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سياسة
على الغالف

العالقات السعودية ـ اإلسرائيلية «الحميمة» إلى
العالقات الحميمة بين العدو اإلسرائيلي ومملكة آل سعود ،كما اللقاءات والزيارات الرفيعة المستوى ،لم تعد سرًا .لم
تعد تل أبيب تجد حرجًا في إخراج هذه اللقاءات الى الضوء ،طالما أن السعودية «بملكها وأمرائها ،ال يخجلون من العالقة
مع إسرائيل»
يحيى دبوق
ك ـش ـفــت ت ــل أبـ ـي ــب ،أم ـ ــس ،ع ـبــر ال ـق ـنــاة
العاشرة العبرية ،وبرضى من الرقابة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،عـ ــن زيـ ـ ـ ــارة وف ـ ــد رس ـمــي
إسرائيلي رفيع للرياض قبل أسابيع،
ضمن سلسلة زيارات مماثلة للمملكة
في الفترة األخيرة.
ويأتي هذا اإلعالن على وقع التطورات
األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى ال ـس ــاح ـت ــن ال ـس ــوري ــة
واإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،ح ـي ــث بـ ــات واضـ ـح ــا أن
مصالح الجانبني باتت مشتركة ،كما
بـ ــات أع ــداؤهـ ـم ــا م ـش ـتــركــن .وع ـنــدمــا
تتعمد تل أبيب اإلعــان عن مثل هذه
ّ
الـ ـ ــزيـ ـ ــارات ،ف ـه ــي ت ـه ــدف الـ ــى تـطــويــع
الــرأي العام لــدى شركائها من «الــدول
ال ـعــرب ـيــة امل ـع ـت ــدل ــة» ،وال ـت ـم ـه ـيــد لنقل

وبال أثمان ،بدل أن يكون حل القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ه ــو امل ــدخ ــل لـلـتـطـبـيــع،
األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ي ـم ـ ّـك ــن الـ ـع ــدو م ــن ف ــرض
تسوية على السلطة الفلسطينية من
دون تنازالت إسرائيلية.
الـ ـقـ ـن ــاة الـ ـع ــاش ــرة ال ـع ـب ــري ــة أش ـ ــارت
ال ــى زي ــارة وف ــد إســرائـيـلــي لـلــريــاض،
برئاسة شخصية إسرائيلية رفيعة،
التقى خاللها املسؤولني السعوديني،
ض ـمــن م ــا س ـم ـتــه ال ـق ـن ــاة «ال ـع ــاق ــات
الحميمة ج ـدًا ج ـدًا مــع الـسـعــوديــة».
وأشارت القناة الى أنها لن تستطيع
الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث عـ ـ ــن تـ ـف ــاصـ ـي ــل الـ ـ ــزيـ ـ ــارة
وأه ــدافـ ـه ــا ،ألن ال ــرق ــاب ــة الـعـسـكــريــة

اإلسرائيلية ال تسمح بنشرها .لكنها
أك ــدت أن ال ــزي ــارة تـمــت قـبــل أســابـيــع
معدودة فقط ،و»مــا يمكن قوله هنا،
إن املـمـلـكــة ال ـس ـعــوديــة ب ـق ـيــادة املـلــك
سلمان واألمـ ــراء الـجــدد مــن حــولــه ال
يـخـجـلــون مــن الـعــاقــة مــع إســرائـيــل،
وال ي ـ ـ ـبـ ـ ــدون اه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــا ب ــال ـق ـض ـي ــة
الفلسطينية الـتــي يضعونها أسفل
سـ ـ ّـلـ ــم اهـ ـتـ ـم ــامـ ـه ــم» .وأوض ـ ـح ـ ــت أن
«السعوديني يؤكدون لإلسرائيليني،
في لقاءاتهم ،أنهم غير مهتمني بما
يفعله األخيرون مع الفلسطينيني ،بل
يريدون إسرائيل الى جانبهم بكل ما
يتعلق بإيران بعدما تركت الواليات

املتحدة املنطقة» .ولفتت القناة الى
أن اللقاء األخير ،قبل أسابيع ،لم يكن
استثنائيًا ،بل «هناك دفء كبير في
الـعــاقــات بــن إســرائـيــل والسعودية،
وهـنــاك لـقــاءات كثيرة جــرت بالفعل،
لكن ال يمكن الحديث عنها» ،و»هــذه
ال ـل ـقــاءات تشير ال ــى مـسـتــوى ال ــدفء
فــي ال ـعــاقــات الــرائ ـعــة جـ ـدًا ،الـقــائـمــة
مع السعودية ،وأيضًا مع باقي دول
الخليج».
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـق ـ ـنـ ــاة فـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــريـ ــرهـ ــا أن
«إســرائـيــل نجحت فــي إقــامــة عالقات
فـ ــي م ـن ـت ـهــى ال ـح ـم ـي ـم ـيــة مـ ــع ال ـ ــدول
الـسـنـيــة امل ـع ـتــدلــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ومــن

بينها مصر ودول الخليج» .ولفتت
الـ ـ ــى أن «املـ ـص ــال ــح ب ـي ـن ـنــا وب ـي ـن ـهــم
مـتـشــابـهــة ،وم ــا يقلق ال ــدول السنية
ي ـق ـل ــق إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وتـ ـح ــديـ ـدًا فـ ــي مــا
يـتـعـلــق ب ــداع ــش وامل ـت ـطــرفــن الـسـ ّـنــة،
إضــافــة ال ــى امل ـحــور الـشـيـعــي بقيادة
إيران» .والالفت في تقرير القناة ،هو
ن ـظــرة الـسـعــوديــة ال ــى إم ـكــان إخ ــراج
ال ـعــاقــات ال ــى ال ـع ـلــن ،ف ــ»ه ــذه ال ــدول
تـشـتــرط لـنـقــل الـعــاقــة مــن ال ـســر إلــى
الـ ـعـ ـل ــن ،ب ـ ــأن ت ـظ ـه ــر إس ــرائـ ـي ــل أن ـهــا
ت ـح ــاول ال ـع ـمــل ع ـلــى ح ــل الـ ـن ــزاع مع
الفلسطينيني ،وإال فستبقى العالقة
في الغرف املغلقة».

سلمان واألمراء الجدد ال يخجلون بالعالقة( :أرشيف)

وفد إسرائيلي رفيع
زار الرياض :األولوية لمواجهة
إيران ،ال فلسطين!
ال ـع ــاق ــات ال ـقــائ ـمــة س ـ ـرًا الـ ــى املــرح ـلــة
العلنية املطلوبة إسرائيليًا ،كما طالب
أخ ـي ـرًا ،رئ ـيــس الـحـكــومــة اإلســرائـيـلــي
بنيامني نتنياهو.
وي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدو أن ال ـ ـ ــرق ـ ـ ــاب ـ ـ ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،وم ــن ي ـقــف وراء هـ ـ ــا من
قيادة سياسية في تل أبيب ،أدركت أن
الخروج بالعالقات مع السعودية الى
العلن بــات هــدفــا ملحًا يجب تحقيقه
سريعًا في ظل التطورات األخيرة في
امل ـن ـط ـقــة ،األمـ ــر الـ ــذي يـمـكــن ت ــل أبـيــب
مــن االن ـت ـقــال ال ــى مــرحـلــة مـتـقــدمــة مع
السعوديني تـحــديـدًا ،لجهة التنسيق
وال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف ،ل ـ ــ»مـ ــواج ـ ـهـ ــة األخ ـ ـطـ ــار
املشتركة».
ويعد هذا االنتقال ،بالتبعية ،انتصارًا
ملنطق اليمني اإلسرائيلي الذي يترأسه
نتنياهو ،تجاه القضية الفلسطينية.
إذ يـ ـ ـ ــروج األخـ ـ ـي ـ ــر ل ـن ـظ ــري ــة أن رف ــع
م ـس ـت ــوى الـ ـع ــاق ــات م ــع ال ـس ـع ــودي ــة،
وغيرها مــن «دول االع ـتــدال العربي»،
هو املدخل لحل القضية الفلسطينية

تقرير

لقاء الحريري ـ مراد :سقوط أحادية المستقبل
أسامة القادري
ب ـعــد ع ـ ــداوة اس ـت ـمــرت  11عــامــا بني
ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـح ــري ــري وال ــوزي ــر
السابق عبد الرحيم مراد ،حل األخير
ّ
ضيفًا على األول األسـبــوع املــاضــي.
بسحر ساحر فتح باب بيت الوسط
أم ـ ـ ــام رئـ ـي ــس ح ـ ــزب االتـ ـ ـح ـ ــاد ،أبـ ــرز
الشخصيات السنية في  8آذار ،الذي
واجــه طــوال هــذه السنوات اتهامات
مستقبلية خرقت كل السقوف .فهل
«اقـتـنــع» تيار املستقبل ،أخـيـرًا ،بأن
ال ـش ــارع الـسـ ّـنــي لـيــس مـطـ ّـوبــا ل ــه ،أم
أن أم ـرًا أتــى مــن الــريــاض باالنفتاح
ال ـ ـحـ ــريـ ــري عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــراد وغ ـ ـيـ ــره مــن
الشخصيات الـسـنـ ّـيــة املتحالفة مع
السني»
حــزب الـلــه لسحب «الـغـطــاء
ّ
عن الحزب في الحرب التي أعلنتها
عليه السعودية أخيرًا؟

بـحـســب م ـص ــادر مـ ّـطـلـعــة ،االنـفـتــاح
السعودي على مراد بدأ منذ تمايز
ف ــي م ــوق ـف ــه م ــن الـ ـح ــرب ف ــي ال ـي ـمــن
ع ـ ــن مـ ــوقـ ــف ح ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه ،وإعـ ــانـ ــه
مـ ــن الـ ـق ــاه ــرة ق ـب ــل أشـ ـه ــر أن «أمـ ــن
ال ـس ـع ــودي ــة م ــن أم ـ ــن الـ ـيـ ـم ــن» .ك ــان
ه ــذا الـتـصــريــح «كـلـمــة ال ـس ــر» الـتــي
أقـنـعــت الــريــاض ،بتشجيع مصري
وإماراتي ،بإسقاط الفيتو عن «أبو
حسني» واستقباله واالستماع الى
رأيــه بضرورة فتح الحوار
السني ـ
ّ
السني .بعدهاُ ،ك ّلف وزير الداخلية
ّ
نـهــاد املـشـنــوق بــالـتــواصــل مــع مــراد
للوصول الــى صيغة للتفاهم بينه
وبني الحريري .وتلفت املصادر الى
أن األخير التقى ،قبل موافقته على
منسق الـبـقــاع األوســط
عقد الـلـقــاءّ ،
أيــوب قزعون ،وسمع منه تشجيعًا
على ال ـحــوار مــع م ــراد ال ــذي يحظى

ب ـتــأي ـيــد ح ـتــى ب ــن م ــؤي ــدي ال ـت ـيــار،
عـلــى عـكــس م ــا نـقـلــه ال ـنــائــب جـمــال
ال ـ ـجـ ــراح وم ـن ـ ّـس ــق ال ـب ـق ــاع ال ـغــربــي
ح ـ ـمـ ــادي ج ــان ــم ال ـ ـلـ ــذان اعـ ـتـ ـب ــرا أن
م ــراد سـيـكــون الــرابــح األكـبــر مــن أي
مصالحة.
وفــور اإلعــان عن لقاء بيت الوسط،
س ـ ـ ــاد االرتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاح ق ـ ــواع ـ ــد الـ ـط ــرف ــن.
الـ ـح ــري ــري ــون اعـ ـتـ ـب ــروه ب ـم ـث ــاب ــة ل ـ ّـم
لـلـشـمــل ول ــو أت ــى م ـت ــأخ ـرًا ،وسـحـبــا
للبساط من تحت حزب الله في قرى
ال ـب ـقــاع ذات الـغــالـبـيــة الـسـنـ ّـيــة التي
ملــراد نفوذ فيها .أمــا أنصار األخير،
فـ ـ ـ ــرأوا ف ـي ــه اعـ ـت ــراف ــا مـ ــن املـسـتـقـبــل
ب ــوج ــود ت ـي ــارات أخـ ــرى ف ــي ال ـشــارع
الـ ـس ـ ّـن ــي .ل ـك ــن «ص ـ ـقـ ــور» املـسـتـقـبــل،
خصوصًا املحسوبني على الجراح،
رأوا فيه «مهزلة وحلقة في سلسلة
التراجع الحريري املستمر» .رغم أن

الـجــراح ومعه النائب زيــاد الـقــادري
سمعا مــن الـحــريــري ال ــذي التقاهما
قبل ســاعــات مــن اجتماعه بـمــراد ما
م ـف ــاده« :ال أريـ ــد جـ ـوًا عــدائ ـيــا تـجــاه
مـ ـ ـ ــراد .ع ـل ـي ـنــا أن ن ـت ـف ـهــم ح ـض ــوره
ال ـش ـع ـبــي ،وأنـ ــه مـتـمــايــز ع ــن حليفه
حزب الله في مواقفه من السعودية».
وطلب مــن نائبيه نقل تمنياته الى
ق ـيــادات الـتـيــار فــي الـبـقــاع الحريري
ب ـع ــدم االع ـ ـتـ ــراض أو ال ـت ـهـ ّـجــم على
هذه املصالحة «ملا فيها من مصلحة
ألبناء املنطقة والطائفة».
وعـ ـلـ ـم ــت «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن الـ ـح ــري ــري
سيلتقي هذا األسبوع عمر الصيفي
وعـمــر م ــراد الـلــذيــن يـقــاضـيــان مــراد
ويطالبان بإقصائه عن إدارة أوقاف
مؤسسات «الغد االفضل» و»جمعية
ّ
الـ ـنـ ـهـ ـض ــة االس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة الـ ـخـ ـي ــري ــة»
إلقناعهما بتهدئة األجواء.

أوس ـ ــاط مـطـلـعــة ّأك ـ ــدت ل ــ»األخ ـب ــار»
أن لـ ـق ــاء ال ـ ـحـ ــريـ ــري ومـ ـ ـ ــراد تـخـلـلــه
ت ـف ــاه ــم ع ـل ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة
واختيار مجالس بلدية واختيارية
تــوافـقـيــة لـخــدمــة األه ــال ــي .وأضــافــت
أن ال ـحــريــري أش ــاد بــإن ـجــازات مــراد
على الصعيد املؤسساتي في غياب
مؤسسات الدولة وتراجع مؤسسات
الـحــريــري االجـتـمــاعـيــة .وتــزامـنــا مع
اللقاء ،علمت «األخبار» أن اجتماعًا
عـقــد بــن ق ـيــادات مــن ح ــزب االتـحــاد
وتيار املستقبل تم االتفاق فيه على
تهدئة معارضي اللقاء فــي صفوف
الطرفني.
م ـص ــادر ف ــي ق ــوى  8آذار ل ــم ت ـ َـر في
الـ ـلـ ـق ــاء «ن ـق ـل ــة مل ـ ـ ــراد مـ ــن ض ـف ــة إل ــى
«دليال على أن
أخــرى» ،بل اعتبرتها
ً
 8آذار هي قوى متحالفة تتمايز في
ما بينها حول أمور عديدة».

