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ا                       ا، حسب م ق اعماله اذًا، لم تتكرر تجربة قمة فاس، ولحسن الحظ، ولم يكن على قمة بيروت ان تعّل
اح                    ل اجتي ا حصل قب دة، مثلم د لبصرة جدي د خراب جدي ئم بع خشي الجميع اول من امس، لتعود وتلت

ام  ان ع ده١٩٨٢لبن رى .  وبع أة الكب ا المفاج ي ربم ك ه ن . وتل ى ي دًا حت ان مع يء آ ل ش ان آ جح لبن
.الرسمي في تنظيم القمة وتفشل القمة في التوافق على مبادرة سالم واضحة وقوية

فرغم الجهد الجدير بالتنويه الذي بذل على مختلف المستويات في التهيئة للقمة       .  ما حصل هو العكس    
د المضيف                   " نجحت"منذ اشهر،    سويد وجه البل ة، وفي لحظة، في ت ة للقم ن، ال  ولك . الرئاسة اللبناني

تكرهوا شيئًا، فمن االرجح ان االزمة الديبلوماسية التي تسّبب بها قرار عدم بث خطاب الرئيس ياسر                
شاطر                      د من الت سعودية، فحالت دون المزي ادرة ال عرفات مباشرة من رام اهللا انعكست خيرًا على المب

ة    -اللبناني   ة للجامع ة العام ببًا اضافيًا     السوري وأعطت المملكة، فضًال عن مصر واالمان ة، س  العربي
.للضغط في اتجاه العقالنية

ا    د اطالقه دت عن دما ب ة، بع ة القم از عقب ي اجتي داهللا ف ر عب ادرة االمي اح مب ّسر نج ا يف ذا م ل ه  ولع
ثم   -حصار اسرائيلي، جفاء مصري : محوطة بكل اسباب الفشل  ه التلع  سعودي، ارتباك سوري ترجم

ين الكويت والعراق     " حالةال"اللبناني، باالضافة الى ترسبات      ة في              . ب نجح القم ى ت ذي حدث حت ا ال م
داهللا  ادرة عب ى اطالق مب ع ال ذي دف سه ال شيء نف سة؟ ال ة بائ د بداي اني بع ا الث ي : يومه ق ف ر عمي تغّي

ي  الم العرب ي الع ه ف ا ان تلعب ذي يمكنه دور ال مية للعصر ولل سعودية الرس سياسة ال ة ال اء . مقارب وج
د     االسلوب الذي خاطب به      ي العه ة       "ول ة واالسالمية االبي اهير العربي شعب االسرائيلي،       "الجم م ال ، ث

ا سمي  اء م د ان انته سعودية"ليؤآ ة ال ال   "الحقب ود حي ن جح ًا م ود، واحيان ن جم ه م سمت ب ا ات ، بم
ي   د  -الصراع العرب ر، بع ا ظه ستحدثة، آم ة م ل لغ دة، ب ية سعودية جدي د ديبلوماس  االسرائيلي، يوّل
.بداهللا، من آلمات وزير الخارجية سعود الفيصل في المؤتمر الصحافي الختاميخطاب االمير ع

رة الحزم، سواء             ومن يعرف الديبلوماسية السعودية القديمة يدرك اي تحّول يمثله استخدام االمير لنب
رارات االخرى                    في رفضه المزايدات او في تشديده على خصوصية مبادرة السالم في معزل عن الق

دام    . رّفع عنها وآأنه يت التي بدا    وك والرؤساء       "وآان اق د المل داهللا        " نائب عمي ي عب ي عل رئيس اليمن ال
د اوحى ان        صالح على طلب الكالم بعد تالوة البيان الختامي، وعلى اثر مشاورة مع االمير عبداهللا، ق

ا ادر                  ده اياه د افق ان ق ا آ تثنائي عليه ادرة واضفاء طابع اس ز المب ا  ثمة اصرارًا سعوديًا على تميي اجه
.ضمن المقررات العادية للقمة على لسان وزير الخارجية اللبناني

 واذا آان يجب عدم تجاهل الوزن المصري، الذي ربما ضاعفه الغياب الضاغط للرئيس مبارك، في                
ة وال                    سه ومن دون موارب رة "الدفع نحو لغة جديدة تتوجه في الوقت نف ى الجمهور العربي      " زعب ال

المي     ام الع ر            والرأي الع ة، واآث ر حضورًا وحداث ، اال ان االعالن عن والدة ديبلوماسية سعودية اآث
رتين،       . انصاتًا للهموم العربية، قد يكون الحدث اآلخر لقمة بيروت         ذت م ل انق ة، ب ذت القم د انق اما وق

ا تقول   الكويتية امام تنقية االجواء العربية، آم      -مرة باقرار المبادرة ومرة ثانية بفتح الطريق العراقية         
ة          . ادبيات الجامعة، فيمكن القول ان مؤتمر بيروت استحال قمة االنقاذ          ة المتابع نجح لجن م ت فحتى اذا ل

  التي تشّكلت في ترجمة المبادرة الى قرار من مجلس االمن، وحتى اذا لم يرتدع ارييل شارون، فقد
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اً صار على االقل في يد العرب ما يتيح لهم االطمئنان الى انهم يملكون اف              سبة       . ق اذ بالن ذا اول االنق وه
  .الى امة لم تعد تعرف منذ سنين اين هي ذاهبة
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