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ابراهيم األمين

تشاور سعودي ــ سوري ــ فرنسي لتجميد املحكمة؟
اإلق��ال��ة أو االس�ت�ق��ال��ة .ب��ات��ت ال �ص��ورة أق��رب إلى
هذين الخيارين ل��دى املدعي ّالعام في املحكمة
ّ
يخصه
الدولية دانيال بلمار .ويبدو أن األمر ال
وحده ،بل يشمل أيضًا بعض القضاة البارزين
ّ
ف��ي املحكمة ،وف��ي مقدمهم القاضي اللبناني،
نائب رئيس املحكمة ،رالف رياشي ،الذي جرى
تناول موقعه في التحقيقات الدولية األولية من
زاوي��ة ترسم عالمات استفهام ح��ول استمراره
ّ
في عمله ،وإن ك��ان هو يمتنع شخصيًا عن أي
تعليق على م��ا يتناوله ف��ي ه��ذا ال�ج��ان��ب .لكن
املشكلة أن البحث القائم حاليًا حول املحكمة ال
ّ
فيها.
يتوقف عند حسابات العاملني ّ
ال� ��واض� ��ح ب �ح �س��ب امل �ع �ط �ي ��ات ،أن االتصاالت

بلمار أبلغ باريس تأجيل قراره
االتهامي إلى آخر السنة ...مبدئيًا
السعودية ـــــ ال�س��وري��ة ال�خ��اص��ة بلبنان وملف
امل�ح�ك�م��ة ،وم ��ا ت�لاه��ا م��ن ات �ص��االت ف��رن�س�ي��ة ـــــ
س��وري��ة ،وم��ن ث��م فرنسية ـــــ س�ع��ودي��ة ،أظهرت
ً
اآلتيّ :
أوال :أن ت��واف �ق��ًا ج��دي��ًا ق ��ام ع �ل��ى م��ا ي �ب��دو بني
الرئيس السوري بشار األس��د وامللك السعودي
ع �ب��د ال �ل��ه ب��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز ،ع �ل��ى ض � ��رورة عدم
م�ن��ح امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة ال�ت�ف��وي��ض ال ��ذي يتيح
كيفما كان في امللف .والجديد في
لها التصرف
ّ
املوقف السعودي أن امللك عبد الله ،الذي كان قد
مسؤولة عن
اقتنع في وق��ت سابق ب��أن سوريا
ّ
اغتيال الحريري ،بات اآلن في موقع املشكك ،أو
حصول
ع��دم الرافض ملبدأ التشكيك في إمكان
ّ
تسييس في عمل املحكمة .والجدير بالذكر أن
م��راج�ع��ة عبد ال�ل��ه شملت أم ��ورًا وه�م� ّ�ي��ة كثيرة
كان فريق سعودي وآخر من دول عربية وغربية
قد أقنعا ملك السعودية بها ،وأبرزها أن األسد
«م�ت� ّ
�ورط» في جعل إي��ران تسيطر على سوريا،

ّ
العلوية
وأن ��ه واف ��ق ع�ل��ى ج�ع��ل أت �ب��اع ال�ط��ائ�ف��ة
ينتقلون إلى الطائفة الشيعية ،وأنه وافق أيضًا
حملة لتشييع قسم كبير م��ن السوريني.
على ّ
السعودي هو
امللك
موقف
في
الجديد
أن
ويبدو
ّ
رف�ض��ه ات�خ��اذ م��وق��ف نهائي ي�ق��ول إن املحكمة
ال ��دول� �ي ��ة م� �ت ��روك ل �ه��ا األم � ��ر دون م �ن��اق �ش��ة أو
مراجعة.
ّ
�وري على أن الفتنة
ثانيًا :تفاهم سعودي ـــــ س� ّ
ّ
السنية ـــــ الشيعية ،سواء تعززت في العراق أو
ّ
لبنان ،فهي لن تقف عند حدود أي
انتقلت إلى
ّ
دولة هذه املرة ،وأن مخاطر انتقالها إلى سوريا
وال �س �ع��ودي��ة ج � ّ
�دي ��ة ،م��ا ي�ح�ت��م ع �ل��ى الجانبني
العمل على إزال��ة األسباب املمكن إزالتها ،وذلك
من خالل مواصلة الحوار السعودي ـــــ السوري
ب�ش��أن امل�ل��ف ال�ع��راق��ي ،وال�ت��واف��ق ع�ل��ى خطوات
عملية في ما ّ
اللبناني.
خص امللف
ّ
املرحلة
ث��ال�ث��ًا :اق�ت�ن��اع ال�س�ع��ودي��ة ب ��أن ت �ج��اوز
ّ
املاضية يتطلب جملة خطوات ،منها ما يتعلق
ب�ت��وض�ي�ح��ات واع� �ت ��ذارات وخ�لاف��ه م��ن األمور،
ومنها ما يتعلق بمراجعة أداء التحقيق الدولي
وت �ح��دي��د م �ص��در ال�خ�ط��ر ال ��ذي أص ��اب املرحلة
األول��ى عندما ج��رى تسويق االت�ه��ام السياسي
لسوريا وحلفائها ف��ي لبنان .وي�ب��دو أن��ه ليس
هناك من مدخل لهذه املعالجة غير السلوك الذي
بدأه الرئيس سعد الحريري قبل مدة ،وكذلك من
ّ
املضي في ملف شهود الزور حتى النهاية،
خالل ّ
علمًا بأن املناقشات التي جرت على مراحل بني
الرئيس األسد والرئيس الحريري تناولت هذا
األمر ،رغم محاولة الحريري في املرحلة األولى
جعل ال�ح��وار ال يتناول ملف املحكمة الدولية.
لكن املشكالت التي تفاقمت وتراكمت في وقت
الح ��ق ،جعلت ال �ح��ري��ري ف��ي م��وق��ع ال��راغ��ب في
تطوير عالقته بسوريا وبرئيسها ،األم��ر الذي
ت��راف��ق م��ع ح ��وار غ�ي��ر م�ب��اش��ر رع ��اه ن�ج��ل ملك
السعودية ،األمير عبد العزيز ،الذي يتولى ملف
العالقة مع سوريا وملف لبنان.
رابعًا :وصول القيادة السورية إلى قناعة بأنه

ّ
ال ّبد من مصارحة الحريري بكل األمور دون أي
تحفظ لجعله يقف على ّ
بينة منها واتخاذ ما
يلزم م��ن خ�ط��وات .وق��د وص��ل األم��ر ف��ي املرحلة
املاضية إل��ى إب�ل�اغ ال�ح��ري��ري مجموعة رسائل
ب ��واس� �ط ��ة م ��وف ��دي � ّ�ه إل � ��ى ال �ع ��اص �م ��ة السورية
ّ
تضمنت تأكيدًا ب��أن دمشق ال تقيم عالقة معه
على أساس أنه رئيس للحكومة ،بل هي ال ترى
وهي تريد تفاهمًا
أنه املدخل الحقيقي للبنان،
ّ
معه بوصفه زعيمًا سياسيًا يمثل أغلبية في
ط��ائ �ف��ة رئ �ي �س �ي��ة .وب��ال �ت��ال��ي ،ف��إن��ه ال ي�م�ك��ن أن
يكتسب حقوقًا في العالقة مع سوريا كرئيس
للحكومة ويذهب لتوظيفها كزعيم سياسي.
وف� ��ي ال �س �ح��ور األخ� �ي ��ر ال � ��ذي ًج �م��ع الحريري
بالرئيس السوري ،كان األسد غاية ّ في الصراحة،
وق��ال كالمًا واض�ح��ًا إل��ى ح��دود أن ال�ح��ري��ري ال
ّ
ّ
يمكنه تأويل أي موقف أو أي كالم .وحتى عندما
ح��اول الحديث عن رغبته في عالقة مع سوريا
تجعله ف��ي موقع مطابق ملوقع ح��زب الله عند
القيادة السورية ،قيل له ما هو مناسب .وانتهى
األم��ر إل��ى أن أدرك الحريري أن��ه أم��ام موجبات
تتجاوز التعهدات الكالمية العامة ال�ت��ي تظل
الغرف الضيقة .وأنه إذا كان مقتنعًا وراغبًا
في ً
حقيقة في ما يقوله في اللقاءات املغلقة ،فعليه
إعالن هذا املوقف علنًا.
س �ع��ى ال �ح ��ري ��ري إل� ��ى اس �ت �م ��زاج رأي القيادة
ال �س �ع��ودي��ة ف ��ي األم� � ��ر ،وس �م��ع ت�ش�ج�ي�ع��ًا على
امل �ض� ّ�ي ف��ي خ �ط��وات تفتح ال �ب��اب أم ��ام عالقات
ح�ق� ّي�ق� ّ�ي��ة ووث �ي �ق��ة م��ع ال �ق �ي��ادة ال �س��وري��ة .وقيل
له إن بمقدوره «تقليد امل��رج��ع» وليد جنبالط.
وس��اع�ت�ه��ا ق � ّ�رر ال �ح��ري��ري ،ودون إط�ل�اع سوى
ّ
املضي قدمًا ،فبادر
عدد قليل جدًا من محيطه،
إلى مقابلته األخيرة مع ً«الشرق األوسط» وقال
فيها ك�لام��ًا أك�ث��ر ص��راح��ة ووض��وح��ًا ح�ت��ى من
كالم
قناة «الجزيرة»ّ .
ّ
جنبالط في ّ
وبحسب مطلعني ،فإن الحريري تجنب مشاورة
فريقه ف��ي م��ا ي��ري��د ق��ول��ه ،ألن��ه خشي أن يجري
إق �ن��اع��ه ب �ق��ول ك�ل�ام ال ُي �ف �ه��م ب �ص��ورة مباشرة

ً
وصريحة .وعمد مباشرة بعد نشر املقابلة إلى
االتصال بدمشق والسؤال عن رد الفعل ،فسمع
ّ
املضي أكثر ،بينما كان
ترحيبًا وتشجيعًا على
ّ
األمير عبد العزيز يتصل به مشجعًاّ ،لكن األمر
يتوقف عند هذه الحدود باعتبار أن الجميع
ال
ّ
يعرف أن األمور تتطلب مراجعة من النوع الذي
ال يمكن الحريري تجاهله ،ألنه لن يكون متروكًا.
وه ��و أم ��ر م �ل �ح��وظ ف��ي ن��وع �ي��ة م�ت��اب�ع��ة التيار
الوطني الحر وحزب الله مللف شهود الزور ،كما
أن من املفيد أن يقرأ الجميع م��دل��والت املؤتمر
الصحافي الذي عقده اللواء جميل السيد أمس.
وإل� ّ�ى حني اتضاح كامل معالم املرحلة املقبلة،
ف � ��إن م �ل��ف ال�ت�ح�ق�ي��ق ال ��دول ��ي س�ي�ظ��ل خاضعًا
للحسابات السياسية ،وخصوصًا بعدما أقدمت
ّ
تضمنت اإلشارة
فرنسا على خطوات تشاورية
إلى آليات التعاون من خالل تقليصه إلى حدود
كبيرة ،والتلويح بالتراجع عن بعض الخدمات
املعروضة ،ومن بينها إعادة تمثيل الجريمة في
(نشرت
العسكرية داخل البالد
ّ
إحدى قواعدها ّ
الزميلة «السفير» أن فرنسا ألغت العملية ،لكن
م�ص��درًا م��أذون��ًا ل��ه نفى وج��ود ق��رار نهائي في
هذا األم��ر)ّ .أما الخطوات األخ��رى ،فغير معلنة،
لكنها باتت قيد التداول ،وهي تتصل بلقاءات
ذات حساسية عالية جمعت مسؤولني بارزين
في باريس باملدعي العام الدولي في األسابيع
األخ� �ي ��رة ،وت �ن��اول��ت امل �ل��ف م��ن زواي� ��ا مختلفة،
ّ
جعلت بلمار يتعهد بعد االجتماعات أنه سوف
ّ
يجمد عمله في ما خص القرار االتهامي إلى آخر
السنة الحالية حدًا أدنى ،وسوف يدرس املوقف
في النصف الثاني من كانون األول املقبل ّ
ليقرر
خطوته ّاملقبلة.
ك��ذل��ك تلقت فرنسا رس��ائ��ل واض�ح��ة م��ن جانب
س ��وري ��ا وح� ��زب ال �ل ��ه ،ت �ش��رح م ��ن دون مواربة
ُالتقديرات بشأن مستقبل الوضع في لبنان إذا
أخ��ذ بالتوصيات األميركية القاضية بتوجيه
ات� �ه ��ام إل � ��ى ح � ��زب ال� �ل ��ه ب ��ال� �ت ��ورط ف ��ي اغتيال
الحريري.

بطاقة لبناين بال ّلرية اللبنان ّية

يفخر بنك عوده بتقدمي اأ ّول بطاقة اإئتمان ّية بال ّلرية اللبنان ّية من ما�سرتكارد
تعبق منها رائحة الأرز .بطاقة «لبناين» تربز القيمة احل�ار ّية لرتاثنا عرب
تر�سخ عراقة لبنان فـي الذاكرة لت�جيع اللبنان ّيني على التعامل بالعملة
�ور ّ
الوطن ّية فـي لبنان والعامل.
«احكي لبناين ،عي�ش لبناين ،ا�روف لبناين ...وخ ّلي ثقتك بلريتك كبرية».
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين www.loubnanicard.com
www.banqueaudi.com
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