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تقرير

ّ
ّ
 30يومًا على القمة الثالثية :اقتربت الساعة الصفر
بعد مرور شهر على القمة
اللبنانية ــ السورية ــ
السعودية ،حصلت أمور
األنظار تتجه
كثيرة ،فيما َّ
إلى أيلول الذي يرجح أن يمر
اتهامي كما
دون ّ
صدور قرار ّ
كان مخططًا ومقررًا ،فما هي
أسباب هذا التأجيل :القمة
الثالثية ،اللعبة الدولية ،أم
معركة الرأي العام؟
منار صباغ
السني ـ ـ ـ سني البيروتية لم تحمل وصفة
س���ح���ري���ة ،ول����م ت���رس���م خ��ري��ط��ة ط���ري���ق أو
ّ
تحدد مسارات إلزامية أو اختيارية يمكن
أن توصل إلى حل لقضية بحجم املحكمة
الدولية .اليوم ،بعد م��رور شهر على قمة
ُوص��ف��ت بالتاريخية ،التي ل��م يسبق لها
ّ
أن ح��دث��ت ول��ن ي��ق��در لها أن تتكرر ربما،
ّ
يكثر الحديث همسًا بل وحتى جهرًا ،عما
حققته ه��ذه القمة ،التي ال يختلف اثنان
ف��ي أن��ه��ا ق��م��ة امل��ح��ك��م��ة ال��دول��ي��ة وقرارها
االتهامي املرتقب بال منازع.
يعود أحد املعنيني املباشرين إلى وقائع
ه����ذا ال���ن���ه���ار ال���ع���رب���ي ال��ل��ب��ن��ان ُ��ي ،ليقول:
«ل��ق��د ف��وج��ئ��ن��ا ب��ال��س��رع��ة ال��ت��ي ط����رح بها
م����وض����وع امل��ح��ك��م��ة ال����دول����ي����ة ،إن���ه���ا املرة
املحادثات بهذه
األول��ى التي تكون فيها
ّ
ال��س��رع��ة وال���ص���راح���ة ب�ل�ا ل����ف وال دوران
وك�لام دبلوماسي ّ
منمق ،حيث كان امللك

ال��س��ع��ودي ع��ب��د ال��ل��ه ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز أول
امل��ت��ك��ل��م�ين ،وم���ن ب��ع��ده ال��رئ��ي��س السوري
ب��ش��ار األس����د ،وب���دا كأنهما متفقان على
كلمة سر بديلة للمحكمة الدولية ،هي درء
الفتنة عن لبنان وسبل مواجهتها».
ّ
الجمهوري أوضح األمر
معني في القصر
ّ
بالعبارة التالية« :لم نحضر جدول أعمال
ل���ل���زي���ارة ،ول���م ن��ك��ن ن��ع��ل��م إن ك��ان��ت القمة
ستنتهي ال���ى إص����دار ب��ي��ان ص��ح��اف ّ��ي أو
بيان مشترك وثمة فارق بينهما ...حضرنا
مشروع بيان يتالءم واألج��واء العامة ،لم
ي��ن��اق��ش��ن��ا ف���ي م��ض��م��ون��ه ك��م��ا ه���ي العادة
ّ
في مثل هذه املناسبات أي من ّ الجانبني
ّ
السوري أو السعودي ،بل تم االطالع عليه
بسرعة ،وك��ان أن ج��رت املوافقة عليه مع
الطلب بإضافة بعض النقاط الطفيفة».
ّ
الرئاسيني« :كانت
يتابع أحد املستشارين
ق��م��ة ًغ��ري��ب��ة ب��ال��ف��ع��ل ،ك��ن��ا م��رب��ك�ين ونحن
أص�لا مشغولون ب��اإلع��داد ل��زي��ارة األمير
القطري ،لم نستطع أن ُنحصل على جواب
نهائي ع��ن أن القمة ستعقد إال قبل يوم
واح����د م��ن ال��ت��ئ��ام��ه��ا ،ح��ي��ث ج���رى اتصال
بني الرئيسني سليمان واألسد أكد خالله
ال��رئ��ي��س ال���س���وري أن���ه س��ي��راف��ق امل��ل��ك في
ّ
للبنان» ،علمًا أن الجانب اللبناني
زيارته
ّ
ك���ان ق��د ت��ب��ل��غ امل��واف��ق��ة ال��س��وري��ة بصورة
اس��ت��ب��اق��ي��ة وغ���ي���ر رس��م��ي��ة ع��ب��ر القنوات
الدبلوماسية السعودية.
وبحسب ال��وق��ائ��ع ال��ت��ي ت��ؤك��ده��ا مصادر
ّ
مطلعة ،لم يعط الرئيس ال��س��وري جوابًا

بدا أن عبد الله واألسد متفقان على كلمة سر بديلة للمحكمة الدولية ،هي درء الفتنة (أرشيف)
سيرافق
قاطعًا باإليجاب لنجل امللك بأنه ّ
وال������ده إل����ى ب���ي���روت ،وم����ا ح��ص��ل أن عبد
العزيز بن عبد الله اتصل بالرئيس األسد
ي���وم االث���ن�ي�ن ال���واق���ع ف���ي  26ت���م���وز ،وكان
لبيالروسيا،
األخ���ي���ر ف���ي زي�����ارة رس��م��ي��ة
ّ
طالبًا جوابًا نهائيًا ،وبعد أخذ ورد ،كلمه
امل��ل��ك ش��خ��ص��ي��ًا ع���ارض���ًا ع��ل��ي��ه أن يرافقه
ب��ط��ائ��رت��ه ال��خ��اص��ة إل���ى ب��ي��روت ،وك���ان أن
باملوافقة.
نهائيًا
أعطى األسد قرارًا
ّ
ّ
هذه الوقائع السابقة تدل على أن الخطوة
ال���س���ع ّ
���ودي���ة ال����س����وري����ة ل����م ت���ك���ن مقرونة
ب��خ��ري��ط��ة ط���ري���ق واض����ح����ة ل���ح���ل مسألة
تسييس ع��م��ل امل��ح��ك��م��ة ال��دول��ي��ة وفبركة

ق���راره���ا االت��ه��ام��ي ع��ل��ى ق��ي��اس املقاومة،
ّ
اللهم باستثناء املحاولة السعودية ،التي
حملت عنوان «تأجيل ال��ق��رار االتهامي»،
وذل������ك خ��ل��ال ال�����زي�����ارة األخ����ي����رة للرئيس
ال���ح���ري���ري ل��دم��ش��ق ،ال��ت��ي واك���ب���ه خاللها
نجل امللك السعودي ،يومها جاء التحرك
ال��س��ع��وديُ ،ب��ع��ي��د م��ا كشفه األم�ي�ن العام
ل��ح��زب ال��ل��ه ال��س��ي��د ح��س��ن ن��ص��ر ال��ل��ه من
م��ع��ط��ي��ات ف����ي إط�ل�ال���ت���ه اإلع�ل�ام���ي���ة التي
س��ب��ق��ت ال��ق��م��ة ال��ث�لاث��ي��ة ،وأه��م��ه��ا املؤتمر
الصحافي في  22تموزّ ،الذي أعلن خالله
السيد نصر ال��ل��ه ،أن��ه تبلغ م��ن الحريري
م�����وع�����د وم�����ض�����م�����ون ال�������ق�������رار االتهامي

«القرار االتهامي سقط»!
ّ
الدبلوماسيني الفاعلني
يرى أحد
ّ
على الساحة اللبنانية ،أن القرار
االتهامي سقط بمعزل عن القمة
الثالثية التي ُعقدت في بيروت قبل
شهر ،بني امللك السعودي عبد الله
بن عبد العزيز والرئيس السوري
ّ
الجمهورية
بشار األسد ورئيس
ميشال سليمان .ويرى الدبلوماسي

ّ
أن «الوفاة» حصلت بعد املؤتمر
الصحافي الذي عقده األمني العام
لحزب الله حسن نصر الله في
التاسع من آب الجاري ،وبعد ما
أورده اإلعالم اإلسرائيلي عن «طبيعة
القرار املرتقب لدانيال بلمار ،الذي
يطاول املقاومة بقياداتها» .وبحسب
ّ
الدبلوماسي فإن «السيد نصر الله

كسب معركة الرأي العام في ضوء
ما كشفه من قرائن وأدلة ،وأي قرار
يمكن أن يصدر اليوم أو حتى بعد
عشر سنوات سيكون بال قيمة،
حتى لو لم يكن ّ
موجهًا باتجاه حزب
الله ،ألن عدم مساءلة إسرائيل في
ضوء ما كشفه ،جريمة بحد
ذاتها».

قمة بعبدا
أرست تهدئة داخلية
عاد فريق رئيس الحكومة
وأسقطها في أقل
من شهر

للمحكمة ،وفيه اتهام لعناصر من حزب
الله بارتكاب الجريمة.
ف���ي دم���ش���ق ح���اول���ت ال��س��ع��ودي��ة تسويق
م��خ��رج «ت��أج��ي��ل ال���ق���رار االت���ه���ام���ي» ،وهو
م����ا رف���ض���ه ال��� ّج���ان���ب ال����س����وري باملطلق،
ع��ل��ى اع��ت��ب��ار ّأن ال��ت��أج��ي��ل ال ي��ل��غ��ي صفة
التسييس ،وأن السيناريو القديم الجديد
ال���ذي ي��ط��اول ح��زب ال��ل��ه م��ن ب��واب��ة قضية
ُاغتيال الرئيس رفيق الحريري ،سبق أن
ألصق بسوريا على مدى أربع سنوات.
ال���ع���رض امل��ل��ك��ي ال���س���ع���ودي ،س���رع���ان ما
ُ ّ
ع���دل بالنظر إل��ى ص�لاب��ة م��وق��ف الجانب
ّ
ال��س��وري ،ال��ذي ك��ان ينسق ساعة بساعة
م��ع ح���زب ال��ل��ه ،وخ��ل�ال ال��ق��م��ة السعودية
السورية في دمشق في التاسع والعشرين
من تموز ،أي قبل يوم واحد من قمة بعبدا،
ّ
تعهد امللك عبد الله للرئيس األس��د على
«الطريقة البدوية» أخذ هذه القضية على
عاتقه ،دون أن يوضح الطريقة واألسلوب
لبنان
اللذين ُيفترض بهما أن ُيبعدا عن
ّ
م��ش��روع الفتنة ،وب���دا واض��ح��ًا يومئذ أن
نقطة ال��ت�لاق��ي األس��اس��ي��ة ب�ين القيادتني
السعودية والسورية هي منع الفتنة عن
ّ
ل��ب��ن��ان م��ن أي ب���اب ج����اءت ،ول���و ك���ان هذا
الباب هو «املحكمة الدولية» .وهو السقف
السياسي الذي حمله نجل امللك السعودي
ً
ليال إل��ى بيروت للقاء الحريري ووضعه
في هذه األجواء.
ال��ي��وم ب��ع��د م����رور ش��ه��ر ع��ل��ى االحتفالية
العربية في بيروت ،يعلم أصحاب القرار
أن التهدئة الداخلية تكاد تكون املكسب
األوح����د ال����ذي مل��س��ه ال��ل��ب�� ّن��ان��ي��ون م��ن هذه
ال��ق��م��ة ،لكنها ت��ه��دئ��ة ه��ش��ة ،سقطت على
م��ا ي��ب��دو بالضربة القاضية وع��ن سابق
إص����رار وت��ص��م��ي��م ،بفعل ارت���ف���اع أصوات
ال��ت��ج��ي��ي��ش ب��ع��د إش��ك��ال ب���رج أب���ي حيدر،
وت ّ
�������م ال����ت����راج����ع ع�����ن ق�������رار ال���ص���م���ت منذ
ع��ودة الحريري من إجازته في سردينيا
وال����ت����زام����ه ال���ص���م���ت إزاء ق����رائ����ن السيد
ّ
نصر الله املقدمة في مؤتمر التاسع من
آب ،م��ق��اب��ل م��س��ارع��ة ن��واب��ه ووزرائ�����ه إلى
ال��ت��ش��ك��ي��ك ف��ي��ه��ا ورف��ض��ه��ا ،ق��ب��ل أن يقوم
دانيال بلمار بطلب
املدعي العام الدولي ً
الحصول عليها ،إض��اف��ة إل��ى الجهد غير
ّ
العادي وغير املسبوق برفض أي حديث
ع��ن ملف شهود ال���زور ،ال��ذي وع��د السيد
نصر الله بكشف كل مستور مهما كبر أو
صغر في هذا امللف في وقت الحق.
ّ
لكن الضربة الكبيرة للتهدئة ج��اءت في
ال��خ��ط��اب ال��رم��ض��ان��ي ل��رئ��ي��س الحكومة،
وه�������و ال����خ����ط ّ����اب ال��������ذي ت���ص���ف���ه ّمصادر
س���ي���اس���ي���ة م���ط���ل���ع���ة ب����أن����ه «م���ت���ش���ن���ج في
م��ع��ظ��م األح�����ي�����ان» .ث����م ف����ي التصريحات
التي تلت إشكال ب��رج أب��ي حيدر .وتقول
املصادر السياسية إنه جرى «استحضار
الخطاب ال��ذي اتسمت ب��ه حقبة الرئيس
ف��ؤاد السنيورة ،ال��ذي بلغ حد االستثمار
السياسي الرخيص».
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ال��ت��ه��دئ��ة ال��ت��ي
ّ
على القمة الثالثية ،كان يفترض أن توفر
األج�������واء امل�ل�ائ���م���ة ،ل��ل��ع��رب ال���ك���ب���ار الذين
تعهدوا حل ّمعضلة القرار االتهامي ،ولم
يعد خافيًا أن السعودية ط��رق��ت البابني
ال��ف��رن��س��ي واألم��ي��رك��ي بحثًا ع��ن ح���ل ،بدا
أن����ه ح���ل ض���ائ���ع ف���ي م��ت��اه��ة ل��ع��ب��ة األمم،
فالرئيس الفرنسي أك��د للملك السعودي
بيده ،وهذا ما
أن املحكمة بيد األميركي ال ّ
لم ينفه ّقصر اإلليزيه ،علمًا أن املعلومات
تؤكد ،أن الجانب الفرنسي ح��اول عرقلة
مشروع حل دائم لقضية املحكمة الدولية،
عبر وقف تمويلها ،وتقول املعلومات ،إن
ه��ذا امل��خ��رج ج��رى ت��داول��ه ج ّ
��دي��ًا ب�ين عدد
م��ن ال��ع��واص��م الفاعلة ،ووص��ل��ت أصداؤه
إل�����ى ب�����ي�����روت .وم���ع���ل���وم أن ل���ب���ن���ان الذي
يسهم ب��ـ %49من موازنة املحكمة ،يمكنه
أن ي���ت���وق���ف ع����ن ال����دف����ع ّإذا رأت حكومة
الوحدة أن ثمة أسبابًا محقة .لكن الجانب
ال��ف��رن��س��ي ل ّ�����وح ب���أن���ه ل���ن ي��ض��م��ن تأجيل
إص�����دار امل���دع���ي ال���ع���ام ل��ل��م��ح��ك��م��ة دانيال
أي
ب��ل��م��ار ق�����راره االت��ه��ام��ي مل���ا ب��ع��د آذارّ ،
بعد انتهاء موازنة املحكمة حاليًا ،بل إن
م��ع��ل��وم��ات دب��ل��وم��اس��ي��ة م���ؤك���دة ،تحدثت
ع��ن ض��غ��وط م��ورس��ت ل��ح��م��ل ب��ل��م��ار على
إصدار قراره قبل هذا التاريخ ،في خطوة
استباقية تضع الجميع أمام مأزق اتهام
حزب الله بجريمة االغتيال.

