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اإلمارات ليكس الشامسي ّ
يحرض على الحريري
اعداد رضوان مرتضى

حصلت «األخبار» على برقيات ّ
سرية صادرة عن السفارتين
اإلماراتية واألردنية في لبنان .هذه المراسالت تشمل ،في
جزئها الثالث ،المنشور اليوم ،الفترة الالحقة الختطاف
الرئيس سعد الحريري فــي السعودية ،وإجــبــاره على
االستقالة في الرابع من تشرين الثاني الماضي .أبرز ما في
برقيات السفير اإلماراتي حمد سعيد الشامسي ،أنه بدأ

سفير اإلمارات:
نادر الحريري يقود جبهة
مواجهة السعودية!
يوم  ،2017/11/13بعث السفير اإلماراتي في بيروت برقية إلى
بالده ّ
تحدث فيها عن التطورات في لبنان بعد اختطاف الرئيس سعد
:الحريري في الرياض ،في ما يأتي نصها

صاف .وعندما
التسويق الستقالة الحريري كما لو أنها ربح ٍ
اصطدم بالواقع اللبناني بعد أيام ،اكتشف أثرًا سلبيًا على
الوضع االقتصادي ،وتماسكًا رسميًا في وجه السعودية،
وانقسامًا حادًا داخل تيار المستقبل ،وخسارة سعودية إلى
حد أنه لم يعد يقف إلى جانبها سوى سمير جعجع وأشرف
ريفي الذي لم ينجح في تنظيم تظاهرة جدية تأييدًاللرياض!

ً
أوال :الجانب السياسي:
 .1إط ــالـ ـت ــان ألمـ ــن عـ ــام حـ ــزب ال ـلــه
حسن نصرالله :خرج حسن نصرالله
يـ ــوم األح ـ ــد امل ــاض ــي بـكـلـمــة مـتـلـفــزة
ه ــادئ ــة عـلــى غـيــر ال ـع ــادة ش ــدد فيها
ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة ال ـت ـض ــام ــن ال ــداخ ـل ــي
وإعـ ـ ــان ف ـي ـهــا أن أي ق ـ ــرار ف ــي شــأن
قـبــول استقالة الـحــريــري يجب أن ال
يتخذ بانتظار عودته ألن االستقالة
جاءت في ظروف غير طبيعية وتحت
الـضـغــط ،بحسب رأي ــه ،وأن التركيز
بالدرجة األول ــى يجب أن يكون على
ع ـ ــودة ال ـح ــري ــري م ــن الـ ــريـ ــاض ،هــذا
الـ ـك ــام كـ ــان أش ـب ــه ب ـتــوج ـيــه أصـ ــدره
ن ـصــرال ـلــه ل ـتــأتــي م ــن ب ـع ــده امل ــواق ــف
السياسية متشابهة ولتشدد القوى
السياسية اللبنانية على أن األولوية
هي لعودة الحريري.
ف ــي إط ــال ـت ــه ال ـث ــان ـي ــة خ ــاط ــب نـصــر
الـلــه الــداخــل اللبناني بــالـهــدوء ذاتــه
لكنه صعد ضد السعودية واتهمها

ب ــاحـ ـتـ ـج ــاز ال ـ ـحـ ــريـ ــري واع ـ ـت ـ ـبـ ــر أن
اس ـت ـقــال ـتــه ك ــأن ـه ــا ل ــم تـ ـك ــن ،مـطــالـبــا
ال ـ ــوزراء بــالـعـمــل فــي شـكــل اعـتـيــادي.
ومرة أخرى كان كالمه بمثابة توجيه
للجمهورية .ويسود اليوم في لبنان
توجه يقوده عــون إلــى تدويل األزمــة
الحكومية من خالل زيــارات خارجية
يـعـتــزم وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـق ـيــام بها
وتبدأ من فرنسا يوم الثالثاء املقبل.
 .2على مستوى رئاسة الجمهورية،
عمد رئيس الجمهورية إلــى سياسة
ش ـ ـ ــراء الـ ــوقـ ــت إذ أج ـ ـ ــرى ع ـل ــى م ــدى
األس ـ ـب ـ ــوع ل ـ ـق ـ ــاءات ش ـم ـل ــت أطـ ـي ــاف
املـجـتـمــع الـسـيــاســي كــافــة وال ـس ـفــراء
وال ـق ـي ــادات امل ـصــرف ـيــة والــدي ـن ـيــة في
ال ـبــاد واسـتـهـلــك بـهــذه االجـتـمــاعــات
نحو  4أيام.
 .3ش ـه ــد األس ـ ـبـ ــوع أيـ ـض ــا ت ـحــركــات
مكثفة باتجاه دار الفتوى من معظم
الـشـخـصـيــات الـسـيــاسـيــة ف ــي لـبـنــان.
ولكن األبرز كان وزير الداخلية نهاد
امل ـش ـنــوق ال ــذي أط ـلــق مــن عـلــى منبر
الدار موقفًا تصعيديًا ضد السعودية
مـ ــن دون أن ي ـس ـم ـي ـهــا .فـ ـخ ــال رده
ع ـلــى سـ ــؤال ع ــن اح ـت ـمــال مـبــايـعــة آل
الحريري لبهاء الحريري اآلخ األكبر
ل ــرئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة امل ـس ـت ـق ـي ــل ق ــال
املشنوق إن األم ــور فــي لبنان تجري
ب ــاالن ـت ـخ ــاب ولـ ـي ــس بــامل ـبــاي ـعــة وأن
الـلـبـنــانـيــن لـيـســوا قـطـيـعــا أو قطعة
أرض تنتقل ملكيتها بالتوريث .هذا
امل ــوق ــف يـعـتـبــر ت ـص ـع ـي ـدًا خ ـط ـرًا من
شـخـصـيــة س ـن ـيــة وازنـ ـ ــة وال ش ــك أن
اململكة رصــدت هذا املوقف وستكون
ل ــه ت ــداع ـي ــات ــه ع ـل ــى م ـس ـت ــوى عــاقــة
املشنوق بالسعودية.
 .4من أبرز املحطات السياسية خالل
األس ـ ـبـ ــوع اج ـت ـم ــاع ــان اس ـت ـث ـنــائ ـيــان
لـكـتـلــة املـسـتـقـبــل ال ـن ـيــاب ـيــة وامل ـك ـتــب
السياسي لتيار املستقبل .فقد خرج
االجتماع األول ببيان مخيب لآلمال
إذ شــدد على ض ــرورة عــودة الرئيس
الـحــريــري قبل الـحــديــث فــي أي شيء
آخر ،وهو ما جاء صادمًا للسعودية.
أم ــا االج ـت ـمــاع ال ـثــانــي ف ـخــرج ببيان
أف ـضــل نـسـبـيــا إذ ج ــاء مـتـنــاسـقــا في
مضمونه مع مضمون بيان استقالة
ال ـحــريــري ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ــإي ــران من
دون التطرق إلى حزب الله ومن دون
إغفال املطالبة بعودة الحريري.
* وفق معلوماتنا الخاصة فإن حالة
مــن اإلن ـق ـســام ت ـســود فــي ق ـيــادة تيار
املستقبل وهي على الشكل التالي:
جبهة يقودها نــادر الحريري ،حيث
ي ـق ــوم بـحـمـلــة غ ـيــر مـعـلـنــة م ــن تـيــار
امل ـس ـت ـق ـبــل ع ـل ــى ال ـس ـع ــودي ــة وه ـن ــاك
مـ ـعـ ـل ــوم ــة تـ ـ ـق ـ ــول إن نـ ـ ـ ـ ــادر ي ـس ـعــى
إل ــى تـجـيـيــش ق ــواع ــد ال ـت ـيــار لـلـقـيــام
ب ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات وت ـ ـ ـظـ ـ ــاهـ ـ ــرات مل ـط ــال ـب ــة
ال ـس ـعــوديــة ب ــإع ــادة س ـعــد ال ـحــريــري
إلــى بـيــروت .على هــذا الجانب هناك
غرفة عمليات يقودها نادر وتتضمن
النائب بهية الحريري ونهاد املشنوق
والوزير غطاس خوري.
على الجانب اآلخر من املواجهة تشير
املـعـلــومــات إلــى أن الـسـعــوديــة طلبت
مــن الـنــائــب عـقــاب صقر ال ـعــودة على
ً
عجل إلى بيروت ّ
ليكون فريقًا مقابال
لنادر الحريري ويضم الرئيس فؤاد
السنيورة والصحافيني نديم قطيش
وأحمد عدنان وبعض األصوات.

(مروان طحطح)

● األصوات املؤيدة للسعودية ولدول
ال ـخ ـل ـيــج ف ــي ل ـب ـن ــان اق ـت ـص ــرت عـلــى
ال ـقــوات اللبنانية الـتــي قــال رئيسها
سمير جعجع إن األولوية هي ملقاربة
أسـ ـب ــاب اس ـت ـقــالــة ال ـح ــري ــري بـمـعــزل
عن وجــوده في السعودية ،كذلك فإن
مــواقــف رئيس حــزب الكتائب سامي
الجميل تصب في اإلطار نفسه.
وهـنــاك أيضًا الــوزيــر السابق أشــرف
ريـفــي ال ــذي يتخذ مــواقــف ح ــادة في
م ـهــاج ـمــة إيـ ـ ــران وح ـ ــزب ال ـل ــه ون ـهــاد
املشنوق وتأييد السياسة السعودية.
● نـجــح مـحــور ح ــزب الـلــه ـ ـ ـ ع ــون في
إزاح ـ ـ ــة ال ـن ـظ ــر ع ــن أسـ ـ ــاس اس ـت ـقــالــة
الحريري وعن مضمون بيانها ّ
وحول
هذا املحور أنظار اللبنانيني والعالم
إلى قضية بقاء الحريري في الرياض
على أساس أنها أصل املشكلة وأنها
تطاول السيادة اللبنانية.
● واق ـ ــع الـ ـح ــال ف ــي ل ـب ـنــان الـ ـي ــوم أن
تـحــويــل الـنـظــر املـحـلــي وال ــدول ــي عن
أس ـ ــاس اس ـت ـق ــال ــة ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،يـبـعــد
النظر عن حــزب الله وعــن أدواره في
خرق أمن دول املنطقة وانغماسه في
تدريب الجماعات اإلرهابية ،والالفت
أي ـ ـضـ ــا أن م ـع ـظ ــم وس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ـ ــام
اللبنانية انجرت إلى هذا االتجاه من
حيث التركيز على الحريري ووجوده
في اململكة وإهمال أسباب استقالته.
وهـ ــذا مــؤشــر م ـهــم ع ـلــى ت ــراج ــع دور
اإلع ـ ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي أو ح ـت ــى غـيــابــه
وي ــوج ــب ع ـلــى دول ال ـخ ـل ـيــج ات ـخــاذ
مـ ـب ــادرة ف ــي ات ـج ــاه إي ـج ــاد مـنـصــات
تتولى املواجهة اإلعالمية في الداخل
اللبناني.
ثانيًا الجانب األمني:
● ت ـف ـيــد م ـع ـلــومــات ـنــا ال ـخ ــاص ــة ب ــأن
الوضع األمني في لبنان ليس جيدًا
وأن ال ـق ــوى األم ـن ـيــة ع ـلــى اخـتــافـهــا
ت ـع ـمــل ج ــاه ــدة ل ـض ـب ـطــه ل ـك ــن ه ـنــاك
ت ـخ ــوف ــا ك ـب ـي ـرًا م ــن ح ـ ــدوث عـمـلـيــات
ّ
اغـتـيــال سـيــاســي ب ـهــدف ه ــز الــوضــع
األمني وفتح الساحة اللبنانية على
االح ـت ـمــاالت كــافــة .وه ــذه الـتـهــديــدات
تطاول شخصيات سياسية لبنانية
ب ـ ـ ـ ـ ــارزة ،ل ـك ـن ـه ــا ال ت ـس ـت ـث ـن ــي أي ـض ــا
شـخـصـيــات أخـ ــرى ،وه ــذه املعطيات
ق ــد ت ـح ـتــم ع ـل ــى دول غ ــرب ـي ــة ات ـخ ــاذ
إج ــراءات لسحب رعاياها وبعثاتها
الديبلوماسية من باب الحماية.
● ك ــان ــت بـ ـ ـ ــارزة أيـ ـض ــا ت ـح ـض ـيــرات
ق ـ ــوى س ـيــاس ـيــة ل ـت ـظ ــاه ــرات م ــؤي ــدة
لـلـسـعــوديــة وأخ ــرى للضغط عليها.
فمناصرو الوزير أشرف ريفي أقاموا
بالتعاون مع حزب الوطنيني األحرار
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تـظــاهــرة مـتــواضـعــة فــي أح ــد ش ــوارع
بـ ـي ــروت ل ــم ت ـك ـت ـمــل ب ـس ـبــب خ ــاف ــات
بـيـنـهـمــا .أم ــا ال ـت ـظ ــاه ــرات ال ـت ــي أعــد
لها نــادر الحريري من تحت الطاولة
لـ ـتـ ـخ ــرج ب ـ ـش ـ ـعـ ــارات ل ـل ـض ـغ ــط ع ـلــى
السعودية فجرى تأجيلها بطلب من
ّ
وزارة الــداخـلـيــة الـتــي ذك ــرت بقواعد
التظاهر.
● ت ـش ـي ــر املـ ـعـ ـل ــوم ــات إلـ ـ ــى أن نـ ــادر
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ون ـ ـهـ ــاد املـ ـشـ ـن ــوق وزيـ ــر
الداخلية ّ
قررا تأجيل هذه التحركات
إلى وقت يكون أكثر مالءمة للضغط
على السعودية في الشارع.
ّ
● من جهته وظف رئيس الجمهورية
س ـب ــاق مـ ــاراثـ ــون بـ ـي ــروت ف ــي ات ـجــاه
الـضـغــط عـلــى الـسـعــوديــة ملطالبتها
ب ــإع ــادة ال ـحــريــري إل ــى ب ـي ــروت .فهذا
الـ ـسـ ـب ــاق ال ـ ــذي ش ـ ــارك ف ـي ــه ع ـش ــرات
اآلالف حمل شعارات تطالب باإلفراج
عن الحريري.
ثالثًا :الجانب االقتصادي:
● ال ـخــوف الـحـقـيـقــي هــو مــن تــدهــور

السعودية أرسلت
ّ
ليكون فريقًا
صقر ً
مقابال لنادر الحريري
يضم السنيورة
وقطيش

الوضع االقتصادي في األيــام املقبلة
نـتـيـجــة ال ـخ ـطــوات املــرتـقـبــة ال ـتــي قد
تتخذها دول الخليج ،وهــذا ما يثير
ه ـل ــع ال ـل ـب ـنــان ـيــن وتـ ـس ــاؤالتـ ـه ــم ،إذ
يخشون أن تقدم السعودية واإلمارات
تحديدًا على اتخاذ إجــراءات تصيب
االقتصاد اللبناني في مقتل.
● هذه اإلج ــراءات تتضمن على وجه
التحديد:
 .1وقـ ـ ـ ـ ــف خـ ـ ـط ـ ــوط الـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــران ف ــي
االتجاهني.
 .2وقــف تعامل امل ـصــارف الخليجية
مع املصارف اللبنانية.
 .3وقـ ـ ــف الـ ـتـ ـح ــوي ــات إلـ ـ ــى ل ـب ـن ــان،
خـصــوصــا فــي ظــل وج ــود نـحــو 550
أل ــف لـبـنــانــي ف ــي الـخـلـيــج بـيـنـهــم ما
ال يـقــل ع ــن  350أل ـفــا فــي الـسـعــوديــة.
وتبلغ تحويالت اللبنانيني العاملني
في الخليج إلى لبنان نحو  4.5مليار
دوالر بـيـنـهــا  2.5م ـل ـيــار دوالر من
السعودية وحدها.
وبالتالي فــإن وقــف هــذه التحويالت
سيصيب املجتمع اللبناني في مقتل.
 .4تــرح ـيــل الـلـبـنــانـيــن م ــن الـخـلـيــج،
خصوصًا في ظل االكتظاظ السكاني
فــي لبنان نتيجة وج ــود  1.5مليون
نازح سوري.
 .5قطع العالقات التجارية.
 .6س ـح ــب ال ـ ــودائ ـ ــع ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة مــن
امل ـ ـصـ ــارف ال ـل ـب ـنــان ـيــة وال ـ ــودائ ـ ــع مــن
مصرف لبنان.
د .حمد سعيد الشامسي
السفير
2017/11/13

تقرير مــن أحــد مـصــادرنــا الـخــاصــة يتضمن ردود
الفعل بــن األح ــزاب اللبنانية على مقابلة الحريري
وذلك على النحو التالي:
● املقابلة التي أجراها الرئيس سعد الحريري .وجد
اللبنانيون فيها تــراجـعــا عــن التصعيد ال ــذي أطلقه
في بيان االستقالة الذي أعلنه يوم السبت في الرابع
مــن تشرين الثاني ،كما اعتبروا أن كــام الحريري
والسقف السياسي الذي وضعه في املقابلة ،ال ينسجم
مع التصعيد السعودي واللغة التصعيدية تجاه لبنان
وتـجــاه مــا يـقــوم بــه حــزب الـلــه ،لكن الـحــريــري حــاول
الظهور بمظهر املــرتــاح والــواثــق بنفسه ،مستخدمًا
لغته وأسلوبه في املقاربة السياسية لألمور ،فتحدث
بشخصيته الهادئة ،والتي تعيد ربط النزاع مع حزب
الله ،من دون استفزاز ،أو استدراج العداء معه ،وهذا
ظهر حني قال إنه حريص على التسوية وعلى العالقة
مع رئيس الجمهورية ،ولكن بشروط العودة إلى النأي
بالنفس وااللتزام به.
● تنقسم الـتـقــديــرات حــول مــوقــف الـحــريــري ،حيث
يعتبر البعض أنــه أصــر على الهدوء كي ال يقال إنه
مجبر على التصعيد ،ونفى كل اإلشاعات التي تقول
إن ــه محتجز وق ـيــد اإلق ــام ــة الـجـبــريــة ،ولــذلــك تقصد
م ــدح رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،لــالـتـفــاف عـلـيــه وعـلــى ما
قاله قبل املقابلة ،بــأن ما يقوله الحريري ال يعتد به
ألنــه مـخـطــوف .وهـكــذا لــم يعد بــإمـكــان عــون اعتبار
الحريري مخطوفًا ،والدليل أنه رحب بما قال واعتبره
موقفًا إيجابيًا.
● فــي امل ـقــابــل ،ه ـنــاك مــن اعـتـبــر أن ال ـحــريــري ظهر
متعبًا ،وكــأنــه غـيــر مقتنع بـمــا حـصــل مـعــه ،ويــريــد
التراجع عن االستقالة ،والحفاظ على التسوية ألنه ال
يريد خسارة الحكومة ،وال ما حققه في هذه التسوية،
فيما هناك وجهة نظر أخرى ،وهي وجهة نظر حزب
الله ،الذي اعتبر أن الحريري تراجع بناء على تراجع
الـسـعــوديــة ،والـتــي على مــا يـبــدو تعرضت لضغوط
دولـيــة كبيرة ،بسبب مــا حصل مــع الـحــريــري ،وألن
الــدول الكبرى واملــؤثــرة كالواليات املتحدة األميركية
وبعض الــدول األوروبية ترفض التصعيد السعودي
في لبنان ،وترفض نقل املواجهة إليه ،ويعتبر الحزب
أن زيارة الوزير ثامر السبهان إلى واشنطن لم تكن
إيجابية ولم يحصل أي اتفاق إلقناع األميركيني بدعم
السعوديني بالتصعيد ،وبالتالي اضطر السعوديون

إلى التراجع ،وهذا ما انعكس تراجعًا لدى الحريري
الذي أبدى استعداده للتراجع عن االستقالة.
● ويشير حــزب الله إلــى أن طريقة إدارة هــذه األزمــة
الـسـيــاسـيــة ،وال ـت ـعــاون بــن آل ال ـحــريــري ،خصوصًا
بهية الحريري ونادر الحريري مع الحزب ومع رئيس
الجمهورية ورئيس مجلس النواب ،أدى الى تحقيق
هذه النتائج ،وتم تطويق مساعي السعودية التي تريد
التصعيد في لبنان ،وفرط التسوية.
● تؤكد مـصــادر متابعة أن االتـصــال كــان مفتوحًا
طوال الوقت بني نادر الحريري وقيادة حزب الله ،وهذا
التنسيق يعتبره الحزب أنه ساهم كثيرًا في امتصاص
الصدمة ،وفي التكاتف حول آل الحريري ،والتمسك
بزعامة سعد .وتعتبر املـصــادر أن االتـصــاالت التي
أجراها آل الحريري بعدد من السفارات والدول كانت
تشدد على ضرورة الحفاظ على سعد ،وعلى عودته
إلــى لبنان ،وهــذا ما ارتكز عليه الـحــزب ،للنجاح في
شــن حـمـلــة م ـضــادة ضــد ال ـس ـعــوديــة ،رف ــع عنوانها
األس ــاس ــي رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ووزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة.
ويعتبر حزب الله أن آل الحريري وبعض املقربني من
سعد ال يريدون التورط بالتصعيد السعودي ،ألنهم
يعتبرون أنهم قد يتركون في منتصف الطريق ،أو
ألنـهــم يعتبرون أن الـجــو الــدولــي ليس منسجمًا مع
الجو السعودي ،بالتالي فإن السعودية ستتراجع في
النهاية ،وإذا ما اتخذوا مواقف تصعيدية ،فهذا يعني
أنــه سيرتد عليهم سلبًا سياسيًا فــي لبنان ،إذا ما
ناصبوا العداء لحزب الله.
● أمــا النائب وليد جنبالط ،فيقول إنــه من األفضل
ال ـص ـمــت وعـ ــدم ال ـح ــدي ــث ،ك ــي ال ي ـت ـضــرر صــديـقــه
ال ـش ـخ ـصــي وال ـع ــزي ــز س ـعــد الـ ـح ــري ــري ،ألنـ ــه يـجــب
التضامن معه فــي هــذه الـفـتــرة .وال أحــد ق ــادر على
الـتـكـهــن ب ـمــا يـحـصــل م ـعــه ،وإذا م ــا ك ــان ج ــزء من
مشكلته لــه عــاقــة بـمــا يـحـصــل فــي الـسـعــوديــة من
مكافحة الفساد ،إضافة إلى ربط األمــر ،بالتصعيد
السعودي ضد إيران ،فيما الحريري غير قادر على
خــوض هــذه املواجهة .ويقول جنبالط :إن الحريري
بدا متعبًا جدًا ،وغير مرتاح ،وال يتوقع أنه سيعود إلى
لبنان على رغم قوله إنه سيعود قريبًا ،وحتى لو عاد
فهو سيعود ليصر على االستقالة .ويعتبر جنبالط
أن الحريري أعطى انطباعًا أساسيًا ألساس الصراع
واألزمــة ،وهو يتعلق بامللف اليمني ،إذ إن السعودية

تريد التصعيد في لبنان ،لتحقيق نتائج في اليمن،
ب ـعــد ان ـق ـضــاء ث ــاث س ـن ــوات ع ـلــى عــاص ـفــة ال ـحــزم،
وهذا يتأكد من خالل كالم الحريري عن أن مشكلة
السعودية مــع حــزب الـلــه ب ــدأت فــي شكل فعلي منذ
تدخله في اليمن .ويعتبر جنبالط أن ال حل للملف
اليمني إال بــالــدخــول بـحــوار مباشر بــن السعودية
وإيـ ــران ،لــوقــف االس ـت ـنــزاف .أم ــا عــن املــرحـلــة املقبلة
في لبنان ،فال يتوقع جنبالط أن يقف التصعيد ،ال
بل سيستمر ،وقد يكون اقتصاديًا هذه املرة ،مبديًا
تخوفه من طرد اللبنانيني من الخليج ،وهذا ما يؤدي
إلى أزمة اقتصادية كبرى.
● وفيما أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري بموقف
الحريري ،فهو ال يزال يعتبر أن الحريري مغلوب على
أم ــره ،واسـتــدراجــه إلــى معركة هــو ليس جــزءًا منها،
وهــي سترتد عليه سلبًا ،داعيًا إلــى ضــرورة العودة
ع ــن االس ـت ـقــالــة ،ألن ل ـب ـنــان ال يـمـكــن إال أن تحميه
التسوية والحفاظ عليها.
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● ال ي ــزال االن ـق ـســام س
ّ
فالبعض يعتبر أن ك ــام الـحــريــري م ــوزون ويمثل
ش ـخ ـص ـي ـتــه ،وهـ ــو م ـت ـم ـســك ب ـط ــروح ــات ــه ال ـســاب ـقــة
واملحافظة على ربط النزاع مع حزب الله ،ومن بني هؤالء
مــن يؤكد ض ــرورة الحفاظ على التسوية والتمسك
بها ،ألنه ال تمكن مواجهة حزب الله ،ومواجهته في
ظل هــذه املرحلة قد تــؤدي إلــى انكفاء املستقبل عن
السلطة ،فيما يعتبر مستقبليون آخــرون ،وهم ضد
التسوية ،أن الحريري لجأ إلى هذا الخطاب كي ال يقال
أنه مجبر على التصعيد ،ولذلك التزم بأدائه املعتاد،
لكنهم يعتبرون أن هــذا لــن يحل األزم ــة ،ولــن يــؤدي
إلى تجنيب التصعيد اآلتي على املنطقة .وال شك أن
داخــل املستقبل صــراعــا ينقسم إلــى قسمني ،قسم
بني الذين يريدون التسوية ،وأبرزهم نادر الحريري
وبهية الحريري ،نهاد املشنوق ،غطاس خوري ،بوجه
الذين يريدون التصعيد واملواجهة ،كفؤاد السنيورة،
أحمد فتفت ،وغيرهما ،وهذا الصراع ،يدور بني هذين
القسمني ،على وجهة نظر من ستنتصر في النهاية،
ليكون األق ــرب إلــى الـحــريــري وإل ــى السلطة واملــواقــع
القيادية.
د .حمد سعيد الشامسي
السفير
2017/11/14

في ما يأتي برقية أرسلها السفير حمد الشامسي إلى بالده بعد يومين
:على إعالن استقالة الرئيس سعد الحريري من الرياض

ّ
الشامسي لم يتوقع أي أثر الستقالة الحريري على الوضع االقتصادي!
● ال بد من اإلشــارة إلى أن االستقالة جــاءت مفاجئة
لــأوســاط السياسية كــافــة ،فــا أح ــد فــي لـبـنــان كــان
يعرف بنية الحريري باالستقالة ،حتى أن مقربني منه
ومــن ضمن فريق عمله أعــربــوا عــن صدمتهم ألنهم
كانوا يعملون على تحضير ملفات زيارته إلى مصر
يوم األحد ومن بعدها مشاركته في مؤتمر اقتصادي
في اليونان.
● من حيث الشكل فإن إعالن االستقالة من الرياض
يحمل في طياته رسائل كبيرة وقوية من حيث التأكيد
على أن للرئيس الحريري مرجعية سياسية مركزها
السعودية وأن ــه يتلزم بـقــرارهــا مهما كــانــت عالمات
التباعد التي سادت في الفترة املاضية.
● وألن االستقالة أعلنت من السعودية فإن هذا يعني
ً
أن الطالق قد حصل كامال بني الرياض وطهران ،ألن
لبنان كان الساحة الوحيدة التي كان الطرفان يعيشان
مساكنة سياسية فيها.

وبالتالي فإن التسوية التي أوصلت ميشال عون إلى
الرئاسة تعتبر في حكم املنتهية.
● في التداعيات ،ال يمكن إنكار وجود خطر أمني وإن
كان محدودًا ،فاستقالة الحكومة قد تغري التنظيمات
اإلرهابية على معاودة مسلسل التفجير في الداخل،
كما يمكن لحزب الله إذا وجد نفسه في موقع صعب
أن يلجأ إلى افتعال أزمــة سياسية داخلية ليترجمها
تصعيدًا على األرض إذا ما أتاه توجيه عملياتي إيراني
كرد على استقالة الحكومة.
● عـلــى الـجــانــب االق ـت ـص ــادي ،ال م ـخــاوف جــديــة من
انعكاسات لالستقالة على وضع الليرة اللبنانية ألن
املـصــرف املــركــزي لــديــه احـتـيــاط ضخم مــن العمالت
األجنبية ويتيح له ضبط سوق الصرف.
● هناك سؤال أساسي عن االنتخابات النيابية املقبلة
ومدى إمكانية حصولها .من حيث القانون والدستور
ف ــإن الـحـكــومــة بـعــد استقالتها تـتـحــول إل ــى حكومة

تـصــريــف أع ـم ــال ،وبــالـتــالــي فـهــي قـ ــادرة عـلــى إج ــراء
االنتخابات طاملا أن قانون االنتخاب موجود.
● يـمـكــن ال ـق ــول أن س ـعــد ال ـح ــري ــري ح ـقــق مكسبًا
سياسيًا على الساحة السنية بعد إعالن استقالته ألن
ذلك سينعكس إيجابًا لناحية شد العصب في الشارع
السني الذي كان متعطشًا إلى خطوة سياسية كبيرة.
● ال يمكن إنـكــار أن االض ـطــراب السياسي سيكون
سـيــد املــوقــف فــي الـفـتــرة الـقــريـبــة املـقـبـلــة ،خصوصًا
أنها تأتي عطفًا على التصعيد السعودي الكبير الذي
تواله وزير الدولة لشؤون الخليج في السعودية ثامر
السبهان الذي قال صراحة أن هناك مفاجآت ستحل
على الساحة اللبنانية لتأتي استقالة الحكومة كأولى
هذه املفاجآت.
د .حمد سعيد الشامسي
السفير
2017/11/6

