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قضية اليوم

«اللبنانية» انفــ
سلمان
األمير
لحظة
ّ
بدأت السعودية مرحلة انفتاح على الطائفة الشيعية
في املنطقة ،خصوصًا في لبنان ،عبر الرئيس نبيه
بري ،خشية «فايسبوك شيعي» في املنطقة الشرقية،
وهو ما يسمى لحظة األمير سلمان «اللبنانية» ،فيما
يحاول الرئيس سعد الحريري الحرتقة على هذا
االنفتاح النعدام دوره فيه ملصلحة فؤاد السنيورة
املتقدم عليه سعوديًا

ناصر شرارة
بأسلوب القفز باملظالت ،استدرك رئيس
كتلة «املستقبل» فؤاد السنيورة حيثية
له في عملية االنفتاح املحسوب املتبادل
بني السعودية ورئيس املجلس النيابي
نبيه بري .وفي املحصلة ،نجح السنيورة
في حفظ دور له ،داخل رهان كبير ،وهو
أن يكون ال��رق��م «السني اإلي�ج��اب��ي» ،في
ال�ل�ح�ظ��ة ال�س�ع��ودي��ة ال��راغ �ب��ة ف��ي إن�ت��اج
لبنانية تحول دون انفالت
شبكة أم��ان ّ
االح�ت�ق��ان السني _ الشيعي م��ن عقاله،
في حال احتدم الوضع أكثر في سوريا،
أو ف��ي ح ��ال س �ق��وط ال �ن �ظ��ام ،وت��وق�ع�ه��ا
أنه قريب ،وحصل ّ
رد فعل على ذلك من
جانب حلفائه في لبنان.
لقد أفاد السنيورة من التصاق الرئيس
س� �ع ��د ال � �ح� ��ري� ��ري ب � �ج� ��زء م � ��ن س �ي��اس��ة
ال �س �ع��ودي��ة ال �ت��ي ت��ري��د إس� �ق ��اط األس ��د
ب��أي ث�م��ن ،وف��ي املقابل ن��أى بنفسه عن
ج��زء آخ��ر منها م��روح��ة أه��داف��ه أوس��ع،
إذ ي� �س� �ع ��ى ،إض� ��اف� ��ة ل ��دع ��م امل� �ع ��ارض ��ة
السورية ،إلى إعطاء األولوية األساسية
ل�ت�ح�ص�ين ال ��وض ��ع ال��داخ �ل��ي ل�ل�م�م�ل�ك��ة،
وبناء صالت لخفض التوتر مع الشيعة
في كل الدول العربية ،إلشاعة مناخ في
املنطقة يساعد جهود الحكم السعودي
على قطع ال�ط��ري��ق أم��ام إم�ك��ان حصول
«فايسبوك شيعي» في السعودية.
ل� � �ك � ��ن ك� � �ي � ��ف ت � �ش� ��اب � �ك� ��ت خ � � �ي� � ��وط ه � ��ذا
ال �س �ي �ن ��اري ��و امل� ��رك� ��ب ل �ي �ص �ب��ح امل �ش �ه��د
ال�س�ي��اس��ي اآلن م�ح��ل «دي�ن��ام�ي��ة» ح��وار
إلن� �ت ��اج اع� �ت ��دال ل �ب �ن��ان��ي ،ي �ج �ل��س على
املقعد املمثل للسعودية فيه السنيورة،
وليس الحريري ،قبالة بري؟
أم��ران يقفان وراء ه��ذا التحول ،بحسب
قراءة خليجية .األول ،يسمى اصطالحًا
«لحظة األم�ي��ر سلمان» ف��ي السعودية.
وه��ي مرحلة انفتاح مستجدة لألسرة
امل ��ال � �ك ��ة ع� �ل ��ى ش �ي �ع ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة ف��ي
املنطقة الشرقية .فالعالقة بني الطرفني،
خ�لال والي��ة سلف سلمان األم�ي��ر نايف
«املتشدد دينيًا» ،كانت مثقلة بانعدام
الثقة .وبمجرد غياب األخير عن املسرح،
حدث ،أقله ،انفراج « نفسي» فيها ،وزاد
ّ
من مراكمته إيجابًا أن سلمان يتصف
بأنه عقالني ومرن واحتوائي في نظرته
إلى ملف األزمة الشيعية في السعودية.
زد على ذلك أنه لم يقطع شعرة معاوية
مع وجهاء في املنطقة الشرقية.
األم � � � ��ر ال � �ث� ��ان� ��ي ع � � � ��ودة وزي � � � ��ر اإلع� �ل ��ام
السعودي عبد العزيز خ��وج��ه ،ول��و من
ب� ��اب امل �س��اح��ة امل �ت �ب �ق �ي��ة ل ��ه م ��ن ف�س�ح��ة
انشغاالت األمير بندر بامللف السوري
واإلي��ران��ي ،إل��ى دائ��رة األش�خ��اص الذين
أع � ��اد امل �ل ��ك ع �ب��دال �ل��ه ت�ك�ل�ي�ف�ه��م ب��امل�ل��ف
ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي ،ان�ط�لاق��ًا م��ن أن ح��ال العالقة
بني السنة والشيعة في لبنان تؤثر على
العالقة بني الحكم السعودي ومواطنيه
الشيعة.
وم��ن وجهة نظر ه��ذه ال�ق��راءة ،ف��إن امللك
ع �ب��دال �ل��ه ،ال ��ذي ي��دي��ر ل�ع�ب��ة اإلف � ��ادة من
كل خيوط أجنحة األس��رة املالكة ،مهتم
بتعميم «لحظة األمير سلمان» لتشمل
ع�ل�اق��ات امل�م�ل�ك��ة ب�ش�ي�ع��ة ل �ب �ن��ان أي �ضّ��ًا،
وع�ل�اق��ات األخ �ي��ري��ن ب�ش��رك��ائ�ه��م ال�س��ن��ة
اللبنانيني.
وت � �ل � �ف� ��ت ه� � � ��ذه ال � � � �ق� � � ��راءة إل� � � ��ى امل �ع �ن ��ى
ال� �س� �ي ��اس ��ي الت � �ص� ��ال ع� �س� �ي ��ري ب� �ب ��ري،

بعد خطابه ف��ي النبطية لتهنئته على
م�ض�م��ون��ه .وأي �ض��ًا ،ك�ي��ف أن ال�س�ن�ي��ورة
ت�ل�اه ف��ي االت �ص ��ال ،م��ا ع�ن��ى أن ��ه تعبير
ل �ب �ن��ان��ي ع ��ن ان �ف �ت ��اح ال �س �ع��ودي��ة ع�ل��ى
واألهم ،هو أن السنيورة كان
مضمونه.
ّ
الوحيد الذي هنأ ّبري على خطابه ،من
بني كل زعماء السنة في لبنان ،ما عنى

أن��ه الوحيد ال��ذي تلقى إش��ارة سعودية
إلى ض��رورة أن يكون على خط ذبذبات
اإلره��اص��ات االول ��ى للعالقة املستعادة
بني عني التينة والرياض ،وأن يواكبها.

الحريري منقطع عن الواقع
قبل أيام قليلة من هذا التطور ،كان النائب
ول� �ي ��د ج �ن �ب�ل�اط ي �ج��ال��س ال� �ح ��ري ��ري ف��ي
باريس .وكعادته استهل الحريري اللقاء
بعتاب مرير ،ثم طرح على جنبالط فكرة
ّ
ال ي�م��ل�ه��ا ،وه��ي االس�ت�ق��ال��ة م��ن الحكومة
لحرمان  8آذار من اإلشراف على انتخابات
صيف  .2013ح��اول جنبالط إقناعه بأن
م �ش ��روع ��ه إلس� �ق ��اط ال �ح �ك��وم��ة اآلن غ�ي��ر
منطقي ،وه��و مغامرة أمنية وسياسية،
وأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باق
ً
حتى نهاية العهد .واقترح جنبالط بدال
من كل ذلك «إنشاء تحالف ،بيننا ،بأجندة
م ��ن ب �ن ��ود أخ� � ��رى ،ت �ت �ض �م��ن ب �ن ��اء ج�ب�ه��ة
سياسية ضد النسبية ،وتحالفًا انتخابيًا

رهانات الحريري وأنياب المملكة
نقطة التفاؤل لدى مواكبي حوار بري _ الرياض املستعاد تكمن في أنه
ينطلق من الروحية اإليجابية التي سادت لقاء جدة بني الرئيس اإليراني
أحمدي نجاد وامللك عبدالله .أما الرئيس سعد الحريري فيراهن على أن
حوار بري ووزير اإلعالم السعودي عبد العزيز خوجة ليس إال سحابة
صيف ،وأن قراءة واقع العالقة اإليرانية السعودية ال تبدأ من لقاء جدة،
بل من مقاطعة الرياض للقاء الرباعية من أجل سوريا ال��ذي دعت إليه
طهران في القاهرة.
م��ن امل �ب �ك��ر ال �ت��وق��ع إل ��ى أي ��ن ي �ص��ل االن �ف �ت��اح ال �س �ع��ودي ال �ج��دي��د ،لكن
الشخصية الخليجية تشير إل��ى نقطة يبدأ منها االن�ف�ت��اح ،وه��ي رؤي��ة
األمير سلمان لالستراتيجية التي يجب أن تنتهجها الرياض في حمأة
األزم��ة السورية .وتعبر عنها الواقعة اآلتية« :بعد آخر فيتو روسي في
مجلس األمن ملصلحة الرئيس بشار األس��د ،انفعل امللك عبدالله ،ودعا
العالم إل��ى إنصاف املظلومني .وهنا ش��اع في كواليس اململكة أن��ه ألول
م��رة أصبحت للسياسة السعودية الخارجية أنياب مقاتلة .على األثر
أوضح سلمان لصحافيني موثوقني منه أنه يجب أال ّ
يحمل كالم سيدي
امللك أكثر مما يقصده ضميره الحي ،فنحن في السعودية لن نقاتل في
سوريا ،ألن أولوياتنا اآلن محصورة في االهتمام بأوضاعنا الداخلية
وما يؤثر عليها ،إقليميًا وخارجيًا».

بني املستقبل واالشتراكي ،وعندما نفوز
ف��ي ان �ت �خ��اب��ات  ،2013وس �ن��رب��ح ،ن��ذه��ب
إل��ى حكومة من ل��ون واح��د» .وعندما بدا
لجنبالط أن محدثه ال يلتقط منه خلفيات
ح��دي�ث��ه ،ق��ال ل��ه ب�م��ا م�ع�ن��اه لنحتكم إل��ى
امل �ل��ك ع�ب��دال�ل��ه« ،ف �ف��ي ح ��ال ط�ل��ب م�ن��ي أن
أستقيل اآلن من الحكومة ،فسأفعل».
ب �ع��د رد ف �ع��ل ع �س �ي��ري وال �س �ن �ي��ورة على
خ�ط��اب ب��ري ف��ي النبطية ،فهم الحريري
م �ع ��ان ��ي ح ��دي ��ث ج �ن �ب�ل�اط م� �ع ��ه ،وأدرك
متأخرًا أن زيارة الوزير علي حسن خليل،
معاون ب��ري ،للسعودية ليست كما «علم
واعتقد» ،حني حصولها ،بأنها خالية من
أي معنى سياسي.
تفضي ال��وق��ائ��ع اآلن �ف��ة إل��ى أن ال�ح��ري��ري
م�ن�ق�ط��ع ع��ن واق ��ع م��ا ي �ج��ري .ف�م�ن��اورات��ه
األخ� �ي ��رة ال �ت��ي ح� ��اول ف�ي�ه��ا وض ��ع ع��رب��ة
ان�ت�خ��اب��ات رئ��اس��ة املجلس النيابي أم��ام
ح �ص��ان االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة للضغط
على ب��ري ،حققت نتائج عكسية ،بدليل
أن جفاءه لبري جعل السعودية ّ
تقدر أن
السنيورة ،وليس الحريري ،هو الشخص
الصالح للتواصل مع بري.

السنيورة في مقابل الحريري
وفي لقائه األخير مع بري ،أكد السنيورة
«استمرار التواصل» ،وه��ي العبارة التي
تعبر ع��ن ماهية دوره ف��ي ه��ذه اللحظة،
ك �م �ك �ل��ف م� ��ن ق �ب ��ل ال� �س� �ع ��ودي ��ة ب �ت��رج �م��ة
االنفتاح الجديد بينها وبني بري ،وضمن
ه��ذا ال �ت��واص��ل ي �ح��اول ال�س�ن�ي��ورة ترميم
دور له داخل املعادلة السعودية في لبنان،
من خ�لال إظهار ج��دارة في إيجاد حلول
لثالثة أمور لبنانية ،أكثر من مهمة محليًا
وإقليميًا ودوليًا :قانون االنتخاب ،وغاز
امل �ت��وس��ط ،وض �ب��ط األم ��ن امل��ذه �ب��ي تحت
شعار النأي بالنفس.
وع �ن��د ه ��ذه ال�ن�ق�ط��ة ت �ب��دأ ل�ح�ظ��ة ت�ن��اف��س
ص��ام��ت ألج �ن��دة ال�ط�م��وح��ات الشخصية
ب�ين ال�س�ن�ي��ورة وال �ح��ري��ري ،ضمن سباق
ش� �خ� �ص� �ي ��ات  14آذار ال � �س � �ن� � ّ�ي� ��ة ،ل �ن �ي��ل
ق �ص��ب اع� �ت ��راف ال ��ري ��اض ب �ه��ا ،كمتقدمة
ب�ي�ن م �ت �س��اويي��ن ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ ت�ك�ت�ي�ك��ات�ه��ا
السياسية في لبنان.
وت �ق��ول شخصية خليجية راص� ��دة لهذا

تقـرير

الدولية :الدفاع يتهم الحكومة
المحكمة
ّ

انعقدت أمس
املحكمة الدولية
الخاصة بجريمة
اغتيال الرئيس رفيق
الحريري في الهاي في
جلسة تمهيدية طرح
خاللها فريق الدفاع
املتهمني بعض
عن
ّ
هواجسه ،متهمًا
الحكومة اللبنانية
بعدم التعاون واالدعاء
بتأخير تسليم كامل
ّ
ملف املواد املؤيدة
لالتهام

عمر نشابة
ب��دت الجلسة العلنية التي دع��ا قاضي
االجراءات التمهيدية في املحكمة الدولية
الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق
ال�ح��ري��ري ال��ى ان�ع�ق��اده��ا أم��س ف��ي ّ
مقر
املحكمة ف��ي اله ��اي ،وك��أن�ه��ا مخصصة
ل� �ع ��رض ش� �ك ��اوى م �ح��ام��ي ال� ��دف� ��اع م��ن
عدم تعاون السلطات اللبنانية ومكتب
امل ��دع ��ي ال � �ع ��ام ال� ��دول� ��ي م ��ع ط �ل �ب��ات �ه��م.
ف ��امل� �ح ��ام ��ون ان � �ط � ��وان ق ��رق� �م ��از وج� ��ون
جونز (دف��اع��ًا ع��ن مصطفى ب��در الدين)
ويوجني اوسوليفان واميل عون (دفاعًا
ع��ن سليم ع �ي��اش) وف�ي�ن�س��ان كورسيل
البروس وياسر حسن (دفاعًا عن حسني
عنيسي) ودايفد يونغ وغينايل ميترو
(دفاعًا عن أسد صبرا) يواجهون عقبات
االتهامات
تعترض تحضيرهم لدحض
ّ
التي ّ
وجهها املدعي العام السابق بحق
الرجال األربعة في حزيران  .2011ومن
بني تلك العقبات عدم تعاون السلطات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م��ع ط�ل�ب��ات ت �ق� ّ�دم ب�ه��ا ي��ون��غ
وميترو من وزارتي االتصاالت والعدل.
فاريل
أم��ا مكتب امل��دع��ي ال�ع��ام ن��ورم��ان
ّ
فيتهمه ال��دف��اع بإخفاء بعض من ملف

امل ��واد ال�ت��ي اس�ت�ن��د إل�ي�ه��ا إلص ��دار ق��رار
االت � �ه� ��ام ،م��ان �ع��ًا امل �ح��ام�ي�ن م ��ن درس �ه��ا
وال�ت�ش�ك�ي��ك ف��ي ص�ح�ت�ه��ا .وه ��و يسعى
على ما يبدو إل��ى تأخير تسليمها الى
اب�ع��د ح� ّ�د ب�ع��د أن ق � ّ�رر ال�ق��اض��ي دان�ي��ال
ف��ران�س�ين ب��دء امل�ح��اك�م��ة ف��ي آذار ،2013
إذ إن ذلك سيحرم الدفاع الوقت الكافي
ّ
ُ
للتدقيق في كل ما استند إليه الصدار
قرار االتهام.

وزارتان ال تتعاونان
اس � �ت � �ج ��اب ��ت ال � �ح � �ك� ��وم� ��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
املتعاقبة منذ انطالق التحقيق الدولي
ف � ��ي ج ��ري� �م ��ة اغ � �ت � �ي ��ال ال ��رئ � �ي ��س رف �ي��ق
ال� �ح ��ري ��ري ع � ��ام  2005ل �ط �ل �ب��ات ل�ج�ن��ة
التحقيق الدولية ومكتب املدعي العام
ّ
واستمر التعاون
ف��ي املحكمة ال��دول�ي��ة.
ح� �ت ��ى ب� �ع ��د ص � � ��دور ال� � �ق � ��رار االت� �ه ��ام ��ي
ف � ��ي  ،2011وأس � �ه � ��م ف� �ي ��ه وزراء غ �ي��ر
محسوبني على فريق  14آذار .أما اليوم،
يستعد امل�ح��ام��ون الثمانية ل� ّ
ّ
�رد
وفيما
ّ
االت �ه��ام��ات ال�ت��ي وج�ه�ه��ا دان �ي��ال بلمار
إل � ��ى أرب � �ع� ��ة أش � �خ� ��اص م �ن �ت �س �ب�ين ال ��ى
حزب الله ،تمتنع وزارتان على رأسهما
وزي � ��ران م �ح �س��وب��ان ع �ل��ى ق ��وى  8آذار،

عن تسليم معلومات قد يستند الدفاع
إليها إلثبات عدم شرعية انشاء املحكمة
وبراءة املتهمني األربعة.
ّ
ووجه يونغ وميترو رسائل إلى رئيسي
ال �ج �م �ه��وري��ة وم �ج �ل��س ال � � ��وزراء ووزي ��ر
ال� �ع ��دل ف ��ي آذار  ،2012ط��ال �ب�ي�ن م�ن�ه��م
ّ
تسليمهما وث��ائ��ق ت�ت�ع��ل��ق ب��االت�ف��اق�ي��ة
بني االم��م املتحدة ولبنان ،التي أنشئت
امل �ح �ك �م��ة ال��دول �ي��ة ع �ل��ى أس��اس �ه��ا (أق� � ّ�ر
م�ج�ل��س االم ��ن ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة بموجب
ال � �ق� ��رار  .)1757وط �ل ��ب امل �ح��ام �ي��ان م��ن
امل �س��ؤول�ي�ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين م �ع �ل��وم��ات عن
أسد صبرا واذا كانت هناك اي تأكيدات
بأنه ما زال على قيد الحياة .وفي رسالة
ب�ع��ث ب�ه��ا امل�ح��ام�ي��ان ف��ي  12آذار 2012
الى وزي��ر العدل شكيب قرطباوي طلبا
ت��زوي��ده�م��ا بمعلومات ع��ن امل�ف��اوض��ات
ال�ت��ي ع�ق��دت ف��ي ب �ي��روت ب�ين مسؤولني
من االم��م املتحدة ومسؤولني في وزارة
ال �ع��دل ب �ش��أن ص �ي��اغ��ة امل ��ادت�ي�ن األول ��ى
والثانية من نظام املحكمة .لم تستجب
ال � ��وزارة؛ ألن ال�ط�ل�ب��ات بنظرها ينبغي
أن تحال عليها عبر مكتب ال��دف��اع .لكن
بعدما احيلت اليها الطلبات بواسطة
م�ك�ت��ب ال��دف��اع ف��ي  22آذار وف ��ي  4و19

