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ـــى تسليـــ  الـــر ي  ســـع أكثـــر ـــوي عل   ىبصـــر أد الحريـــرش تشـــحيو الححومـــة مـــن دو  مـــن م تـــي ى
تصـــادش صـــعب ىنـــار ب  مـــة ا تماعيـــة التشـــحيو النـــور. وتينمـــا تـــر و الـــبالد تحـــ  وطـــ ة و ـــع اق

يعنيـ  أمـر التشـحيو لـم   مـن أحول و ع الليرة اللبنانية، ىبـدو شاعات كثيرة إنسانية كبيرة وسط إو 
مـــر، وكـــ   السياســـيين الـــاىن أعطـــانم الشـــعب اللبنـــاني  أقـــو مـــن خضـــر لهـــاا اأر الضـــوء اأىـــوف  

اســتنس  كثيـــرو  عــن المشـــاركة فــي اينتخابـــات النيابيــة  وكالـــة  مـــانصــ  النـــاخبين اللبنــانيين بين
 الححم، أداروا ظهرنم للشعب غير محترثين بو ع البالد.

الحـدث  مور تفاقمـا  ور في اتجاه الحلحلة، وقد  اد اأم  اأأقيق  نوتا، ي ىبدو غم الو ع الدوتر  
خيـــر الـــاش اســـتهدب ر ـــي  حـــزي التوحيـــد العرتـــي و ـــاي ونـــاي فـــي الجانليـــة، والـــاش، أســـ  اأ

وليـــد  نـــبالق، قــــد قـــري المســـافات بـــين المعار ــــة  اكيالحريـــرش و عـــيم الحـــزي التقــــدمي ايشـــتر 
آذار، وو ــع الحريــرش  8  الحــدث مــن موقــ  قــوف مــا يعــرب يمــا عــز  الدر يــة فــي و ههمــا، بين

و نـــبالق فـــي موقـــ  الـــدفاا، فـــي الوقـــ  الـــاش حـــاول فيـــ  ر ـــي  الجمهوريـــة ميشـــال عـــو  مســـ  
ره المشهد الاش كاد ىـودش باسـتقرار الـبالد، بينمـا العصا من المنتص ، لسن ىؤخا علي  عدي تصد  

 يد حزي هللا وأمين  العاي السيد حسن نصر هللا.   حفظ ايستقرار نو بأضح، من  دىد، ات  

ــ عظــو  مــن أحــداث الما ــي، وتيــا  بعــا السياســيين ي ىت      أومــن اليريــب   ن كــا  النظــر عم 
  الثـاني كـا  أفـن  كثيـرين ىـرو   بالق،حـداث الجانليـة، الحريـرش أي  نـأطالق شـرارة إوراء  فعليا  

خــات الححومــة ، حــين ات  2008ب حــداث أيــار  ر لمــا حصــو. نــو مشــهد شــبي بالفعــو العقــو المــدب  
أيـار فـي بيـروت  ولـي   8ك فـي لـى التحـر  إهـا الشـهيرة التـي دفعـ  بحـزي هللا اللبنانية آنااك قرارات
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خــا تحــرك ذلــ  اليــوي كــا  مــن قبــو ايتحــاد العمــالي العــاي وات      أار ونــاا خطــ  شــا ع إذ أيــ 7فــي 
 نفس  في الجبو.من الشهر  11أعمال تحركات شعبية  ومن ثم في 

ر القلــب الحقيقــي لحركــة خيـر، الــاش كــا  يعتبــحريــرش و نــبالق الرســالة، وســارا اأعنـدنا، فهــم ال 
لــى مــؤتمر الدوحــة فــي ذلــ  الشــهر الــاش إب الجميــع لــى الخضــوا لألمــر الواقــع وذنــإآذار،  14

لمعادلــة قلــب انهــا كانــ  تســتطيع  ب فــرا الثلــض الضــامن للمعار ــة حينهــا التــي قبلــ  بــ ، علمــا  
 مر كعرب مماثو أعراب اتفاق الطا  ، لسنها لم تفعو.سياسيا وفرا ناا اأ

 مـــور محليـــا  واقـــع اأ حـــداث لـــم تفـــد فـــي فهـــموال، عشـــرة أعـــواي فاصـــلة عـــن تلـــ  اأحـــفـــي كـــو اأ 
حــداث ســوريا، وخــروهللا حــزي هللا أقــوف أد فشــو رنانــات فريــق الســعودية علــى قليميــا، وخاصــة بعــإو 

 وخار يا.  من ذش قبو داخليا

مـور التـي كـادت تفلـ  مـن لى تدارك اأإوي المشهد قريبا وسارا حزي هللا ثناء، بدا اليفي ناه اأ 
بـداء المرا عـة مـن  دىـد إ. لسـن  نـبالق حـاول اليـادش المعنيـين بعـد سـقوق مرافـق ونـاي قتـيأبين 

ــ ة موقــ  حــزي   لمــ   دي ــأيطيــة العمليــة اأمنيــة، خاصــة بعــد و مــن تبعــد محاولــة فاشــلة للتنص 
هللا واستشـعر خطـورة الو ـع فــي سـاحت ، التـي تســتعد معار ـت  فيهـا لتشــحيو  بهـة حليفـة لحــزي 

  تو ـ   ـرتة كبيـرة أمـن  نـ  بـدي  أخاصـة و آذار من  دىـد وتصـعيد الموقـ ،  8هللا، ولملمة قوف 
ــإ  لــم تســن قا ــية إ حتــى آذار حولــ ، شــمو  8ن اأخيــر مــن تــ مين التفــاب فريــق لــى ونــاي، تمح 

نهــا حصــل  علــى بركــة الســفير الســورش علــي عبــد أ القيــادش الــدر ش طــالل أرســال ، وكــا  يفتــا  
 - بهـــة تيــار المســـتقبو  نسشــابالســريم علـــي، ونمــا كانـــا علــى خصـــومة مــع ونـــاي، فــي مقابـــو ا

منيـة التـي انسـحب  مـن الجبـو علـى شـاكلة الهـروي يشتراكي، وتـرو  نشاشـة قوتهمـا اأالتقدمي ا
 ة.من المعرك
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  ىتحـــدثو  عـــن   حزتيي ـــإذ إقـــد ي تســـو ، مـــرة  دىـــدة، موثوقـــة، لســـن نـــاه المرا عـــة الجنبالطيـــة  
مــر   نــاا اأألــى إونــم ىلفتــو   رفــا تــاي مــن قبلــ  للحالــة لالشــاذةل التــي ي ىــزال ونــاي يمثلهــا،

 منهم. أبناء الجبو و أسيمثو مخاطر على سالمة 

نـ  غيـر متـورق أى حـزي هللا، أنمهـا إلـن رسـا و   حول ما أوصل  مـولدف  نبالق محضرا يخص   
. لسـن دفة  لقاءه مع الحريرش لم يحـن مباركـة لمـا حصـو وقـد حصـو صـأو  ،بما حدث ولم يعلم ب 

ثمة تقاطع بين  نبالق والحزي على ايتفاق على ايسـتمرار فـي منطـق تنظـيم الخـالب واسـتمرار 
  ىبنـي الطرفـا  علـى التقـدي أ، علـى 2008عالقات بعـد مخـاا أيـار مسيرة المصالحة وتطبيع ال

 الاش حصو في العالقة بينهما. 

  القضــايا أى وحــدة الموقــ  بــين الطــرفين، ذلــ  نهــا ستســير علــأمــور مســتقبليا ي ىبــدو لســن اأ 
 ـد  متطرفـا   خـا  نـبالق موقفـا  ها المعركة في سوريا حيض ات  نم  أ و  ،  تحو  أكبر من أالخالفية ني 

  أ تجــاه ســالو حــزي هللا، علمــا   معتــدي   خــا منــا فتــرة موقفــا  الــر ي  الســورش بشــار ايســد، وا  ات  
ساسـيين بـين القـوف نمـا مو ـوعا الخـالب اأ لحـزي،ناىن المو وا، العالقة مع سوريا وسالو ا

 السياسية.

تنـاغم مـع داعمـ  اقفـ ، طبعـا بالعلـى مو  خـا يصـر  ألـى مرا عـة لموقفـ  السـورش و إلم ىلجـ   نـبالق  
ن  لم يستفد من تطور اأمور في سـوريا إلعـادة وصـو مـا انقطـع مـع أقليمي وذل  الدولي، كما اإل

ا علـى قتلهـا خـالل الفتـرة الما ـية، ويسـقط ذلـ  المجموعات الدر ية اللبنانية والسورية التي حـر  
ـــا  ـــى قراءتـــ  لنت ـــرة، التحليـــو الجنبالطـــي الخـــاطىء نفســـ  عل ـــات النيابيـــة اأخي ذ حـــاول إج اينتخاب

الثالثـــة، لسنـــ  أذعـــن فـــي تـــدارك مـــا حصـــو وكـــابر فـــي معركـــة تحصـــيو المقاعـــد الو اريـــة الدر يـــة 
ي ىزال ىرفا فسرة التعامو مع اأمر الواقع علـى السـاحة الدر يـة الـاش أفـر  قـوة   نأي إالنهاية. 



 
 15/12/2018  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  56رقم )                  

       
 

6 
 

  كــا  ي بـــد مـــن إالمقاومـــة فــي ســـوريا، و  لصـــالح محــور دىــدة عز نـــا ونــاي عبـــر قتالــ  السبيـــر 
لـــى مـــا حصـــو والـــاش  ـــاء  فـــي توقيـــ  غيـــر إونـــاي أخطـــ  فـــي التعليـــق الـــاش أدف   أالتســـجيو 

قــو قــوة بحثيــر أعــد   كــا  ي  إمــور بعــدنا ولجــم مناصــري ، ونــو، و مناســب، لسنــ  حــاول اســتيعاي اأ
 عـاهللا تلـ  الزعامـة، خاصـة لجبـو وإاسـتقرار ا نـ  يملـ  مـا يحفـي لهـز  أ ي  إامة الجنبالطية، من الزع

آذار ولسـن فـي شـحو موسـع  8علـى غـرار فريـق  لبنـا لى بلورة فريق سياسي  دىـد فـي إمع سعي  
فـ  لـى حلإمـا بالنسـبة أو السياسي في المرحلة المقبلة.  دىدة ىؤس  لمرحلة  دىدة من العم ة  وتحل  

بالق، كثيــر، يشــترك الطرفــا  فــي مخاصــمة  نــ لــى بحــض  إمــر فــي حا ــة   اأأمــع أرســال ، ىبــدو 
هما وغيرنما على السـاحة الدر يـة، انطالقـا كمـا ىريـد ونـاي   يضم  ألسن الحل  الاش ىريد وناي 

نحو حل  موسع في البالد، ي ىزال قيد الدرس ويحتاهللا الى إنضاهللا سياسـي لترتيـب العالقـات مـع 
موقراطي اي تمـاعي الـاش تخاصـم أحيانـا مـع الحـزي الـدي قـوميأطراب آخرين كالحزي السورش ال

 اللبناني في اينتخابات.

بــ  فــي محــور المقاومــة و ــمن الثوابــ  ايســتراتيجية ولحمايــة  بــا  لســن نــاا التحــال  ســيحو  مرح   
تالقـــي حلفا ـــ   خـــط نـــاا المحـــور، وســـيحو  ذلـــ  مفيـــدا لحـــزي هللا الـــاش لـــ  مصـــلحة سياســـية فـــي

وا تماعهم في بوتقة واحدة ومن  من الثواب  الر يسية لسن   نين بتنظيم الخالب السياسـي مـع 
 نــبالق وتاســتقرار الجبــو خاصــة ولبنــا  عمومــا، فــي الوقــ  الــاش ترتســم فيــ  التحــديات فــي و ــ  

 المقاومة ولبنا  في ظلرب دقيق.

الصـعيد الححـومي، لسـن ي بـد مـن  علـىلتحـرك ناا الحدث قد دفع بـر ي  الجمهوريـة الـى ا ولعو   
ي لر ي  الجمهورية في المبـادرة الفوريـة لوقـ  ايندفاعـة اأمنيـة تلـ ، لى غياي دور متقد  إشارة اإل

 إ افة إلى دوره في عودة اأ هزة إلى مر عياتها السياسية بعد تفل  شعبة المعلومات.

https://www.elnashra.com/news/tag/لبنان
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مـــر ىتعلـــق   اأأافظـــا لالســـتقرار، خاصـــة و مـــن  دىـــد حلـــى الوا هـــة إا عـــاد دور حـــزي هللا وتينمـــ 
بحلي  وثيق ل ، إي أ  البـار  فـي مـا  ـرف كـا  نـاا الييـاي لـدور ر ـي  الجمهوريـة فـي اليـومين 

ــــــــ ــــــــي مم  ــــــــى إطــــــــالق موقــــــــ  علن ــــــــو أ  ىبــــــــادر بعــــــــد ىــــــــومين إل ــــــــين للحــــــــدث، قب  ا  ــــــــرف.اأول
  منـا السـاعات مـن قبـو عـو  بـادرة  يسـتدعي المأكالاش وقـع، وقد كا  من وا ب حادث خطير  

نـو ر ـي  اأولى، فبدا على نامش الحدث، ش ن  ش   ر ي  مجل  النواي نبي  برش، لسـن عـو  
مـــن الـــبالد، ونـــاا فـــارق كبيـــر بـــين مـــوقفي أول والمســـؤول عـــن حفـــظ الجمهوريـــة ونـــو المعنـــي اأ

دث   الحـــأ الــر لين. ونــو  انتظـــر افتتــاو المحتبــة الوطنيـــة للخــروهللا بمواقــ  أكثـــر و ــوحا، علمــا  
حمو كو عناصر التوتر، وتقاطع في  عمو المؤسسات اأمنية مع عـدي ايسـتقرار السياسـي، ونـو 

بـــ من الجبـــو ي بـــو أمـــن حليفـــ  حـــزي هللا، فيمـــا الطـــرب ا خـــر نـــو ر ـــي  الححومـــة  حـــدث يمـــ   
  أأمنــي  طــ المحلــ  ســعد الحريــرش، شــري  عــو  فــي التســوية، وكــا  مــن شــ   أش تقــاع  أو خ

 ي الدر ة ايولى.الداخلي الاش يحرص عو  على استقراره كون  يم  عهده فيشعو الو ع 

شرب على عمو المؤسسـات اأمنيـة والتنسـيق   ي  أساسية للر ي    من المهاي اأأمن ننا القول  
بينهـا حفاظـا علــى ايسـتقرار وتـ مين مســتلزمات التهد ـة الداخليــة، وفـي الحادثـة اأخيــرة، لـم يظهــر 

هـة أش وتدا الجيش اللبناني على نامش الحدث، ونو الجهـة المسـؤولة عـن مجاب أش تنسيق أمني،
  ما حصو  اء بعد أياي علـى ا تمـاا المجلـ  اأعلـى للـدفاا، الـاش أتوتر أمني. والمفارقة ننا 

دو  توتر الو ع الهـش  لطلب في  ر ي  الجمهورية من ناه اأ هزة التنسيق في ما بينها للحؤو 
 أصال في البالد.

مور قبو تفاقمهـا ورفـع   ر ي  الجمهورية ىريد تدارك اأأن ناحية، من ناحية موا ية، ىبدو ناا م 
أ  عــو ، قبــو أ  يصــبح ر يســا للجمهوريــة،  آذار الســق  علــى الصــعيد الححــومي، علمــا   8 بهــة 

آذار بـو حليـ  لهـا. اليـوي، وفـي ظـو  8كا  دا ـم الحـرص علـى تمييـز نفسـ ، ب نـ  لـي  مـن قـوف 



 
 15/12/2018  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  56رقم )                  

       
 

8 
 

آذار  8آذار يعنـي فــي المقابـو عـودة ايصــطفافات السـابقة بــين  8ت  للجمهوريـة، فــن  إحيـاء ر اسـ
ــأ وخصــومها، علمــا   آذار والعمــو  ــار  14ة محــاويت لــدف الفريــق ا خــر إلحيــاء بقايــا قــوف   ثم 

حيـاء شخصـيات  مـن إاول   كـا  يحـإحتـى ا  ، و  يـةعلى ناا الصعيد، لسن  لم ىتخا صفة الجد
 ـية، تحدىـدا حـداث فـي الفتـرة الماشخصـيات شـيعية  كانـ  علـى نـامش اأ لفة بينهـاطوا   مخت

 لى الر اسة. إمنا تسوية وصول عو  

ة والحـدىض بـال ، يعنـي قـو الني ـآذار، أو علـى اأ 8حيـاء حلـ  إعـادة إ   ألى إة تحليو يشير وثم   
سياسية نفسـها معـ ، ونـو ال ز نفسها عن الر ي ، ي بو قد ي تسو  على المو ة  تل  القوف تمي  أ

ة اللقـاء التشـاورش، اأمـر لى الخالب الاش حصو بين عو  وحزي هللا حول تو ير سن  إأمر يشير 
 االــاش يطــرو تســاليت حــول مــدف التنــاغم الــاش سيحصــو بــين الجــانبين بعــد تشــحيو الححومــة، كمــ

ب عميـــق بــين قـــوف لــى خــالإمـــر   ىــؤدش اأأح مــن غيـــر المــر     نــأ ي  إيشــير بعــا المتـــابعين، 
 آذار والر ي  عو . 8

 

 نظام أزمة

فـي نـاا ونو أمر طبيعي  لمسدود،  ت لي  الححومة قد وصو إلى الطريق اأي موا اة ذل ، ىبدو ف
ــم ىــتمح  إالسياســية الحدىثــة، والــاش يســتند  ةمــنظالنظــاي غيــر المتــ ل  مــع اأ ن لــى أســ  طا فيــة ل

مــر غيــر الــوارد لــى إليــاء الطا فيــة السياســية، ايإلهــا، بــرغم دعوتــ   يجــاد حــو   إاتفــاق الطــا   مــن 
 .  ات طويلة مقبلة إذا لم نقو لعقودتحقيق  لسنو 

تــــ ، ي ســــيما بعــــد ســــجال الصــــالحيات بــــين ر ــــي  مــــن ننــــا، باتــــ  أ مــــة النظــــاي السياســــي برم   
م نــاه المقولــة الجمهوريــة ميشــال عــو  المــاروني والــر ي  المحلــ  ســعد الحريــرش الســني، ومــا ىــدع
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   لـ  فضـال  ا  كـو طـرب ىـرف ألـى إ  نشير ننا أيحتفظا  بعالقة  د متينة. ويجب  ا  الطرفين
و مفتـــاو وصـــول  لر اســـة شـــح  إقفـــ  بـــدعم عـــو  ليصـــو الـــى   مو أخـــر. فـــالحريرش يعتبـــر علـــى ا 

الـاش كـا  يصـن  مـن  بعاد الفيتـو السـعودش عـن  عـيم التيـار الـوطني الحـرإوخاصة على صعيد 
 اه فـي فـ   لـى الـدور الـاش أد  إفس  عنهم. في المقابو، ىلفـ  عـو  بن ش  حاول الن إآذار، و  8قوف 

مـــر لـــى مخاصـــمة كـــو مـــن ر ـــي بهـــاا اأإيضـــا أف بـــ  لأســـرل الحريـــرش فـــي الســـعودية، الـــاش أد  
 وكثيرو  منهم نم ي ىزالو  داخو تيار المستقبو.  

  علــى مــدف اأشــهر الســبعة الما ــية بتــ لي  الححومــة.   المحل ــحــوال، فشــو الــر يفــي كــو اأ 
ـويت     اأ مـة عـن كونهـا أ مـة نظـاي ي أ مـة ج  ايستحقاق الححومي نحو الحا ط المسـدود، لتتسش 

 ححومية عابرة.

  ثمــة رليتــين بــين الحريــرش وعــو  حيــال صــالحيات كــو مــن ر اســة الجمهوريــة أوتــات وا ــحا  
ـإعـاد أ  شهدور اسة الححومة، ونو م جايت التـي دارت فـي مراحـو طويلـة مـن لـى ايذنـا  تلـ  الس 

ــ ولــى التــي يخــرهللا فيهــا نــاا لــى اتفــاق الطــا  . نــي ليســ  المــرة اأإو التــاريا اللبنــاني قبــو التوص 
لــى العلــن، حــدث ذلــ  بعــد اينتخابــات النيابيــة مباشــرة فــي حزيــرا  الما ــي، ىــوي انــدلع إالخــالب 

 ي أىلـــول بعـــد تقـــديم الحريـــرش تشـــحيلة ححوميـــة لـــم تعجـــب عـــو ، فـــرد  ســـجال الصـــالحيات، كمـــا فـــ
يـ  مـن الحريـرش، إلـى إمحانيـة سـحب التسل حـا  خير على لسا  و ير العـدل سـليم  ريصـاتي ملم  اأ

لى مقرتين من  للرد على عو  والحدىض عن صالحيات ر اسـة الححومـة السـنية إالاش أوعز بدوره 
ة ي  مـاي شخصـيات سـن  أالفتـوف، لـال ، ي بـو فـتح البـاي د رلساء ححومة سابقين وحتـى دار وقد  ن  

  الحريــرش انفــتح أطاللـة فــي الفتــرة الما ـية، حتــى لــى اإلإي عــاد و ســن  مــاي تست ـأو  فـة سياســيا  متطر  
نـ  يشـحو أ  لدي  خيارتـ  و أاء أشرب ريفي وغيره للديلة على راديحالية كاللو  نيةعلى شخصيات س
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 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالد. يعامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقرار ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  
  

 عون  رسالة

ــقــر    لــى مجلــ  النــواي فــي رســالة ىبــر  فيهــا موقفــ  مــن إ  ر ر ــي  الجمهوريــة ميشــال عــو  التو  
اه المعضـــلة فـــي المجلــ ، لسنـــ  قـــرر لهــ   ي حـــو  أ ق كبيــر و    المـــأ الححومــة، ونـــو يعلــم تمامـــا  

 خراهللا السرة من ملعب  ليلقيها لدف نواي اأمة. إ

ي ثقتـ  بهـاه لى لغزوةل الجانلية لـو إثقا من موقف ، ونو ما كا  ليلج  من ناحيت ، ىبدو الحريرش وا 
و يــرا، والــر ي  عــو  ي  32 علــىلــى رفــا صــيية عــو  للححومــة القا مــة إالقــوة، وذنــب بعــدنا 

ىــزال ىؤكــد رفضــ  النيــو مــن صــالحيات الــر ي  المحلــ  وفــرا أعــراب دســتورية  دىــدة تخــال  
 الطا    اء بها.  ألوفاق الوطني التي يقول الحريرش لدستور ومقتضيات انصوص ا

  يقــدي عــو  و ارة نــواي اللقــاء التشــاورش مــن حصــت ، بينمــا يســعى عــو  والــو ير أىريــد الحريــرش  
 بــرا  باســيو إلــى الحصــول علــى ثلــض معطــو فــي الححومــة، قــد يشــحو تيييــرا كبيــرا فــي صــيفة مــا 

 لى حصة و ارية لر ي  الجمهورية.بعد الطا   التي لم تنص ع

ة قدرت  على التييير وقـد ي يقبـو ر ـي  ي، يعلم ر ي  الجمهورية محدودي  جهة نحو الت    مور مت  اأ 
المجل  نبي  برش بمثو ناه الخطوة، أو حتى انعقاد مجل  النواي في حال قـررت كتلـة المسـتقبو 

 ة الوا نة. ي  النيابية المقاطعة، وني الستلة السن  

مــور ي آخــر، فــن  الحريــرش يقــاري األــى مرشــح ســن  إلــى تلمــيح عــو  بنقــو التسليــ  إبالنســبة  أمــا 
قويــاء، مــا يحــول خطــوة عــو  إلــى فرقــاء األــى  ميــع اأإنــ  مطلــب تقــاطعي بالنســبة أبثقــة ويعلــم 
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ليـوي يحـاول تـدارك تهمـيش موق  سياسي و يط معنوش أكثر منها خطوة عمليـة. ور ـي  الـبالد ا
لـى إمـا يشـير  را  ن  لم يحن علـى علـم بهـا، لسنـ  تحـرك متـ خ  أث الجانلية التي يقول حداأن نفس  ع

ـــألـــى إحـــوال فـــي كـــو اأ  نـــ  كـــا  رافضـــا  أمنا ذا ســـل  إمنيـــة،   ر يســـا لأل هـــزة اأنـــ  لـــم يمـــارس مهام 
للهجمــة علــى الجانليــة. وتينمــا صــم  فــي البــدء، عــاد للحــدىض عــن المو ــوا عبــر كــالي اعتبــره 

و ير مــر نفســ  فــي موقفــ  مــن تــمــع موقــ  ونــاي وحـزي هللا، واأ  ــده ومتعاطفــا   هــا  مو    الحريـرش 
 32  عـو  حـاول حشـر الحريـرش عبـر طـرو رفـع عـدد الـو راء إلـى أنواي اللقاء التشاورش، حتـى 

  ذلـ  أ و يرا، ما رفض  الحريـرش لعـدي تسـري  عـرب تـو ير علـوش، ولـو كـا  مـن حصـت ، معتبـرا  
ـــوش  ـــر ي  الســـورش بشـــار اأســـد، ونـــو اأآذار ومقـــري مـــن ا 8مـــن حصـــة يعنـــي تـــو ير عل مـــر ل

  ي يحـو  لـدف أنـ  مـن غيـر المنطقـي أويين طا فـة يحـق لهـا التمثـو، كمـا   العلـأالمرفوا ذلـ  
مـر نامـة فـي ىـد الحريـرش لـرفا نـاا اأ الحريرش أش مرشح و ارش لهاا المنصب، لسـن ثمـة ورقـة

فــي البرلمــا  اللبنــاني يــال ىتعــدو  اإلثنــين، ونــو مــا ي يمحــنهم مــن   النــواي العلــويين أذ قــد يقــول إ
خــاذ ذلــ  كمعيــار نــ  ي يمحــن ات  أمــر عبــر القــول ي الححومــة، ويجــب الــرد علــى نــاا اأالتمثــو فــ

أو مــن طا فــة الســريا  المطــروو تو يرنــا، إحــدف الستــو  لعلوييــو  حــد النــواي اأويمحــن ا  ىتــرأس 
 النيابية ليتمثو في الححومة.

لــى التلــويح بتمثــيلهم فــي إآذار  8  ىــدفع قــوف أاســتمر علــى نــاا المنــوال، يمحـن ذا إمــر، ونـاا اأ 
ـــابي، ونـــو مـــا ســـيعطيهم أك ـــ  الني ـــى أســـاس عـــددنم فـــي المجل ـــو ارة عل ـــر مـــن نصـــ  مقاعـــد ال ث

 مر متروك للوق  ولي  ناا الخيار واردا في الفترة الحالية.الححومة، لسن اأ

لــى مو ــوا رســالة ر ــي  الجمهوريــة الــى المجلــ  النيــابي، مــاذا إودة حــوال، وفــي عــفــي كــو اأ 
 الدستور حول ناه المس لة وما ني مفاعيو ناه الرسالة؟ ىنص  
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إ  خطوة تو ي  رسـالة الـى مجلـ  النـواي أعطيـ  لـر ي  الجمهوريـة بعـد إتفـاق الطـا   بصـورة  
هوريــة تو يــ  رســا و عنــد مــن الدســتور، ونــي تتــيح لــر ي  الجم 53صــريحة وتحدىــدا فــي المــادة 

لــى الرســالة ســواء إنعقــاد خــالل ثالثــة أيــاي لالســتماا الضــرورة الــى مجلــ  النــواي تو ــب عليــ  اي
كان  مو هة بواسـطة ر ـي  المجلـ  النيـابي، ونـو المـر ح، أو إذا شـاء الـر ي  تالوتهـا شخصـيا 

للمجل  أماي النواي في حال كا  الو ع في الـبالد  ـد متـوتر، وعنـدنا، علـى  امةأماي الهي ة الع
  راء الال ي بخصوص الرسالة. إو أخاذ القرار المجل  اينعقاد يت  

  مفعــول الرســالة ىبقــى معنويــا ولــي  تنفيــايا ونــي تتعلــق بــدور الــر ي  أىــدرك ر ــي  الجمهوريــة  
لـى كيفيـة الخـروهللا مـن إة، وي آليـة دسـتورية تشـير الححومعلى أساس أن  شري  أساسي في ت لي  

 الم  ق، وي يمحن للر ي  أ  يسحب التسلي  من الحريرش. 

ح   كـا  مـن المـر   إالمجل  نبي  بـرش لهـاه الرسـالة، و وثمة سؤال آخر حول مدف تجاوي ر ي   
المجلـ    ألـى إغيـر مجمـع عليهـا  يةماي المجل ، وتشير و هة نظر دستور أن  سيقبو بعر ها أ

  يصـدر توصـية بسـحب التسليـ  مـن ر ـي  الححومـة أرسـالة الـر ي  ويناقشـها، ويمحنـ   قد ىتلقى
لـى إبا لسحب التسلي ، ومن ثم الـدعوة المحل  فيتلق  ر ي  الجمهورية ناه التوصية ويصدر كتا
لـــى كـــو  مجلـــ  النـــواي نـــو المصـــدر إ استشـــارات  دىـــدة وتسليـــ  ر ـــي  ححومـــة  دىـــد، اســـتنادا  

  أحلـ ، كمـا لزمة ني التي تحدد نويـة ر ـي  الححومـة الماسي للتسلي  أ  ايستشارات الم  ايس
خــا   ىت  أهــا عنهــا، لــاا، مــن الممحــن للمجلــ  مجلــ  النــواي نــو الــاش يمــنح الححومــة الثقــة ويحجب

لــى اعتمــاد توصــية تتضــمن طلــب اعتمــاد معيــار إلــى نــاا الصــعيد. وقــد ىلجــ  المجلــ   ــراء عاإل
تشــحيو أو مواصــفات معينــة، أو اعتمــاد توصــية ســحب التسليــ  مــن الحريــرش، فيصــدر واحــد فــي ال

ر ي  الجمهورية كتابا بسحب التسلي  ويدعو إلـى استشـارات نيابيـة ملزمـة مـن أ ـو تسـمية ر ـي  
 على ا  استبعاد الحريرش عبر المجل  ىبدو صعبا  دا. .محل   دىد
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  الصــالحيات إذ إ ات،مــر بحدىثــ  عـن التوا نــاألــى نـاا إدو موقــ  الحريـرش قويــا، ونــو ألمـح ىبـ 
ي   يحـو  الالعـب اأول واأساسـأ  ىـؤثر علـى مصـير الححومـة و ألـ  الدستورية التـي يملسهـا تخو  

مســـتقيلة بمجـــرد ش و يـــر، ونـــو قـــادر علـــى  عـــو الححومـــة أفـــي مســـارنا حتـــى ولـــو لـــم يحـــن معـــ  
خـالل امتناعـ  عـن تو يـ   من الو راء مجل  ن  يستطيع عمليا تعطيو  لساتأاستقالت  نو، كما 

 نــ  صــاحب الــدور اأول فــي و ــع  ــدول أعمــالأو مــن خــالل غيابــ  عنهــا، كمــا أليهــا إالــدعوة 
ونـو وحـده قـادر علـى  .فضال عن عدي و ود مهلة صريحة أمام  لتوقيع المراسيم ،الو راء مجل 

ا أكثـر منـ  نهاء التسلي  باعتـااره عـن تـ لي  الححومـة، ونـو يعتبـر كـالي ر ـي  الجمهوريـة تهويلي ـإ
إلـى تو يـ   حقيقيا، ولن يحو  في استطاعت  سوف الضيط السياسي علـى الحريـرش مـن أ ـو دفعـ 

محــا  الحريــرش تيييــب كتلتــ  النيابيــة عــن المجلــ  النيــابي فيصــبح إ  فــي أرســالة ايعتــاار، كمــا 
مــر لــ  عالقــة بالتوا نــات الطا فيــة فــي أخــاذ قــرار، ونــو المجلــ  عــا زا معنويــا ولميثاقيــال عــن ات  

التــالي عــدي عي تهميشــها، وتمــن خاللهــا أيــة طا فــة، حتــى لــو كانــ  صــييرة، أ  تــد   يمحــنالــبالد 
 ميثاقية مضي البالد الى ايماي من دونها.

  يعـود أاش رفض  عو  بشدة في الما ي قبـو لى اتفاق الطا   الإىض مر يعيد بنا الحدناا اأ 
لعجزه عن تيييره وتبدىو موا ين القوف في البالد. لسـن عـو  ومعـ  التيـار الـوطني  ويقبو ب  مرغما  

الحر، يجهدا  الى إ ـراء تعـديالت علـى الدسـتور تتعلـق بنيجـاد نـص صـريح حـول بعـا المهـو، 
لــى افســار لإصــالحيةل مــن و هــة إ ــافة إتوقيــع الــو راء لملفــاتهم،  ومنهــا مهلــة تشــحيو الححومــة أو

 .مهوريةتتعلق بصالحيات ر ي  الجنظر عو  والتيار 

كثــر مــن مــرة انتقــاد أو نــ  فــي مو ــوا صــالحيات ر ــي  الححومــة، فقــد ســج  ألــى إشــارة تجــدر اإل 
آذار، نانيــ  عــن القيــادات التــي  8لالنتقــاص منهــا حتــى مــن قبــو قيــادات ســنية مقرتــة مــن قــوف 

 لى المحور ا خر.قليمي منها ااكثر قرتا من الحريرش وداعم  اإل تتخا موقفا وسطيا أو

https://www.lebanon24.com/entity/1122135457/مجلس%20الوزراء/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/1122135457/مجلس%20الوزراء/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/1122135457/مجلس%20الوزراء/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/1122135457/مجلس%20الوزراء/ar/


 
 15/12/2018  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  56رقم )                  

       
 

14 
 

ـــاء التشـــاورش المقـــري مـــن حـــزي هللا   ـــى لســـا  أعضـــاء فـــي اللق ـــ  اينتقـــادات عل وقـــد صـــدرت تل
كالنا ب  هاد الصمد وكـا  آخرنـا علـى لسـا  الـو ير فيصـو كرامـي الـاش أعلـن ا  فـي اسـتطاعة 

 منـ ،الحريرش ا  ىبقى محلفا حتى نهاية العهد، وي ىو د اش سياق دسـتورش يجيـز سـحب التسليـ  
 والوسيلة الوحيدة ينهاء التسلي  ني اعتاار الحريرش بنرادت . 

 ا  بصـالحيات ر اسـة الححومـة، أي ـ ي الاش ىرفا الم   ر كرامي بال  عن نبا الشارا السن  ويعب   
  كان   عيفة في عهد الر اسة المارونيـة القويـة، أش فـي عهـود مـا أكا  الشخص المحل ، بعد 

 إيجاد الصيية الدستورية للححم مع استقالل البالد.قبو الطا   وما بعد 

و هـا، ويبـد  اأ مة فـي الـبالد مفتوحـة علـى كـو ايحتمـايت، وي أفـق قريبـا لحل  أفي الختاي، ىبدو  
، 2019  عهـده بــات يسـتنزب  منيــا مــع دخولنـا فــي العــاي إذ إر ـي  الجمهوريــة فـي مــ  ق كبيــر، 

ــونــو ىريــد الحفــاا علــى التســوية الر اســي ر فــرا شــروط ، ونــو ي ىبــدو ة مــع الحريــرش، لســن عب 
ـ ،للتنــا ل عـن الثلــض المعطــو فـي الححومــة المرتقبــة مسـتعدا   لمرحلــة مــا بعـد ر اســت  أو فــي  را  محض 

حــــال شــــيور موقــــ  ر اســــة الجمهوريــــة، فــــي الوقــــ  الــــاش يصــــارا فيــــ  الوقــــ  لتــــ مين الظــــروب 
ر  بــرا  باســيو، ونــو مــا يفســر تشــددنما فــي المناســبة لخليفتــ  المحتمــو ر ــي  التيــار الــوطني الحــ

 مو وا إ بار الحريرش على منح المقعد الو ارش السني للقاء التشاورش من حصت . 

ــــى   ــــرف ي تــــزال تتمســــ  بــــزعيم أعل ــــوف السب ــــة تفــــرا كمــــا ا  الق   الظــــروب الداخليــــة وايقليمي
  أنصــب، كمــا و رشــح  شخصــيات لهــاا المالمســتقبو ر يســا للححومــة، مهمــا قيــو عحــ  ذلــ  أ

في ما تبقـى  وليةآذار لتولي المسؤ  8العهد نفس  لي  مستعدا لدعم شخصية سنية مقرتة من قوف 
منـي الـداخلي، مثلمـا ايسـتقرار السياسـي ورتمـا اأ لـى نـز  إمر سـيؤدش   ناا اأمن  من العهد كو 
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ــــار  الصــــبر صــــرب المســــاعدأ ــــاش ىنتظــــر بف ــــا  ال ــــة بلبن ــــة الدولي ــــ  سيضــــع  الثق ات   نــــاا ذل
 ايقتصادية التي وفرت ل  في مؤتمر سيدر. 

 

 

 


