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● ن��ن��ط��ل��ق م���ن ال���س���ؤال ال����ذي ي��ه��م ال��ك��ث��ي��ر من 
اللبنانيني: ما هو مشروع الشيخ بهاء الحريري 
ف���ي ل��ب��ن��ان؟ ومل�����اذا ق����ررت ب��ع��د س���ن���وات طويلة 

دخول املعترك السياسي؟
- ط��ي��ل��ة ح��ي��ات��ي ل���م ت��ك��ن ل����دي ال���رغ���ب���ة ف���ي دخ���ول 
امل��ع��ت��رك ال��س��ي��اس��ي، وال��س��ن��وات ب��ره��ن��ت ع��ل��ى ه��ذا 
الشهيد  وال���دي  اغتيال  ان��ن��ي، ومنذ  ال��ش��يء، حيث 
رفيق الحريري قبل اكثر من 15 عاما، لم اتدخل في 
العمل السياسي، ولكن عندما نرى االوضاع التي 
وصل اليها بلدنا يصبح املوضوع يتعلق بضمير 
االنسان، ألن بلدنا اليوم داخل الكارثة وليس، كما 

يقول البعض، يتجه الى الكارثة.
انهيار اقتصادي ومالي، وفاجعة بيروت األخيرة 
 واض��ح��ا ع��ل��ى أن ه��ن��اك ط��اق��م��ا يحكم 

ً
ت��ق��دم دل��ي��ا

ال���ي���وم، ه��و ع��ب��ارة ع��ن ت��ح��ال��ف ح���زب اهلل وزع��م��اء 
يمكن  ال��وض��ع، وال  ملعالجة  لديهم  نية  ال  ال��ح��رب، 
ان ت���رى ب��ل��دا ت��ح��ب��ه وت��ت��ع��ل��ق ب��ه وال ت��ت��دخ��ل، ه��ذا 
م���وض���وع ض��م��ي��ر. ل��ذل��ك ك���ان ق�����راري ان��ن��ي وف��ري��ق 
العمل يجب ان نتدخل ملواجهة هذا االنهيار، فأنا 
ال��ي��وم اب��ن ال����54 ع��ام��ًا ال اري���د ان يصبح ع��م��ري 74 
عاما واق��ول اننا لم نعمل شيئا، يجب ان نحاول، 
وما نستطيع ان نقوم به ملصلحة لبنان سنقوم به.

● قلت إنك ستعلن قريبًا الطريقة التي ستخدم 
مشروعك  ستطبق  كيف  ال��ع��ام��ة،  الحياة  فيها 
أو  ح��زب  لتأسيس  نية  ل��دي��ك  وه��ل  السياسي؟ 

تيار سياسي وخوض االنتخابات البرملانية؟
- املنطق السياسي في لبنان دائما يتبع الشخص 
او م����اذا ي��ري��د ال��زع��ي��م؟ ل��ك��ن امل���وض���وع ال��ي��وم اكبر 
نحن  البلد،  بمصير  ق 

ّ
يتعل وه��و  اي شخص،  م��ن 

وال��دي  من  تعلمت  وكما  كفريق،  بأنفسنا  نفكر  ال 
نعمل ك��ف��ري��ق ع��م��ل وه��ن��اك 10 االف م��وظ��ف معي 

ضمن هذا الفريق الذي اسخره لخدمة لبنان.
موضوع رئاسة الوزراء غير وارد اطاقا، انا احب 
ان اؤم���ن ال��وظ��ائ��ف ألب��ن��اء وط��ن��ي ك��م��ا ق���ام وال���دي 
بتعليم عشرات اآلالف، ونحن استثمرنا ماال كثيرا 
في لبنان في وقت كان الجميع يبحث عن السبيل 

لتحصيل االموال في لبنان.
ن��ع��م، ه��ن��اك ن��ي��ة ل��ل��ع��م��ل ال��س��ي��اس��ي، ول��ك��ن��ن��ي كما 
ت��ع��ل��م��ت م���ن خ����ال ت��رب��ي��ت��ي ف���ي امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال��س��ع��ودي��ة ع��ل��ى ع���دم االس��ت��ع��ج��ال »ف��ف��ي العجلة 
ال����ن����دام����ة وف������ي ال�����ت�����روي ال����س����ام����ة« ه����ن����اك اع����ان 
سيحصل بإذن اهلل ولكن هذا املوضوع يحتاج الى 

التروي.
ونحن بصدارة املعارضة في لبنان، ونحن اول من 
ب��ي��روت،  ان��ف��ج��ار م��رف��أ  طالبنا بتحقيق دول���ي ف��ي 
ال��ق��رار 1559،  واول من تحدث عن ض��رورة تطبيق 
وكفريق عمل نعتبر انفسنا في ص��دارة املعارضة 
التنفيذية  السلطتني  ع��ن  الطائفية  ف��ص��ل  ون��ؤي��د 
وال��ت��ش��ري��ع��ي��ة. وه����ذه امل��ط��ال��ب ت��ت��ن��اق��ض ك��ل��ي��ا مع 
املنظومة املوجودة والتي يمثلها حزب اهلل وزعماء 
الحرب. لم نسمع في التاريخ ان زعماء الحرب بنوا 
اع��ت��ب��ار،  اي  ف���وق  ان مصالحهم  اث��ب��ت��وا  دوال، وق���د 
خ��ص��وص��ا ف��ي ال���� 15 س��ن��ة األخ���ي���رة، ف��ق��د ت���رك لهم 

رف���ي���ق ال���ح���ري���ري ج����وه����رة.. م�����اذا ف��ع��ل��وا ب���ه���ا؟ لقد 
دمروها بشكل كامل.

● ه����ل ي��م��ك��ن ان ت���ح���دد م����وع����دا ل����إع����ان ع��ن 
املشروع السياسي للشيخ بهاء الحريري؟

- لن اتحدث عن موعد محدد ولن اقول بعد شهر او 
اسبوع، ولكن سأعلن عن املشروع قبل نهاية العام 

بإذن اهلل.

بالتنظيم  ● دائمًا ما تهاجم ح��زب اهلل وتصفه 
اإلرهابي، هل ترى أن التوازنات الداخلية تسمح 

بهذا الخطاب؟
- يجب ان ندرك ان القرار ليس بيد حزب اهلل وانما 
بيد اي��ران، وعلى االيراني ان ينظر الى وضع حزب 
ك��ان قبل اشهر يسيطر بشكل كامل على  ال��ذي  اهلل 
اليوم، فعلى الصعيد السني  اما  الداخلية.  املعادلة 
ه��ن��اك م��ش��ك��ل��ة ك��ب��ي��رة م���ع ال���ح���زب، وع��ل��ى الصعيد 
املسيحي االم��ر ذات��ه، ودرزي���ا ايضا، وهناك تململ 
اقتصادي داخل البيئة الشيعية، وعلى من يجلس 
ف��ي ط��ه��ران وي��ن��ظ��ر ال���ى ال��ف��ري��ق ال����ذي ي��ت��ب��ع ل��ه في 

لبنان ان يرى ان السلبيات اكثر من االيجابيات.
ي����ت����ح����دث����ون ع�����ن االن�����ت�����خ�����اب�����ات االم�����ي�����رك�����ي�����ة، ه����ذه 
على  وبعدها  ي��وم��ًا،   45 بعد  ستنتهي  االنتخابات 
االيراني ان يدرك ان هناك قرارات صعبة بخصوص 
ح����زب اهلل ال����ذي ك����ان ي��م��س��ك ب��م��ف��اص��ل ال��ح��ي��اة في 

لبنان ولكن اليوم سقط سياسيا.

● هل يمكن ان تتفاوض مع حزب اهلل؟
- في 2004 كان الشهيد رفيق الحريري على ابواب 
الحزب  س��اح  بتسليم  ق 

ّ
املتعل امل��وض��وع  ينهي  ان 

النه لم يتبق من ساح امليليشيات اال ساح حزب 
اهلل، ولكن تم اغتيال الرئيس الشهيد وحدث بعدها 
ال��ك��ث��ي��ر م����ن االخ����ط����اء ال��س��ي��اس��ي��ة وع���ل���ى االخ����ص 
التحالف الرباعي، الذي امن الحماية لهذا الساح، 
وم����ن ث���م ت��ح��ول ه����ذا ال��ت��ح��ال��ف ال����ى خ��م��اس��ي وه��و 
اسوأ، واليوم انا اعتبر انه يجب ايجاد طريقة للقول 

ان يسلم  ان ساحك غير شرعي ويجب  لحزب اهلل 
الى الحكم الشرعي، ولن نتراجع عن هذا املطلب.

شرعية الساح يجب ان تكون للمؤسسات االمنية 
ل��ل��دول��ة فقط وه���ذا امل��وض��وع ال ي��وج��د فيه  التابعة 
ابيض واس��ود، هناك معادالت اقليمية وانتخابات 
اميركية، وارى انه من املستحيل ان تستمر هيمنة 

حزب اهلل على لبنان كما حاصل اآلن.
وفي النهاية، يجب إيجاد طريقة لحل هذا األمر.

● كيف تنظرون إلى طرح البطريرك الراعي حول 
حياد لبنان الناشط؟

- ن��ح��ن ن��ؤم��ن ب��ق��ي��ادة ال��ب��ط��ري��رك مل��وض��وع ال��ح��ي��اد 
ونؤيد هذا الطرح بكل قوة، لبنان دخل في املحاور 
البلد تعرض خال  ال��ى االنهيار، الن  وه��ذا ما ادى 

هذه السنوات الى تجاذبات خارجية واقليمية.
ل���ب���ن���ان ال ي��ت��ح��م��ل ال���ب���ق���اء داخ������ل امل�����ح�����اور. ن��ؤم��ن 
العرب هذا  الحياد ولكن طبعا، اخواننا  بموضوع 
ال��ب��ي��ت بيتهم وم��رح��ب ب��ه��م، وه��ن��اك ت��اري��خ بيننا 
العاقة  تعزيز وتحصني  ال��ض��روري  وم��ن  وبينهم، 

مع اخواننا العرب والخليجيني.

ال��ق��ي��ادات  أن  ع��ن  ع��دة  ف��ي مناسبات  ● تحدثت 
السنية تنازلت عن صاحيات رئاسة الحكومة، 
التنازالت  القادر على وقف مسلسل  برأيك  من 

هذا؟
ول��ك��ن هذه  وب��ك��ل ط��وائ��ف��ه،  البلد  لكل  - نحن نعمل 
��ق ب��ك��ون��ي م���ن ال��ط��ائ��ف��ة ال��س��ن��ي��ة، وال 

ّ
ال��ن��ق��ط��ة ت��ت��ع��ل

نستطيع أن نشاهد كل هذه التنازالت التي حصلت 
ال��ك��رام. استسلمنا  آخ��ر 15 سنة ونمر عليها م��رور 
في الدوحة )الثلث املعطل( وفي التحالف الرباعي، 
واس��ت��س��ل��م��ن��ا ب��م��وض��وع ج��ي��ش وش��ع��ب وم��ق��اوم��ة، 
وب��ان��ت��خ��اب رئ��ي��س م��رش��ح م��ن ق��ب��ل ح���زب اهلل وه��و 
ميشال ع��ون، أي��ن كنا من 15 سنة، نحن ال نتحدث 
املطران  يقول  كما  ولكن  الطائفي،  السني  باملعنى 
الطائفة  ان تطغى على  ع��ودة »ال تستطيع  إل��ي��اس 
األمر  نقول  نحن  بالساح«،  تمسك  ألن��ك  املسيحية 

ذاته بالنسبة للطائفة السنية.
أن����ا ال أت���ح���دث ه��ن��ا م���ن م��ن��ط��ل��ق ط��ائ��ف��ي ول���ك���ن من 
م��ن��ط��ل��ق وط����ن����ي، ن���ح���ن ن���ؤي���د ف���ص���ل ال���ط���ائ���ف���ة م��ن 
ال��س��ل��ط��ات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال��ت��ش��ري��ع��ي��ة، ون���ؤي���د إل��غ��اء 
ال��ط��ائ��ف��ي��ة وت���أس���ي���س م��ج��ل��س ال���ش���ي���وخ ك���م���ا ورد 
ف��ي ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف. لكن ال��ت��ن��ازالت ال��ت��ي تحصل ال 

نستطيع القول انها لم تحصل.

● ك���ي���ف ت���ن���ظ���رون إل������ى امل������ب������ادرة ال���ف���رن���س���ي���ة، 
الفرصة  بمنزلة  يعتبرها  البعض  ان  خصوصًا 

األخيرة إلنقاذ لبنان؟
تعيني  وط��ري��ق��ة  الفرنسية،  امل��ب��ادرة  ل��ي  بالنسبة   -
مصطفى أديب، تدل على اننا عدنا الى املربع األول 
ح��ي��ث ت���م اخ��ت��ي��ار االس����م م���ن ق��ب��ل األرب���ع���ة )رؤس����اء 
الحكومة السابقني( ثم ذهبوا ألخذ الرضا من قبل 
ال��خ��ل��ي��ل��ني )ح��س��ني خ��ل��ي��ل وع��ل��ي ح��س��ن خ��ل��ي��ل(. اذا 
ما  وبنفس  الشخص  ه��ذا  عينت  نفسها  املنظومة 

كان يحصل سابقًا.
االقتصاد  ع��ن  نتحدث  أن  ال نستطيع  ل��ي  بالنسبة 
��ق��ة 

ّ
ق���ب���ل االج����اب����ة ع���ل���ى األس���ئ���ل���ة األس���اس���ي���ة امل��ت��ع��ل

التي وضعت لبنان في عزلة شاملة عن  باألسباب 
إخواننا العرب.

اليوم هناك حزب اهلل تسبب بعزل لبنان عن محيطه 
تعالوا  وي��ق��ول  يأتي  م��ن  وه��ن��اك  الطبيعي،  العربي 
وادفعوا لنا األموال وادعمونا، أنا برأيي لن نحصل 

على قرش واحد ما لم يتم حل هذه املسألة.
وال��س��ؤال األه��م: أي��ن ال��دول��ة؟ وأي��ن األج��ه��زة األمنية 
والقضاء؟ موضوع ساح حزب اهلل وترتيب البيت 

الداخلي هما األساس.
األول��وي��ة  ولكن  الفرنسية،  للمبادرة  الخير  أتمنى   
يجب ان تكون معالجة ملف ساح حزب اهلل وبناء 
ال�����دول�����ة، ي���ت���ح���دث���ون ع����ن ب����رام����ج إص���اح���ي���ة ل��ج��ل��ب 
األم��وال، ولكنهم ال يتطرقون إلى موضوع الساح 

واألمن.

● كيف تنظر إلى شعار »كلن يعني كلن« الذي 
رف��ع��ه امل��ن��ت��ف��ض��ون ف���ي ال���ش���ارع؟ ومل�����اذا أعلنت 

دعمك النتفاضة 17 أكتوبر؟
- 15 س��ن��ة ل���م ن��ت��دخ��ل ب��ال��س��ي��اس��ة وح��اف��ظ��ن��ا على 
لي موضوع  بالنسبة  لكن  الحريري،  رفيق  مسيرة 
املحرمات،  العام من  امل��ال  والسرقات ونهب  الفساد 
ومن هنا تأييدي لشعار »كلن يعني كلن«. والرسول 
ق��ال: »ل��و فاطمة بنت محمد  صلى اهلل عليه وسلم 
سرقت لقطعت يدها«، هذا املوضوع ال يمكن اللعب 
ث����ورة 17 أك��ت��وب��ر  وامل��س��اي��رة ف��ي��ه. نتمنى ان ت��ول��د 
ق��ي��ادات، ونشجع ه��ذا األم���ر، ول��ك��ن م��ن ال��واض��ح ان 

الشعب اللبناني بطاق كامل مع منظومة الفساد.
وب��ال��ن��س��ب��ة ل���ي أن����ا زاه�����د، ال أري����د س��ل��ط��ة وال أري���د 
املال، ولكني أريد مع فريقي مصلحة البلد وإنقاذه 

ومتابعة مسيرة رفيق الحريري.

● م���ا ه���ي األط�������راف ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال���ت���ي ي��م��ك��ن أن 
يتحالف معها بهاء الحريري؟

- ك���ل م���ن ي���ري���د ب���ن���اء وط�����ن، وف���ص���ل ال��ط��ائ��ف��ي��ة عن 
يريد  م��ن  وك��ل  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتني 
قضاء نزيها ودولة حقيقية وإعامًا نزيهًا، وقانون 
انتخاب عاداًل والمركزية إدارية، هو حليف لنا ومن 
أي طائفة أو مذهب، لكن الحلف الرباعي والخماسي 

بالنسبة لي من املحرمات.

العربية  اململكة  م��ع  عاقتكم  ت��ق��ّي��م��ون  ك��ي��ف   ●
السعودية ودول الخليج؟

- ن���ري���د ون���ش���دد ع��ل��ى ال��ع��اق��ة امل��م��ي��زة م���ع امل��م��ل��ك��ة 
أشكر  ان  وأود  الخليج،  ودول  ال��س��ع��ودي��ة  العربية 
ال���ق���ي���ادة ال��س��ع��ودي��ة ع��ل��ى اح��ت��ض��ان��ه��ا مل���ئ���ات آالف 
اللبنانني واملساعدات التي تقدمها وقدمتها سابقًا، 

وهذا ينطبق على دول الخليج.
وال��ش��ه��ي��د رف��ي��ق ال��ح��ري��ري أوص���ان���ي ب��ال��ع��اق��ة مع 
ولكن  بالحياد،  نؤمن  نحن  الخليج،  ودول  اململكة 
إخواننا العرب يبقون إخواننا، ونريد عاقة متينة 

مع دول الخليج.
نحن على تواصل مع اململكة وكلما كانت العاقة 

أفضل مع السعودية، كان ذلك من مصلحة لبنان.

15 عاما فصلت بين تعرف اللبنانيين للمرة األولى على الشيخ بهاء الحريري، في تشييع والده الشهيد رفيق الحريري في 2005، وحضوره مجددا على 
الساحة السياسية من باب انتفاضة 17 تشرين األول )اكتوبر( في لبنان ضد الطبقة السياسية الفاسدة التي تتحكم بمصيره وجرت عليه الكوارث. 

وعودة الحريري تثير الكثير من التساؤالت عن مشروعه السياسي في أسوأ ظرف يمر به لبنان منذ نشأته، وفي لحظة انكفاء »الطائفة السنية« نتيجة 
مسار متماد من التنازالت من اتفاق الدوحة الى التسليم بثالثية جيش وشعب ومقاومة، وفق الحريري.

مّر اسم رجل االعمال الناجح بصورة خاطفة في المشهد السياسي اللبناني، اثناء تقديم سعد الحريري استقالته في السعودية. ورغم غيابه 
لسنوات عن المشهد السياسي وانصرافه الى إدارة اعماله اال ان سياسته المتشددة تجاه حزب الله دفع بالبعض لالعتقاد ان االبن البكر لرفيق 

الحريري سيكون البديل الجاهز للمرحلة، لكنه عاد الى االختفاء مجددا. 
حضر اسم بهاء الحريري بقوة بعد انتفاضة 17 تشرين، مؤيدا ما يقوم به »شباُبنا و شاباُتنا وأهلنا« احتجاجا على الطبقة السياسية.

يقدم الحريري نفسه كأحد قادة الثورة، متماهيا مع مطالبها، بل متقدما عليها. رافعا شعار »كلن يعني كلن«، اعلنها حربا على المنظومة 
السياسية التي يمثلها تحالف امراء الحرب مع حزب الله. وهو يرى أن المعضلة األبرز التي تعترض كل المبادرات االنقاذية للبنان، وتحديدا المبادرة 

الفرنسية، هي قصورها عن التطرق الى المعضلة االساسية: سالح حزب الله. 
يتكتم الحريري على تفاصيل مشروعه السياسي الذي يمكن استشفاف عناوينه من مواقفه التي تندرج تحت عنوان متابعة مسيرة رفيق الحريري، 

من إعالن تأييده لمشروع الحياد الذي اطلقه البطريرك الماروني الى دعوته ألفضل العالقات مع الدول الخليجية. وال يبدو الحريري متعجالً الطالق 
مشروعه لكنه سيعلنه للبنانيين كما قال لـ سبقلا قبل نهاية العام »ألن تربيته في السعودية علمته الصبر والتروي«.

وفي ما يلي تفاصيل حوار الحريري مع سبقلا:

والدي أرسلني
م الصبر  إلى السعودية ألتعلَّ

ي������روي ال���ش���ي���خ ب���ه���اء ال����ح����ري����ري ل��� 
ال���ش���ه���ي���د  ال������رئ������ي������س  ان  سبقلا 
رف���ي���ق ال���ح���ري���ري ق�����رر ان ي��رس��ل��ه 
ال���ى ال��س��ع��ودي��ة، وع��ن��دم��ا س��أل��ه عن 
السبب، أجابه: سأجيب عن سؤالك 

الحقًا.
وبعد سنتني قال لي الشهيد: تريد 
ارس��ل��ت��ك؟ فأجبته:  مل���اذا  ت��ع��رف  ان 
»أن���ا س��أق��ول ل��ك مل����اذا؟« ل��ك��ي أتعلم 

الصبر.

مشروعي لحل األزمة االقتصادية خْلق وظائف للشباب اللبناني 

وع��ن مقاربت��ه لحل األزم��ات االقتصادية في لبنان ق��ال بهاء الحريري ل� سبقلا: مش��روعنا لحل 
أزمــة لبنــان عبر خلــق الوظائف للشــباب اللبناني، انــا اتكلم كرجــل اعمال وهــذه خطط قابلة 

للتطبيق. وفي لبنان 4 مقومات أساسية يجب االستفادة منها لخلق فرص عمل هي:

القطاع المصرفي، وهذا يتطلب أواًل إعادة تأهيله.

السياحة، فقد كان لبنان المصيف إلخواننا الخليجيين، وهذا موضوع مهم وضروري.

في  مشكلة  هناك  ولكن  ممتازة،  اللبنانية  فالبضاعة  الغذائية،  المنتجات 
تعليبها، وإذا استطعنا أن نقوم بطريقة تعليب سليمة، فهذا موضوع ضخم 

ويؤمن وظائف مستدامة.

كبيرًا  ع��ددًا  سيؤمن  وهذا  للمنطقة،  تعليميًا  مركزًا  لبنان  جْعل  عبر  التعليم 
وضخمًا من الوظائف. 

¶ حزب الله تسّبب بعزل 
لبنان عن محيطه العربي 

والخليجي

¶ لن نحصل على قرش واحد 
ما لم يتم حل مسألة الحزب 

وتدخالته

¶ دخول لبنان في سياسة 

المحاور أدى إلى انهياره.. 
ونؤيد طرح البطريرك للحياد 

¶ ال يمكن لنا أن نرى 

التنازالت التي تقدمها 
القيادات السّنية ونمّر 

عليها مرور الكرام 

¶ التحالف الرباعي بعد 
اغتيال والدي كان خطًأ.. 

وهو الذي أّمن الحماية 
لهذا السالح

¶ الحلفان الرباعي 
والخماسي بالنسبة لي من 

المحّرمات

¶ نحن على تواصل مع 

المملكة.. ونريد أفضل 
العالقات بين لبنان 

والسعودية

¶ لبنان داخل الكارثة.. وال 
نّية لدى الطاقم الحاكم 

لمعالجة األوضاع

¶ حزب الله وزعماء الحرب 

دمروا الجوهرة التي تركها 
رفيق الحريري

¶ موضوع رئاسة الوزراء 

غير وارد إطالقًا.. وهدفي 
تأمين الوظائف للشباب 

اللبناني

¶ المنظومة نفسها اختارت 
مصطفى أديب كما كان 

يحصل سابقًا.. وأؤيد شعار 
»كّلن يعني كّلن«

¶ أتمنى نجاح المبادرة 
الفرنسية.. لكن األولوية 

يجب أن تكون لمعالجة ملف 
سالح حزب الله وبناء الدولة

»لن نتراجع عن مطلب تسليم سالح حزب الله.. ومن المستحيل أن تستمر هيمنته الداخلية«

بهاء الحريري في حوار لـ سبقلا:
سأعلن عن مشروعي قبل نهاية العام

أجراه: نعيم درويش
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