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ـــة الما ـــية،شـــ    ـــلالد، الحـــدث عـــودة ر ـــيو الح ومـــة ســـعد الحريـــر  إ لت، فـــي اميـــاي القليل لـــى ال

لـ  مختلـا القـوو، وطر ـت امبرز. وقد استحوذ غيابه في السعودية، علـى اهتتمـاي امرلـر مـن ق  
للح ومـة  تـت بـالحرير  ر يسـا  عالمات استفهاي كليرة  ول مصير الح ومة، ومعهـا التسـوية التـي أ

 تم علر تولية العماد ميشال عون ر اسة الجمهورية.حقيقها امبعد ت

لـى تـذا التريـا باهسـتقالة. و إة ساتمت بهـذ  العـودة مـا أد  من المفيد تنا التذكير بأن عوام  عد   
ــــ مواقــــا ع بــــالحرير  والوتلــــع العوامــــ  تراو ــــت بــــين الموقــــا السياســــي الرســــمي الللنــــا ي المتمس 

عاتقهـا وكا ـت خـذت المو ـوع علـى وروبية، بامخص فر سا التي أالدولية، وخاصة امميركية وام
لــى موقــا حريــر  مـن الســعودية ومـن تــم عودتــه إلـى للنــان، إ ـافة إخــراا الالمسـاتم امرلــر فـي إ
 مصر  هفت للنظر.

عليهـا فجوبهـت بموقـا دولـي ن تخـرا ة دوليـة لللنـان،  اولـت السـعودية أة  مايـتم ـ ن  وقد ظهر أ 
  أتميـــة لـــى العلـــا بـــأمن واســـتقرار للنـــان الـــذ  يشـــ     إ، كـــون اســـتقالة الحريـــر  قـــد تـــ د  متصـــد   

الخشــية مــن أن تنتقــ   را ــة المنطقــة  للمجتمــع الــدولي الــذ  يخشــى علــى مصــير للنــان، فــي ظــ   
ومسـألة اليو يفيـ  التـي  ر على قضايا  ساسة تهم العالم مث  قضـية النـاز ين،لى للنان ما قد ي ت  إ

 .تخص فر سا

لـى الظهـور كو هـا قضـية  ريـة عنـد الـرأ  العـاي الـدولي الـذ   ـ   دفعت المسألة إتذ  العوام  
 بشدة على السعودية.

غيــر تصــعيد ، ه بــ     فــي موقــا  ــزذ   الــذ  ا تظــر  الجميــع، وكــان موقفــا  لكــن امتــم تمث ــ 
ي دهلـــة كليـــرة كـــون الحـــزذ كـــان المســـتهد  امســـا  مـــر يعطـــو لإل تقـــان، وتـــو أوء ومـــنف  مهـــد  
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لمـا  ها وزراء الخارجيـة العـرذ ربطـا  باستقالة الحرير  وكان السـلب وراء الهجمـات الكليـرة التـي شـن  
الوقــت  فســه يمثــ  الحــزذ، بــاعترا  ه دور  الــذ  يقــوي بــه فــي أمــارن عربيــة عــدة. وفــي   ــيقولــون أ

مــر محاصــرته  اتيــع عــن اســتهدافه، وتــو أنا يــة، مــا يمنــع مــن الشــريحة اللل كليــرا   خصــامه، جــزءا  أ
 .مستهدفو  يدركه

السـيد  سـن  صـر  ، فـي كلمتـه امخيـرة، عـودة الحريـر ،  وقد اسـتلة اممـين العـاي لــ   ـزذ   
 رثر من اتجا .،  سب اللعض، رسا   في أرا  بخطاذ  فظ فيه ماء وجه الر يو المستقي ، ممر  

ا تقـان الشـارع، السـني  سـا  وقد هقى السيد  صر   الحرير ، من جديد في مساعي التهد ـة، منف   
مختلــا امفرقــاء  الكلــار  علــى الســا ة الللنا يــة، فــي ســلي   مايــة التســوية  قلــ  الشــيعي، ومالقيــا  
 .ومن  منها الحرير  

علـى كثيـرين،  ا  تـذا الموقـا رد    لى الحزذ، وشـ    يو الح ومة غير مستقي  بالنسلة إوقد بقي ر  
  د السعودية.  اد     تى داخ  بيئة المقاومة، طاللوا بموقا  

طـار تجسـيد معنـى الو ـدة   الحلقـة امتـم فـي إطلقه السـيد  صـر   شـ   لكن تذا الموقا الذ  أ 
 .حاليت وا حة في اللالد منذ تقديم الحرير  هستقالته في الرابع من الشهر الالوطنية التي تجل  

ن السيد  صر   لـم يشـأ اغي ـال فـي  يال تذا المو وع. تقول امولى أ لكن وجهتي  ظر برزتا 
ذا كــان ا إمم ـ دا  ض عنـه تلــع العـودة، كو ـه لـم ي ـن متأر ـالمو ـوع المحلـي، فـي ا تظـار مـا سـتتمخ  

ــالحريــر  ســيقد   ه، بعــد  يســيعلنه مــن مواقــا، تصــعيدية كا ــت أ اي اســتقالته مــن عدمــه،  اتيــع عم 
 .ربعاءام لقا ه مع ر يو الجمهورية الذ  تم  
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ن الســيد  صــر   إلتــزي بالتهد ــة المفيــدة للتمهيــد لعــودة الحريــر  وربمــا بفــت  ممــر يقــول تــ هء، أ
ــ ه فــي صــدد   ــباهســتقالة عنــدما أشــار مــن بــاريو إلــى أثــه د لتري  لــر يو الح ومــة الــذ  كــان قــد مه 

ن الحرير  أراد مـن خاللـه لفـظ علارتـه التمهيـد   يشير اللعض إلى ألته. وتو   قاش مناقشة  استقا
 .د للتراجعن يمه  زيارته اغليزيه، لكنه كان يقصد أللعودة كون فكرة التريا لم تكن قد واردته عند 

الحريــر ، وكأ ــه لــى ر ــيو الجمهوريــة للتفــاتم الكامــ  مــع ر الكــرة إالســيد  صــر   مــر   ن  علــى أ 
مــر  ســب تـذ  الر.يــة. ويتقــاطع تــذا ام  ــه يقــا وراء عـون فــي ملــا اهســتقالة،أ بـذلع أراد القــول

ا تجـاز  جلـران باسـي  علـى جهـد  فـي مواجهـة شادته بموقا الدولـة الللنا يـة ووزيـر الخارجيـةمع إ
 .الحرير  في السعودية

 خرجوا بليـان   د لتسوية مع وزراء الخارجية العرذ، الذينن السيد  صر   مه  وتقول تذ  القراءة أ 
بــالا التصــعيد مــع   ــزذ   . وتــو أراد بــذلع تظهيــر التزامــه بعمليــة النــأ  بــالنفو علــر التشــديد 

ــ ة فــي العــراإل واغشــارة إلــى قــرذ اه ســحاذ مــن تــذا الللــد، وتأريــد  فــي علــى إعــالن  إ جــاز  المهم 
 .بـــــــراز موقـــــــا رســـــــمي علـــــــى تـــــــذا الصـــــــعيدعـــــــدي تواجـــــــد الحـــــــزذ فـــــــي الـــــــيمن، علـــــــر إ العلـــــــن

ن كلمتـه ن اممـين العـاي لــ  زذ    قـد  ـم  النظر تـذ ، يلـرز رأ  رخـر مـ دا  أ في مقاب  وجهة 
 بين الشأ ين اغقليمي والمحلي.  تاما   ، فصال  ا  وإقليمي   ا  دة، محلي  ذات الرسا   المتعد  

ن رذار، أ 14رذار، وبعـــض مـــن فريـــة  8ذاتـــا فريـــة مـــا يعـــر  ه توافـــة تـــذ  النظـــرة، التـــي يتلن  
 يحـــاء ـــول النـــأ  بـــالنفو، والتـــي يقولـــون أ هـــا تريـــد اغالســـيد  صـــر   أراد توجيـــه رســـالة جديـــدة 

 بتراجعه عن تذ  السياسة. 

عــالن إطــار التوصــيا لواقــع الحــال ولــيو إ  ن كــالي  صــر   جــاء فــيوتقــول وجهــة النظــر تــذ  أ
تكـون فـي للنـان وسـوريا  أخـرو، قـد ا أعلنـه عـن الـذتاذ  حـو سـا اتالسياسة للحزذ. وتنطلة مم  
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تـى بـه اتيجيته، قلـ  بيـان القـاترة الـذ  أن الحـزذ مـا زال علـى اسـتر أو في خارجهما. وتشير إلـى أ
 .الوزراء العرذ، وبعد 

علــى  ها اممــين العــاي لـــ  زذ   ويقــا أصــحاذ وجهــة النظــر عنــد الهجمــات العنيفــة التــي شــن  
ت بمـا  ملتـه استهدفت الوزراء العرذ، ه بـ  اسـتخف  السعودية والتي  ملت  لرة عالية، وتلع التي 

 لى درجة السخرية من قرارتهم.راتهم غير المتوا مة مع الواقع، إمقر  

 لى الذين اجتمعوا في القاترة، عنـدما أشـار إلـى أن  ه السيد  صر   رسالة وا حة إمن تنا، وج   
و ملـت مواقـا  تكـن جديـدة أصـال   ة بليا ـاتهم  ـد الحـزذ، التـي لـمالخروا من العراإل غيـر متعل ـ

 سابقة.  

ا يجـر  علـى اليمنيـين ه  ممنـوع أن  ـتكلم عم ـويستشهد ت هء في ر.يـتهم بقـول السـيد  صـر   أ  ـ 
دة بالســقو، ، مطاللــا المرجعيــات الدينيــة وكــ  العــرذ والمســلمين، وإه فــ ن الح ومــة الللنا يــة مهــد  

 يــد لقتــ  الجمــاعي، مــع تمريــر  رســالة بــأن الحــزذ يبــدعوة الســعودية إلــى وقــا تــذ  الحــرذ وتــذا ا
 سياسي . الذتاذ  ينها إلى    

ــعلــى أ  مها بعــض امقطــاذ علــى تــذ  القــراءة تتقــاطع مــع قــراءة يقــد   ن    فــي أة مفارقــة تتمث ــن تم 
 را  ي خطـاذ ا تصـار، معل ـالسـيد  صـر   قـد   ن  ار وتيار المستقل . ويقول تـ هء أرذ 14يمين قوو 

التـي لجـأ  تذ  القراءة بأن تـذ  التهد ـة عنه ب خراا ديللوماسي ليظهر في ش   يريد التهد ة. وتقر  
العمــ  عليهــا، وتفيــد جهــود  فــادت الــلالد، وأتــت لمصــلحة التســوية التــي يــتم  إليهــا الســيد  صــر   أ
بي  ليــه لــى ر ــيو المجلــو النيــاذ  تقــع علــى عاتقــه مهمــة اغخــراا، إ ــافة إر ــيو الجمهوريــة الــ

 بر .
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ــــي إ ــــلعض اإخــــر، ف ــــول ال ــــوو، أن  صــــر    ــــاول الظهــــور بمظهــــر الحــــافظ ويق ــــع الق طــــار تل
ذ ويهـد  إلـى التفجيـر،  مـا ه يتـواءي لالستقرار في مقاب  إظهـار  الـدور السـعود  علـى أ ـه مخـر  

 مع إشارته المستمرة إلى دور  مع قا د قوة القد  قاسم سليما ي .

ــ ن  لكــن المال ــظ أ  رذار  يــال كــالي الســيد  صــر  ، بــين  14  فــي صــفو  قــوو ة تلــاين جــد  تم 
ال، وقـد فـت  اللـاذ أمـاي الحـ  من اعتلر  ينها أ ه صادإل في التسوية، التي توا مـه فـي كـ  ام ـو 

شـار إلـى أن السـيد  صـر    ـاول، كعادتـه، كسـب الوقـت، علـر ت الذ   دث، وبـين مـن أق  الم  
. وتعتـــر  ير مـــا اعتلـــروا أ ـــه مفاجـــتت ســـللية قـــد تضـــرذ الـــلالدفظيـــة، فـــي ســـلي  تحضـــمرو ـــة ل
ــمــن صــقور المســتقل  أن الســيد  صــر   أ شخصــية ن مــن تمهيــد الطريــة تلــت عقــم تحليلهــا وتم  

 ماي التسوية.أ

ـــذ  لخ  الســـيد  صـــر   لرســـالته، وتـــو ام وقـــد ســـاتم اغخـــراا الشـــ لي فـــي إيصـــال  صـــته مـــر ال
ــ ت اهطمئنــان الكليــر لواقــع الحــال فــي للنــان والمنطقــة، خرقتهــا الــدموع ر اهبتســامة الدا مــة التــي فس 
 .لدو تناول الشأن اليمني

لدو مقاربته قضايا المنطقة، من العراإل وخاصة لدو إعال ـه سـقو، دولـة داعـ   وتو بدا مرتا ا   
 قــت  العمــة اهســتراتيجي للمقاومــة، و يــا  ق  وقــرذ إعــالن النصــر النهــا ي، وســوريا التــي تشــ   

فـــي اللوكمـــال، والـــيمن الـــذ  يقاتــــ  أبنـــا.  بلســـالة فـــي وجــــه  جــــدا   كليـــرا   عســـ ريا   المقاومـــة إ جـــازا  
 .السعودية

تـــذ  اللهجـــة الهاد ـــة والواتقـــة لـــدو الســـيد  صـــر  ، عل ـــر عنهـــا عـــدي ذتابـــه، خـــالل تحـــذير  مـــن  
اه فعــال كمــا  ــدث أرثــر مــن مــرة فــي خطاباتــه  التمهيــد للتطليــع بــين إســرا ي  والســعودية، إلــى  ــد   

ـ و فـي د  السـيد  صـر   لتمريـر تلـع الرسـا  ، مـا تلـد  الما ية في وجه السعودية، وتو أمـر تقص 
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تدو ــه لــدو استشـــهاد  بــالقول اغســـرا يلي بأ ــه  لـــيو مــن قليـــ  الصــدفة أن يقـــول وزيــر الخارجيـــة 
 لعلرية .  السعود  عادل الجلير بالعربية ما  قوله  حن با

جــــه  حــــو فلســــطين التــــي تــــي إعــــالن الســــيد  صــــر  ، كعادتــــه، أن اللوصــــلة تت   وقـــد كــــان بلي ــــا   
ــ ه إليهــا الــدعم التســليحي للحــزذ، إ ــافة إلــى ســوريا، وتــو مــا أعلنــه اممــين امســا ، والتــي يتوج 

مختلفـــة،  خــذ أشــ اه  مقللـــة، قــد تت   العــاي لحــزذ   مــن دون مواربــة، مـــع تحــذير  أيضــا مــن  ــرذ  
 .تخاض  د ك  من وقا في وجه داع  وأ هى دولتها

ب  هـاء أزمـة اهسـتقالة  كليـرا   ة ا تصـارا  ، وقـد  ق ـزمة رابحا  يم ننا القول أن الحزذ قد خرا من ام 
رثـر فــي ى التنـازل الكالمـي ه أوكــ  مـا قـد يحصـ  لـن يتخط ــي أ  تنـازل  قيقـي. مـن دون أن يقـد  

ارع السني علر استيعاذ اهستقالة، لتصل  صورته م ـايرة للما ـي مقاب  تحسين صورته في الش
وسـيحر  علـى تسـهيالت  ي ال، وتـو سـيقد  الحـريص علـى الوفـاإل واهسـتقرار علر الظهور بمظهر
 عدي استفزاز الحرير .

ذ ، وعلى صـعيد مـا يم ـن للحـز ه ب  مستحيال   جدا   ويلدو تش ي    ومة من دون الحزذ صعلا   
 ن يتم تحليله على صعيد ك  ملا.تنازهت، ف ن تذا اممر يجب أتقديمه من 

د ر ـيد قـال أن دولـة داعـ  سـقطت وأعلنه السيد  صر   فـي العـراإل. فعلـى تـذا الصـعو لدأ بما أ  
تنا، ه يلـدو تمـة  .في العراإللى قرذ سحب قوات الحزذ   إ جزت. وتو لم  ة الحزذ قد أ  مهم   ن  أ

 مش لة.

ن تذا العام  تو الـذ   ـرذ السـعودية فـي الصـميم، بعـد ترارمـات ي، يلدو أعلى الصعيد اليمن 
 من فشلها اليمني واستنزافها المترارم.  ت  ملتها على الحزذ ا طالقا  رليرة، فشن  
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ـ ت دعوةتم    ، فـي الوقـت شـ لي    لـى  ـ      إالحـزذ للخـروا مـن الـيمن، وقـد يطلـب الحريـر  التوص 
ى الحريــر  علــر التأريــد أن ه وجــود للحــزذ فــي الــيمن، وتــو أمــر ر فيــه الحــزذ الكــرة إلــالــذ  مــر  

اللحرين هم الحـــزذ بالعمـــ  فيهـــا كـــفـــي اممـــارن العربيـــة التـــي يـــت   ليـــه أيضـــا  يلفـــت الحـــزذ النظـــر إ
 .  والكويت

  كثيرين فيه سلقو ، وقـد تدخ  الحزذ في تذا الللد جاء بعد تدخ   أما على الصعيد السور ، ف ن   
خـذ الطـابع في ت يير المعادهت فيـه، وقـد ات   كليرا   دا ه دورا  أرلر بسلب أ اتتماما     الحزذخذ تدخ  أ

 العس ر .

مـر لـن يتمظهـر قريلـا. ومـن تذا ام ذا كان النأ  بالنفو يعني ا سحاذ الحزذ من سوريا، ف ن  وإ 
فــي زمــن مخــاض تــذا  يقــد  غيــر المنطقــي الطلــب مــن الحــزذ تقــديم، فــي زمــن اه تصــار، مــا لــم ي  

 في المفاو ات الدولية الجارية اليوي. صل  الحزذ عامال أساسيا  اه تصار، وقد أ

ع أ  تنـازل مـن قلـ  الحـزذ مر مستلعد وه يم ن للحريـر  ومـن ورا ـه السـعودية، توق ـام لذا، ف ن   
 على تذا الصعيد.

لـى  ـوار  ولـه فـي الدعوة إ م  طالإل، وقد تت زعه لن يلحا على اغ أما على صعيد السالح، ف ن   
 طريقة غير ملاشرة بين الحزذ والحرير ، يقودتا ر يو الجمهورية ور يو مجلو النواذ.

ـــأيضـــا بعـــد إتلاتـــه فـــي امزمـــة أفـــي كـــ  ام ـــوال، يم ـــن تســـجي  ر ـــيو الجمهوريـــة كمنتصـــر   ه   
ة و ــريص علــى ر ــيو   ومتــه مــن بــاذ  رصــه علــى ســياد كامــ    يمــار  صــال ياته فــي شــ    

اليــوي فــي ســلي  إدارة  للنـان. كمــا بــرز علــى الصــعيد التــوفيقي مــع الحريــر  الــذ  يعــول عليــه كثيــرا  
 زمة على طرية  لها. ام
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أيضــا بعــد صــمود  الكليــر. وتــذا الفــوز ســيتمظهر فــي  ه خــرا فــا زا    ــمــن جهــة الحريــر ، يلــدو أ 
أيـار المقلـ ، والتـي يقـول  النيابيـة فـي تخابـات لإل رخر، استعدادا   وقت   رثر من أ    أ صعود  شعليا  
 و شهرين. يو الجمهورية لتقريب موعدتا شهر أه يسعى لدو ر    اللعض أ

ة فـي للنـان، ه بـ  بين عون والحرير  للتحالا في أمارن كثير  ا  ي  جد   ة  ديثا  تم   ن  ويقول اللعض أ 
بـين عـون والحريـر  أجواء التفاتم الحالية قد تسق   فسها علـى  لـا ربـاعي  ن  بأاللعض يزيد  ن  إ

 .وبر  و زذ  

لـى التراجـع التريـا باهسـتقالة تـو أقـرذ إ ن  لقليلـة المقللـة، يلـدو مـن الوا ـ  أعلى صعيد الفترة ا 
عـة فـي الهـواء مـن دون التوافـة علـى مجمو  عنها، لكنه،  سب م يدين للحرير ، لـن ي ـون تراجعـا  

ــــالنفو واتفــــاإل الطــــا ا والســــالح. فــــي الم ــــأ  ب ــــاوين سياســــية ســــتطرح ذات عالقــــة بالن قابــــ ، عن
 تلاعه بعدي الهجوي على  زذ  .سيحر  الحرير  على التزاي أ

 التراجــع، وقــد اختــار الحريــر  تــذا المخــرا بنــاء   ا  ا يعنــي فعلي ــالتري ــ ن  لكــن الــلعض اإخــر يقــول أ 
بر  وفي اللقاء الثالتـي مـع عـون وبـر  تـم خـالل الخلـوة مـع عـون، على  صيحة من الر يو  ليه 

 من مأزإل العودة عن اهستقالة التي ستلدو مهينة في  ة السعودية والحرير . لت خروجا  وقد ش   

ه على رأ  الح ومة التي سـتعقد جلسـة قريلـة للدهلـة ن يمار  الحرير  ك  مهام  ومن المنتظر أ 
اممور مـا بعـد  ن  بألى اهعتقاد تذا اللعض يذتب إ ن  يعتها.  تى أأن اممور عادت إلى طلعلى 

دعـم  اهستقالة ستكون غير ما قللها لفا دة اللالد التي ستعي  على التناغم الذ   ص ، فـي ظـ   
 دولي يضع استقرار للنان  من اتتماماته.
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 لـا  بالمعادلـة الجديـدة، متجن  ة لى إجراء  وارات جا ليـة مـع امطـرا  امساسـية المعني ـجه عون إويت   
المطرو ـة ومعالجتهـا. عتقد أ ها غيـر مال مـة للتعامـ  مـع اغشـ الية عة التي ي  طاولة الحوار الموس  

 اممور في إطار اغيجابية. ن  للالد إذا شعر أشام  بين امقطاذ في ا لى  وار  تم قد يدعو إ

 اإلنتخابات حاصلة

دت اســـتقالة ن تـــد   تخابـــات النيابيـــة مـــن عـــدمها، بعـــد أاهجـــراء ط ـــرح ســـ ال كليـــر  ـــول إم ا يـــة إ 
 جراءتا.الحرير  إ

القــا ون الجديــد، بعــد التــزاي القــوو الكلــرو كافــة فــي  ن تــذا اهســتحقاإل ســيحدث، فــي ظــ   ويلــدو أ 
ها، ومنهم الحريـر  سـابقا، لكـن اممـر اليـوي يلـدو م ـايرا، فقـد اللالد، به، برغم اعتراض اللعض من

مــر لــن يصــل  قليــ  خســارته فــي تــذا اهســتحقاإل، وإن كــان امن ر ــيو الح ومــة تم ــاأصــل  فــي إ
 رثر .في ظ  القا ون ام 2009قاإل العاي رما كان عليه في استح

تنــاء، ه يــزال الجــدل قا مــا فــي شــأن التســجي  المســلة واســتخداي اللطاقــة الليومتريــة فــي تــذ  ام 
لقا م بشأن إ جاز اللطاقة الليومتريـة بالترا ـي أو لى الفرز المقترعين في أمارن الس ن، إ افة إل

 وفة مناقصة. 

  سـقو، إقتـراح اهقتـراع فـي م ـان السـ ن، لصـال  اغبقـاء علـى اهقتـراع فـي لكن يلـدو مـن المـرج   
لـى مشـاركة الم تـربين للمـرة امولـى فـي تـاري  قة الهوية أو جـواز السـفر، إ ـافة إم ان القيد وبطا
 اه تخابات. 

 ه في ا تخابات العاي المقل .من تنا، بات الحديا عن اللطاقة الليومترية من الما ي، أقل   


