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كانـــي ريـــارة رحـــي  الحاومـــة ســـعد الحريـــرة إلـــى الريـــاس الســـم ة اابـــرر للحيـــاة السياســـية فـــي ل نـــا  فـــي الفتـــرة 
ة وأن ها ااولى من نوعها منذ احتجار الحريرة في السعودية الماضية ، إذ طغي على غيرها من ااحداث خاص 

 .شرين الثاني الماضيبعد تقديمه استقالته في الرابع من ت

فــي اارــهر ااراعــة ااخيــرة، وهــي المرحلــة التــي تلــي ريــارة الحريــرة الشــهيرة إلــى ويجــب القــّو أن ــه لــم يطــرأ  
الرياس ومن ثم احتجـار،، أة دددـد علـى الواقـع السياسـي فـي ل نـا ، سـواء علـى صـعيد النـوة بـالنف  أو ملـ  

ـا  مضـجع الحاـم السـعو  دة الـذة يعيـب علـى الحريـرة ضـعفه وعـده قدرتـه علـى السالح وهما موضـوعا  يقض 
 مواده حزب هللا.

ــة ااســاي للحريــرة فــي الماضــي أ   الواقعي ــة تفــرس عليــه الســير مرحلي ــا فــي نهــج التســوية التــي  وكانــي الحج 
د علـى أ  ك داعــي للقلــ ، ا   دريـدها حــزب هللا ويـددرها، انــه ك يمتلــ  خيـارات حقيقيــة لموادهتهـا. وكــا  يشــد 
الخصوصية الل نانية تفرس على حزب هللا سقفًا من النفوذ ك يمان أ  دتجاور،، مهما تعاظمي قوتـه وهـو أمـر 

تســب نوعــًا مــن الصــدح كــو  الحــزب ك يســتطيع الع ــن فــي الصــيغة الل نانيــة وهــو ك دريــد أصــاًل إدــراء أة يا
 .تغيير عليها

فـي المراحـ  ااولـى، خـالّ احتجـار الحريـرة واعـد ذلـ  بفتـرةل قليلـة، لـم  وتقـّو مصـادر فـي تيـار المسـتق   أنـه 
م السعودة، ولكن، بعد تدخ   الوسـط اء، وخاصـة الفرنسـيين، بـات السـعوددو  أكثـر اقتناعـًا يحَظ الحريرة بالتفه 

رة، ولكن دزحي ًا ومرحلي ًا، ريثما دنجلي المشهد اإلقليمي أكثـر، وهـو أمـر دث ـي قل ـة درايـة  بو  واقعي ة الحريرة م ر 
ى المســلولين الســعوددين الــذدن ك دزالــو  يعتقــدو  بتغي ــر مــوارين القــو، فــي الشــرح ااوســ ، ورامــا دراهنــو  علــ

 حدث دراماتياي كعدوا  إسراحيلي على سوريا ول نا . 

وتقّو المصادر أ  الحريرة خرج من السعودية بنوعل من التسوية التي تقضي بو  يحد  مـن تناركتـه فـي خـالّ  
ممارسة الحام، كما في اكنتخابات النيابي ة المق لة، ثم في عملية تولي  الحاومة، بحين ك يقع ل نا  تماما في 

 ضة الحزب.ق 

ـه   ـد، بـالخطوم العريضـة لمـا ود  كا  الحريرة يعي تمامـًا أنـه غيـر قـادر علـى الوفـاء بالتزاماتـه، لكنـه أعلـن تعه 
إليه من السعوددين، وقد ألح  على التشاور حّو النوة بالنف ، ولم دت خذ أة خطوة تقر اه سياسي ًا من حزب هللا. 

 سيخوس اكنتخابات في موادهة الحزب وصع د اللهجة في ودهه. ك ب  إن ه أعلن في احتفاّ "ال ياّ" أنه 
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ويقّو مستق ليو  أ  هذا اامر نف   اكحتقا  مع السعوددين، ولم يان من مجاّ إلنهـاء العالقـة مـع الريـاس  
 وإحداث قطيعة حقيقية، أرادها ال عض ك ب  عم  عليها، وررع في مخط طات على اارس لتنفيذ مآراه. 

أرـــهر علـــى اســـتقالة الحريـــرة ومـــن ثـــم  عودتـــه عنهـــا، دـــاءت ريـــارة الموفـــد الســـعودة نـــزار العلـــوك  بعـــد مـــرور 
 .ل يروت

وقــد أبلــس الســعوددو  الحريــرة أن هــم سيمضــو  فــي دعمــه مــع اقتــراب موعــد اكنتخابــات. وهــلكء دريــدو  مــن  
القوات الل نانية وحزب الكتاحـب آذار في الدردة ااولى وخاصة  14الحريرة تنسي  معركته اكنتخابية مع قو، 

 ومسيحيو  مستقلو ، ثم القو، المحلية في المناط ، ثم الناحب وليد دن الم. 

وقــد أقــر ت الريــاس بصــعواة فــ   تحــال  الحريــرة مــع التيــار الــوطني الحــر، وتريــد الريــاس لجــم هــذا التحــال   
ر صـعواات كثيـرة علـى اارس خاصـة أ  ودعله لصالح المستق   أكثر منه لصالح التيار. لكن دو  هـذا اامـ

ــة مـورح حقيقـي فـي محاولـة تركيــب  ك مخط ـ  تنفيـذيًا علـى اارس لجعـ  الحريــرة يخـرج عـن هـذا الحلـ . وثم 
آذار والحريـــرة تســـتطيع ضـــما  الفـــور. ويقـــّو ناحـــب مســـتق لي أ  الحريـــرة حـــاّو أ   14لــواحح حصـــرية بـــين 

التيار في اكنتخابات يمان أ  تكو  لها تداعيات على العالقة مع يشرح للسعوددين أ  ات خاذ مواق  سل ية من 
علمـًا أ  الـ عض أك ـد  .الرحي  ميشاّ عو  بعد اكنتخابات وقد تهدد التفاهم على تول يـه رحاسـة الحاومـة المق لـة

ه فقـ  علـى خصـومه مـن  حه لرحاسة الحاومة بعد اكنتخابات ررم أ  دتقـد  دو  أ  عو  أبلس الحريرة أنه مرر 
 تحقي  فور صريح.

أبلــس الحريــرة ر يتــه إلــى الموفــد الســعودة فــي بيــروت، ثــم نقلهــا إلــى الريــاس، وأطلــع المســلولين هنــا  وقــد  
عليهــا، وطلــب مــنهم إبــداء الـــرأة والمشــاركة فــي تقــديم اكقتراحــات التـــي درونهــا مناســ ة لضــما  الهــد  الـــذة 

دًا على فواحـد العالقـة الجيـدة مـع رحـي  الجمهوريـة، دريدونه. وقد عاد إلى تكرار مقولته وإ  بصيغةل  أخر،، مشد 
 .ما قد دلد ة إلى إقامة عالقات دي دة بينه واين السعودية

ح أ  ياو  الحريرة قد وضع خارطة طري  مع السعودية استعدادًا لالنتخابات. وذل  إلدرا  رعـيم   ومن المرد 
بد  منها للسن ة في ل نا ، وأ  موقع رحاسة الحاومة في ل نا  ك المستق   أ  السعودية ست قى المردعي ة التي ك 

يصـ  إليـه أحــد إذا لـم يحـَظ ب ركــة السـعودية، وأ  أة طـالح، مســت عد، بـين السـعودية والحالــة الحريريـة، مالــ  
ن ددًا، وهو أمر معلوه لد، الجميـع وإذا كـا  بعـض خصـوه الحريـرة فـي الحالـة السـن ي ة قـد حـاولوا اكسـتفادة مـ

 واقعل متوه مل بتور ه العالقة إك  أن هم باتوا اليوه أكثر إدراكًا لواقع اامور.
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د متابعو  مستق ليو  على هذ، النقطة قاحلين أ  الشاو  حّو عالقـة الحريـرة بالسـعودية غيـر صـحيحة   ويلك 
ء رحـي  الحاومـة الشـهير والع رة بالنتاحج، و"سنر، دعم السعودية لل نا  ولسعد الحريرة"، ويشيرو  إلـى أ  نـدا

بو  تيار المسـتق   ك يملـ  اامـواّ لخـوس اكنتخابـات أعطـى مفعولـه، وسـيتردم هـذا اامـر فـي اايـاه المق لـة 
 من خالّ الحمالت اكنتخابية التي سترتفع وتيرتها وستكو  الرياس داعمة لها.

ل نــا  والســعودية، أ  ااخيــرة قســـمي  آذار لمـــآّ اامــور بــين الزعامــة الســن ي ة فـــي 8ويقــّو متــابعو  مــن قــو، 
ها إلى محورين: ااّو باتجا، ل نا  الرسمي إلعادة تحسين العالقة معه. والثانية باتجا، تددين الحريرة.  تحرك 

وقـد وضـعي رـرطا بـالط ع، وافـ  عليـه الحريـرة فـورا، بعـده التحـال  أو التعـاو  مـع حـزب هللا، وهـو مـا بــادر  
ــًا ســاهم بالــدفع فــي ات جــا، توديــه الحريــرة إلــى تط يقــه ق ــ   دعوتــه إلــى ريــارة الريــاس، واالتــالي كــا  ســ  ًا مهم 

 .الدعوة

ليقتصــر علــى  ودعــي الريــاس إلــى تضــيي  مســاحة التعــاو  أو التحــال  اكنتخــابي مــع التيــار الــوطني الحــر 
وعلـى هـذا  .حال  في ك  ل نا داحرتين أو ثالث. والمعلوه أ  الطرفين كانا ات فقا م دحي ًا في وقيل ساب ل على الت

الصــعيد، تطلــب الريــاس اإلبقــاء علــى العالقــة اإليجابيــة مــع الــرحي  ميشــاّ عــو  مــع فصــ  هــذ، العالقــة عــن 
دة ك تتجاور المواق  السياسية اكسـتراتيجية التـي  التيار الوطني الحر إذ يجب أ  تكو  العالقة وف  ُأطر محد 

 ترغ ها السعودية.

آذار ولملمـة صـ   14  ذلـ  خـالّ الزيـارة ااخيـرة، إعـادة تحسـين العالقـة مـع أطـرا  ثم ارـترطي، وقـد حصـ
 .هذا الفري 

ــًا فــي إعــادة تحســين العالقــة بــين الحريــرة  وتقــّو المعلومــات فــي هــذا المجــاّ أ  الســعودية ُت ــدة اهتمامــًا خاص 
ـه بتقـددرل عـاّ. لكنهـا فـي  د ورحي  حزب القوات الل نانية سمير دعجـع الـذة تخص  الوقـي نفسـه ك تريـد، كمـا رد 

ـ  أ  ت قــى القيـادة للحريـرة  14الـ عض، أ  ياـو  فريـ   وتضـي  ودهـة الن ـر هــذ،  .آذار بقيـادة دعجـع وتفض 
أ  القيادة السعودية تريد، إذا لم تتما ن من إعادة إحياء هذا الفري ، أ  تخف   من آثار اكنقسامات بين أطرافـه 

 .آذار ك سيما بين الحريرة ودعجع 14يع التقاطعات والتوافقات بين أطرا  وتعم  على تقلي  الموانع وتوس
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إك  بدايـة لمرحلـة دددـدة، فـالحريرة الـذة ذهـب  لكن، في ن ر خصوه الحريرة، فإ   الزيـارة ااخيـرة لـه ليسـي  
ع مهـــا مــن دو  أ  درافقـــه أة مــن فريـــ  عملـــه أو ورراحــه، نـــاقع مــع المســـلولين الســـعوددين ملفــات أساســـية م

 مرت   بالخيار الذة سلكه ق   انتخابه العماد ميشاّ عو  رحيسًا ومن ثم تحالفه مع التيار الوطني الحر.

اــو  مــن رخصــية ســن ي ة منارعــة للحريــرة أ  المآخــذ الســعودية فــي حقيقتهــا لــم تكــن مرت طــة بموقــ    ويقــّو مقر 
اها السعودية خطيرة، وهـي التـي تخشـى مـن أ  سل ي من الحريرة نفسه، ب  بالخيار الذة أد ، إلى ترادعات تر 

ن مـن تغييـر التوارنـات  تصب تل  التناركت لمصلحة المشروع اإلدراني بحين يسيطر علـى ل نـا ، بعـد أ  دـتما 
ـــة بـــالتوار ، وااهـــم  إضـــعا  الـــدور الســـن ي وتـــوثير، فـــي  الداخليـــة، والفـــور باكنتخابـــات وتشـــاي  "حاومـــات مخل 

قـد دـلد ة إلـى اختـراح حـزب هللا التمثيـ  السـن ي بنسـ ة تقـارب الثلـن وهـو  عـ  قـانو  انتخـابالمعادلـة الل نانيـة بف
 .2005اامر الذة قد يحص  للمرة ااولى منذ العاه 

مــن هنــا، تــر، الســعودية فــي اامــر قلقــًا ك يــرًا، هــي التــي تفقــد أوراقهــا فــي المنطقــة الواحــدة تلــو ااخــر،، ويقــّو 
للحريـرة أ  الريـاس ك تـزاّ تن ـر إلـى الحريـرة ن ـرة ثابتـة إلـى موقعـه ودور،، وك تريـد مستق ليو  مخاصـمو  

للعالقة معه أ  تعود إلـى مرحلـة مـا بعـد اكسـتقالة، وهـي بالفعـ  سـلكي طريـ  طـي  الصـفحة، لكـن فـي المقابـ  
ــة الجددــدة فــي هنــا  نقــام أساســية يجــب معالجتهــا مــن ق لــه. لــذا، فإن هــا تنت ــر اافعــاّ منــه، وســتكو  الم رحل

 .العالقة مع الحريرة بداية إيجابية، لكن لن تكو  على حساب ااطرا  اآلخرين الذدن أث توا وكًء ك يرًا لها

فــي كــ  ااحــواّ، يقــّو متــابعو  للزيــارة، مــن أوســام تيــار المســتق  ، أ  نتاحجهــا كانــي إيجابيــة وقــد لخ صــتها  
لسعودة محمد بن سلما  ورقيقه خالد. وذلـ  بـرغم أ  بـن سـلما  الصورة التي نشرها الحريرة مع ولي العهد ا

ر أ   تعم د عده لقاحه الحريرة في اليومين ااولين من الزيارة، ما دفع ااخير إلى تمدددها بعدما كـا  مـن المقـر 
 يعود مساًء دوه الجمعة الماضي. 

ه اآلخـرين وهــو حليـ  رحيســي مـن هنـا، والكــاله للمسـتق ليين، يشـير هــذا اامـر إلــى كـو  الحريـرة ك   دــزاّ دتقـد 
وأساسي في ل نا  للسعودية، وهي إرارة ستصب  حتمًا لمصلحته في اكنتخابات، ما من رونه تحسين وضعي ته 

 .وتحصينها في رارعه

ويقّو ال عض أ  السعودية تدخ  عهـد ال راغماتيـة فـي الملـ  الل نـاني، وهـي لـم تطلـب صـدامًا مـع حـزب هللا،  
رت أ  تتعام  مـع السـاحة الل نانيـة بـالقوة الناعمـة، )وهو أمر  مدم ر للسياسة السعودية في ك  ااحواّ(، ب  قر 
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والكاله لقيادة مستق لي مخاصم للحريرة، بما ُيعيد التوار  الذة يمنع حزب هللا وحتى التيار الوطني الحر من 
 .السيطرة على مفاص  الدولة

باتجا، الحريرة ق   اإلعال  النهاحي عن ط يعة التحالفات التي درسـمها من هنا، داء توقيي التحر   السعودة 
تيار المستق   لخوس اكنتخابات التشريعية. ويمان اكستدكّ حّو نجاح الزيارة مم ا دررح من رخصية سن ي ة 

لعالقـة  مخاصمة للحريرة إذ تقـّو أ  صـفحة اكسـتقالة قـد طويـي فعـاًل علـى تفـاهم بإعـادة ضـ   الحـرارة والثقـة
نه مــن الــذهاب إلــى اكنتخابــات بهــامع حركــة  الحريــرة بالســعودية، وقــد كســب الحريــرة غطــاًء ســعوديا، ســيما 
ـــــــــــــــــــ  عنـــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــذا التحـــــــــــــــــــال  الجزحـــــــــــــــــــي أو ذا . ـــــــــــــــــــى التوق   واســـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن دو  اكضـــــــــــــــــــطرار إل

نتخـابي وهذا برغم إقرار هـذ، الشخصـية وغيرهـا مـن المـوالين للسـعودية والمخاصـمين للحريـرة، بـو  القـانو  اك 
سو  يعطي لحزب هللا وحلفاحه الغال ي ة، وأ  التدخ   السعودة لمنع سيطرة الحزب على هـذ، الغال يـة لـن ياـو  

 له ددو،.

ــة   ــة قلـ  وتموضــع فـي الـدفاع، مــع إقـرار بتحقيــ  الحريـرة انتصــارًا ك يـرًا. وثم  وفـي أوسـام تلــ  الشخصـيات ثم 
اضًا على خصوه سياسيين لم يعودوا يمتلكـو  أة سـند إقليمـي، خو  من أ  تتردم نتاحج ريارة الحريرة، انقض

أو أة قــدرة علــى المقاومــة، فهــم بــاتوا محاصــرين بحاــم كــونهم خــارج هيالي ــة الدولــة وأدهزتهــا، واحاــم افتقــادهم 
 .اة دعم عملي أو سياسي، واالتالي، باتوا في موقع الخاسر

غيـاب ل نـا  عـن ااولويـة السـعودية وتـر  اامـور  ك ب  إ  بعض هلكء بـات يخشـى مـن ترادـع سـعودة بعـد 
 على حالها والتعام  مع نتاحج اكنتخابات وف  ااحجاه التي ستنتج عنها. 

ـر لخـوس معركـة اكنتخابـات مـن   وك تذهب هذ، ااطرا  إلـى حـد ت توق ـع التخل ـي السـعودة عنهـا، لكنهـا تتحض 
  اادوات "المشـــروعة وغيـــر المشـــروعة"، مـــن دو  أة غطـــاء إقليمـــي وتحـــي ضـــغ  حصـــار تســـتعم  فيـــه كـــ

واــات  .خـدمات وإماانـات ماليـة وأدهــزة الدولـة "التـي دـتم تجييرهــا فـي خدمـة لـواحح القــو، المشـاركة فـي التسـوية"
ن مــن تركيــب لواححهــا التــي تومــ  مــن خاللهــا الحفــا  علــى  دــ   مــا تتمنــا، القــو، المخاصــمة للحريــرة أ  تــتما 

 أصحاب اآلخرين من ادتياحهم. تمثي  نيابي معقّو يمنع
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في ك  ااحواّ، سُي نى على نتاحج اكنتخابـات مسـتو، تركيـب السـلطة السياسـية الجددـدة التـي، وإ  كانـي لـن  
تختل  كثيرًا عن الساحدة حاليـًا، فـإ   المشـهد الُمق ـ  سيرسـم مالمـح السياسـة الداخليـة لمرحلـة طويلـة مق لـة، فـي 

ن أة فر   ي  من السيطرة الك يرة در اء القانو  الحالي لالنتخابات.الوقي الذة لن دتما 

 

 العالقة بين الحريري وجعجع

يعد مصير العالقة بين الرحي  سعد الحريرة ورحي  الهيئة التنفيذية فـي القـوات الل نانيـة سـمير دعجـع، اابـرر 
 على صعيد العالقات بين اافرقاء السياسيين في هذ، المرحلة.

رح طرأ على صعيد العالقة بين، وإ  كا  من الُم اـر الحـددن عـن انقـالب إيجـابي علـى هـذا وي دو أ  ثم ة خ 
 الصعيد وهو اامر الذة سيخضع للكثير من التدقي  في ااياه المق لة.

ويقّو مقر او  من القوات أ  اللقاء بين الجان ين بات مسولة وقي وإ  طاّ، في الوقي الـذة ك دريـد أحـد مـن  
خاصــة دعجــع، إظهــار نفســه وكون ــه ال احــن عــن اللقــاء بعــد أ  ظهــر رعــيم القــوات كــذل  فــي الفتــرة الجــان ين، و 

 الماضية، وكونه أراد التكفير عم ا اقترفه في رهانه على عده عودة الحريرة إلى ال الد ونجاح اكنقالب عليه.

اذار، أنهـم بـاتوا أقـرب إلـى السـعودية  14دتوه م دعجـع وغيـر، مـن المخاصـمين للحريـرة فـي قـو، مـا يعـر  ب 
 من رعيم المستق   وهو أمر يجافي الصواب من ق   هلكء.

ا، أ  الحريـــرة ســـيعود مـــن   واعـــد أ  يخـــرج أصـــحاب هـــذ الـــرأة مـــن هـــذا الـــوهم، ســـيدخلو  فـــي وهـــمل آخـــر مـــلد 
نا، بين دًا تجـا، مـن طعنـه فـي ظهـر،، وذلـ  السعودية مدد  ما سـتث ي الوقـاحع العاـ . وسـيعود الحريـرة أكثـر تشـد 

بس ب موقفه القوة والصلب والمدعوه عرايًا ودوليًا، وإ  كا  سيراعي ضـرورات براغماتي ـة انتخابي ـة آنيـة، ولكـن 
 ااردح أ  ما حص  سيتر  ندواًا على صعيد العالقة بين الحريرة ومن تآمر عليه.

وسيقارب رعيم المستق   عالقتـه مـع دعجـع مـن بـاب أ  ااخيـر فـي حادـة إليـه أكثـر مم ـا هـو فـي حادـة إلـى  
رعيم القوات. وهو إذ سمع كالمًا سعوديًا إيجابيًا تجـا، دعجـع الـذة د قـى حليفـًا للسـعودية مهمـا كانـي ال ـرو  
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ح علـى رعـيم القـوات  وست    الرياس داعمًا مادي ًا أساسي ًا له، إك  أ   اامور تشير إلى أ  الحريرة ك دـزاّ دتفـو 
في ماانته عند السعودية، التي ك تريد فرس العالقة مع دعجع عليه وك  ما تريد، دتلخ ص فـي لملمـة العالقـة 

 بين الجان ين مع إعطاء الحريرة هامشًا في مناوراته ااذاري ة.

هللا والحلفــاء، وخاصــة فــي المنــاط  المســيحية، وهــو وتريــد الســعودية تجن ــب ســقوم مقاعــد إذاريــة فــي دــد حــزب  
 أمر تخشى منه في ظ   العالقة الُمتنامية بين الحريرة ورحي  الجمهورية ميشاّ عو .

من دهة رعيم المستق  ، فإن ه يعتقد أنه باستعادة العالقـة الوطيـدة مـع السـعوددين واسـتعادة رصـيد، لـددهم علـى  
ه تمريــر سياســاته علــيهم بعــد أ  بــات قــادرًا علــى إقنــاعهم أكثــر بواقعيــة مختلــ  المســتويات، أصــ ح باســتطاعت

 انفتاحه واالنهج الذة َيسلكه.

دعجـع الـذة يعتقـد أ  اهتمـاه السـعوددين بل نـا  عشـية اكنتخابـات هدفـه أ  يضـعوا  واامر مغادر بالنس ة إلى 
من ص     آذار. 14ُأس  تموضع دددد للحريرة في اكنتخابات ضت

اــو  مــن الســعودية اإليحــاء إلــى حلفــاحهم فــي ل نــا  ومــنهم دعجــع، أ  الريــاس تــتفه م ظــرو  وقــد حــ   اّو مقر 
الحريرة، ولو رغمـًا عنهـا، ومنهـا تحالفـه مـع التيـار الـوطني الحـر، كـو  الحريـرة يصـر  علـى مسـامعهم أ  فـي 

أن ـه سيخسـر مـا يقـارب ثلـن كتلتـه استطاعته تحقي  فورًا مق وًك في اكنتخابات، وإ  كانـي التقـددرات ُتشـير إلـى 
 في اكنتخابات، ولكن هذا اامر لي  دقيقًا تمامًا.    

من هنا، ك مصلحة للسعودية في خسارة الحريـرة للسـراة الحاـومي فـي هـذ، المرحلـة، ا  ال ـداح  المطروحـة  
 لن تكو  من ص  حلفاحهم، وسياو  الحريرة الجددد الخيار ااق  سوءا.

آذار كوولوي ة انتخابية، وأ  يقل ـص  14وقد طلب هلكء من الحريرة أ  يضع التحال  مع دعجع وساحر قو،  
وهــذا مــا التــزه بــه الحريــرة فعــاًل. وهــو سيشــا  لــواحح  تحالفاتــه مــع القــو، الحليفــة لحــزب هللا إلــى الحــد  اادنــى.

 .المستق   انطالقًا من هذا المعيار

القة بين الجـان ين، أ  رحـي  الحاومـة عـاد مـن السـعودية، بعـد أ  سـمع تشـجيعًا مـن وتقّو قراءة "وسطية" للع 
القيادة السـعودية بالتعـاو  مـع القـوات الل نانيـة انتخابيـًا، وقامـي السـعودية بتقريـب ودهـات الن ـر بـين الطـرفين، 
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عراــي ضــد النفــوذ وااعتقــاد الســعودية أ  التحــال  بــين الحريــرة ودعجــع هــو لمصــلحة ل نــا  ولمصــلحة الخــ  ال
وهي كرمة سعودية ك ب  هوي لد، الرياس التي تر، أوراقها تتساق  في المنطقـة الواحـدة  .اإلدراني في ل نا 

 تلو ااخر،.

لكن فـي كـ  ااحـواّ، فـإ  مـا بعـد الزيـارة ااخيـرة للحريـرة إلـى السـعودية لـي  كمـا ق لهـا علـى صـعيد العالقـة  
ياو  ثم ـة تقـارب بـين الجـان ين يقـود، الـورير ملحـم ريارـي مـن دهـة القـوات، بين رعيمي المسـتق   والقـوات. وسـ

ــد للقــاء بــين الحريــرة  والــورير غطــاي خــورة مــن دهــة المســتق  ، وقــد دخــ  الجان ــا  فــي تفاصــي  انتخابيــة تمه 
ـ  لفتـر  ة مـا ودعجع الذة من المخط   أ  يوتي عام ًا "للصـورة" أكثـر منـه ل حـن دقـاح  اامـور، وإ  كـا  سيلس 

 بعد الجفاء.

ال إلى إعادة التوكيـد علـى عمـ  العالقـة اإلسـتراتيجية التـي تـرا  بـين القـوات   وُعلتم أ  الرياري وخورة قد توص 
ة قــد حاولــي الــدخّو للفصــ  بينهمــا، وفشــلي فــي تحقيــ  هــدفها، كمــا يقــّو  والمســتق  ، بعــدما كانــي أطــرا  عــد 

 القواتيو . 

، الطـرفين علـى الحفـا  علـى هـذ، العالقـة انطالقـًا مـن الحـرح علـى "الحفـا  لذا، فـإ   اإلصـرار اليـوه هـو لـد 
علــى التــوار  الــوطني وعلــى المشــروع الســيادة فــي ل نــا "، كمــا يقــّو أيضــًا القواتيــو  الــذدن ياثــرو  مــن تــرداد 

إلـى اإلهتـزار،  المصطلح الفارغ لـ"السيادة". ويقّو هلكء المتابعو  أن ه مم ا ك ر  فيه أ  هذ، العالقة تعر ضـي
ولكنها لم تسق  إطالقا، بعدما أظهرت ك  المحطات التي مر ت بها أنها غيوه صي  ولـي  أكثـر، كمـا حصـ  
را. فالطرفــا  قــد حاف ــا علــى دســور التواصــ  بينهمــا، ولــم تحصــ  أي ــة قطيعــة سياســية ولــم تنهــار العالقــة  مــلخ 

 .بس ب ما يجمع الطرفا 

بـــين الفـــريقين، إذ دـــر، اســـتعراس الـــدواحر اإلنتخابيـــة التـــي مـــن المماـــن  وقـــد عـــرس الطرفـــا  آلي ـــة التحـــال  
التحال  فيها، في ضوء الموق  الم دحي على ضرورة التحال ، مع ااخـذ باإلعت ـار ط يعـة القـانو  اإلنتخـابي 

لــى الــذة يضــع فــي المرت ــة ااولــى مصــلحة ااطــرا  الذاتيــة علــى التحالفــات اإلنتخابيــة، لــذل ، تــم  التركيــز ع
 المصلحة المشتركة التي تجمعهما في بعض الدواحر.  
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ــ  الطرفــا  فعــاًل إلــى ات فــاح م ــدحي علــى التحــال  فــي الــدواحر التــي تــم  التوافــ  عليهــا بينهمــا، أة فــي   وقـد توص 
الدواحر التي ي هر فيها مصلحة مشتركة للطرفين. واينما دتري ن المستق ليو  فـي تصـني  هـذا اامـر بالتحـال  

يض، واككتفاء بالقّو أنه سياو  على "القطعة"، يقّو القواتيو  أن ه قد أسـ  إلـى تحـال  إنتخـابي مشـتر  العر 
 .درتكز على تحال  وطني استراتيجي سياسي

ــًا إلــى لقــاءل مثمــرل بــين الحريــرة ودعجــع الــذة اقتــنص    ويقــّو الــ عض أ  هــذا اكتفــاح الم ــدحي ســيلدة تلقاحي 
كنتخابـــات وحادـــة الحريـــرة إلــى ااصـــوات القواتيـــة فـــي بعــض الـــدواحر ناهيـــ  عـــن اللح ــة الزمني ـــة مـــع قــرب ا

الضـغ  الســعودة الـذة أثمــر تقاراــًا مـن الحريــرة تجاهــه، وإ  كـا  بشــرومل أقـرب إلــى تلــ  التـي يفرضــها رعــيم 
 المستق  .   

لكـن الريـاس تركـي في خالصة اامر،  تشير المصادر إلى أ  الضغ  السعودة أثمـر تقاراـًا بـين الجـان ين،  
لهمــا حريــة التقــددر، مــع دفعهــا إلــى أ  تكــو  العالقــة تكامليــة واســتراتيجية، وأ  ياــو  التواصــ  قاحمــًا فــي كــ  
وقــي، كــو  الســعودية، وفقــًا لألوســام الُمتعاطفــة مــع الريــاس، تحــرح علــى مشــروع الدولــة وعلــى اإلســتقرار، 

لذدن فـي إماانهمـا الـدفاع عـن مشـروع الدولـة والحفـا  عليهـا وذل  انطالقًا من إدراكها أ  الطرفين ااساسيين ال
 وتث يي اإلستقرار النهاحي هما المستق   والقوات.

وينقـــ  هـــلكء أ  القيـــادة الســـعودية، تعت ـــر أ  أة خلـــ  فـــي العالقـــة بـــين الطـــرفين، دـــنعا  ســـل ًا علـــى الميـــزا  
ي، فهـــي تريـــد أ  ت قـــى العالقـــة تكامليـــة السياســـي فـــي ل نـــا ، أة فـــي معنـــى آخـــر، موادهـــة حـــزب هللا، واالتـــال

 واستراتيجية!

 

 الموضوع الفلسطيني

ك بـد مـن كلمــة حـّو الموضــوع الفلسـطيني إذ ُعلتـم مــن مصـادر فلســطينية مط لعـة أ  الـرحي  ســعد الحريـرة قــد 
ــس فــي طريقــة م ارــرة خــالّ لقاحــه ااخيــر مــع الملــ  ااردنــي ع ــد هللا الثــاني، ق ــ  فتــرة وديــزة، أ   مشــروع ت ل 
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توطين الفلسطينيين في دّو الطوح العراي حّو إسـراحي ، قـد بـات حقيقـة ويجـب عليـه أ  دتـوقلم مـع الموضـوع 
 ك ب  التعام  معه كومر واقع.

كمــا ســمع الحريــرة كالمــًا أ  الــرحي  ااميركــي دونالــد ترامــب مــاسل فــي هــذا اامــر حتــى النهايــة فــي إطــار  
د لهـذا القـرار ع ـر تخفـيض ميزانيـة ااونـروا كخطـوةل أولـى لهنسـحاب نهاحي ـًا تصفية القضية الفلسطينية، وأنه مه  

 من قضية الالدئين الفلسطينيين.

ألفًا لال دئين الفلسطينيين في ل نا  ك يعدو كونـه تمهيـدًا  174ويجب القّو أ  اإلعال  عن عدد ك دتعد ، اّ 
من المسلولين الل نانيين ومنهم حسن منيمنة وقد بات اامر لهذا القرار، وقد سمع الفلسطينيو  رسمي ًا هذا الرقم 

 مفضوحًا.

ر مــع حلــّو رــهر حزيــرا    ــة مخــاو  مــن هــذا الموضــوع كــو  ك ميزانيــة تكفــي لألونــروا وهــو أمــر ســيتفج  وثم 
 المق  ، إذ إ  الميزانية ستص ح في خ ر كا .

ــة ضــرورة لتحــر   فلســطيني دــد ة علــى ا  ــه دوادــه هــذا اامــر. ويجــب أ  وتحضــيرًا لهــذا اامــر، ثم  ارس لعل 
دتعــد ، اامــر إطــار المخيمــات، ويطــرح الــ عض تحر كــات خاردهــا قــد تشــم  قطــع الطرقــات لرامــا تتن  ــه الســلطة 
د مســـتق   الالدئـــين الـــذدن يعت ـــرو  العـــودة إلـــى فلســـطين  د ل نـــا ، مثلمـــا دتهـــد  الل نانيـــة لهـــذا الخطـــر الـــذة دتهـــد 

 قضي تهم ااولى. 

كما يطرح ال عض تنفيذ مسيرات نحو الحدود الل نانية الفلسطينية. وفي حـاّ تنفيـذ هـذا اامـر، مـن المماـن أ   
يةل أكثر، خاصة وأ  اامور لن تعود قيد الض   وقد تتفل ي من المعنيين على الحدود  يوخذ المعنيو  اامر بجد 

 دد ة.التي دت خذها اإلسراحيليو  ومن وراحهم ااميركيين كومرل 

د الفلسـطينيو  أ  الموقـ  الل نـاني الرسـمي يعـد  صـامدًا فـي ودـه كـ  ذلـ ، وسـيعلن عـن نفسـه فـي القمـة   ويلك 
العراية المق لة أواخر الشهر الحالي، ك ب  إ  ل نا  قد دلجو إلـى اكنسـحاب مـن دلسـات القمـة فـي حـاّ فـرس 

 هذا اامر، أة صفقة القر ، في مقررات القمة.

ر مقلــ  علــى صـــعيد المخيمــات، عــين الحلــوة خصوصــًا، إذ ُعلتــم مــن مصـــادر   وعلــى صــعيد آخــر، طــرأ تطــو 
ي ةل ومن ثم مغادرته سر ًا بعد  فلسطينية عن دخّو عناصر إرهابية يحملو  صفة خليجية إلى المخيم، بطريقةل سر 
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ــا الناحمــة فــي أ  التقــوا عــددًا مــن اإلرهــابيين فــي المخــيم، نــاقلين إلــيهم أمــواًك ومطــال  ينهم بإعــادة تجميــع الخالي
 .المخيم امرل قد يطرأ أمني اً 

 

ويلفي ال عض إلى خطورة هذا اامر وطال ي بعض الفصـاح  القـو، الفلسـطينية بالتن  ـه لهـا لموادهـة مـا يماـن  
ًة على صعيد أة تفجير للمخيم من الداخ .  أ  يقوه به اإلرهابيو ، خاص 

، اامنيــة الفلســطينية فــي المخــيم والتــي ســاهمي فــي اســتقرار، فــي الفتــرة الماضــية. يســوّ هــلكء عــن دور القــو  
ودعي إلى التنسـي  بـين تلـ  الفلسـطينيين، أة هـذ، القـوة، والدولـة ع ـر الجـيع الل نـاني الُمتمركـز علـى مـداخ  

ـر مقلـ ل ولتحصـين اامـن فـي المخـيم ودرء المخـاطر والمـلامرات التـي ت هـب علـى المخـيم المخيم، لتجن ـب أة أمل
 من خارج الحدود الل نانية.

ــوا طل ــًا رســمي ًا ل ناني ــاً   بإعــادة إحيــاء دور غرفــة العمليــات المشــتركة ولجنــة ملــ   وُعلتــم أ  الفلســطينيين قــد تلق 
المطلــواين ولجنــة العالقــات مــع ااحــزاب والقــو،، وذلــ  بهــد  تحصــين اامــن فــي المخــيم ومنــع الع ــن بومنــه 

دًا، وإعادة   تسليم المطلواين للدولة الل نانية بعد توق   لعم  اللجنة طاّ كثيرًا.مجد 

 

 


