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تحليل إخباري

ـيق الحريري

الشارع العربي ..عامل يكبح إسرائيل
يحيى دبوق

أب ��واب ��ه« :ف ��ي ال �خ��دم��ات ال �خ��اص��ة ،وف��ي
حياتي الخاصة وعالقاتي ونمطها ،في
السياسة ،ال تنسوا أن الكورة لي».
ف ��ي م ��ا ي �خ��ص دي � ��ون س �ع��د ال �ح��ري��ري،
ي�ط�م�ئ��ن م �ك ��اري« :امل� ��ال ب�خ�ي��ر .إذا ك��ان
ع � �ن� ��دك  10آالف دوالر وع� �ل� �ي ��ك دي ��ن
أل �ف��ان ،ك�ي��ف ي�ك��ون وض �ع��ك؟ ه��ذا وض��ع
ال � �ح� ��ري� ��ري» .ي �ه ��اّت ��ف ن� � ��ازك ال �ح ��ري ��ري
أثناء املقابلة ليهنئها« :مبروك الحفيد
ال� � �ج � ��دي � ��د» ،ث � ��م ي� � �ق � ��ول« :ع �ل�اق � �ت ��ي ب ��آل
ال�ح��ري��ري م�م�ت��ازة ،وأن��ا ف��رد م��ن البيت،

ورف �ي��ق ال �ح��ري��ري ج��زء م��ن ي��وم�ي��ات��ي»،
قبل أن يرحل في صورة الرئيس الشهيد
معتمرًا قبعة راعي البقر األميركية.
«سعد كبر وكنت أعمل مع أبيه ،تربطني
به عاطفة صداقة وأب� ّ�وة .لذلك أستطيع
أن أب ��دي م�لاح�ظ��ات��ي ح�ين ي�خ�ط��ئ ...لو
عاد رفيق الحريري ورأى ،أكيد سيكون
ع�ن��ده م�لاح �ظ��ات» .ث��م ف��ي ت�ق��وي��م سعد
ال �ح��ري��ري« :ق�ل��ت ل��ه إن��ه أخ�ط��أ ح�ين زار
سوريا ّ
وعول على س ــــ س ،والله شاهد
على أنه لم يسمعني».
في حديث القهوة واألخ��ذ وال��رد يسائل
ن �ف �س��ه« :أن � ��ا أع � ��رف م ��ن ق �ت��ل ال �ح��ري��ري
ول �ك��ن ل��ن أق � ��ول» ،ث��م ي�ل� ّ�م��ح إل ��ى ال�ن�ظ��ام
السوري مستدركًا« :لكنني متأكد من أن
االس�ت�خ�ب��ارات األميركية واإلسرائيلية
كان عندهما علم بأن شيئًا بهذا الحجم
سيحدث في لبنان ّ
ومررتاه» .يرفع إبطه
ّ
ً
ّ
ّ
منسميها قبة باط» .يقلب
قائال «نحنا
أوراقه ،يأكل قلمه ويستكمل مع األسئلة:
«ألن م��ا ح��دث ب�ع��د مقتل ال�ح��ري��ري من
مصلحة إسرائيل وأميركا».
ي �ق� ّ�ر ف��ري��د م �ك ��اري ب �ب �س��اط��ة وص��راح��ة
ّ
وضحكة أن املرحلة التي سلطت ث��ورة
األرز وال� �ح ��ري ��ري ع �ل��ى ح �ك��وم��ة ل�ب�ن��ان
ك��ان��ت م��ن مصلحة أم�ي��رك��ا وإس��رائ �ي��ل.
وع�ن��د إع ��ادة ال �س��ؤال ي�ب��رر نفسه بمثل
خ��اص ب��ه« :إذا ك��ان عندك أخ��وان ومات
أحدهما ،ت��زداد حصة من الورثة .ولكن
هل تفرح بأن أخًا لك مات؟».
ّ
«ازدادت ال��ورث��ة» ف��ي ال�س�ي��اس��ة ،لكنها
ّ
تقلصت في املال .يستغرب فريد مكاري
أن تغلق أميركا مصرفًا له (اللبناني ــــ
الكندي) بتهمة دعم املقاومة ويقول «أنا
ّ
لي تاريخ في موقفي ضد حزب الله ،لكن
األم�ي��رك�ي�ين منفتحون ،ل��ذل��ك يعاقبون
حلفاءهم».
لكن ف��ي قصة البنك ال��ذي ُينسب دائمًا
إل� ��ى ف��ري��د م� �ك ��اري ،ه ��و م �ج��رد ش��ري��ك،
حصته وحصة أخيه ال تتعدى  .%15إال
أن في بيع البنك نكسة ما على مكاري.
ّ
يبحث عن استثمار جديد ويفكر .وفي
ط��ري �ق��ه م � ّ
�ودع ��ًا ال� � ��زوار ،ي �س��أل ع��ن أداء
سيارة  ،kiaال ليشتري مثلها البنه ،بل
ألنها شركة تعني له« .كنت وكيلها في
يوم من األيام».

وردًا على مواقف البطريركّ ،
عبر مفتي
ال �ج �م �ه��وري��ة م�ح�م��د رش �ي��د ق �ب��ان��ي عن
احترامه ملوقف الراعي الذي «له أسبابه
الخاصة في الطائفة املسيحية» ،مؤكدًا
أن املسلمني ،ط��وال العهود اإلسالمية،
رغ��م م��ا ح��دث فيها م��ن ف�ت�ن« ،ح��اف�ظ��وا
ع�ل��ى اآلخ� ��ر» ،ب��دل�ي��ل اس�ت�م��رار ال��وج��ود
امل �س �ي �ح��ي ال ��واس ��ع ف ��ي م �ص��ر ول �ب �ن��ان
وسوريا .وردًا على سؤال بشأن احتمال
ل� �ق ��ائ ��ه ال ��رئ� �ي ��س س� �ع ��د ال � �ح� ��ري� ��ري ف��ي
السعودية ،إذ كان في طريقه إليها ،قال
قباني إن زيارته تهدف إلى املشاركة في
مؤتمر وسيعود إلى لبنان قبل انتهاء
هذا املؤتمر.
وفي أول إعالن رسمي سوري عن وجود
م��وق��وف�ي�ن ف ��ي ج��ري �م��ة اغ �ت �ي��ال ال �ق��ائ��د
ال �ع �س �ك��ري ل �ح ��زب ال �ل ��ه ع �م ��اد م�غ�ن�ي��ة،
أذاع التلفزيون السوري اعترافات رجل
أردن� ��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ق ��دم ن�ف�س��ه ب��اس��م
إي ��اد ي��وس��ف أن�ع�ي��م ( 35ع��ام��ًا) ،ق��ال إن
إس��رائ�ي��ل جندته ع��ام  2006بعد زي��ارة
مل��دي �ن��ة ال �خ �ل �ي��ل ف ��ي ال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة.
وق � ��ال ال �ع �م �ي��ل اإلس ��رائ �ي �ل ��ي ،امل �ف �ت��رض
أنه كان يتخذ من الالذقية مقرًا له ،إنه

أرس��ل إلى دمشق ثالث م��رات في مطلع
ش �ب��اط ،وط �ل��ب م�ن��ه ف��ي امل��رت�ين األول ��ى
وال�ث��ان�ي��ة أن يستكشف م�ك��ان��ًا ب��ال�ق��رب
من السفارتني الكندية واإليرانية بحثًا
عن الفتات ملكاتب تابعة لحزب الله أو
حماس .وفي املرة الثالثة في  12شباط،
أرس � ��ل إل� ��ى ش � ��ارع ج��ان �ب��ي ش��اه��د ف�ي��ه
سيارة من ط��راز باجيرو فضية اللون.
وع �ن��دم��ا ت �ح��رك��ت ال �س �ي��ارة ،ط �ل��ب منه
قائده اإلسرائيلي أن يتعقبها فرفض،
لكنه أعطاه رقمها.
وب �ح �س ��ب ك �ل�ام� ��ه ،ف ��إن ��ه اك �ت �ش ��ف ب�ع��د
ع��ودت��ه إل��ى ال�لاذق �ي��ة أن ال �س �ي��ارة التي
فجرت هي نفسها التي رآها في شارع
ج��ان �ب��ي ف ��ي دم �ش ��ق ف ��ي ي� ��وم ال �ه �ج��وم
نفسه .وواص��ل انعيم تقديم املعلومات
إلى اسرائيل ،وخاصة بشأن الشحنات
ال �ت��ي ت �ص��ل إل ��ى س��وري��ا ع �ب��ر م�ي�ن��اءي
طرطوس والالذقية حتى ألقي القبض
عليه .ول��م يشر إل��ى وق��ت القبض عليه
أو كيف عرفت السلطات السورية بشأن
ت �ج �س �س��ه .ورب� ��ط ال �ت �ل �ف��زي��ون ال �س��وري
بني اعترافات أنعيم و«حجم املؤامرات
الخارجية ضد سوريا».

ال�س�م��ة ال��رئ�ي�س��ة ل �ح��راك إ ّس��رائ �ي��ل ف��ي م��رح�ل��ة ال �ث��ورات
العربية هي االنكفاء والترقب .الواضح أن هامش املناورة
بات ضيقًا ومحدودًا ،واملبادرة والقدرة على ال� ّ
�رد بلغتا
ح �دًا م��ن االن�ك�ب��اح ي��دف��ع ت��ل أب�ي��ب إل��ى ال �ت��ردد كثيرًا قبل
ات �خ��اذ أي ق� ��رارات اع�ت��دائ�ي��ة .وع�ل��ى نقيض م��ن امل��اض��ي
عندما كانت أحد أعمدة املشهد االستراتيجي والسياسي
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،ال تصنع إس��رائ �ي��ل األح � ��داث ،ب��ل تتلقاها،
ّ
سيرتد
وت��درك أن أي تدخل منها في ساحات املواجهة
سلبًا عليها.
ف �ق��دان ال �ق��درة وال �ب��دائ��ل العملية ض��د األع� ��داء ي��دف��ع تل
أبيب إل��ى االك�ت�ف��اء القسري ب��ال��ره��ان على حلفائها ،من
ال�غ��رب وال�ع��رب ،الساعني إل��ى اح�ت��واء ال�ث��ورات العربية،
وتحريض بعضها وتوجيهه .لكن ما يثقل على إسرائيل
أك�ث��ر أن واش�ن�ط��ن أي�ض��ًا ت�ح��رص ب��دوره��ا ع�ل��ى ل�ج��م تل
ّ
التسبب بما يربك مساعيها ومساعي
أبيب ومنعها من
حلفائها في املنطقة.
أسوأ ما في التداعيات السلبية من ناحية إسرائيل ،في
ه��ذه املرحلة تحديدًا ،أن يفهم أع��داؤه��ا واق��ع انكباحها،
ّ
وتقلص م��ا لديها م��ن ق��درة على امل �ب��ادرة ف��ي اتجاهني:
ُ
ما يرتبط بعمل عدائي ابتدائي تقدم عليه ،أو الرد على
عمل يبادر إليه األع��داء ضدها .من هنا ،ف��إن إح��دى أهم
املصالح اإلسرائيلية في ه��ذه املرحلة هي الحفاظ على
ص��ورة االق�ت��دار وحرية الحركة وامل�ب��ادرة وال� ّ
�رد القاسي
والعنيف .وبحسب املفهوم اإلسرائيلي ،أن ي��درك حزب
ال �ل��ه وال �ف �ص��ائ��ل الفلسطينية امل �ق��اوم��ة ف��ي ق �ط��اع غ��زة،
وأي �ض ��ًا س ��وري ��ا ف ��ي ظ ��ل أزم �ت �ه��ا ال��داخ �ل �ي��ة ،أن ه��ام��ش
املناورة قد تقلص أمام تل أبيب ،وأنها باتت مكبوحة عن
ّ
شهيتهم» على تسخني أمني
امل�ب��ادرة وال��رد ،قد «يفتح
على إح��دى الجبهات ،أو حتى كلها ،في «محاولة منهم
الح�ت��واء أزم��ات�ه��م ال��داخ�ل�ي��ة» .وه��ذا التقدير يبدو قائمًا
وموجودًا بقوة في إسرائيل ،وجرى التعبير عنه في أكثر
من مناسبة أخيرًا ،وتحديدًا مع بدء األزمة السورية.
يستدعي الحؤول دون ذلك ً
أداء سياسيًا وإعالميًا خاصًا
ُ
ّ
فهم م��ن خالله أع��داء ه��ا أنها غير مقيدة
م��ن إس��رائ�ي��ل ،ت ِ
بالقدر ال��ذي هي عليه .إنها «ع��دة شغل» إع��ادة االعتبار
إلى قدرة الردع اإلسرائيلية في فترات القصور واالنكباح
عن العمل الفعلي .من هنا يمكن فهم ما يرد من تل أبيب،
وما قد يرد ،من تهديدات و«عرض عضالت» تصدر بني
ال�ح�ين واآلخ��ر ت�ج��اه لبنان وق�ط��اع غ��زة وأي�ض��ًا س��وري��ا،
م��ع ك�ث�ي��ر م��ن امل �ق��ارب��ة ال �ج��دي��دة ال�ق��دي�م��ة ،ك��ال�ك�ش��ف عن

إجراء مناورات «غير مسبوقة» ،ووسائل قتالية جديدة
م�ت�ط��ورة ب��ات��ت ف��ي خ��دم��ة الجيش اإلس��رائ�ي�ل��ي ،وال��وع��د
باالنتصار في الحرب ،وغيرها...
لكن إلى متى تستمر حالة االنكفاء اإلسرائيلية؟ اإلجابة
أس��اس��ًا ،وم��ا زال��ت ،مرتبطة ب�ق��درة امل�ق��اوم�ين م��ن ناحية
عسكرية وفعلية على منع إخ��راج الخيارات االعتدائية
اإلسرائيلية إلى ّ
حيز التنفيذ .لكن املرحلة تشهد أيضًا
ع�ل��ى ع��ام��ل إض��اف��ي زاد م��ن م�س�ت��وى ك�ب��ح ص��ان��ع ال�ق��رار
في تل أبيب ،وهو استمرار حالة الغموض وعدم اليقني
حيال الثورات العربية ،والوجهة التي ستصل إليها ،إذ
ت��درك إس��رائ�ي��ل ج�ي�دًا أن�ه��ا إن ب ��ادرت إل��ى فعل اعتدائي
واس��ع ال�ن�ط��اق ،فستدفع ،أو ت�ع� ّ�ج��ل ،بوجهة األم ��ور إلى
حيث ال تريد ،س��واء في مصر أو في األردن أو حتى في
سوريا .يستتبع منها ذلك ،بالضرورة ،مواصلة التمسك
بحالة االنكفاء واالمتناع عن تنفيذ اعتداءات ،وتحديدًا
تلك الواسعة منها.
إال أن ال� �ب ��ارز ،م��ن ن��اح �ي��ة ف�ع�ل�ي��ة ،وم �ه �م��ا ك��ان��ت م��آالت
الثورات العربية وإمكان نجاح واشنطن في احتوائها،
أنه يمكن التأكيد أن أهم تغيير قد تحقق حتى اآلن ،من
ناحية إس��رائ�ي��ل ،ه��و انتهاء عهد االع�ت�م��اد اإلسرائيلي
واألميركي على الحكام العرب وتجاهل الشارع العربي
ً
الذي بات عامال مؤثرًا في أي قرارات قد تتخذها تل أبيب.
ً
شهدت ساحة املواجهة أخيرًا في قطاع غزة دليال ّ
حسيًا
وملموسًا على م��دى تأثير ال�ش��ارع العربي الكبحي في
ّ
دفع إسرائيل إلى االنكفاء عن شن اعتداء واسع النطاق
على غ��زة ،خ�لال وف��ي أعقاب العمليات النوعية األخيرة
في إيالت ،رغم أنها جبت أثمانًا باهظة من اإلسرائيليني.
كاد الهاجس اإلسرائيلي أن يجبر الشارع املصري ،الذي
أثبت حضوره وفاعليته في األيام القليلة املاضية ،حكام
ال �ق��اه��رة ال �ج��دد ع�ل��ى االب �ت �ع��اد أو تعجيل االب �ت �ع��اد عن
إسرائيل .في ذلك يؤكد رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي،
ب �ن��ي غ��ان �ت��س( ،ي ��دي �ع ��وت أح ��رن ��وت  )2011/06/01أن
«ال�ش��ارع العربي ب��رز العبًا جديدًا في املنطقة ،ويفرض
تحديدات جديدة على الجيش اإلسرائيلي».
ُ
ضرورتان :الحفاظ
إذًا ،تمسك بالحراك العملي لتل أبيب ّ
ع�ل��ى ص� ��ورة إس��رائ �ي��ل ال ��رادع ��ة وال �ت��وث��ب ال ��دائ ��م ح�ي��ال
األع ��داء ،مقابل ض��رورة االنكفاء منعًا م��ن إث��ارة الشارع
العربي وإمكانياته في التأثير على التغيرات في املنطقة.
ّ
وك �م��ا ي �ب��دو وي��ت �ض��ح ،ف ��إن ال�غ�ل�ب��ة ل �ل �ض��رورة ال�ث��ان�ي��ة،
ض��رورة االنكفاء ،وخاصة أنها مقرونة بعامل آخر أكثر
تأثيرًا ،وهو قدرة املقاومني من ناحية عسكرية ،التي ثبت
ّ
أنها منعت ،لسنوات خلت ،إسرائيل من شن اعتداءاتها.

علم
و خبر
صندوق السنيورة

ما قل
ودل
أكد أحد ّ
املقربني من
الرئيس سعد الحريري أن
القرض الذي حصلت عليه
شركة سعودي أوجيه،
البالغ  800مليون دوالر
أميركي ،لن يحل املشكلة

اض�ط��ر رئ�ي��س كتلة املستقبل ف ��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة إل��ى ال�ت��دخ��ل شخصيًا
عند بعض املتمولني الطرابلسيني إلقناعهم ب��وج��وب التبرع إلنشاء
ص �ن��دوق ي�ه�ت��م ب�ت�م��وي��ل ب�ع��ض امل �ش��اري��ع اإلن�م��ائ�ي��ة ف��ي امل��دي �ن��ة ،بعد
اكتشافه أن نواب املدينة املنضوين في كتلته يعجزون عن املبادرة في
ه��ذا االت �ج��اه .وبعد صعوبات ّ
جمة واجهها السنيورة ،اضطر أيضًا
إل��ى إقناع أح��د وجهاء املدينة ب��أن يكون اللقاء في منزله ،األم��ر الذي
أح ��رج ال�ض�ي��وف ال��ذي��ن اض �ط��روا إل��ى تلبية ال��دع��وة ألس �ب��اب عائلية
وشخصية.
لكن الداعي ،الذي كان قد أبلغ السنيورة رفضه االكتتاب في الصندوق
املفترض ،بقي على موقفه ،األمر الذي أربك املتبرعني اآلخرين الذين لم
يستوعبوا كيف يتبرعون لصندوق يرفض أن يتبرع له الرجل الذي
دعاهم إلى سهرة إطالقه.

استياء إسالميي رومية من حكم كرم
املالية للحريري ،إذ إن هذا
املبلغ مخصص لتنفيذ
مشاريع في اململكة العربية
السعودية ،فيما مشكلة
الحريري املالية مرتبطة
ّ
بالديون املترتبة عليه وعلى
شركاته.

أث ��ار ال�ح�ك��م ال �ص��ادر ب�ح��ق ف��اي��ز ك ��رم ،ال�ق��اض��ي بسجنه ث�ل�اث س�ن��وات
ً
استياء عارمًا في أوساط اإلسالميني املسجونني
وخفضه إلى سنتني،
في سجن رومية ،وخاصة أن إحدى املجموعات التي حاكمها القضاء
العسكري تقضي عقوبات بالسجن تراوح بني ثالث سنوات و 4سنوات
بسبب مشاركة أفرادها في إطالق صواريخ على األراضي الفلسطينية
املحتلة.

وساطات ملنع استدعاء مدعى عليه
تسعى جهات سياسية وقضائية للحؤول دون استدعاء رجل أعمال
مدعى عليه من شقيقه ،بتهمة إساءة األمانة ،إلى إحدى فصائل الدرك
في ساحل املنت الشمالي .وتريد الجهات الضاغطة أن يخضع املدعى
عليه ،في ح��ال استدعائه ،للتحقيق معه من قبل ضابط معينّ برتبة
عقيد.

