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 2018 تموزمن  األولللنصف  اللبناني التقدير

 
ــأال يبــدو فــي ا فــ   ــ ة تشــليق قريــب للحلومــة فــي  ــق  ن ثم    الخالفــات علــى الحصــ  بــين تعم 

ـــاء المختلفـــة معطوفـــا  ا  علـــى ر بـــة  ارغيـــة  ـــا طة علـــى الـــبعت  و اصـــة علـــى القـــوات  فرق
اللبنانية وعلى تيار المستقبق  للعمق على تـخ ير التشـليق فـي انت ـار بعـت االسـتحقاقات الدوليـة 

قلـيم فـي سـوريا ة الروسية أو على صعيد تطورات اإلميركيء على صعيد العالقة ا واالقليمية  سوا
لــى إ وصــوال   د بتــوتير المنطقــة ك يــرا  يــران والــهد يهــد  إركــي علــى ميلــى الضــل  ا إ والــيمن وصــوال  

 .شعالهاإ
 فاقــات عديــدة فــي المنطقــة  وال يبــدو  ــها المحــور علــى إميركيــة والســعودية وتعــاني السياســة ا  

لـى إ مـن الجميـع ن ـرا   ن استقرار  ها البلد ال يزال مطلوبا  ألتشليق الحلومة في لبنان  بر م  عجق
 كنا قد تناولنا ا في تقديرات سابقة. عوامق عديدة

فرقـاء المختلفـين فـي لبنـان علـى غبهـة التـخليم الحلـومي  وال  نا  تبدو المسافة بعيدة بـين ا  من 
اللقـاءات ا  يـرة فـي  تزال مواقم ا فرقاء المعنيـين بـع علـى هالهـا مـن التبـاين والتباعـد  ولـم تـخت  

 ـــرين لت ســـر الجليـــد القـــا م  و اصـــة علـــى عـــون واآالجمهوريـــة العمـــاد ميشـــال  بعبـــدا بـــين ر ـــي 
ـــار الـــوطني الحـــر ـــين أوالقـــوات اللبنانيـــة  ومـــن الوا ـــ   الصـــعيد المســـيحي بـــين التي ن المعركـــة ب

 قلـيال   الجانبين  ي معركـة وغـود علـى السـاهة المسـيحية  لـم يعمـق اتفـاس معـرا  سـو  علـى الحـد  
 الرماد.زال النار تحت تعالمي  بينما ال  ا اإلمن  لو  

يع "العهد" وزعيم التيار غبـران باسـيق  و ـو ن القوات تحاول التفري  بين ما تسم  أويجب القول  نا 
سياســات ال بــر  لــى شــأون أ ــر  فــي الجمهوريــة وفــي الإن كــان يلتفــت إفــارك كــون عــون  و  أمــر  
موقعـع  وكـق مـا ن باسـيق فـي نـع ال يـزال  ـو اآمـر النـا ي و ـو الـهد عـي  أ ال  إقليمية والدوليـة  واإل

ن العالقــة بــين باســيق وبعــت أف عليــع شخصــيا  بــر م القــول يحــدث علــى صــعيد التشــليق يشــر 
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. و ــو أمــر يســق  نفســع علــى محاولــة غديــدة للقــوات للتفريــ  هتــى بــين ك ــر تعقيــدا  أفرقــاء تبــدو ا 
 باسيق والتيار الوطني الحر!

لـى تقـديم التنـازالت و ـو مـا إفع التيـار مـر لـم يـدعالمية فقـ   ل ـن ا إ لى  دنة  إق الطرفان توص   
ـــ با  بـــدا مـــن  طـــا  باســـيق الـــهد كـــان مهـــه   و النا ـــب وليـــد ألـــى القـــوات إع فـــي الشـــلق عبـــر التوغ 

ن التيــار ألــى إمــر يشــير أ. و ــو فــي المضــمون  و يــر قابــق للتراغــع غنــبال   ل نــع كــان متشــددا  
العـالم بخنـع لـن يسـتطيع الحصـول مور من موقع قوة  على عل  هز  القـوات المرتبـو و يقار  ا 

 على مطالبع ال بر  التي يرفعها.

طبيعـــة توزيــــع الحصـــ  الوزاريـــة  فهـــي بالفعــــق معركـــة علـــى الزعامـــة المســــيحية  تومهمـــا كانـــ 
لمقبلــة  ــي هلومــة ســنوات أربــع  الحلومــة ان أمهوريــة  كمــا مــن  ويــة الــر ي  المقبــق للج انطالقــا  

قبلـة التـي يفتـرن أن تليهـا انتخابـات ر اسـية  االنتخابـات النيابيـة الم  ها ستستمر إلى مـا قبـق ن  أأد 
ــأويبــدو  ن القــوات  رقــع عبــر محاربــة أق مــن اتفــاس معــرا  الــهد يــر  ن التيــار بــدأ محاولــة للتنص 
 .  التيار

تي تـوالي العهـد بر اسـة عـون  نع زعيم الساهة المسيحية الأات الخضوع لواقع يريد التيار من القو  
 ـالل  للـاء وغـود القـوات هتـى عسـلريا  إن عـون مـن ر ال يعترف فيع القوات الـهد لـم يـتمل  مأو و 
 .1990ها عليها العام ع شن  ن  أللاء التي قالت القوات هينها ي بحر  اإلم  ما س  

فــــي فتــــرة التســــعينيات واســــتطاعا  ا فــــي مراهــــق صــــعبة غــــدا  ن الطــــرفين قــــد مــــر  أويجــــب التــــهكير  
 ــا لهـا  ويعتبـران نفسـيهما قــد  م كــق التضـيي  واالعتقـاالت التـي تعر  المحاف ـة علـى وغود مـا بـر 

ا بالصـعوبات ما التضـحيات ال بيـرة وقـد هـان الوقـت للحصـول علـى ملـانم السـلطة. فهمـا قـد مـر  قـد  
قـع العالقـة بـين ن واألـى إالقوة والحلم  و و ما يشـير  ما التنازالت ال بيرة في مرهلةة ولن يقد  الجم  



 
 15/07/2018  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  46رقم )                  

       
 

5 
 

ة ملاني ـإت ربمـا سـتبقى مضـبوطة مـع اسـتبعاد ن كانـإلـى عالقـة  اد ـة بينهمـا  و إالقوتين لن يأدد 
 غديد. لى تفا م  إق الطرفين توص  

نهـا لصـالحع وتـدعم العهـد  ل نـع إذ إ ير هري  علـى الوهـدة المسـيحية   ن التيارأ ها ال يعني  
ة عـالم فـزاد الطـين بل ـلـى اإلإ  بعت بنود تفا م معرا  ر  هين س ال ي   بالقوات الهد أ طخ ك يرا  

 مور و و ما لن يجعلع يحصق ما يبتليع.ب من ا وصع  

عبـر اســتمالة ثنـاء  هــاول زعـيم القــوات سـمير غعجــع أن يفـرن شــروطع علـى التيــار فـي  ــهل ا  
ن أو يعلـم أ ر  )و ـ لى تحييد عون من غهة  إلى غانبع من غهة  والسعي إالر ي  سعد الحريرد 
عطـاء القـوات وزراء مـن إ ة بشـد   مـر رافضـا  وقد صارح باسيق الحريرد بهـها ا  ال غدو  من ذلو( 

ة لديــع  هصــة التيــار. والحريــرد هــري  علــى اســتمرار العالقــة التحالفيــة مــع التيــار  و ــي أولوي ــ
تحــت  بســي    بعــارن  ت ن مــر  أ  وذلــو بعــد لــع فيــدة غــدا  لــى  ــهل العالقــة الم  إعــادة الحــرارة إ ويريــد 

 عنوان صالهيات الر ي  المللم. 
في العقـدة الدرزيـة لمنـع غعجـع وغنـبال  مـن كسـر معادلـة االنتخابـات هتـى  يضا  أد باسيق ويتشد   

ن يمنع غنبال  من امتالك هصة الـدروز وفـرن أدلة أ ر  على قياسهما  و و يريد يفر وا معا
ن  نــاك كتلــة فــا زة بخربعــة نــوا  فــي أ علــى تخكيــدلــوزراء  عبــر الفيتــوات "ســيادية" دا ــق مجلــ  ا

 مناطقع  ومن بينهم نا ب درزد  ما يوازد ثلث هصة غنبال .
لــى التيــار. و ــو يعلــم إبالقضــية كاملــة بالنســبة  د التيــار فــي المو ــوع الــدرزد مرتبطــا  ويبــدو تشــد   

عـن  ا  ى  رفي ـد تخل ـنـع سـيلون قـألـى الر اسـة علـى إيـع ترشـي  عـون ن غعجـع يـرا ن بعـد تبن  أ تماما  
ن دافعـع أ إلى الر اسة بعد انتهاء والية عون  علما   واقعيا     لنفسع طموها  ر اسة الجمهورية  ليأس  

نـع ألـى الر اسـة  كمـا إزعـيم تيـار المـردة سـليمان فرنجيـة يصـال إفشـال إساس لهلو التفا م كـان ا 
يرا ن علـى التلييـر فـي توازنـات القـو  المحليـة واإلقليميـة مـا قـد يسـم  بوصـولع إلـى الر اسـة  مـع 

نـــع را ـــن علـــى أن يلـــون أمـــن ر انـــات غعجـــع كانـــت  اط ـــة. كمـــا التـــهكير بـــخن اللالبيـــة الســـاهقة 
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ن من مجلسي الوزراء والنوا   ما سيتي  لع أ القوات أقو  دا ق المأسسات  في عهد عون  بدءا  
محاولــة لتعزيــز العالقــة مــع القطــب الشــيعي ال ــاني و ــو  لبلــوك الر اســة  فــي  ــق   يلــون أوفــر ه ــا  

 ر ي  مجل  النوا  نبيع برد.
ـــ  ـــم تتـــوافر  ـــهل المعطيـــات. وا رغـــ  أن غعجـــع لـــن ت ـــون لـــع ه ـــو  واقعي  ة فـــي هتـــى اليـــوم  ل

  هللا كنا ـب أساسـي وعـودة د إلـى تراغـع هـز رات تأد  إذا هصلت متلي   إال    الوصول إلى الر اسة
إقليميـة ليسـت  ـا رة  إلـى سـاب  عهـد ا. و ـها أمـر يحتـاا إلـى انقالبـات آذار 14ى بقو  ما يسم  

لـــى كـــق ذلـــو  ســـيلون علـــى إ  ـــافة  إمرا نـــات غعجـــع عليهـــا لـــم تتوقـــم. و  ن كانـــتإفـــي ا فـــ   و 
ن لــم إالصــعوبة     و ــو أمــر بــال مــن قــو  محليــة مختلفــة سياســيا   شــامال   غعجــع أن يحصــد دعمــا  

 .يلن مستحيال  
ف م ميليشــيا دمويــة ويحــتفي بتــارير  يــر مشــر  صــعوبة و ــع القــوات المصــن   يعلــم التيــار تمامــا   

ن مـن تعاملـع مـع هـز  ال تا ـب الـهد ال يخجـق هتـى اآنـع ربيـب أسـرا يق  ومعلـوم إبالتعامق مـع 
 العدو.

ن أع مـن منافسـة الر اسـة  و ـو يعتقـد اسـتبعاد غعجـ نع لي  صعبا  أن باسيق ير  أمن  نا  يبدو  
 ر تمامـا  قـد   ذا كان  يـر م  إ اسة كما  و  ليفتع في التيار  و من السهق أن يلون  ليفة عون في الر 

ن ألـــــى إشـــــارة يجــــب اإل عنـــــأ ال  إردة ســــليمان فرنجيـــــة علـــــى طموهاتــــع  ة زعــــيم المـــــلخطــــورة هي ي ـــــ
ــ ة شــعبية كبيــرة عنــد م  و ــو مــا ي  يصــال ر ــي  ال يحصــق علــى شــرعإوا زمــن المســيحيين قــد تخط 

 .للن ام السورد  ليع بوصفع مواليا  إالمسيحي وين ر  يفتقدل فرنجية الهد ال يد دك الوغدان
  فــي  ــق المعطيــات عنــأيث عــن مو ــوع الر اســة  يجــب القــول ذا كــان مــن المبلــر اليــوم الحــدإو  

ع الطوا ــم ال بــر    بينمــا تتمت ــواســعا   ا  مســيحي   يصــال ر ــي  ال يم ــق تيــارا  إ الســا دة  ســيلون صــعبا  
 .الدروزة ووالسن    ر  بهها االمتياز كالشيعةا 
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 إتفاق معراب
 علـى وال  أ ن التفـا م بـين الطـرفين قـد تـم  أ يام الما ية شبع سـقو  لتفـا م معـرا   علمـا  شهدت ا  

علــى  لالحصــو ركة القــوات فــي الحلومــة عبــر مــام توســيع مشــاأالشــخن الر اســي  الــهد فــت  البــا  
ع هصــــق علــــى نيابــــة ر اســــة الحلومــــة مــــن هصــــة ر ــــي  الجمهوريــــة بعــــد ن ــــأ أربعــــة وزراء  علمــــا  

 اصطدامع برفت هصولع على وزارة سيادية.

لـى الر اسـة إعـون الوصـول    وكـان كـق  ـم  ا  مصـلحي   فاقـا  ن الجانبين يريدان ات  أوكان من الوا    
ــ يحية فــي الدولــة والتمهيــد وم علــى الحصــ  المســغعجــع بــالهج ق  ــم  مهمــا كــان الــ من بينمــا تم  

 .لى الر اسة بعد عون إلوصولع 

ــوصــو    ــ  القــوات علــى أداء التيــار فــي الحلومــة وعمــق علــى عرقلــة هص  ة عــون فــي تع كمــا هص 
  ا  ي  ن لـم يلـن غـد  إد  و ن غعجع  د  إلموقم الر اسة  ال بق   عافا  إدارات الدولة  ما اعتبرل التيار إ

 لى عرقلة العهد.إ  بهلو بر االنسحا  منها  و و لم  لومة عبعرقلة عمق الح

ــ  ذ إيــرد فــي الســعودية  ة ال بــر  فــي موقــم القــوات مــن اهتجــاز الــر ي  ســعد الحر وكانــت الطام 
ــ لــى إت عنهــا وصــول عــون والحريــرد اعتبــر الموقــم محاولــة  ــر  للتســوية الر اســية التــي تمخ 

ن موقـم غعجـع أللسـيادة اللبنانيـة. كمـا  فا ـحا    رقـا   د  نع ع ـأاستي الجمهورية والحلومة  م لما ر 
ة فـي ر اسـة ي  ف  عليع الطرفان في معرا  من تم يق القود في الساهة السـن  على ما ات   ق  روغا  م   

د ال المـــي لـــى التصـــعيإ . ومـــن ثـــم هـــدث شـــبع الطـــالس فـــي االنتخابـــات النيابيـــة وصـــوال  الحلومـــة
 .القواتي في وغع التيار

ـــنم ا أ  كـــان مـــن الوا ـــ  فـــي المقابـــق  ـــار قـــد ا ت ـــن التي ـــة فـــي ســـبيق التنص  ق مـــن  طـــاء القواتي
فـــي االتفـــاس  وعـــدم  فـــي اقتنـــاا بعـــت العبـــارات  يـــر الوا ـــحة تمامـــا   االتفـــاس  وقـــد كـــان بارعـــا  

لـــى موقـــم إ ـــافة إجمهوريـــة وعاملـــة علـــى إنجـــاح عهـــدل  دة لـــر ي  الصـــدور مواقـــم قواتيـــة مأي ـــ
لـى تسـجيق القـوات إ وصـوال    لهجوم على ن ام عربي صدي  كسـوريار االقوات من الجيش واستمرا
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  و اصـة يا  ن يبقـى سـر  أفتـرن في مرمال عبر ال شم عن بعت بنود االتفاس  الهد من الم    دفا  
 ة في االتفاقات  و بند غو رد.ي  ن مبدأ السر  أ

نشـرل بال امـق  يعتبـر لـى إفـي التفـا م  ومـن ثـم لجـوء التيـار لـى نشـر بنـود إن لجوء غعجع أعلى  
  فيـــع القواتيـــون ســـهامهم فـــي اتجـــال باســـيق بم ابـــة ورقـــة النعـــي للتفـــا م  فـــي الوقـــت الـــهد يصـــو  

هــام مباشـر لعــون مـر  ـو ات  ن ا أالتفـاس  بينمــا مـن الوا ــ  هامــع بقسـقا  اوطموهاتـع الر اسـية وات  
 نفسع. 

ن ألــى إشخصــية  مــا يشــير  دا  خــه أبعــان الهجمــات علــى باســيق قــد باتــت تت  ألــى إشــارة ويجــب اإل 
ن القـواتيين أتقبلية بين القوات والتيـار  هتـى ر لطبيعة العالقة المس  أك ر فخك ر وتأش  الفجوة تتعم  

 .نع على علم بهاأصة اتهامات  طيرة لباسيق ال شو يليلون في مجالسهم الخا

باسـيق الـهد يبـدو أقـو   ن يحاول القواتيون في المستقبق لملمة ما هصق معأنع من المملن أ ال  إ 
 .في معركتع معهم وأك ر ثباتا  

ــــي كــــق ا   ــــي اســــتخفاف الطــــرفين ل ــــن  ف ــــا م  ف ــــة التف ــــة  بعــــد كشــــم وثيق ــــدو المفارق هــــوال  تب
فـاس د ات  ع مجـر  مـر وكخن ـالن  البيـة كبـر  منهـا  وبـدا ا ن كانـا يمـ   إ ر   و يحية ا بالملونات المس

 الدولة وللمأسسات.يم تصور لبناء للمحاصصة  من دون تقد

 

 الحريري.. وواقع السنة

في  هل المرهلـة إلـى السـرايا قـد الر ي  سعد الحريرد عودة ن أمن القول باد ء ذد بدء  ال مفر   
رين يريدونــع ن مع ــم الالعبــين المــأث  أم القــو  السياســية فــي البلــد. ذلــو ت ـون هاغــة أساســية لمع ــ

ــإذ إفضــق  وربمــا  ــها ا ق لحســاباتع الخاصــة  فــي ر اســة الحلومــة  كــ ة ق مرغعي ــن الحريــرد يم  
 ملحــو    ة فــي لبنــان  وبفــارس  ر قا مــة الزعمــاء الســن  ة  و ــو ال يــزال يتصــد  ة شــعبي  ة ذات شــرعي  ي  ســن  

ـــر   ـــاتي  فـــقن   وكبي ـــر ي  نجيـــب ميق فـــي مقـــدورل منافســـة  يا  ال زعـــيم ســـن   عـــن  يـــرل. واذا اســـت نينا ال
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لـــى إربعـــة نـــوا  أة ذات عددي ـــ نـــع غـــاء بلتلـــة  أاتي  فصـــحي  ثنا عـــن ميقـــذا تحـــد  إالحريـــرد  وهتـــى 
ن زعامتـع تقتصـر علـى مدينـة أي الوهيـد فيهـا  كمـا ع السـن  ن ـأالهي ن من الم  أ ال  إالمجل  النيابي  

ن كانـت إس علـى تيـار المسـتقبق  و طرابل  والشمال  وهتى في تلو المنطقة  فقنع عجز عن التفـو  
 ال ين رل الحريرد نفسع. ملحو    ق   ير قد تراغعت في شلشعبية ا 

فين  ة  فــي مواغهــة تطــر  ة معتدلــة ومدني ــي  ن الحريــرد  مهمــا كــان رأينــا بــع  يم ــق زعامــة ســن  أكمــا  
ي راديلـــالي  ـــد هـــز  هللا وهلفـــع  وآ ـــر لـــى اعتمـــاد  طـــا  ســـن  إف السياســـي الـــهد ينحـــو التطـــر  

 هت لع.غ   ة التي و  بعد الضربات ا مني   را  مأ    ملحو    ديني  تراغع في شلق  

د ببـدالء عنـع  و ـو ن ال  نى عنع اليوم  وإن  ـرا الـبعت ليهـد  أهوال  يعلم الحريرد في كق ا  
بتــع الــبالد قبــق ســنوات ولــم تــتملن زعامــة ميقــاتي مــن الحلــول بديلــة عــن الحريــرد  نا يــو أمــر غر  

  وقد فشلت في أك ر من ا تبار.عن كونها  ير موثوقة من قبق هز  هللا

عنــد استضــافتع اللقــاء الربــاعي   يــرا  أة اليــوم  يشــعر الحريــرد باالســتهداف  وقــد قــام بخطــوة ذكي ــ 
والنا ــب  بالرؤســاء ال الثــة الســابقين للحلومــةا النا بــان الحاليــان ميقــاتي وتمــام ســالم الــهد غمعــع

الي النبـرة  ول نـع السـجال عـ مـن كبيـرا   زا  الساب  فأاد السنيورة. وقد غاء اللقاء بعد لل  لم يخ ه هي ـ
 ثر الحديث عن صالهيات ر ي  الحلومة المللم في تخليم الحلومة. إلى العلن  إبرز 

فـي توزيـع مهـام الر اسـات الـ الث وقـد  وا ـحا   عـد  اتفـاس الطـا م ي   ن  أث الـبعت عـن وبينما يتحد   
فــــي مســــخلة تــــخليم الحلومــــة وفــــي عمــــق  ودقيــــ  و صوصــــا   وا ــــ    د صــــالهياتها فــــي شــــلق  هــــد  

ول سياســـي  و ـــو اتـــع مضـــمونانا ا اللقـــاء همـــق فـــي طي   ن  أ ال  إالســـلطتين التنفيهيـــة والتشـــريعية  
 ا  م  وال اني دستورد.

عمــال الســعودد وليــد جولــة القــا م با ي فــي الفتــرة نفســها لوقــد غــاء  ــها اللقــاء لترتيــب البيــت الســن   
للحركــة التــي يقــوم بهــا منــه مــا قبــق االنتخابــات النيابيــة  و ــو التقــى  ادا  والتــي أتــت امتــد  البخــارد 

فـي  ن ذلـو سيسـتمر  أمن مصادر في تيـار المسـتقبق  م  ل  ة على الساهة اللبنانية  وع  ي  شخصيات سن  
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ي ي اللبنـاني فـي سـبيق تحريـو العصـب السـن  طار "رعاية" سـعودية للو ـع السـن  إلة  في قب  الفترة الم  
ة مـع وغـود تمــايز ي  والمعار ـة السـن  ذار آ 8ى بسـنة سـم  بعـاد مـا ي  إة الحريـرد ومحاولـة مرغعي ـوراء 

لـى إبـون منـع ة ووازنـة  ويشـير المقر  ة مسـتقل  ة سـني  للر ي  نجيب ميقاتي الهد يجهد لتشـليق مرغعي ـ
ة رد وســـن  ة المـــواالة المتم لـــين بـــالحريلـــع ليلـــون نقطـــة الوصـــق بـــين ســـن  تع المقبولـــة" تخو  ن "وســـطي  أ

 المعار ة.

فـي سـوريا  فاقات متتالية إكبر في المنطقة  و و يشهد أطار هراك إويختي الحراك السعودد في  
لـى إز  هللا في لبنان  ودفـع هلفاء ـا . وتريد الريان مجابهة مشروع هوالعراس و اصة في اليمن

ة ال تقتصـــر علـــى ي   ـــم  تشـــليق وهـــدة ســـن  ملـــان  وا د فـــي مطـــالبهم وكســـب الوقـــت قـــدر اإلالتشـــد  
ن الريــان إبال نــا ي الشــيعي  بــق  صــطالها  إهــز  هللا وهركــة أمــق  أد مــا يعــرف مواغهــة ثنــا ي 

لـــى عقـــد اللقـــاء الربـــاعي إة وهمايـــة الحريـــرد  و ـــي دفعـــت ي  ة ســـن  عـــادة تشـــليق هي ي ـــإ لـــى إتهـــدف 
مصادرة لصـالهيات ة ن ثم  أعلى اعتبار البعت  مباشرا   ا  ة الهد همق رد  ي  لرؤساء الحلومات السن  

ي فـي ساسـأم شـريو ن ر ـي  الحلومـة الملل ـأة ميشال عـون فـي التـخليم  والقـول ر ي  الجمهوري
 و الضل  عليع.أالتخليم وال يملن استضعافع 

ببيــان دعــم   ــرا  اللقــاء نأ للن ــر استضــافة الحريــرد للقــاء  ولــم يلــن  ريبــا   مــن  نــا  كــان الفتــا   
ــ تــى فيــع أتــع  فــي الوقــت الــهد لــى تســهيق مهم  إالجميــع  مــة  داعيــا  ة تشــليق الحلو للحريــرد فــي مهم 

ة ي  ة ســن  لــى شخصــي  إســحب الت ليــم مــن الحريــرد وتســليمع اللقــاء مــع تصــاعد كــالم عــن دعــوات ل
 لى ميقاتي.إ أ ر   في تلمي   

ـــأويقـــول المســـتقبليون   ـــاء فـــي بيـــت إن مـــن ن الحريـــرد تمل   هـــار عـــرن قـــوة مـــع استضـــافة اللق
ي منصــب ر اســة الحلومــة  قــدم فــي تــول  وال ا  ا  كبــر ســن  نــع لــي  ا أ منزلــع  علمــا   الوســ   أد فــي

ويعتبــر اللقــاء فــي بيــت الوســ  بم ابــة اعتــراف علنــي بــخن ال منــاف  للحريــرد علــى منصــب ر اســة 
ســابقين  و اصــة ع بتخييــد رؤســاء هلومــات نــع بــات يتمت ــن يعــي ذلــو   أالجميــع الحلومــة  وعلــى 
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فـــي مطلــب الحريـــرد  ي وا ــحا    وبـــات اللطــاء الســـن  اســـتيعابع ســعوديا   ع تــم  ن ـــأ ميقــاتي الـــهد يبــدو
 ة المعار ة. استبعاد سن  

ــإة عنــد انضــمام ميقــاتي ي  م مراقبــون للســاهة الســن   نــا  يتوق ــ  ن أ ذ لــم يلــن  ريبــا  إ  كهــها ع  لــى تجم 
ال فــي وقــد شــل  يجمــع الحريــرد الر يســان فــأاد الســنيور وتمــام ســالم و مــا منضــويين تحــت غناهــع  

لــى إم ميقــاتي الــهد أراد توغيــع رســالة مراهــق عــدة وكيلــين للحريــرد  ل ــن المفاغــخة كانــت فــي  ــ
تمـايزل عـن  ق في المنطقة  و و ما يفيدل في  ـق  ي المشل  عن المحور السن   الجميع بخنع لي  بعيدا  
ة ي  عـن تلـو ال تلـة السـن   ة وتشليلع منافسـة شـعبية لـع. و ـو أ هـر نفسـع بعيـدا  الحريرد في نقا  عد  

تة كـــون لت منافســـة للحريـــرد  ل نهـــا تبـــدو مشـــت  ذات الحضـــور والتـــي فـــازت فـــي االنتخابـــات وشـــل  
لـــى كتـــق سياســـية وكتـــق تابعـــة لـــبعت ا هـــزا  والقـــو   بينمـــا ينطلـــ  إالمنخـــرطين فيهـــا ينتمـــون 

طرابل   بـر م قيامـع بين منع  من زعامة  اصة أثبتتها االنتخابات النيابية في ميقاتي  هسب مقر  
 بتحالفات غاءت نتيجة المعارك االنتخابية. 

ة  وال ي ـن كانـت منافسـة  يـر غد  إة  و ي  ق ميقاتي المناف  الوهيد للحريرد علـى الزعامـة السـن  ويشل   
للعــودة إلــى نــادد رؤســاء الحلومــات  مشــروعا    يــرة طموهــا  خفــي وراء  طوتــع ا أن ميقــاتي ي   شــو  

نخـرا  فـي ى مسـافة واهـدة مـن الجميـع وعـدم اإلها البقـاء علـباتع  وأ م  مر متطل    ولهلو ا مستقبال  
ة التــي ينطلــ  ي  اصــطفافات مــن شــخنها التشــويش عليــع  وا  ــم مــن ذلــو  عــدم معاداتــع للبي ــة الســن  

   علمـا  هلوميـا   ن يجنـي ثمـرة ذلـو موقعـا  أنـع يريـد أبات كق مرهلـة. كمـا منها  و و يتخقلم مع متطل  
ي  بتم يــق كتلتـع فـي الحلومـة  وبمشـاركتع فــي د ذلـو قبيـق اللقـاء السـن  د علـى مطالبتـع  وغــد  ع أك ـن ـأ

   والحريرد استفادة متبادلة.اللقاء  هق  

لـى اسـتعادة صـورة ر ـي  الحلومـة إن  ها االغتماع دفع الحريرد أوتنطل   هل القراءة نحو واقع  
ة غديــدة علــى النيــابي القــود  والتخكيــد مــر   القــود فــي وغــع ر ــي  الجمهوريــة القــود ور ــي  المجلــ 

ـــأقـــرار بهـــا  وكمـــا انتخابيـــة لـــع وراء  هـــرل مـــع عـــدم اإلو ـــع مـــا اعتبـــر ن ســـة  ة ة قـــوة شـــيعي  ن ثم 
لوزاريـة الدرزيــة  ومطلــب متماسـلة ومطلــب درزد مــن قبـق النا ــب وليــد غنـبال  باهت ــار المقاعــد ا

ي شرعي هصـق الحريـرد علـى ة مطلب سن    ثم  كبر للوزراء المسيحيينست  ار بالعدد ا عوني باإل
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ون ي ولـن يلـمام واقع الر وخ للمطالـب الشـعبية للشـارع السـن  أدعم ال بير لع  وقد بات الحريرد ال
 ة في لبنان.ي  بتقويت صورتع لد  الشريحة السن   دا  هد  سيصب  م   ال  إبمقدورل بعد اليوم التنازل  و 

ذ بــر م كــق الــدعم إ  تفاو ــية اليــوم فــي شــلق متــوازن وبــر م ذلــو  يخــرا الحريــرد مــن غوالتــع ال 
كبــر أ ة  كبــر مــن تلــو التــي عر ــها  فهــو عــاد بقــو  ألــى مطالــب إع ع لــم يتطل ــالــهد هصــق عليــع  فقن ــ

تحديــدل منــه فتــرة  يــر قصــيرة   واســتعاد صــورتع القديمــة  مــع التزامــع بعــدم رفــع الســقم الــهد تــم  
 ولى لعملية تشليق الحلومة. عليها منه اللح ة ا د والبقاء في الحدود المقبولة  والتي أك  

ــة المنافســة للحريــرد مشــت  ي  فــي المقابــق  تبــدو الشخصــيات الســن    دة الهــدف  و ــو أمــر تة و يــر موه 
ق فـي الحلومـة. فهـي ن تتم  ـأرادت أذا مـا إقبلـة يجب عليها العمق على تفاديع في الفترة القليلة الم  

لوا كتلـة منسـجمة ومتنا مـة  نا يـو مجموعة مسـتقلين ال يملـن أن يشـل  ها عبارة عن قد  هرت بخن  
 عن تصوير  آلة تم يلها الشعبي واعتماد ا على قو  أ ر .

ة المعار ـــين فـــي ن عقـــدة تم يـــق النـــوا  الســـن  أمـــر  ذلـــو  يـــزال ثمـــة وقـــت للعمـــق علـــى  ـــها ا وال
م علـــــى العقـــــدتين ال تتقـــــد   هـــــاالحلومـــــة الجديـــــدة ال تـــــزال ها ـــــرة علـــــى طاولـــــة التـــــخليم  ولـــــو أن  

 ساسيتين المسيحية والدرزية. ا 

ن ألهـــا فـــي التم يـــق الحلـــومي  بـــر م  ملتســـبا   ة علـــى مـــا تعتبـــرل هقـــا  و ـــهل المعار ـــة تبـــدو مصـــر   
ي فــــي ة التم يــــق الســــن  كســــب تلــــو المعار ــــة نجاههــــا فــــي كســــر أهادي ــــأالقــــانون النســــبي  ــــو مــــا 

وال معنــى لمــا اســتجد فــي االنتخابــات فــي المو ــوع  هــوال االنتخابــات  و ــو هــ  لهــا فــي كــق ا 
 ق في الحلومة. ذا لم تتم   إي السن  

وقد مضت تلو المعار ة في رفع سقم مطالبها عبر المطالبة بخن تتم ق بـوزيرين فـي الحلومـة  
صــرار علــى هــ  تم يــق المعار ــة ضــي فــي مطلبهــا مــن هيــث التخكيــد واإلعلــى ا قــق  و ــي ستم

لـى لهجـة تصـعيدية  وقـد إنها قد تلجخ ألى إيشير متابعون لو ع تلو المعار ة و  ة بوزيرين.ي  السن  
 ح بحجب ال قة عن الحلومة.تلو  
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ن ر ــي  الحلومـــة المللــم لـــن يعتــرف )هتـــى ألـــى إيتهــا  تشـــير مصــادر تيـــار المســتقبق مــن ناه 
مـــــع بعـــــت تلـــــو  ةاآن( بهـــــهل المعار ـــــة   اصـــــة مـــــع اهتفا ـــــع بعالقـــــة شخصـــــية  يـــــر ســـــوي  

ت ة قــد ســم  ي  ن  البيــة تلــو الشخصــيات الســن  أ لــى المنبــر النيــابي  علمــا  إيات التــي غــاءت الشخصــ
ـــاع عـــن تســـمية إلحريـــرد لر اســـة الحلومـــة  وكـــان فـــي ا ملانهـــا تســـمية شخصـــية أ ـــر  أو االمتن

ة مر اعتبرتع تلو الشخصيات بخنع بادرة هسـن ني ـأة  و و  افي  إة ي  ة سن  ر لع شرعي  الحريرد  ما وف  
 تجال الحريرد  ال تزال ترا ن عليها. 

ن تم يـق  ـأالء سـيلون أ يـر لـى اعتبـار ا إلحريرد يضا من كسر قرار اأبعد أل ن المسخلة تبدو  
ومـن  يـر المعـروف مـا سـت ون  بسـهولة  ن المو وع قد ال يحـق  أ لخياراتهم السياسية  علما   تنازال  

ن أالجمهوريـــة علـــى  ـــها الصـــعيد  ذلـــو  ا ر ـــي خه ة مبـــادرة ســـيت  غابـــة الحريـــرد علـــى أي ـــإعليـــع 
 هـر صـالبة لـبعت أن الحريـرد قـد أ ـر  كمـا اآ بعد كبر يوما  أ خه عمقا  العالقة بين الجانبين تت  

 ي. ة ر ي  الحلومة السن  من صالهي   ة هين اعتبر ا انتقاصا  المطالب العوني  

ما أن ا  يـر ال ريرد وميقـاتي  السـي  ن أغواء الو ام والتقار  التي تسود بين الحأالهي البعت وي  
ة التــي قــد ي  ق المعار ــة الســن  يفــوت فرصــة للــدفاع عــن صــالهيات ر ــي  الحلومــة  قــد تحــرا ت ت ــ

فـي  ال  إبينما قد تخرا  ي  اليـة الوفـان  لصال  ميقاتي في شباك الحريرد     مطلبها  دفا  يحق  
هـراا الحريـرد  لتم يـق تلـو إاون مـع ر ـي  الجمهوريـة  ومـن دون بالتع هال اغترح هز  هللا هالا 

 المعار ة في الحلومة المقبلة.

المعــارك التــي  ة اليــوم فــي  ــق  ي  نــا نتنــاول كــق ذلــو مــن واقــع مقاربــة و ــع الطا فــة الســن  ن  أوالواقــع  
نهـا أ  فـة تشـعر منـه فتـرة  هسـب مـراقبينن الطا أ تخو ها باسمها قو  عديدة فـي المنطقـة  علمـا  

 هوالها.أفضق أال تعيش 

 و ــع   فــي مرهلــة تيــع فــي  ضــم   ة بخنهــا ال تــزال تمــر  ي  ويصــم أهــد المــراقبين و ــع الطا فــة الســن   
 لتهب في مع م المنطقة.مه بي م  
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مــــر  ومــــن ثــــم عودتــــع مــــن المنفــــى لــــى ر اســــة الحلومــــة  بــــاد ء ا إوســــا مت عــــودة الحريــــرد  
حقــ  مــا تبليــع تلــو الشــرا   د  ل ــن  ــها الخــرس ال ي  الســعودد  فــي إهــداث  ــرس علــى  ــها الصــعي

ة ن السـن  أ  ـر يحيـ  بهـا  علمـا  ها في المنطقـة وتـر  الفشـق تلـو اآة التي تتعاطم مع ن يراتي  السن  
 يرة مـن ف ـات فـي سـوريا والعـراس  ا  م ق بعت الشرا   في الفترة ا ر طوا باإلفي لبنان لم يتور  

 بالنفوذ الخارغي  و و أمر طبيعي في كق زمان وعند كق طا فة.ول ن ف ات كبيرة منهم تخثرت 

ر ا للواقــع ة فــي لبنــان بــر م تصــد  ي    الزعامــة الســن  وقــد غــاءت نتــا ج االنتخابــات ل ــي ت بــت تخــب   
لـى تسـوية مـع إا تـزال واقـع الطا فـة  و ـو انـدفع مر لم يحق دون محاولة الحريرد ي  ل ن ا السن  

المم لة بالر ي  ميشال عـون و ـي تسـوية لقيـت بعـت االنتقـادات  ومـن  قو  الزعامة المسيحية ا 
كبـر ملـان لالستحصـال علـى الملاسـب ا رد يعمق اليوم علـى الصـمود قـدر اإلن الحريأالهي الم  

 لطا فتع.

رة عبــر همايــة الحريــرد  بعــد فشــلها  فاقاتهــا المت ــر  إل الســعودية التعــويت فــي لبنــان عــن وتحــاو  
ة فـــي لبنـــان ن الســـن  أ ي  علمـــا  ي بـــالتخل  ة لتفـــادد الشـــعور الســـن  ام بـــدور المرغعي ـــفـــي تنحيتـــع  والقيـــ
لــى تراغــع دور ــم مــع صــعود المشــروع الشــيعي فــي لبنــان والمنطقــة  ورأس هربتــع إين ـرون بحســرة 

كســبها تعــاطم ووالء شــرا   أســرا يلي مــا منــه زمــن شــعار مقاومــة االهــتالل اإلإيــران التــي رفعــت 
 ة كبيرة.ي  سن  

ة التمـــا ي مـــع مشـــاريع  ـــن الســـأال الـــهد يطـــرح نفســـع بقـــوة اليـــوم  ـــوا  ـــق مـــن مصـــلحة الســـن  ل 
لمحــاوالت  ة رافضـة  ة وهدوي ــة تخــرغهم عـن كـونهم طا فــة ارتبطـت مــع مشـاريع قومي ـة مه بي ـ ارغي ـ

 التقسيم  رفعت على الدوام شعار فلسطين؟

ليـوم  بينمـا ال تريـد مصـر كبير تواغهع الطا فة مع سيطرة السعودية على الواقع العربـي ا ع تحد   إن   
لــى دور ــا الــهد قــادت بــع العــالم العربــي فــي  مســينيات وســتينيات القــرن الما ــي  بينمــا إالعــودة 

علـى همايـة  هـا مقتصـرا  صـدقاء والحلفـاء  وبـات  م  يا في أ طاء كبيـرة غعلهـا تخسـر ا وقعت ترك
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 ليجـي   –ية اللبنانيـة غـا زة لنفـود سـعودد لـها  تبـدو السـاهة السـن   قليميـة!ها من سياستها اإلدا ل
 متعا م.

 
 


