع الرئيس ميشال عون
من جهة ،وحزب الله من جهة ثانية ،وأن
ما حصل وما يحصل لم ّ
يؤد سوى إلى
مزيد من «الضمور في القاعدة الشعبية
لتيار املستقبل».

