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سياسة

جنون ابن سلمان :حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان

تحذيرات في تل أبيب من االنجرار وراء مطلب السعودية
علي حيدر
انضم رئيس حــزب العمل آفــي غباي
الــى املحذرين من تــورط إسرائيل في
حــرب ضــد حــزب الله فــي لبنان ،على
خلفية االزمــة السعودية ـ ـ اللبنانية.
يأتي هذا املوقف في خضم السجاالت
ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا ال ـس ــاح ــة الـسـيــاسـيــة
واالع ــام ـي ــة ح ــول امل ــوق ــف م ــن االزم ــة
ال ـ ـتـ ــي اف ـت ـع ـل ـت ـه ــا ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ضــد
ل ـب ـنــان ،وت ـقــديــر مفاعيلها الــداخـلـيــة
واالقليمية .يتقاطع استمرار إطــاق
امل ـ ــواق ـ ــف وال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر ح ـ ـ ــول ال ـ ـ ــدور
ال ــذي تلعبه إســرائ ـيــل دع ـمــا للخيار
ال ـس ـع ــودي ف ــي ل ـب ـنــان ،م ــع م ــا كشفه
األمــن العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله ،في كلمته ملناسبة أربعني
اإلمام الحسني ويوم شهيد حزب الله،
ب ــأن ال ـس ـعــوديــة طـلـبــت م ــن إســرائـيــل
ضرب لبنان.
ب ـعــد ت ـح ــذي ــرات ســاب ـقــة م ــن معلقني
ودبلوماسيني إسرائيليني (السفير
االسرائيلي السابق في واشنطن دان
شــاب ـيــرو) ،ش ـ ّـدد رئـيــس ح ــزب العمل
املعارض ،في مقابلة مع إذاعة «كان»،
ع ـل ــى أن «إس ــرائـ ـي ــل ال ت ـس ـت ـط ـيــع أن
تكون جــزءًا مــن أدوات السعودية في

الحرب ضد حزب الله» .وهو ما يدفع
الى التساؤل ّ
عما لديه من معلومات
تــدف ـعــه إلـ ــى ال ـت ـحــذيــر م ــن ل ـعــب دور
األداة ،م ــع اإلشـ ـ ــارة ال ــى أن ال ـقــانــون
االسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي يـ ـن ــص عـ ـل ــى ض ـ ـ ــرورة
التشاور بني رئيس الحكومة ورئيس
املـ ـع ــارض ــة (غ ـ ـبـ ــاي) ح ـ ــول ال ـق ـضــايــا
االستراتيجية.
وال م ـع ـنــى ل ــإس ـه ــاب الـ ـ ــذي ت ـعـ ّـمــق
ً
ف ـيــه غ ـب ــاي تـحـلـيــا ل ـخ ـيــار الـتــدخــل
العسكري وكلفته ،الــى جــانــب غيره
م ــن املـعـلـقــن وال ـخ ـب ــراء ،ل ــوال تــوافــر
م ـع ـلــومــات وتـ ـق ــدي ــرات ق ــوي ــة تـصـ ّـب
فـ ــي ه ـ ــذا االتـ ـ ـج ـ ــاه .ومـ ـ ّـمـ ــا ع ـ ــزز ه ــذا
ـف بــإطــاق
املـفـهــوم أن غ ـبــاي لــم يـكـتـ ِ
تـ ـح ــذي ــر ع ـ ـ ــام ،بـ ــل ت ــوغ ــل فـ ــي ش ــرح
ظــروف إسرائيل واألثمان والنتائج.
ولـ ـف ــت فـ ــي ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال م ـ ـحـ ــذرًا مــن
أن «إس ــرائـ ـي ــل ه ــي امل ـ ــوج ـ ــودة عـلــى
ح ـ ــدود ل ـب ـن ــان ول ـي ــس ال ـس ـع ــودي ــة»،
فــي إش ــارة الــى أن مــن سيدفع الثمن
امل ـب ــاش ــر ه ــم االس ــرائ ـي ـل ـي ــون ولـيــس
ال ـن ـظ ــام الـ ـسـ ـع ــودي .وأصـ ـب ــح األم ــر
أكـ ـث ــر وضـ ــوحـ ــا عـ ـن ــدم ــا ارت ـ ـقـ ــى فــي
توجيه دعــوة مباشرة الــى «حكومة
إســرائـيــل للتصرف بحكمة وح ــذر».
وت ـن ــاول الـسـيـنــاريــو ال ــذي سيترتب

ع ـل ــى أي خ ـط ــأ إس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي ه ــذا
االتجاه بالتحذير من «عدم الدخول
فــي لعبة الدومينو ،ألننا فــي نهاية
االمر سنجد أنفسنا في حرب أخرى
ف ــي ل ـب ـنــان» .تـكـشــف ال ـع ـب ــارات الـتــي
استخدمها غباي عن قلقه من محاولة
تذاكي حكومة نتنياهو باملبادرة الى
ضربات محددة ومحدودة ،وتحديدًا
عندما استحضر «لعبة الدومينو»
السـ ـتـ ـش ــراف م ــا س ـي ـتــرتــب ع ـل ــى ّ
أي

خ ـط ــوة إســرائ ـي ـل ـيــة م ــن هـ ــذا ال ـن ــوع.
ويـعـنــي ذل ــك أن ــه ي ـجــزم ب ــرد مــن قبل
حــزب الله باملستوى الــذي يستدرج
ردًا إســرائـيـلـيــا م ـضــادًا ثــم الـتــدحــرج
ن ـحــو حـ ــرب .ول ــو ل ــم ي ـكــن ل ــدي ــه هــذا
التقدير النتفى سيناريو الدومينو.
مــن هـنــا ،يكشف مــوقــف غـبــاي أيضًا
عن مدى تغلغل رسائل األمــن العام
ل ـحــزب ال ـلــه الــردع ـيــة ف ــي وع ــي ق ــادة
املؤسسة االسرائيلية.

غباي :الحرب ضد حزب اهلل ال طائل منها

أما عن خلفية الحذر الذي أبداه غباي
فقد أجمله في العبارة اآلتية« :واضح
أن ـ ـنـ ــا س ـن ـن ـت ـص ــر ف ـ ــي ح ـ ـ ــرب كـ ـه ــذه،
وواض ــح أن الـحــرب ستكون للجانب
ال ـث ــان ــي م ــؤمل ــة جـ ـ ـدًا ،ل ـكــن ه ــذه حــرب
ال طــائــل مـنـهــا» .املـسـتـغــرب فــي كــام
غباي محاولة الجمع بني تأكيده أن
إسرائيل ستنتصر في الـحــرب ،وفي
الــوقــت نفسه ستكون ال طائل منها.
تكشف عبارته األخـيــرة عن
مــع ذلــكّ ،
تقدير يتبناه أنها ستكون مــن دون
جــدوى ،الــذي يشكل عنصرًا أساسيًا
في معايير تحديد النصر.
في سياق التقارير االسرائيلية التي
ت ـت ـن ــاول م ــوق ــع ال ـك ـي ــان الـصـهـيــونــي
ودوره في االزمــة اللبنانية ـ ـ ويحمل
َ
ب ـع ـض ـهــا ط ــاب ـع ــا س ـجــال ـيــا ـ ـ ـ ـ ـ ع ـن ــون
امل ـ ـع ـ ـلـ ــق ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ف ـ ـ ــي ص ـح ـي ـف ــة
«ه ــآرت ــس» ،عــامــوس هــرئـيــل ،مقالته
بــأن «إســرائ ـيــل ال ت ـســارع إلــى القيام
بــالـعـمــل ال ـقــذر لـصــالــح الـس ـعــوديــة»،
وهـ ــو م ــا ي ـع ـكــس مـ ــدى ح ـض ــور هــذا
املـ ـفـ ـه ــوم ل ـ ــدى امل ـع ـل ـق ــن اإلع ــام ـي ــن
ف ــي ت ــل أب ـي ــب ،م ــؤك ـدًا أن امل ـســؤولــن
الـسـعــوديــن «ق ــد ي ـكــونــون مهتمني»
بـنـشــوب ح ــرب إســرائـيـلـيــة مــع حــزب
ال ـل ــه ،لـكـنــه رأى أن «إس ــرائ ـي ــل ليس

ريفي فشل في استنهاض البقاعيين ...وانقسام في صفوف العشائر
أسامة القادري
فشل مـنــاصــرو الــوزيــر الـســابــق أشــرف
ري ـف ــي ف ــي ال ـب ـق ــاع بـتـجـيـيــش ال ـش ــارع
ال ـب ـق ــاع ــي ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي الـ ـق ــرى ذات
ال ـغــال ـب ـيــة ال ـس ـن ـيــة لــاع ـت ـصــام تــأيـيـدًا
ل ـل ـس ـي ــاس ــة ال ـ ـسـ ـع ــوديـ ــة ،والس ـت ـق ــال ــة
الرئيس الحريري في بيروت .ولم يقصد
العاصمة منهم سوى عشرين شخصًا،
رغ ــم ال ــدع ــوات عـلــى شـبـكــات الـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي وحـ ــث م ـح ـبــي ال ـحــريــري
لـ ــاع ـ ـت ـ ـصـ ــام .كـ ـم ــا ف ـش ـل ــت ات ـ ـصـ ــاالت
السفارة السعودية بمشايخ العشائر
العربية في البقاعني األوسط والغربي
ل ـل ـح ـضــور ب ـك ـثــافــة إلـ ــى م ـقــر ال ـس ـفــارة
ملبايعة اململكة ومباركة خطواتها ،ما
أعـطــى انـطـبــاعــا عــن الـتـنــاقـضــات التي
تحيط بالحالة الحريرية.
وبعد اجتماعات فــي منسقية البقاع
األوس ـ ـ ـ ــط ،ب ـح ـض ــور ن ـ ــواب مـ ــن كـتـلــة
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ومـ ـنـ ـسـ ـق ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات،

دعـ ــا قـ ـي ــادي ــون ف ــي ال ـت ـي ــار «األزرق»
امل ـنــاصــريــن وامل ـح ــازب ــن ال ــى الـتــريــث
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــدئـ ـ ــة ،وتـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــب الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد
والـ ـخـ ـط ــاب ضـ ــد الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وعـ ــدم
اع ـت ـبــار الــرئ ـيــس ال ـح ــري ــري مـحـتـجـزًا
أو فــي اإلقــامــة الجبرية .ولفت قيادي
فــي التيار فــي البقاع األوس ــط إلــى أن
قيادته املركزية بعثت بتعميم تطلب
ف ـي ــه إب ـ ـ ــاغ املـ ـح ــازب ــن ع ـ ــدم اع ـت ـب ــار
الرئيس الحريري محتجزًا ،والتركيز
على فحوى وأسـبــاب االستقالة التي
جــاءت في البيان الــذي تاله الحريري
م ــن الـ ــريـ ــاض .ي ـض ـيــف الـ ـقـ ـي ــادي« :ال
ُيخفى على أحد أن حزب الله والرئيس
ميشال عون نجحا في تحويل الحديث
عــن مصير الــرئـيــس الـحــريــري إلــى ما
هو أهم من مضمون بيان االستقالة،
وح ـ ّـوال الـكــرة الــى ملعب اململكة التي
أصبحت مرتبكة بعد التصعيد الذي
انطلقت به» .واعترف بأن الشك سيطر
على معظم قياديي التيار ،فباتوا غير

ع ــاج ــزي ــن ع ــن ت ـصــديــق أن ال ـحــريــري
لـيــس فــي اإلق ــام ــة الـجـبــريــة وإن خــرج
ب ـصــور م ــع امل ـلــك وس ـف ــراء ووزراء أو
ب ـم ـقــاب ـلــة ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة .امل ـش ـه ــد ل ــدى
املناصرين بدا أكثر ضبابية .معظمهم
ذهبوا الى اعتبار أن اململكة خذلتهم:
ً
«تريد مواجهة إيــران بنا ،يكفينا ذال
وإحباطًا بسبب سياساتهم املزاجية».
ّ
ي ـع ــل ــق قـ ـي ــادي س ــاب ــق ف ــي املـسـتـقـبــل

نظمت عشائر بقاعية
ّ
اجتماعًا للرد على اللقاء
الذي نظمته السفارة
السعودية

بـ ــال ـ ـقـ ــول« :مـ ـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن ت ـك ــون
القاعدة متخبطة طاملا أن القيادة لم
تـكــن فــي األي ــام األول ــى مــن االسـتـقــالــة
عـلــى عـلــم بـخـطــوة ب ـهــذا الـحـجــم .لــذا،
ليس لديها شــيء لتقوله للمحازبني،
سوى التريث والدعوة إلى التهدئة».
ول ـف ــت م ـص ــدر مـسـتـقـبـلــي إلـ ــى أن ما
أث ـ ـ ــار ح ـف ـي ـظــة مـ ـح ــازب ــي الـ ـتـ ـي ــار فــي
ال ـب ـق ــاع ال ـح ــدي ــث ع ــن ت ـس ـل ـيــم شـقـيــق
الــرئـيــس سعد الـحــريــري ،بـهــاء الدين
الـ ـح ــري ــري رئـ ــاسـ ــة الـ ـتـ ـي ــار ورئ ــاس ــة
الحكومة ،فاعتبرها البعض «إهــانــة
ك ـب ـيــرة .وإذا ص ــدق م ــا ي ـش ــاع ،تـكــون
السعودية أول املتآمرين على الشيخ
سعد وتيار املستقبل ،وحينها يكون
لـنــا ك ــام مـخـتـلــف» .وق ــال امل ـصــدر إن
الـ ـ ـل ـ ــواء أش ـ ـ ــرف «ري ـ ـفـ ــي هـ ــو صــاحــب
فكرة نقل رئاسة التيار من سعد الى
ب ـهــاء ،بــاتـفــاق مــع الـقـيــادة السعودية
ال ـج ــدي ــدة» .وكـ ـ ّـرر امل ـصــدر ك ــام وزيــر
الداخلية الــذي قاله األسـبــوع املاضي

من دار الفتوى ،مضيفًا إليه« :التيار
لـيــس قـطـيـعــا ،وال يـمـكــن أن يـبــايــع أو
يصوت ملن تآمر على شقيقه».
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،عـ ـق ــدت ال ـع ـشــائــر
ال ـعــرب ـيــة ف ــي دوح ـ ــة ح ــي الـفــاكـهــانــي
في البقاع األوســط اجتماعًا موسعًا،
حضره مشايخ عــن عشيرة العيدين،
وال ـ ـ ـحـ ـ ــروك ،وأب ـ ـ ــو عـ ـي ــد ،وال ـش ـق ـي ــف،
تضامنًا مــع الــرئـيــس سعد الحريري
وت ــأي ـي ـدًا مل ــوق ــف رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
العماد ميشال عون الداعي الى عودة
الرئيس الحريري الى لبنان .االجتماع
ج ـ ــاء ردًا ع ـل ــى زيـ ـ ـ ــارة ات ـ ـحـ ــاد أب ـن ــاء
العشائر العربية السفارة السعودية،
الــذي شهد بــدوره انقسامًا بني مؤيد
للسياسة الـسـعــوديــة «عــالـعـمـيــانــي»،
وبــن مطالب بــأولــويــة عــودة الرئيس
سعد الحريري.
وأص ــدر املجتمعون فــي الـبـقــاع بيانًا
تـ ـ ـ ــاه ب ــاسـ ـمـ ـه ــم ع ـ ـلـ ــي امل ـ ـ ــره ـ ـ ــج ،قـ ــال
ف ـيــه إن «االت ـ ـحـ ــاد ال ي ـم ـثــل ال ـع ـشــائــر

من عنتر إلى الضابط :صيدا تخشى على استقرارها
آمال خليل
حتى ليل أمس ،لم ُ
ترس صيدا على بر.
هل خطط املوساد اإلسرائيلي الغتيال
نــائـبـتـهــا ب ـه ـيــة ال ـح ــري ــري ك ـمــا قــالــت
مصادر صحافية ،أم أن األمر ال يعدو
أنباء مغلوطة «تـ ّ
ً
ـؤدي إلى مزيد
كونه
مــن البلبلة بــن اللبنانيني» ،كما قال
بيان وزارة الداخلية التي نفت األنباء؟
ل ـيــس ه ــدف ال ـع ــدو ،ف ــي ح ــال صــدقــت
املعلومات ،وحــده ما أثــار البلبلة بني
الـصـيــداويــن فـحـســب ،بــل ك ــون األداة
الـتـنـفـيــذيــة لــه ص ـيــداويــة أي ـضــا .وفــي
املـعـلــومــات الـتــي تــوافــرت لــ«األخـبــار»
م ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادر أم ـ ـن ـ ـيـ ــة وم ــرجـ ـعـ ـي ــات
صـيــداويــة ،أن الـصـيــداوي م .الضابط
( 60عــامــا) أوقــف مــن قبل األمــن العام
«الـخـمـيــس املــاضــي فــي املــديـنــة ونقل
إل ــى مـقــر املــديــريــة الـعــامــة فــي بـيــروت
للتحقيق م ـعــه» .مــاهـيــة تهمة سائق

التاكسي تباينت من مصدر إلى آخر.
البعض قال إن «تهمته نقل متورطني
ف ــي االن ـت ـم ــاء إل ــى ج ـمــاعــات إرهــاب ـيــة
م ــن داخـ ــل ع ــن ال ـح ـلــوة إل ــى خــارجــه،
ً
مستغال مهنته كسائق تاكسي تبعد
ال ـش ـب ـهــات ع ـن ــه» .ل ـكــن الـتـهـمــة األك ـثــر
ً
تداوال «مراقبة موكب الحريري» .وفي
«األمــن العام رصــد منذ
التفاصيل أن ّ
حوالى شهر تلقي املوقوف اتصاالت
من العميل الصيداوي وليد النقوزي
املــوجــود داخــل األراض ــي الفلسطينية
ّ
املحتلة ،كلفه خاللها بمراقبة تحركات
م ــوك ــب الـ ـح ــري ــري وج ـم ــع م ـع ـلــومــات
عنها» ،فيما ذكــرت مـصــادر أخــرى أن
«اعترافات املوقوف كشفت أن املوساد
كـ ــان ي ـخ ـطــط الغ ـت ـي ــال ال ـح ــري ــري فــي
األيام املاضية ،إال أن األمن العام أحبط
امل ـحــاولــة م ــن خ ــال مــراق ـبــة تـحــركــات
املوقوف ورصد اتصاالته».
املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ع ـ ـ ــن إحـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاط م ـخ ـط ــط

االغتيال التي تم تداولها ليل السبت
ونـسـبــت إل ــى ج ـهــاز أم ـنــي ،دحضتها
وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ب ـع ــد ن ـح ــو ســاعــة
ببيان نفت فيه «توقيف شخص كان
يـقــوم بمراقبة املــوكــب» ،متمنية على
ّ
تضر
وسائل اإلعالم «عدم نشر أخبار
بالسلم األهـلــي» .الحريري نفسها لم
تعلق على األنباء ،ال تأكيدًا وال نفيًا.
ّ
وح ــذا ح ــذوه ــا ك ــل م ــن نـجـلـهــا األم ــن
العام لتيار املستقبل أحمد الحريري
وزميلها رئـيــس كتلة املستقبل فــؤاد
الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة .فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،اس ـت ـم ــرت
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،فـ ــي الـ ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن،
فــي اسـتـقـبــال شخصيات رسـمـيــة في
دارتها في مجدليون ،من دون اإلدالء
بتصريحات.
شعبيًا ،لــم يكن غريبًا تباين مواقف
أه ـ ـ ــل ص ـ ـيـ ــدا م ـ ــن م ـخ ـط ــط االغـ ـتـ ـي ــال
امل ـ ــزع ـ ــوم ،خ ـص ــوص ــا أن ف ـي ـهــا م ــن ال
يقتنع بــأن رئيس الحكومة املستقيل

سعد الـحــريــري قيد اإلقــامــة الجبرية
في السعودية .البعض صـ ّـدق األنباء
عن مخطط االغتيال ألسباب سياسية
م ـن ـهــا إع ـ ـ ــادة ال ـب ـل ــد إل ـ ــى أج ـ ـ ــواء ع ــام
 ،2005وألس ـ ـبـ ــاب ش ـخ ـص ـيــة تـتـعـلــق
ب ـ ــامل ـ ــوق ـ ــوف نـ ـفـ ـس ــه .كـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن أه ــل
املدينة يعرفونه؛ «يــدور على هيئات
وبلديات وفعاليات وأشخاص يطلب
الـحـصــول عـلــى مـســاعــدات اجتماعية
واستدانة مبالغ مالية ليعالج مرضه
أو لـسـ ّـد حــاجــة ألحــد أف ــراد عائلته أو
لشراء تنكة بنزين لسيارته» بحسب
ال ـب ـعــض ،فـيـمــا يـلـفــت آخ ـ ــرون إل ــى أن
«قريبه كان من أبرز العمالء خالل فترة
االجـتـيــاح اإلســرائـيـلــي لـصـيــدا وعلى
معرفة بالعميل النقوزي الذي ّفر إلى
الكيان الصهيوني في التسعينيات».
في املقابل ،نفت عائلته تهمة العمالة
التي لحقت به .ونقلت عن األمن العام
أنه «سيخلى سبيله في األيام املقبلة».

ل ــم يـكــن يـنـقــص ص ـيــدا س ــوى شائعة
محاولة اغتيال الحريري لكي تتقلص
الحركة االقتصادية وت ــزداد مخاوف
الـ ـن ــاس الـ ـت ــي أذكـ ـتـ ـه ــا ش ــائـ ـع ــات عــن
تــوريــط عناصر ومجموعات فــي عني
الـحـلــوة بــاألزمــة السياسية الداخلية
واس ـت ـخ ــدام ـه ــا ف ــي ع ـم ـل ـيــات أم ـن ـيــة؛
ف ـف ــي ص ـخ ــب املـ ـسـ ـتـ ـج ــدات األخ ـ ـيـ ــرة،
سـجـلــت ع ــودة ع ــدد م ــن أب ـن ــاء املخيم
ال ــذي ــن خ ــرج ــوا ق ـبــل مـ ــدة ل ـل ـق ـتــال مع
الجماعات التكفيرية في سوريا .قبل
ذل ــك ،ك ــان الف ـتــا تــوقـيــف األم ــن ال ـعــام،
الثالثاء املاضي (قبل توقيف الضابط
بيومني) ،الجندي املنشق عن الجيش
محمد عنتر على الكورنيش البحري
ف ــي صـ ـي ــدا ،ب ـع ــدم ــا أكـ ـ ــدت ال ـق ـي ــادات
الـفـلـسـطـيـنـيــة خ ــروج ــه م ــع امل ـط ـلــوب
ش ــادي امل ــول ــوي مـنــذ م ــدة إل ــى خ ــارج
امل ـخ ـي ــم ،ع ـل ـمــا بـ ــأن م ـع ـلــومــات أمـنـيــة
فلسطينية ولبنانية تقاطعت عند أن

