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 عون وبّري.. األزمة مستمرة

األنظـار فـي  تجهـبرغم أجواء التفاؤل واالستقرار السياسي واألمني مع بداية العام الجديـد  فقـد ات   
لرئيســام ميشــال عــوم وســعد ة التــي منحهــا الــى أةمــة مرســوم األقدمي ــالــدالد لــالل األيــام الما ــية إ

مـع االعتـرا      والتي طغـت فـي السياسـة علـى مـا عـدا ا1994دورة العام اط لى  د  الحريري إ
 ي عليها.الشديد لرئيس مجلس النواب نديه بر  

  يــرتدب باتفــاط الطــائا وصــالسيات رئــيس عميقــا   دســتوريا   سياســيا   مــر ابــتدا ا  وقــد كشــا  ــ ا األ 
لمــ  ب الشــيعي عدــر وةارة أي بمعنــى رلــر  توقيــع ا ؛عــرب بــالتوقيع ال الــ ومــا بــات ي    الجمهوريــة

 المال.

ي علـى عـدم توقيـع وةيـر وقدل الدلول في تحليل ما سدث  يمكن التصار الخالب باعترا  بـر   
إلــى عــدم إرســال المرســوم إلــى مجلــس النــواب.   ــافة  م؛ إلــز  و ــو توقيــع م    المــال علــي سســن لليــل

صـحاب رأي فـي الـدالد  تعتدـر عوم وإعالميوم وأوم ومشر  ي  د ا سياسم وجهة النظر التي يؤي   ما أ
مراسـيم وقـرارات الحكومـة. و ـ ا ال   ا المرسوم غير ناف  ويجب نشره في الجريدة الرسمية ككل   م  أ

النــواب الــ ي عليــه م يكــوم الحكــم فيــه لمجلــس التفــاط الطــائا  ويجــب أ ي تجــاوةا  مــر يعتدــره بــر  األ
 و تعديله.تفسير الدستور أ

و م  وال يمكـن تعديلـه أم  ـم المرسوم قـد صـدر وع  ئاسة الجمهورية إتقول وجهة نظر ر  في المقابل  
ط بـــوةير الـــدفاك كمـــا كـــل  م التوقيـــع علـــى المرســـوم منـــو عمـــل علـــى إلغائـــه. وتلفـــت النظـــر إلـــى أال

عدـاء ب األلـى توقيـع وةيـر المـال كونـه ال يرت ـوالترقيات  و و مرسـوم ال يحتـاإ إ قدمياتمراسيم األ
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نشــر فــي الجريــدة الرســمية  وتصــدم ســارية المفعــول م ت  المراســيم امســمية ألماليــة  وال يجــب علــى ا
 عمل بها فور صدور ا.وي  

ي بمحاولـــة لـــرط  ـــ ا وســـاط رئـــيس الجمهوريـــة بـــر  هم أفـــاط الطـــائا  فتـــت  لـــى تجـــاوة ات  وبالنســـدة إ 
لـى إ ولاصـة    لـى الـوراءهامه في المقابل بمحاولة إعادة عقارب السـاعة إويرفض عوم ات   .فاطاالت  

وجهــــة نظــــر عــــوم ســــو  عدـــــر لهـــــ ه المعضــــلة مــــن  وال ســــل   ؛مرسلــــة مــــا قدــــل تعــــديل الدســــتور
جهــة نظــر رئاســة الجمهوريــة  لــى القضــاء. ويلفــت متــابعوم قريدــوم مــن و المؤسســات  أي اللجــوء إ

 عضـاء المجلـس النيـابي  تمامـا  إجراء تفسير جديد للدستور يحتاإ إلى موافقة ثل ـي أ  م  النظر إلى أ
 ل الدستور.  تعدي

علــى مدــادرة  ل ك يــرا  عــو  فــي الوقــت الــ ي ال ي    قريــب لهــا عميقــة وال ســل   ةمــة جــد  تدــدو األعليــه و  
يـة ول كوم الحريري لـن يقـدم علـى مدـادرة جد  الحكومة سعد الحريري  لسددين: األ سيقوم بها رئيس

 بالتنسـي رئيس الحكومـة هم ي ال ي يت  تخرط الجمود  وال اني بسدب فتور العالقة بين الحريري وبر  
ـــ الحريـــري يدـــدو عـــاجزا   م  فـــه. أي أمـــع عـــوم فـــي موق  نا يـــن عـــن ســـل    بوغيـــر قـــادر علـــى التوس 

 ين على موقفيهما المتعار ين.ي مصر  ةمة  في الوقت ال ي ال يزال فيه عوم وبر  األ

عنــد تجــاوة توقيــع وةيــر المــال علــى المرســوم  وتعامــل رئاســة الجمهوريــة معــه  ي ك يــرا  ويقــا بــر    
ــ .واقعـا   وكأنـه بــات أمــرا   فــاط عــوم يريــد تجـاوة مدــدأ التوافــ  الـ ي قــام عليــه ات   م  أ ة تشــديد علـىوثم 

ذاتــه  ي  ألنــه يتجــاوة مســألة التوقيــع بحــد   للغايــة بالنســدة إلــى بــر   ا  مــر يدــدو ســلدي  الطــائا. و ــ ا األ
و ال  إلـى مـا  ـو أبعـد مـن ذلـن  لناسيـة ب األعدـاء الماليـة أالجدال سول ما إذا كام المرسوم يرت ـو 

 يعتدـره ك يـروم لطـا   مـر  فـاط الطـائا  و ـو أتجاوة توقيع فئة لدنانية على المراسـيم  بمـا يخـالا ات
و أمـر  ال يدـدو ة الحرب اللدنانية؛ و ـمتها الطائفة الشيعية لالل مرسلكديرة قد   سمر بعد تضحيات  أ



 
 15/01/2018  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  34رقم )                  

       
 

5 
 

ام الرئيسـي للحركـات بنـاء  ـ ه الطائفـة الخـز  ل أ  بينمـا بـك  صـال  فاط الطائا قد كافأ ا عليـه أم اتأ
  1920فـي النظـام اللدنـاني منـ  نشـوئه فـي العـام  التي قامت على مواجهة الظلم ال ي كام سـائدا  

 .1990  في العام ا  دستور  جزئي  الستى تعديل 

 .بامتيـاةات جهـد اللدنـانيوم لتوةيعهـا بعدالـة بيـنهم اولـة السـتئ ار الـدعضمح ه منيجب التند     لن 
ــ مت  مــن دوم كســر رئاســة الجمهوريــة التــي قــد     و نــا تدــدو مســؤولية ســزب   فــي سفــ  مــا تحق 

فــي مو ــوك  اســتحقاط  لاصــة   ثداتــه عنــد كــل  إ تــم   كديــرا   وطنيــا   فــي القضــايا االســتراتيجية  نموذجــا  
 .سيادة الوطنية في وجه الخطرين امسرائيلي والتكفيري الدفاك عن ال

موقــع الطائفــة الشــيعية فــي المعادلــة تعزيــز   ــر نحــو هــا مناســدة مــن ق دــل ســزب   لاللتفــات ألعل  و  
 مـه الحـزبمتـه مـن تضـحيات  فـي مـواةاة مـا يقد  الداللية  وال ي ال يعادل وةم   ه الطائفة ومـا قد  

 ســرائيلي والعــدولــة فــي مواجهــة العــدو امالمتم     ســا األ القضــية ســديل فــي مــن تضــحيات   ساليــا  
 .التكفيري 

الصراك الدائر بين الرئاستين األولى وال انية  ال تددو مشـكلة األليـرة مـع بعدـدا  على صعيد أيضا  
ل  فــي مــع الحريــري  الــ ي ربمــا وجــد فرصــة لتجــاوة توقيــع وةيــر المــال ومــا يم  ــ يضــا  فقــب؛ فهــي أ
حــالا المرتقــب فــي كــل  الــدوائر بــين الفــريقين  فــاط علــى التي مــع عــوم  تعكــس االت   ل ــ لحظــة تمــاه  

 .في االنتخابات النيابية في أيار المقدل

م اللدنـانيين قـد دفعـوا وال يددو رئيس مجلس النواب في وارد التراجع عن مواقفه  التي كام أبرة ا أ
   يكوم قـرار الدولـة عنـد بـخد واسـدللطائا  لكي ال ألا  حية في الحرب األ لية ثمنا   150

 ل التواف  في الدلد.بل عند مجلس وةراء يم   
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عــه؛ و ــي عــادة المرســوم إلــى وةيــر المــال ليوق  . وكــل  مــا يطالــب بــه  ــو إ ال يدــدو رفضــيا    نــا و ــو 
 ولى على طري  الحل.الخطوة األ

الشـــعدي فـــي الديئـــة  ةمـــة  قـــد رفـــع مـــن رصـــيدهويمكـــن القـــول إم بـــر ي  فـــي مواقفـــه األليـــرة مـــن األ
المؤسســـات  والـــرافض  نـــه  هـــر بمظهـــر الحـــريد علـــى موقـــع الطائفـــة فـــيأ الشـــيعية  لصوصـــا  

ت علـى بـكلها ة يمكنهـا  إم اسـتمر  ة م  دي ـنه وقا بوجه مشروك ثنائي ـلعزلها. و و أوسى للجميع أ
ــعــر  طــيم بمــا ي  م ت  ي  أالحــال ــة التوافقي ــب بالديموقراطي  ــطريقهــا. و ة فــي ة  والمي اقي  ة مخــاوب مــن ثم 

ة تسـتأثر بالسـلطة السياسـية  فـي لـى الـوراء  سـين كانـت ال نائي ـة عقـارب السـاعة إعادة   ه ال نائي ـإ 
 .سة مجلس النواب على قدر الطموساتالوقت ال ي لم تكن فيه رئا

مـــع   لهـــا قريدـــا   م تجـــد ســـالا ســـتدعد أه مـــن الماط  فإن ـــةمـــة ســـول مرســـوم الضـــد  ى األلـــوإذا عـــدنا إ 
مـا يعنـي لنـزك فتيـل المرسـوم   مساك   ي   لنحو ال ي  ي عليه اليوم  وغياب أاستمرار األمور على ا

ر التسـوية الرئاسـية التـي تضـر   استمال االستماالت ومن بينها بواب ستكوم مفتوسة على كل  األ م  أ
 نتخابات.نتاإ قانوم جديد لالدت الطري  أمام تأليا الحكومة وإجاءت بالعهد الحالي  وعد  

ة العمــل الحكــومي  مــن لــالل ويرفــع بعــض المتعــاطفين مــع رئــيس المجلــس النيــابي ســال  عرقلــ 
نـــــات مجلــــس الـــــوةراء  مـــــن دوم إســـــقاط إ ا االبـــــتدا  م تطـــــال بـــــظاية أمكاني ــــاعتكــــاب أســـــد مكو 

فــي  ملحـو    ي اســتمرار  ـ ا االبــتدا  إلـى تغييــر  م يـؤد  الممكــن أ مـن االسـتحقاط االنتخـابي  سيــ 
 في الواقع الرا ن. را  م يكوم مؤث  ي بروة مشهد سياسي جديد من بأنه ألارطة التحالفات  وبالتال

يــــ اء التســــوية التــــي جــــاءت بهــــا كــــن  ــــ ه االستمــــاالت تدــــدو مســــتدعدة  إذ مــــن غيــــر المســــمو  إل 
ة مهم ـ ا و نـ  سـزب   لـن يقدـل بفـرط التسـوية م  ة. كما أة ومحلي  قليمي  ة وإمجموعة تقاطعات دولي  

وســطي. وتدــدو  يجــاد ســل   نــه العــام الســيد سســن نصــر   فــي إميصــعدة باتــت ملقــاة علــى عــات  أ
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 توقيـع وةيـر المـال علـى المرسـوم يدـدو  ـروريا   م  حزب قريدة من وجهة نظـر بـر ي  كمـا أمقاربة ال
 ي.بعد يوم بين الرئيسين عوم وبر   ةمة تكدر يوما  لتفادي أ

مــا يعنــي   يجــاد ســابقة عدــر توقيــع وةيــر المــالعــوم إم بــر ي يريــد إويقــول مــدافعوم عــن موقــا  
ت ديـت التوقيـع  مماثـل  وتاليـا   مرسـوم   تكـن طائفتـه  علـى كـل   ا  ي ـتكريس سابقة توقيـع الـوةير نفسـه  أ

 ال ال .

م كـام ال يـزال يحـاف  عـوم  وإ م  وط لـدعض المـراقدين الـ ين يشـيروم إلـى أمـر ال يـر لكن   ا األ 
الســـترجاك صـــالسيات رئـــيس  ر جهـــدا  نـــه ال يـــوف  أ ال  والشـــكل علـــى اتفـــاط الطـــائا  إلخطـــاب فـــي ا

 الجمهورية القوي في مرسلة ما قدل الطائا  لتحصيل ما ال يمنحه الند الدستوري صراسة. 

م عوم يستفيد مـن عوامـل دالليـة ودوليـة لتحقيـ  اسـتعادة موقـع الرئاسـة المسـيحي ويقول  ؤالء إ 
مــن لســائره فــي االنتخابــات  عدــر استــواء الحريــري واستضــانه ومســاعدته للحــد    القــوي  منهــا دالليــا  

 مهوريـــــــــــة.النيابيـــــــــــة المقدلـــــــــــة  وبالتـــــــــــالي  ـــــــــــمام توقيعـــــــــــه إلـــــــــــى جانـــــــــــب توقيـــــــــــع رئاســـــــــــة الج
ة  ال يمكــن أم ة الداللي ــم ســزب    مهمــا تعا مــت الملفــات الخالفي ــويســتفيد عــوم مــن اعتقــاد أ 

ما مواقـا عـوم العالقة االستراتيجية التـي تجمـع الطـرفين  وال سـي   معه  على أسا  ا  يكوم صدامي  
 والمواجهة مع السعودية.  «سرائيلإ»الصراك مع  في ما لد  

  تحــت عنــوام تقويــة مؤسســات وروبــي تحديــدا  لجمهوريــة يســتفيد مــن تأييــد دولــي  أم رئــيس اكمــا أ 
 الدولة اللدنانية وعزلها عن التأثيرات امقليمية. 

 ليـة السـتعادة  ـو الـ ي قاتـل بشراسـة فـي الحـرب األ  و وتفصـيال   ي جملـة  مر سيرفضه بر  و  ا األ 
لـى الرئاسـة بسـدب عـدم االتفـاط علـى ة. وقـد عـار  بو ـو  وصـول عـوم إسقوط الطائفة الشيعي
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و ي لريطـة طريـ  كـام المدتغـى منهـا إعـادة ت ديـت اتفـاط الطـائا  كمـا  ؛ة"ي يومها بـ"السل  ما سم  
 اء الطائا.الت في لدنام جر  ا يعتدره تحو  ال ي سيرفض التناةل عم    ي يقول بر  

ل و ــو يدــدو  ومــا يم  ــ .لموقــا عــوم  هليــه الحريــري فــي تأييــدا أمــام مــا ذ ــب إلكــن الــدعض يتوق ــ 
الت تطاول صالسيات رئيس الحكومـة مام تحو  خارإ من أةمة كدر  مع السعودية  أ  و و الا  طائفي  
 السيات رئاســة الجمهوريــة  وإم كــامتعــديل فــي صــ ي  بعــد الطــائا. ويدــدو أةت ي  التــي تعــز  الســن  

 .ومةصالسيات رئاسة الحك سيمس  أيضا  في النفوذ وليس في الند  

ا لى ذلن رغدة رئيس الحكومة بالتناغم مع رئيس الجمهورية من  التسوية الرئاسية قدـل ني ـأ ا إ
ـــ ؛ال ابـــت لـــالل استجـــاةه فـــي الســـعودية لعـــوم موقفـــه الحريـــري يحفـــ  ك يـــرا   م  أ وعـــام  علمـــا   ة وثم 

ة بإقامــة تحــالا بــين التيــار الــوطني الحــر وتيــار المســتقدل فــي االنتخابــات ي ســول الني ــســدي  جــد  
 النيابية المقدلة.

اجـع  ة عـوم التر مـع عـدم ني ـ  جـاه التصـعيدمور سـائرة فـي ات  ة قراءة تقول أم األفي الخالصة  ثم   
سـوال  بـين الـرجلين التـي كانـت بـاردة فـي أفضـل األالفجوة في العالقة من عم   ليزيد   ا الو ع

 .ةستى في الفترة الدافئة المحدودة لالل استجاة الحريري في السعودي

لــى ة الحــال سي شــهر عــوم مســألة العــودة إللمســألة  وبطديعــ يــام المقدلــة ســالا وعليــه  لــن تشــهد األ 
م بري قـد قابلـه بتـ كيره بالقـانوم رقـم رسمية  لاصة وأقرار في الجريدة اللكنه لن ينشر ال  القضاء

علــى نشــر جميــع القــوانين  والــ ي يــند    1997الصــادر فــي ال ــاني مــن سزيــرام مــن العــام  646
 والمراسيم في الجريدة الرسمية.

ل إلـى تسـوية م رئيس الجمهورية ال يزال على موقفه الرافض للتوص  يعود إلى أالتشاؤم   ا  ومرد   
 مر بات من الما ي وأصدم في عهدة القضاء.   ا األ م  باعتدار أ مع بر ي 
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فــي اســتطاعة  م  أ الكــرة  ــي فــي ملعــب رئــيس الجمهوريــة  علمــا   م  اسيتــه  يصــر  بــر ي علــى أمــن ن 
ه ن ـأ ال  ل التـواةم الطـائفي فـي المرسـوم؛ إبين منه  إبهار مسـألة الـتالرئيس المجلس  سسب المقر  

توقيــع   ــومــا يطالــب بــه  وفــ  تــوةيعهم المعتمــد  وجــل   94اط دورة لضــد  ة وافــ  علــى مــنم األقدمي ــ
 وةير المال على المرسوم.

  لكـن مـن المسـتدعد أم يلجـأ بـر ي دسـتوريا   خ  عنوانـا  وستشهد الدالد المزيـد مـن الكدـال الـ ي سـيت   
ام سـي  مـر الدالل  عدر دعـوة وةراء سركـة أمـل إلـى الخـروإ منهـا؛ واألالحكومة من  «تفجير»لى إ

 كه ا. «تفجير  »لى عوم ال ي ال مصلحة له في بالنسدة إ

 

 جعجع والحريري.. وعون 

نيـة سـمير جعجـع والحريـري  مـن دوم أم يعنـي بـين ةعـيم القـوات اللدنا قريدـا   ة تقاربـا  م ثم  ال يددو أ
ل فــي ثمــة وســاطات ال تــزال تجــري علــى لــب الــرجلين  تتم  ــ م  التواصــل مقطــوك. ال بــل إ م  ذلــن أ

ـــاللجنـــة المؤل   ـــين  لقـــاء مصـــالحةلعقـــد  تحضـــيرا    ا  لـــوري وملحـــم ريابـــيفـــة مـــن الـــوةيرين غط  ب
   وجعجع.الحريري 

ال أمــر جديــد علــى  ــ ا علــى صــعيد عالقتهــا مــع الــرئيس ميشــال عــوم  و  «القــوات»كمــا تعــاني  
ــاأل م  الصــعيد ســو  أ لنائــب ريابــي وا الــوةير م فــي المســعى علــى لــبوال تقــد    دةمــور ال تــزال مجم 
 إبرا يم كنعام.

 ويريــد تو ــيحا    الحريــري  فهــو ال يــزال علــى موقفــه الحــ ر مــن اللقــاء مــع جعجــع أمــا مــن ناسيــة
قــدم جعجــع علــى ا ــا لــالل "استجــاةه" فــي الســعودية  مــا لــم ي  ســول "طعنــة فــي الظهــر" تلق   «قواتيــا  »

جـــه إلــــى بيتــــه يت  م غيظــــه ستــــى الم. لكــــن الحريـــري ال يريــــد تصــــعيد األمـــور  ويدــــدو أتو ـــيحه 
 الحرب على جعجع. هعالنة سسابات سياسية تحول دوم إ م ثم  الداللي؛ كما أ
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و ــو ال  .الضــعيا والمسـتجدي للقــاء الحريـري  بمظهـرفـي المقابــل  ال يريـد ةعــيم القـوات الظهــور  
فـي نـه يتنـاغم فـي أةمـة. ويشـير إلـى أ نـه يمـر  لتسليم لأللير بتآمره عليـه؛ كمـا أنـه ال يعتدـر أيريد ا

مرجعيـة الدولـة اللدنانيـة مـن دوم ببـرة فـي المطالدـة قواعـد الشـعدية للقـوات وموقفهـا األمواقفه مـع ال
سيــد لــه م الخصــم الو أي بمعنــى  رلــر  يريــد جعجــع القــول إ ولاصــة فــي مســألة الســال .  غير ــا

 من رفضها لسال  الحزب. أساسا   تنطل  «القوات»م مواقا على الساسة  و سزب    وإ

دـل سـزب الكتائـب  ولاصـة مـن ق      لهـا القـواتفي وجه المزايدات التي تتعر   جعجع جواب وذا 
لكنـــه  فـــي المقابـــل  صــــاسب  .هم رئيســـه ســـامي الجميـــل  ـــو اللـــر بالتــــآمر علـــى الحريـــري المـــت  

قــو  علــى الســاسة المســيحية  أي م لمــا تــزعج الفريــ  األ« القــوات»زعج الشــعارات المزايــدة التــي تــ
 وطني الحر.التيار ال

ى ساب  عهـد ا فـي المـد  المنظـور  إذ لمع الحريري ستعود إ« القواتية»ل ا  ال يددو أم العالقة  
ة ة الشـعدي  ه من أبركه في الحكومة  ال الحي ي  لى "المحا مة" وكأن  مه إم الحريري قد  يشعر جعجع أ

فــي التحالفــات  «قــواتال»  عــن سصــار رســميا   م كــام لــيس ســدي ا  إلــى الحــدي   وإ  ــافة  للقــوات. إ
التيار الوطني الحر وتيار المستقدل وسـزب   وسركـة  عدر رسم تحالا لماسي يضم    االنتخابية

 مر ال ي ال يزال غير نا ج ستى الم.تقدمي االبترا ي  و و األأمل والحزب ال

ذا كـام جعجـع إيـال التعـاطي مـع الواقـع الحـالي. و س «القواتيـة»في الصفوب  ة تجاذبا  ثم   م  م أل  وع   
مواقـا جعجـع نفسـها تدـدو  ر علـى صـعيد االتجـاه الـ ي يجـب علـى التنظـيم سـلوكه  فـإم   و المقر  
 مهزوةة.

ــفدعــد أ  ي العمــاد بعــد قدولــه المفــاجىء بتــول    مــن الخــروإ كأســد الفــائزين «القــوات»ن ةعــيم م تمك 
 الحريري واستجاةه في السعودية.ب مع استقالة ميشال عوم رئاسة الجمهورية  بدأت مواقفه بالتخد  
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لــى عيــد جعجــع التضــيي  عليــه إوال ي   «.القــوات»لــى ة العمــل وا ــحة بالنســدة إال تدــدو اليــوم لط ــو  
لــى بــدايات العهــد الحــالي  مــن تشــكيل األمــور تعــود إ م   ــو يــر  أاللحظــة السياســية الحاليــة  بــل 
لـوال  هنـال ين يـروم أ« القواتيين»ب فقات  سسإلى معار ته الص الحكومة  إلى التعيينات  وصوال  

   للجمهورية! رئيسا   ليصدمما كام عوم  المعروب موقفهم

لـى التلــويم إ ليـه جعجــع بعـد ةيارتـه الســعودية  ذا دـا  مفيـد التــ كير  نـا بالتصـعيد الــ ي لجـأ إومـن ال
ثـم  .تطـوراتقـراءة ال فـي خطىء فيهاولى التي ي  من الحكومة. و ي لم تكن تلن المر ة األباالستقالة 

 «القـوات»للنظـر قدـول  . وكـام الفتـا  عنهـا ليـر سـرعام مـا تراجـعجاءت استقالة الحريـري  لكـن األ
دــل الفريــ  الــ ي يقــا مــن ق    ــه النتقــادات  بــرغم تعر   )الصــادر عــن الحكومــة  بديــام النــأي بــالنفس

لنـأي بـالنفس  القوات لم تشار  فـي صـياغة بيـام ا م  أ ذار  علما  ر 14على يمين ما بقي من قو  
 حسب لهم. م ي  أنه يجب أ« وم لقواتي  ا»يعتدر  ا  يجابي  ا  إموقف ب لن متفقد  

ب عنـــه بعـــض كـــام ســـتترت   الخـــروإ مـــن التســـوية  إم م  لكـــن  وبعـــد نقـــال داللـــي  أدر  جعجـــع أ
ه فـــي الـــرافض لــــ" يمنة ســـزب  " علـــى العهـــد  إال أن ـــ  نتيجـــة  هـــور جعجـــع بمظهـــر اميجابيـــات

  وسصـار ا  «القـوات»هـم نجحـوا فـي عـزل ن  عليـه. وسـيعلن اللـروم أ ا  العام  سـيكوم سـلدي  الشكل 
 ي تربيم عوم  والتحشيد له.صب رأيه لد  تدن  وسيظهر جعجع كمن لسر ر انه  ولم ي  

  يجابيــة تجــاه الحريــري ســوية الحكوميــة الجديــدة م  ــل لطــوة إم قدــول جعجــع بالتويقــول الــدعض إ 
ي عـوم الرئاسـة قدـل نيـا مـور منـ  تـول  غير معار  وقابـل بمـا رلـت إليـه األقا الظهور بمو  عدر

 وعام. 

المتعــاطفوم معهــا  قــد أتــت بنتيجــة وم و يها القواتي ــ  كمــا يســم  «ةالقواتي ــ»يجابيــة لكــن ال يدــدو أم ام 
ــمــع الحريــري  ت مــن تــد ور العالقــةهــا ســد  ن  ة  ســو  أيجابي ــإ بــارات عــدم ورود إ فــي  ــل    ة    لاص 

م مـن ق دـل قـد  دليـل ملمـو  علـى سـوء العالقـة لـم ي   ي  أ م  ما وأسلدية من قدـل الطـرب اللـر  ال سـي  
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لـى الحريـري عـن الحريري  واقتصر األمر على المحيطين به  بعد أم وردت "معلومات مغلوطة" إ
 .«القواتيين»ما للقوات وبكو  لجعجع عليه في السعودية  سسب  دور  

مــر ال يقــا عنــده ريــري. و ــو أال موعــد قريــب للقــاء بــين جعجــع والح أنــهيدــدو  ســوال فــي كــل  األ 
مـن « القـوات»فـي السـوء الـ ي كانـت عليـه  طالمـا أم فـي  مـور  يرا   بينما لم تعد األ« وم القواتي  »

 لى الحريري من عوم!ه أقرب إن  يظن أ

 

  

 


