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قضية اليوم

الحريري راجع ...وحكومته رهن
عودة إلى املربع األول ،إلى سعد الحريري الذي تبدو عودته إلى الرئاسة الثالثة شبه محسومة ،وإن كانت
قدرته على تأليف حكومة ال تزال رهن قبوله بالتسوية السورية ـ السعودية ،وإال دخلت البالد في أزمة
حكومية مفتوحة على املجهول ،على غرار ما حصل أخيرًا في العراق .أسبوع من الجهود اإلقليمية تقودها
تركيا وقطر ،واملحلية بقيادة وليد جنبالط مدعومًا من نبيه بري ،للخروج بصيغة تفاهم ،أبت املحكمة
الدولية إال أن تضع ملساتها عليها بإحالة القرار الظني من دانيال بلمار على القاضي دانيال فرانسني
ثائر غندور
تكليف وال تأليف .عبارة سحرية ظهرت
ف� ��ي ال� �ك ��وال� �ي ��س أم � � ��س ،ف� ��ي إش� � � ��ارة إلى
ات�ج��اه نحو إع��ادة تكليف الرئيس سعد
ال� �ح ��ري ��ري ،ع �ل��ى أال ُي �س �م��ح ل ��ه بتأليف
الحكومة إال بعد موافقته على التسوية
ال�س��وري��ة ال�س�ع��ودي��ة واالت �ف��اق م�ع��ه على
جميع ال�ت�ف��اص�ي��ل ،إن م��ن ن��اح�ي��ة طريقة
إخ��راج إسقاط املحكمة وحل ملف شهود
ال � � � ��زور ،أو م� ��ن ن ��اح �ي ��ة ت� ��وزي� ��ع األدوار
ف��ي ال�ب�ل��د وت �ق��اس��م امل �ل �ف��ات االقتصادية
واألمنية والحصص السياسية.
ه ��ذا ع �ل��ى األق � ��ل م ��ا أش � ��ارت إل �ي��ه خطوة
إرجاء االستشارات النيابية ملدة أسبوع،
ف��ي م�ح��اول��ة إلف �س��اح امل �ج��ال أم ��ام جهود
رأب الصدع الذي ّ
سببته الواليات املتحدة
وح �ل �ف��اؤه��ا ف��ي رف ��ض ت�س��وي��ة س ـ�ـ�ـ�ـ�ـ س.

جهود منها اإلقليمي ،وأول إرهاصاتها
ال�ق�م��ة ال�ث�لاث�ي��ة ف��ي دم�ش��ق أم ��س ،ومنها
املحلي الذي يتواله النائب وليد جنبالط،
مدعومًا من الرئيس نبيه بري.
ول�ع��ل ال��رواي��ة األك �ث��ر ص��دق�ي��ة ،ت�ل��ك التي
ت�ق��ول إن «امل �ع��ارض��ة ال�س��اب�ق��ة إن�م��ا تريد
أكل العنب ال قتل الناطور ،وفق تفاهمات
س ـــــ س» ،وإن «األهداف املطلوبة (إسقاط
املحكمة ومحاكمة شهود ال��زور) األفضل
تحقيقها على ي��د الحريري منه على يد
غيره ،لسببني :األول ،أن ذلك سيكون بأقل
تكلفة ممكنة ،ومن دون املخاطرة بانزالق
األوض��اع إلى ما ال يمكن السيطرة عليه.
أما الثاني ،فيتلخص بأن إسقاط املحكمة
بيد الحريري يدفنها إلى غير رجعة».
ب �ن� ً
نفسها
�اء ع�ل��ى ذل ��ك ،ت�ض�ي��ف ال ��رواي ��ة
ً
أن م��ا ع��زز ه��ذا االت�ج��اه ل��دى س��وري��ا أوال
واملعارضة في لبنان ثانيًا ،تدخل تركيا

إلع � � ��ادة إح � �ي� ��اء س ـ �ـ �ـ �ـ �ـ س ب �م �ب ��ارك ��ة من
ال��ري��اض .وتوضح أن الحكاية ب��دأت يوم
زارت الدوحة وزيرة الخارجية األميركية
ه �يل��اري ك�ل�ي�ن�ت��ون ال �ت��ي س�ب��ق أن أعطت
ونائبها جيفري فيلتمان ضمانات لقوى
امل � ��واالة ب ��أن امل �ع��ارض��ة ل��ن ت��أخ��ذ األمور
إلى نهاياتها في حال إجهاض التسوية.
هناك ،في ُخضم انعقاد ما يعرف بمنتدى
املستقبل ،طرحت على كلينتون مجموعة
من األسئلة عن سبب إيقاف مساعي س ـــــ
س .ب��دت مربكة ول��م تقدم أجوبة مقنعة،
م��ع اع �ت��راف ض�م�ن��ي ب��أن�ه��ا ف��وج�ئ��ت بما
ح �ص ��ل ،ف �م��ا ك� ��ان م ��ن ال �س �ع ��ودي ��ة ،التي
شعرت ب��أن ليس هناك من سبيل إلنقاذ
الحريري إال باستئناف مساعي التسوية
مع دمشق قبل أن تقدم املعارضة مرشحها
لرئاسة الحكومة ،إال أن أج��رت اتصاالت
بأنقرة للعمل على إعادة إحياء التسوية

ال �س��وري��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �س �ع��ودي��ة .ع�ن��ده��ا تواصل
األت��راك مع السوريني والقطريني ،فكانت
ق�م��ة دم�ش��ق وزي� ��ارة أح�م��د داوود أوغلو
لبيروت اليوم.
أص �ح��اب ه��ذه ال��رواي��ة ي��ؤك��دون أن حركة
ال �ن��ائ��ب ج �ن �ب�لاط ،م�ه�م��ا ك��ان��ت ،ال يمكن
ف �ه �م �ه��ا إال ف ��ي ه� ��ذا اإلط � � ��ار .ويضيفون
أن «ت �ع �ه��د ج �ن �ب�لاط ل �ل �ح��ري��ري بإعطائه
أص � ��وات الئ �ح �ت��ه ك��ام �ل��ة ي�ع�ن��ي أن إعادة
ت�ك�ل�ي��ف األخ �ي��ر ب��ات��ت م�ح�س��وم��ة ،وباتت
األم��ور تتجه نحو أح��د أمرين :إم��ا توافق
يؤدي إلى تكليف وتأليف سريعني ،وإما
تعنت يدخل ال�ب�لاد ف��ي أزم��ة حكومية قد
تستمر ألش �ه��ر» ع�ل��ى غ ��رار م��ا ح�ص��ل مع
نوري املالكي في العراق.
ول� ��ذل� ��ك ،ف � ��إن ال� �ط ��اب ��ة ع� � ��ادت إل � ��ى ملعب
الحريري.
ف ��ي امل �ق��اب��ل ،ف ��إن س�ي��اس�ي�ين م �ق� ّ�رب�ي�ن من

ً
ّ
دم �ش��ق ي �ق��دم��ون ق � ��راءة أخ � ��رى ،أساسها
ّ
أن ّ
القمة الثالثية تأتي في سياق «صدام
ٍ
ّ
ن� ��اع� ��م» م� ��ع ال � �س � �ع ��ودي ��ة؛ ي ��وض� �ح ��ون أن
ت��رك �ي��ا وق �ط��ر ت �س �ع �ي��ان ألداء ًدور بديل
ّ
ملتزمة بالدور
السعودية التي تبدو
من
ّ
ُ
األم �ي��رك��ي .وي �ض �ي��ف ه ��ؤالء أن «م ��ن غير

املعقول أن يقبل الحريري ف��ي ب�ي��روت ما
رفضه في ُنيويورك مع الالعبني الكبار».
وم ��ع ذل� ��ك ،ت �ج �م��ع غ��ال�ب�ي��ة امل� �ص ��ادر على
أن ق� ّ�م��ة ي ��وم أم ��س ه��ي ق� ّ�م��ة ت��أك�ي��د الدور
السوري في لبنان ،وأن التشديد على س ـــــ
يعني التشديد على دور دمشق وعلى
س،
ّ
أن��ه ال ح��ل من دونها في ب�ي��روت .وه��و ما
ّ
تحدث عنه أحد اآلتني من دمشق بوضوح
أكثر عندما ق��ال« :نحن في مرحلة عرقنة
لبنان (نسبة إلى العراق) ،أي إنه ال حكومة
حتى ُي َ
عترف بهذا الدور ،تمامًا كما حصل
ف��ي ال �ع��راق ،ح�ي��ث ب�ق��ي ب�لا ح�ك��وم��ة حتى
االعتراف النهائي بالدور الفاصل إليران
فيه».
وتفيد املعلومات ال ��واردة من دمشق بأن
األس � ��د ع� ��رض ل �ض �ي �ف �ي��ه ،رئ �ي��س الوزراء
التركي رج��ب طيب أردوغ ��ان ،وأم�ي��ر قطر
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني« ،تفاصيل
املاضية ووضعهما
م��ا ج��رى ف��ي املرحلة ً
في صورة الوضع كامال» ،وخصوصًا أن
ّ
خارجية تركيا وقطر ،أحمد داوود
وزيري
أوغلو وحمد بن جاسم ،يصالن اليوم إلى
ب �ي ��روت ،الس �ت �ط�لاع آراء م�خ�ت�ل��ف القوى
والسعي إلى إيجاد حلحلة ّ
معينة لألزمة.
وف��ي البيان الرسمي ّ
للقمة ،أف��ادت وكالة

