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إستراحت جوالت المفاوضات حول تشكيل الحكومة وتراجعت لمدة وجيزة بسـبب القمـة االقتصـادية 
لى التموضع فـي ذـ ا المحطـة الخالفيـة، التـي بل ـت إلتي عقدت في بيروت، ليعود لبنان العربية ا

يــة الخطيــرة تفــرا ففســها فيــ  أشــهر ومرشــحة للمزيــد، فــي الوقــت الــ ر باتــت التطــورات االقليم 8
على البالد وقد شهدت مناح تصاعدية متسارعة على أكثـر مـن سـاحة تـوتر فـي المنطقـة و اصـة 

ذــم قبقــى فــي اليــان الجبهــة االقرافيــة االســرا يلية دا لهــا فــي أكثــر مــن منطقــة، ل ــن اأفــي ســوريا و 
وذلـ  بـالتزامن  تافيـاذو،بنيـامين فيس الحكومـة االسـرا يلي إثر االعتداءات التي ارت بتها حكومـة ر ـ

مــــــع إعــــــادة تحريــــــ  الجبهــــــة الجنوبيــــــة واســــــتالنان عمليــــــات البنــــــاء المتعديــــــة للجــــــدار االســــــمنتي 
  االسرا يلي.

وقد جاء كـل ذلـ  بعـد ريـارتين أميـركتين للبنـان الـ ر تـم ابالاـ  شـروطا لتشـكيل الحكومـة فاذيـ   
و ين لحـز  ،، أو مـا يسـمى ببقايـا قــو  عـن محـاوالت عقيمـة دعـادة التموضـع فـي معســكر المنـا

آذار. إذ، بعــد ريــارة المســمول االميركــي مســاعد وريــر الخارجيــة اأميركــي للشــمون السياســية  14
لـــى بيـــروت، إة االميركيـــة الجنـــرال جـــورن فوتيـــل دايفيـــد ذيـــل، جـــاءت ريـــارة قا ـــد القيـــادة المركزيـــ

وضـا  أو تمهيـد الطريـم أمـاو عـدوان تـزريم اأتريـد  دةذا كافت الواليـات المتحـإا النظر عم   وب ض  
تافيـاذو سـون يمضـي فـي أر عـدوان علـى لبنـان، ن فأعلى لبنان أو في سوريا، ال قبدو اسرا يلي 

 الخطــواتن أضــوء أ ضــر أميركــي لــ ل ، إذ قبــدو  بــرام مــا قوحيــ  المســمولون االســرا يليون عــن
اقـران وحـز  ، فـي سـوريا، مرتبطـة فـي التصعيدية ادسرا يلية تجاا الجيش السورر، وك ل  ضـد 

جافـــب منهـــا بزســـبا  اســـرا يلية دا ليـــة مرتبطـــة بـــدورذا باالفتخابـــات االســـرا يلية المقـــررة فـــي شـــهر 
فيســان المقبــل، مســتفيدة مــن تصــعيد أميركــي، إعالمــي أكثــر منــ  علــى أرا الواقــع، تجــاا إقــران 

  )ممتمر وارسو(.
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قتصـــــادر أو طقـــــة، قبـــــدو لبنـــــان، علـــــى المســـــتويين االل ـــــن، أمـــــاو احتمـــــاالت التصـــــعيد فـــــي المن 
مثــاال علــى المســتو  العســكرر، وذــو دأ  لبنــان فــي مــر لــيس ن اأأال إالسياســي، حلقــة ضــعيفة، 

ة مـــن مراحـــل متعـــددة مـــن تاريخـــ  الحـــدقم حـــين لـــم ت ـــن المقاومـــة )علـــى مختلـــ  أوجههـــا( محمي ـــ
اء قـد فرقـن ال ثيـر مـن اأإسـاحة، ال بـل رقاء اآل ـرين علـى الالمشهد الدا لي الهش ومن قبل اأف

 حيان ومنها ما يسجل في فترات قريبة من التاريخ. تآمروا عليها في بعض اأ

ورذا على مختل  االوجـ ، من ذنا، وللسبب العسكرر الناتج عن جهورية المقاومة وتصاعد حض 
وروبــي مــن التحــاد اأن دول اأى م ــامرة عســكرية فــي لبنــان، علمــا ســيقدو علــ افيــاذوتن فأال قبــدو 

جيـل فـي دون استثناء أكدت للمسمولين في لبنان حرصها على استقرار ذ ا البلد، وحثت على التع
مــن موضــو  تــدفم  ذمهــا  شــية أوروبــاأ عدقــدة لعــل  وروبــي أســبابا  تشــكيل حكومتــ ، وللموقــ  اأ

فــي إبقـاء لبنــان لـى  شــيتها علـى قواتهــا فـي لبنــان، فاذيـ  عــن مصـلحتها إضــافة إالنـارحين إليهـا، 
بمنز  عن أر تطور سلبي وإبقاء عالقات  الحسنة اقتصاديا معها )سنعود الـى موضـو  احتمـاالت 

 الحر  ومد  تزثر لبنان بها الحقا(.

بعقــد القمــة االقتصــادية العربيــة، التــي  حن الهــدوء واالســتقرار علــى الســاحة اللبنافيــة قــد ســمأعلــى  
ســـندات مليـــار دوالر فــي  500تقديمــ  االكتتـــا  بـــ حفظــت مــاء وجههـــا مــع حضـــور أميــر قطـــر و 

لى الموقـ  الممتـار الـ ر  رجـت بـ  القمـة فـي موضـو  دعـم النـارحين إالحكومة اللبنافية، إضافة 
مـــر الـــ ر تطلـــب جهـــدا لبنافيـــا وراء ال ـــواليس يســـجل لـــر يس ي بالدذـــم وإعـــادتهم اليهـــا، وذـــو اأفـــ

يل مــدعومين بموقــ  دا لــي رافــض ل بقـــاء الجمهوريــة ميشــال عــون ووريــر  ارجيتــ  جبـــران باســ
لـــى إات ذات االرتباطـــات، لعـــودة ذـــمالء علـــى النـــارحين والـــداعم، بمعظمـــ  باســـتثناء بعـــض االصـــو 

 وطنهم. 
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كـان موضـو  عـدو تمثيـل سـوريا يشـكل  شـية  مـامر لـم يمـر مـن دون صـعوبات، وبينل ن ذ ا اأ 
ن لبنــان واقــع تحــت الســيطرة أعربيــة  ها، ســرت أجــواء دقبلوماســيةمــن فشــل القمــة، مــن قبــل مميــدق

ن  ســـر لبنـــان مشـــاركة الخليجيـــين ولـــم قـــربح مشـــاركة ســـوريا. أادقرافيـــة، بايعـــار أميركـــي، ف ـــان 
وحاولت واشنطن تزجيل القمة كون المناخ العربي ال يال م اتخاذ قرارات اقتصـادية وتنمويـة مفيـدة، 

ن ة فقـــدان لبنـــان لحكومـــة فاعلـــة، وكـــاحســـب المميـــدقن العـــر  لتزجيـــل القمـــة، بـــالتوارر مـــع مســـزل
حكومـة ال يط ـى عليهـا ففـوذ حـز  ،،  ئجـواء الضـ ف فـي سـبيل أن تنشـالمطلو  عبـر ذـ ا اأ

اليــوو علــى المجلــس النيــابي، والتــي قــتحكم بهــا  ط ــىبــل تقــيم التــوارن فــي مواجهــة ال البيــة التــي ت
حلــة المقبلــة تراجعــا لهــ ا النفــوذ، الحــز ، حســب ذــمالء القــادة العــر  الــ قن يــزملون ان تشــهد المر 

 وتاليا لفا ض القوة لد  حز  ،، ما قتيح قياو توارن أكبر في السلطة في لبنان.

حــراا العلــم الليبــي والتلــويح باعاقــة وصـول الوفــد الليبــي مــن المطــار إلــى مكــان إشــكالية إوجـاءت  
الفتـة الشـا عات التـي سـرت سـريعا افعقاد القمة بمثابة ذريعة إضافية للراابين في المقاطعة، وكان 

ن عليهــا أيــة قــد تتعــرا الســتهدافات أمنيــة، و ن بعــض الوفــود العربأبــل قــومين مــن القمــة، وفيهــا ق
والتــي شــكلت جــزءا مــن عمليــة الضــ ف، لــيعمم قــادة  ليجيــون قــرار  نقلهــا،التنبــ  وتعــدقل مواعيــد ت

لـــى إستشـــاري فــي قمـــة بيــروت،  فهــاأعربيــة بـــاررة، كافــت أبل ـــت لبنــان  المقاطعــة دفعــت بقيـــادات
 التمثل في القمة في الحد اأدفى.

كافــت الرســالة واضــحة بمعاقبــة لبنــان وإفهامــ  بــزن ال اردذــار وال دعــم ممكنــا لــ  إذا مــا اســتمرت  
في المقاطعة العربية التي  استثمرت السيطرة ادقرافية على قرارا. وتمثلت ذنا المهارة القطرية التي

مســزلة  لــى ســوريا التــي باتــتإبوابــة الــد ول تترأســها الســعودية لت ســب تعزيــزا لنفوذذــا فــي لبنــان، 
 ليها مسزلة وقت.إالعودة العربية الحقيقية 
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و أة باستضافة القمة، لم يكن بهويـة ن لبنان، عندما استحصل على موافقة عربيأذل  علما  يزتي 
ن ذرا ـع تعطيـل القمـة واذيـة، وذـي ليسـت سـو  محاولـة إير تل  التي لـ  اليـوو، وبالتـالي مواق  ا

عــادة التموضــع مــع االفســحا  االميركــي إ لضــ ف علــى محــور المقاومــة ومحاولــة اميركيــة جدقــدة ل
 من العراا. 

ا  ل مــالءات وال يمكـن ســو  تســجيل موقــ  ر ــيس الجمهوريــة ميشـال عــون الــ ر رفــض االفصــي 
ن أذ إعداد للقمـة مهمـا كـان الـثمن ساي العصا من المنتص  وسار في ادمإمكان قدر ادوحاول 

القمـة عا ــد  طييــرت لـى حـد  إن عـدو ذذــا  الـدول الخليجيــة أمعة لبنـان تحــت المجهـر، وذــو يعلـم سـ
ن أء كوفها ذي التي دعـت اليهـا. كمـا ففسها بسو  العربية الجامعةن ذل  لو حصل سيصيب ألى إ

لـــى المزيـــد مـــن الـــتالحم مـــع محـــور إ لجمهوريـــةمـــر، فـــي حـــال حصـــول ، قـــد قـــدفع ر ـــيس اذـــ ا اأ
 المقاومة، فتمت ذندسة موضو  المقاطعة بدقة.

ي مسـزلة في  الصة القمة، كان مجرد افعقادذا في الظرون التي سادت، تحديا ربحـ  لبنـان، ففـ 
ة سـعد الحريـرر رفـض ن ر ـيس الحكومـأان ال رة في الملعـب العربـي، حتـى ايا  سوريا، رمى لبن

ليهـا وريـر الخارجيـة. وفـي إههـا لى العر  لدعوة سوريا عطفا على الرسـالة التـي وج  إتوجي  الدعوة 
منــة دوفمــا ربــف بالحــل السياســي كمــا تريــد قــو  العــدوان وضــرورة العــودة اآل الســورر  النــزوحمســزلة 

 ل قــرار النــارحين والالجالــين أساســا  ذ شــك  إمــر أيضــا فجاحــا للبنــان ولســوريا، ل اأعلــى ســوريا، شــك  
ـــة مســـتقبال لمصـــلحة ســـ ـــزتي قبنـــى عليـــ  فـــي المواقـــ  الدولي ـــان معـــا، وذـــو قـــرار ي يضـــا أوريا ولبن

و ورقــة ضـــ ف علــى ســوريا فـــي أخـــاذذم رذينــة الـــ قن قريــد ال ــر  ات   الســوريين النــارحينلمصــلحة 
إطـــار الحـــل السياســـي، وقـــد وضـــعت القمـــة مســـموليتهم فـــي عهـــدة االمـــم المتحـــدة علـــى االراضـــي 

 السورية.

https://www.elnashra.com/news/tag/الجامعة+العربية
https://www.elnashra.com/news/tag/النزوح+السوري
https://www.elnashra.com/news/tag/النازحين+السوريين
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 .. أم تصريف أعمال؟حكومة

 ـر ، وبسـبب أن  فت قليال لصالح مواضـيع إو  الحكومي يحتل أذم النقاشات، و ال قزال الموض 
ن قـتم تفعيـل أف  من المفيد ألنوا  فبي  برر قبل مدة باقتراح التعقيد الحاصل،  رج ر يس مجلس ا

حكومة تصريف االعمال في سبيل تسيير شزن الموارفة في شـكل  ـا . دعـوة بـرر جـاءت لعقـد 
وإقـرارا  2019حكومة تصريف اأعمـال لـدرم مشـرو  قـافون الموارفـة العامـة للدولـة لسـنة جلسة ل

لـى الصــرن علــى أســام القاعــدة ادثنــي عشــرية إمجلــس النــوا ، حتــى ال تــتم العــودة وإحالتـ  الــى 
اعتمــدت طـول الســنوات التــي لـم تقــر فيهـا الموارفــات حتــى العـاو الماضــي الـ ر كافــت للدولــة  يالتـ

ال إطلقهــا، أن كــان بــرر قــد إيــة الشــهر الحــالي، وذــي وجهــة فظــر و فيــ  موارفــة قنتهــي مفعولهــا فها
ن ر ــيس الجمهوريــة أال إيس الحكومــة المكلــ  ســعد الحريــرر، فهــا لقيــت عــدو ممافعــة مــن قبــل ر ــأ

 منها ويبدو اف  يعارضها. ون لم يعلن موقفا  ميشال ع

مر مع برور موجة التفاؤل بقر  تشكيل الحكومة، ل ن كـان الفتـا قبلهـا لى ذ ا اأإ فتت الدعوة  
لـــى تفعيـــل إيركـــي للشـــمون السياســـية ديفيـــد ذيـــل ههـــا مســـاعد وريـــر الخارجيـــة اأمالـــدعوة التـــي وج  

فهـا تشــكل موقفــا أميركيـا ال قميــد تــزلي  أســو   ال يمكــن تفسـيرذا يحكومـة تصــريف اأعمـال، والتــ
ضــي وحتــى اآلن، الحكومــة وذــو موقــ  قــا م منــ  كــان ت ليــ  الــر يس ســعد الحريــرر فــي أيــار الما

ن حلفــاء واشــنطن قلتزموفــ  أيضــا، مــا يفــتح بــا  االحتمــاالت المختلفــة حــول أاأمــر الــ ر يفتــرا 
 ماذية الفترة المقبلة دا ليا. 

أيـاو إحـد  حكومـات الـر يس الراحـل  1969لـى سـابقة حصـلت العـاو إعوتـ  ارت ـز بـرر فـي د وقـد
رشيد كرامي، حين اجتمعت حكومت  التي كافت تصـرن اأعمـال وأقـرت مشـرو  الموارفـة وسـيرت 

ـــة. ذـــو موقـــ  أطلقـــ  بـــرر قبـــل  الشـــمون الماليـــة ـــ  بقـــر  تشـــكيإ لـــى إن يعـــود أللدول  لعـــالن تفاؤل



 
 30/1/2010  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  59رقم )                  

       
 

8 
 

فهــا ألــى مفاعيــل ملموســة أو إفــت موجــة التفــاؤل ســتمدر ذا كاإالحكومــة، ل ــن ب ــض النظــر عمــا 
ن قــتم إقــرار أفضــل فــ  مــن اأأن مــرد اقتــراح بــرر ســبب  أن تتبخــر، قبــدو أســتبقى آمــاال ال تلبــم 

 2005لـى دوامـة فقـدان الموارفـات الـ ر سـاد بـين عـامي إحتى ال تعود البالد  2019فة سنة موار 
الســنين علــى القاعــدة ادثنــي عشــرية، وذــو موقــ  ، اذ كافــت الدولــة تصــرن طــوال ذــ ا 2017و

 ضااف في الجوذر للدفع قدما في عملية التشكيل.

ن ريارتــ  مرتبطــة بــدعوة بــرر ألــى بيــروت، ومــن دون القــول إبعــد دعــوة بــرر بزيــاو، حضــر ذيــل  
 رج من لقا   مـع الحريـرر ليعـارا تـزلي  حكومـة  يلكون الزيارة كافت مجدولة من  فترة، فان ذ

ل سـافر فـي عمليـة التـزلي  عنـد علـن عـن تـد   أ فـ  أ،، كمـا ن تـزتي لمصـلحة حـز  أا  شية حالي
 لى تفعيل الحكومة الحالية.إرأي  بنوعية الحقا ب.. وذو دعا  إبداء

مة فـي ذـ ا المرحلـة، ويـ ذب فان االدارة االميركية ال تميد تزلي  حكو  محللين،وفي رأر بعض ال 
لـى إيـة الت ليـ  فـي أيـار الماضـي كافـت علـى ذـ ا الـرأر منـ  عمل ن واشنطنالى اعتبار إالبعض 

ن أيـــة حكومـــة ســـتمل  فـــي ضـــوء فتـــا ج االفتخابـــات النيابيـــة، وكـــ ل  فـــي  ـــل أاآلن، العتقادذـــا 
التطـــورات الجاريـــة فـــي المنطقـــة والتحضـــير ال ربـــي وادقليمـــي لمواجهـــة إقـــران، ســـت ون لمصـــلحة 

 حز  ، وحلفا  .

عمــال بــالتوارر مــع فتــا ج ريــارة دعــوة بــرر لتفعيــل حكومــة تصــريف اال نأ د ذنــا، ثمــة رأر ســا مــن
اأعمـال مـن  فلـى تفعيـل حكومـة تصـريإنية من الحريرر، ذي عوامـل سـتمدر ذيل وبموافقة ضم

  الل اجتما  مجلس الورراء دقرار الموارفة.

لة، أو تــــزلي  وبعــــد موجــــة التفــــاؤل التــــي أعلــــن عنهــــا، ثمــــة ســــباا بــــين تفعيــــل الحكومــــة المســــتقي 
لــى الضــ ف للتزجيـل بالتشــكيل ربمــا حتـى التحقــم مــن فتــا ج إحكومـة الجدقــدة، وقــد تلجـز واشــنطن ال
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كبــر وذـــو صـــفقة القـــرن بـــين فـــي المنطقــة معطوفـــة علـــى ذـــدفها اأ المشــاريع السياســـية والعســـكرية
دســرا يل، وقرارذـــا الفلســطينيين واالســرا يليين التـــي مهــدت لهــا بـــاالعتران بالقــدم عاصــمة أبديـــة 

اأ يـر االفســحا  مــن سـوريا، وتحضــيرذا دقامــة حلـ  دولــي لمواجهــة إقـران  ــالل اللقــاء المقــرر 
شــباا المقبــل، وكــ ل  فــي ضــوء تصــاعد ال ــارات الجويــة والصــارو ية  15و 14فــي وارســو فــي 

قرافــي ادســرا يلية علــى اأراضــي الســورية تحــت عنــوان اســتهدان مواقــع تابعــة للحــرم الثــورر اد
 وحز  ،، فاذي  عن التحرشات االسرا يلية على الحدود الشمالية مع لبنان.

لــى حــر  كبــر ، بينمــا تمــر إجهــة فهــا ليســت مت  أة للواقــع فــي المنطقــة تظهــر ل ــن القــراءة المتزفي ــ 
ة لــى تصــعيد بــين الفينــإشــهد،  اصــة فــي سـوريا، مــا قــد قــمدر بفتـرة شــد حبــال ومحــاوالت لرســم الم

 لى الحر . إمن دون الوصول  ر  واأ

بـاأذ  الـ ر  عرفتهـاال تجرؤ الحكومة االسرا يلية على فتح معركة في وج  المقاومة في لبنـان لم 
والروسـي فـي  النـبض االقرافـي والسـورر  تافيـاذو جـس   يـرة بهـا، ويحـاول فن تلحقـ  اأأمن الممكن 

مكــان اســتهدان ية تحــاذر قــدر اداالســرا يل فــ  فــي الســابم كافــت ال ــاراتأســوريا. ومــن المالحــ  
صـابة مخـارن الصـواريخ ومـن بعـدذا اسـتثمار أصـداء ال ـارة إعناصر اقرافيين، وكافت تعمل على 

ســابيع مــن االفتخابــات. وكــان ذلــ  يحــدث فــي  ــل تفــاذم مــع أي اللعبــة السياســية الدا ليــة قبــل فــ
 قاء النظاو في دمشم.روسيا التي رسمت  طوطا حمراء ال يمكن تجاورذا أذمها عدو المس بب

ين،  يـــرة ا تلفـــت فـــي شـــكل كبيـــر مـــا جعـــل موســـكو، حســـب متـــابعين دقبلوماســـيل ـــن ال ـــارات اأ 
ن االعتـــداء أمـــا حصـــل قبـــدل مـــن قواعـــد اللعبـــة، و  لـــى اســـرا يل بـــزنإتحمـــل تحـــ قرا ســـوريا واقرافيـــا 

مســاي عــادة ادإ موســكو فــي مــاو المواجهــة العســكرية المباشــرة، وفجحــت أ يــر فــتح البــا  واســعا اأ
 بالوضع ومنع حصول تعدقل في قواعد االشتباي.
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السـاحة  بـارتافيـاذو ا تابات أطران النـزا ، وربمـا أراد فن الحر  واردة في حسأمن ذنا، ال قبدو  
ذــم، مــر بعــد رحيــل الجــيش االميركــي، واأبعــد القــرار االميركــي باالفســحا  وتثبيــت الخطــوا الح

 ــالل فتــرة الحمــالت االفتخابيــة، وذــ ا مــا يفســر  رقــ  التقليــد عــرا عضــالت  للــدفع قــدما لحزبــ  
 .ن قتبنى رسميا ال ارات على سوريااالسرا يلي ال ر لم يك

حوال، ال تبدو المنطقة على شفير الحر ، وسيبقى لبنان بمنـز  عنهـا، ولـن يكـون فـي في كل اأ 
ن أطيــل تــزلي  الحكومــة، كمــا عمليــة تعلــى مــا ال فهايــة فــي إور االدارة االميركيــة االســتمرار مقــد

ـــوفير  ـــى اســـتعداد لت ـــد ترامـــب ســـيواج  مصـــاعب دا ليـــة وقـــد ال يكـــون عل الـــر يس االميركـــي دوفال
. فاذيـــ  عـــن  يـــر فــي وارد كســـبها أصـــاللنتافيـــاذو للمضـــي فــي حـــر  لـــيس اأ  ضـــرالضــوء اال

ـــرة لخـــوا ا ـــرانالصـــعوبة ال بي عالمـــي . وقـــد يكـــون التصـــعيد االلواليـــات المتحـــدة مواجهـــة مـــع إق
 للجافبين محاولة لل سب الدا لي ليس إال وذو ما قد تجلب االياو المقبلة المزيد من .

 ـد ر عنـ  القا  العبم باالستقرار اللبنافي الحالي فـي الجنـو ، وذـو مـا عب ـن واشنطن ال تحب  أكما  
ة ميشــال د  ــالل لقا ــ  ر ــيس الجمهوريــلــى لبنــان، حـين شــد  إيــرة  العسـكرر فوتيــل  ــالل ريارتــ  اأ

عـــون علـــى أذميـــة اســـتمرار االســـتقرار فـــي جنـــوبي لبنـــان وتثبيتـــ . وكـــان الفتـــا تركيـــز فوتيـــل علـــى 
مـــاو ال ـــوف رم أفـــ  سيوصـــي  ـــالل جلســـة االســـتما  لـــ  لـــى أإافي، مشـــيرا إشـــادت  بـــالجيش اللبنـــ
ن واشــنطن تثــم بــالجيش وال تخشــى، كمــا أميركــي للجــيش اللبنــافي، مــا يعنــي باســتمرار الــدعم اال

لـى إميركيـة سـلحة اأاللبنافي، علـى تسـريب المعـدات واأقروج البعض في الخارج كما في الدا ل 
مــر لــو كــان ن اأإذ إســرا يل، إفــ  يســتبعد الحــر  مــع أو فوتيــل حــز  ،. ومــا يســتخلل مــن كــال

  ختلفا.واردا ل ان التعاطي االميركي على صعيد الجيش اللبنافي م
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 بكركي: إيجابيات وسلبيات لقاء

لـى رعايـة لقـاء مسـيحي، تحـول ماروفيـا، فـي إ المـاروفي بشـارة الراعـي البطريـريكان الفتـا لجـوء  
 قبيل عقد القمة العربية. بكركي

لـى تعزيـز للخـالن المـاروفي، إمـر تحـول بعـد اللقـاء الشـمل وجمـع ال لمـة، ل ـن اأ أراد الراعي لم   
و ما عبــر حصــول  علــى دعــم المرجعيــة الماروفيــة ال بــر ، أبينمــا  ــرج التيــار الــوطني الحــر متقــد  
 ذك ا أوحى مسمولوا على أقل تقدقر.

علـى  الموارفـةن يحقـم ذـ ا اللقـاء الـ ر تحـول وجـدافيا، ال ثيـر، فيجمـع اأقطـا  أ لم يكن متوقعـا   
تــــي قرفعهــــا و حتــــى مقاربــــة واحــــدة لألرمــــات المفصــــلية، ولــــو كافــــت التهدقــــدات الأكلمــــة واحــــدة، 

 الجمهور المسيحي تحدا بهم جميعا.

وقد  رج البيان الختامي بمباد ء عامـة، وكـرم ثوابـت وطنيـة، ويمكـن القـول افـ  حقـم  روقـات  
ادات الصــ  اأول فيــ  مــا ذــو مطلــو . فهــو بمجــرد حصــول ، وتمثــل قيــ ثايجابيــة، ل نــ  لــم يحــد

ن اا  رعـيم القـوات اللبنافيـة سـمير جعجـع، كـان ايجابيـا فـي الشـكل عبـر جمعـ  إبشكل  ا ، و 
مر يشكل  طوة أولى في مسـار كما في الناحية الشخصية. وذ ا اأأقطا  مفترقين في السياسة 

اعتــران اأفرقــاء المختلفــين ببعضــهم بعضــا، علــى راــم اال ــتالن المســتمر بــين بعضــهم الــبعض، 
 ـر لهـم، كمـا كـان يحصـل سـابقا مـن  ـالل جلسـات الحـوار الدوريـة في  ـل ايـا  إطـار جـامع آ

 .بعبدا قصرالتي كان يشهدذا 

ور ــيس التيــار الــوطني الحــر  فرفجيــة ســليمان المــردة تيــارذنــا، تســجل المصــافحة بــين ر ــيس  مــن
ليهـا وذـو مـا يسـجل لـ (. باسـيل، الـ ر تقصـد التقـر  مـن ر ـيس حـز  إلـ ر بـادر )ا باسيل جبران

عــدو جعــل حــدث التقــاء المختلفــين  لــى جافبــ ، دفــع باتجــااإعبــر الجلــوم  الجميــل ســاميال تا ــب 

https://www.elnashra.com/news/tag/البطريرك+الماروني+مار+بشارة+بطرس+الراعي
https://www.elnashra.com/news/tag/بكركي
https://www.elnashra.com/news/tag/بكركي
https://www.elnashra.com/news/tag/الموارنة
https://www.elnashra.com/news/tag/قصر+بعبدا
https://www.elnashra.com/news/tag/تيار+المردة
https://www.elnashra.com/news/tag/سليمان+فرنجية
https://www.elnashra.com/news/tag/جبران+باسيل
https://www.elnashra.com/news/tag/جبران+باسيل
https://www.elnashra.com/news/tag/سامي+الجميل
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قتيما، قنتهي مفعول  بافتها  ، كما يحصل فـي االبيـة اللقـاءات المشـابهة، وذلـ  فـي ضـوء تشـكيل 
ذا إ. و اعــيرادا الر أحــم القضــايا والمســتجدات، وذــو أمــر لجنــة متابعــة يفتــرا أن تجتمــع دوريــا لب

نبثــم عــن لقــاءات بهــ ا الحجــم ذميــة علــى اللجــان،  صوصــا تلــ  التــي تأ كــان كثيــرون ال يعلقــون 
عــاء د  إن المجتمعــين كــان فــي إمكــافهم أ اصــة والشـكل، فــان ثمــة مــن يعتبرذــا ممشــرا إيجابيــا ذنـا، 

االتفــــاا، أو حتــــى االكتفــــاء ببيــــان الثوابــــت والمبــــادث العامــــة، بعيــــدا عــــن أر بحــــم آ ــــر بنقــــاا 
 اال تالن، التي تبقى اأسام والجوذر.

ا للبــرودة فــي بعــض التفاذمــات التــي كــادت تســقف، ولــوح  ع حــد  ن اللقــاء وضــأكمــا يســجل ذنــا  
الهدوء المعبر على جبهة التيار الوطني الحر والقوات اللبنافية وال ر جاء ثمـرة تنسـيم مسـبم بـين 

. وقـد اتفـم الطرفـان قبـل اللقـاء علـى وجـو  منـع أر اشـتباي عـدوان جورجو كنعان إبراذيمالنا بين 
سياسي في بكركي مهما كافت الظرون واالعتبارات، والخروج بموق  مسيحي ووطنـي بعيـدا عـن 

والحريــرر الثنا يــات، ودعــم موقــع ر اســة الجمهوريــة ورفــض أر افقــال  عليــ ، ودعــم مســعى عــون 
 على صعيد تزلي  الحكومة الجدقدة.

السكون على صعيد ذ ا العالقة في الوقت الحـالي، اذ ان الملفـات  ا ن ذ ا الهدوء ال يخر أعلى  
جـوذر العالقـة الخالفية ال ش  افها ستعود الى الواجهة، ال بل ان الطرفين ال قزاالن مختلفين في 

مــا حــدث فــي الســابم، ثمــة مســا  لتفعيــل التواصــل . ل ــن، فــي محاولــة لتــرميم كمــا فــي الخيــارات
مجــددا بــين التيــار والقــوات مــع الحــر  علــى عــدو إعطا ــ  طــابع الثنا يــة الموجهــة ضــد المكوفــات 
المسيحية اأ ر ،  اصة فـي  ـل التفـاذم بـين القـوات والمـردة، علمـا ان التيـار يسـعى أيضـا الـى 

 لشمل في اطار تحصين العهد.إيجاد قواسم مشتركة مع اآل رين ضمن بيالت ، للم ا

https://www.elnashra.com/news/tag/إبراهيم+كنعان
https://www.elnashra.com/news/tag/جورج+عدوان
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بـين  النسـبية الهدفـةلى االشتعال، بعد فتـرة مـن إبين التيار والمردة  العالقةفي مواراة ذل ، عادت  
الجـــافبين. وكـــان مالحظـــا ان فرفجيـــة ذـــو مـــن بـــادر الـــى اطـــالا النـــار علـــى التيـــار عبـــر توجيـــ  
االتهامات إلى "العهد" وتحميل  مسمولية اأرمة الحكومية المستفحلة، وإعـالن رفضـ  صـراحة مـنح 

موقــ  كــان مــن شــزف   ــرا مــا قيــل عــن ن ذــ ا الأطــل فــي الحكومــة الــى التيــار، علمــا الثلــم المع
مــر ســجاال حـدث اأأذيــة التيـار والعهــد، وقــد أف  زمــر، وذـو مــا مــن شـا  مســيحي علـى ذــ ا اأجمـإ

ن التيــار اســتطا  أوســا ل التواصــل االجتمــاعي، علمــا  فــي اللقــاء ومــن ثــم ذجمــات متبادلــة علــى
ـــة لضـــر  مســـعى إمـــر تحويـــل اأ ـــدا إعـــادة المســـيحيين إ لـــى محاول ن ألـــى قـــوتهم فـــي الســـلطة، وب

 .  العالو ووسا ل التواصل االجتماعين المردة في اعلى مأ صوتهم كان 

ــــاء بكركــــي دورا ســــل  ــــى ذــــ ا الصــــعيد، أد  لق ــــي  بياعل ــــين المرشــــحين إ ف عــــادة الشــــحن الســــلبي ب
الر يســــيين للر اســــة، فرفجيــــة وباســــيل. ذــــ ا الخــــالن ال ــــامن لــــن يحــــل فــــي المــــد  المقبــــل فتيجــــة 
الخصومة الشخصية بـين الـرجلين، وحـاول فرفجيـة، كمـا يقـول أفصـارا، التصـدر لمحاولـة تصـوير 

علـى الثلـم  ،الجمهوريـة ر ـيساالجتما  من جافب التيار وكزفـ  لـدعم حصـول اأ يـر إلـى جافـب 
المقـاو اأول. في الحكومة، وذو ما يعتبرا المردة موجها ضـد معارضـي العهـد مـن المسـيحيين فـي 

فـــ  أدلـــى بموقـــ  فيابـــة عـــن حـــز  ، حـــول رفـــض الحـــز  إعطـــاء الثلـــم أويســـجل علـــى فرفجيـــة 
فـ  أتراجـع عنـ  فـي اليـوو التـالي، كمـا تيار واستعدادا لالفتظـار طـويال فـي سـبيل ذلـ ، ليالمعطل لل

التــي أدلــى مــن  اللهــا بهــ ا ن يحــ ن ت ريدتــ  أقــد للحريــرر فــي اليــوو التــالي قبــل أدلــى بموقــ  منت
 .الموق 

مـع لـى جإن سـعى الراعـي أن سـلوي المـردة لـم يـزت فـي مكافـ  وفـي رمافـ  بعـد أأما التيار، فيـر   
 ىا فـي الحكومـة، إلـسـني  -ان فرفجية حول، مـن حيـم قـدرر أو ال قـدرر،  الفـا سـني  أالشمل، علما 

 مسيحي وذو ما ال يشكل مصلحة أحد، حسب التيار.-مسيحي، ال بل مسيحي-ي الن سن  

https://www.elnashra.com/news/tag/الهدنة
https://www.elnashra.com/news/tag/النسبية
https://www.elnashra.com/news/tag/رئيس+الجمهورية
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تــــدوير الزوايــــا الحــــادة للخالفــــات المســــتحكمة بــــين القــــو   مــــنفقــــد تمكنــــت  ،بكركــــيلــــى إ بالنســــبة
الماروفيـــة، وكســـرت جمـــود البعـــد بـــين اأفرقـــاء وتصـــدت ل وفهـــا مرجعيـــة المســـيحيين. أراد الراعـــي 
عبــر مبادرتــ  ان يضــع الجميــع أمــاو اأمــر الواقــع، آمــال أن قــتمكن مــن إحــداث الصــدمة المطلوبــة 

 دث.في الوسف السياسي الماروفي، صدمة لم تح

لــى أفرقــاء متعــددقن علــى إضــافة إالتــي تنطلــم مــن بكركــي وبرعاقتهــا، اللقــاء والمواقــ   بمــا يعيــ 
الساحة المسيحية من بينهم قادة في التيار، تل  االفتقادات لما يسمى في السـر والعلـن عـن ت ييـر 

ري في النظاو والهوية، وعن ممتمر تزسيسي، وعـن مثالثـة فـي الحكـم تضـر  صـي ة العـيش المشـت
االسالمي، وذي أمور اير مطروحة اليوو، بينما قتسابم االفرقـاء علـى محاولـة ت ـريس -المسيحي

 أعران لم ترد في الطا  ، وذ ا ليس مقتصرا على فريم واحد. 

فـــي الســـاحة المســـيحية، صـــدرت افتقـــادات للقـــاء الـــ ر رفـــع عنـــاوين تطـــال بنيـــة لبنـــان ووجــــودا  
حصرا. وقد أبـد  كثيـر مـن النـوا  المسـيحيين امتعاضـهم مـن  موارفةومصير ابنا  ، ول ن  جاء لل

ذر كســيزار حصـرية ذــ ا اللقـاء، مــنهم مـن جــاذر دا ـل كتلتــ  فطلـب مــنهم التهد ـة، ومــنهم مـن جــا
 عالميين.لى ادإمر   اأمعلون ومنهم من سر  

ذا كـان فـاع من الحضور اير الممثر،  ـرج بعنـاوين عامـة، ن اللقاء، ال ر وس  أويقول المنتقدون  
ص  البطريري في كالم  االفتتاحي، وما سبم وقالـ  وضا ، فان ما لخ  االجتما  بسبب  طورة اأ

حــوال مــن البيــان العــاو الــ ر صــدر عــن أعمــم وأكثــر إحاطــة بدقــة و طــورة اأفــي رســالة المــيالد، 
 بكركي. 

ــ  لــى إ داعيــا  وجــاء البيــان  للعهــد، دعــم  عــةلة، حــاول الراعــي الــدفع عــن كوفــ  قــدو جر فــي المحص 
ن أ افىء بين السلطات الثالث"، علـى "احتراو الصالحيات المنوطة بمسمولي الدولة والتعاون المت

https://www.elnashra.com/news/tag/بكركي
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 ــر  فــي البيــان و اصــة تلــ  التــي تتعلــم لــى البنــود اأإبقى متروكــا للتــزويالت، وبالنســبة ذــ ا ســي
 باأرمة االقتصادية واالجتماعية، فقد كان عاما بدورا وقد دأبت بكركي على إطالق  في السابم. 

ن حصــول اللقــاء كــان أفضــل مــن عــدو عقــدا، وقــد أعطــى دفعــا للقيــادات المســيحية مثلمــا أعلــى  
 لمستويات.أطلم صر ة في وج  اأرمات المحيقة بالبالد على مختل  ا

 


