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التقدير اللبناني للنصف األول من حزيران 2018

ال ت ـزاا الــمالد منش ـغلة بعمليــة الت ـ ليح الح ــومي علــى إثــر اهتهــاء االهتخابــات النيابيــة وتمخ ـض

قوى جديدة عن تلك المعارك من المنتظـر أن تملـور ضضـور،او وإن فـي كـ ن هسـميو فـي المجلـ

الجديد.

وعلــى ع ـ

ال ميــر مــن التحلــيالت السياســية ضــوا قــر التوصـن إلــى تشـ ين للح ومــةو ال يمــدو

األمر بهذه المساطةو و،و مـا كـان وااـحا منـذ المدايـة .ومـن المسـتمعد أن يـتم التوصـن إلـى تفـا،م

ض ــومي قريمــا هتيجــة عقمــات عديــدة بــين القــوى المختلفــة أبرز،ــا عقــدة الصـراي المســيحي المســيحي
التي ستصمغ المرضلة المقملة بما يتجاوز تفا،م مع ار

اللمناهية.

وقميــن الــد وا فــي تش ـري لطميعــة ،ــذا الص ـراي وعــر

الذي وقع بين التيار الوطني الحـر والقـوات

أســماب و ال بــد مــن تحليــن الواقــع الــذي

تمخضــع عنـ االهتخابــات النيابيــة والتحــديات المقملــة أمــاا الح ومــةو بعــد أن ،ــدأت النفــوي قلــيال
وتراجع سعار االهتخابات والخطا

عالي النمرة الذي كابها.

والواقع أن االهتخابات األ يرة قد أهتجع برلماها بتوازهات مختلفـة عـن مجلـ

توازن جاء لصـال المحـور الـذي يتزعمـ حضـز

العـاا 2009و و،ـو

ح وأفـاد ضلفـاءه والسياسـيين القـريمين مـن النظـاا

في سوريا.

وقــد بعــا ،ــذا األمــر برســالة تصــيغ ،ويــة المرضلــة المقملــةو ذلــك أن ثنــا ي ضــز

وضركــة أمــن

ضصــد المقاعــد الشــيعية كاملــة ومعهــا ضص ـرية التمميــن الطــا في الشــيعيو ل ــن الالفــع والمهــم فــي
األمر أن ،ذا المنا ي ضصن على هـوا

سـنة ومسـيحيين ودرزي أيضـاو ال بـن أكمـر مـن ذلـكو فقـد

عمد ،ـذا المحـور الطريـع لعـودة رمـوز مـن ضقمـة التسـعينياتو أو مـا يتـوج

منـ كميـرون باعتمـاره

زمن حالوصاية السوريةحو وذلك من الموابتين السنية والمسيحية وضتى الشيعية.
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والمفارقــة السياس ــية أن تل ــك الرم ــوز عــادت إل ــى المرلم ــان بع ــد ســنوات م ــن اه فا ه ــا إث ــر ا تي ــاا
الــر ي

رفيــع الحريــري فــي  14كــماا العــاا 2005و و،ــو أمــر يشــير إليـ الــمعض باعتمــاره أوضــى

بتمدا في مزاج الشاري السني بعد ان اهدفع معظـم ،ـذا الشـاري بعيـدا فـي يارتـ المغـايرة للمااـي
ذلك في اهتخابات عامي  2005و.2009

منذ ا تياا الحريريو وع

ويجــب القــوا أن ،ــذه العــودة لتلــك الشخصــيات تخــرج عــن رمزيتهــا بشخصــياتهاو لتش ـ ن واقعــا
عدديا لو أافنا أسماء هوا

جدد مؤيدين للنظاا في سوريا مـن المسـتقلين ومـن ينتمـون إلـى ت تـن

لمنان القوي الذي يتزعمها فعليا ر ي
الوزير والنا ب جمران باسين.

الجمهورية ميشاا عونو واسـميا ر ـي

ويحلــو لل ــمعض محاول ــة التنصـ ـن م ــن واق ــع أن ض ــز
المجل ـ

التيـار الـوطني الحـر

 ،ــو م ــن ي ــدير دف ــة المي ــة النـ ـوا

النيــابيو ويشــير  ،ـؤالء إلــى الميــات باتــع ممملــة فــي المجل ـ

ف ــي

ســتحدد ق ـ اررات وقضــايا

أساسية وربما مصيرية تنتظر المع فيها الا السنوات المقملةو ممـن التقـار مـع النظـاا السـوريو
وك ــرعية س ــال ،ض ــز

و والمح م ــة الدولي ــة وإلغ ــاء أو تق ــويض المس ــاعدات األميركي ــة للج ــي

اللمناهيو واستمداا أ رى من روسيا وإيران بها.

ل ــن األق ــر إل ــى الواق ــع أن تل ــك ال ت ــن النيابي ــة س ــت ون متـ ـ ثرةو بشـ ـ ن أو ب ــ ،رو ب ــالقرار ال ــذي
سيتخذه ضز

و الذي لن يتخذ ق اررات في ك ن متسري واهفعاليو كمـا ،ـو دأبـ علـى الـدوااو بـن

إه سيتخذ،ا بعد قراءة للواقع اللمناهي المتشابك مع الواقع اإلقليمي الدقيع في ،ذه المرضلة.

و،ذه التجمعات التي هتحدث عنها تشمن كتال هيابية عددية في المجل و مؤيدة لدمشع وللتقـار

معها الا الفترة المقملة .وتت ون ،ذه الغالمية واقعا من ثنا ي ضز

وضركـة أمـن وكتلـة المـردة

والحز السوري القومي االجتماعي وكخصيات ضليفة تاريخيا للنظاا في سورياو إاافة إلـى قسـم
كميــر مــن كتلــة العهــدو و،ــو مــا يشــير إلــى اــوء أ ضــر ودور كميــر علــى ،ــذا الصــعيد لــر ي
الجمهورية ميشاا عون.

4

التقدير النصف شهري (ملف لبنان)
رقم ()44

2018/06/15

وبت تـ ـن ك ــن تل ــك الق ــوىو م ــن المم ــن أن ين ــاا المح ــور ال ــذي يتزعمـ ـ ض ــز
العالقــات مــع دمشــعو  45ها مــاو وبــالنظر إلــى الموقــح المســؤوا لــر ي

والمؤي ــد لع ــودة

الجمهوريــة مــن مواــوي

العالقة مع دمشع وعودة النازضين وسال ،الحز و فـنن ،ـذا الت تـنو كـي ال هقـوا المحـورو سـيناا
المي ــة ف ــي المجلـ ـ

الني ــابيو وإن كاه ــع المي ــة ي ــر مطلق ــةو وبتف ــوق بس ــيعو علم ــا أن المح ــور

اآل ر ير متماسك وتشوب التماينات وال تن المتنافرة.

ومــن المم ــن القــوا أن مواــوي العالقــة مــع دمشــعو ومواــوي النــازضين مـرتمع بـ و ســي ون أضــد
ـر بـين مؤيــدي تعزيــز
الموااـيع األساســية المطروضـة علــى طاولــة المحـا والــذي سـيلقى ســجاال كميـ ا

العالقة الطميعية مع سورياو و،و أمر ال يم ن أن يحصن سوى عمر االهفتا ،علـى هظامهـاو وبـين

معاراــي ،ــذا األمــرو علمــا أن قضــية النــازضين قــد واــعع علــى هــار ضاميــة .وعل ـم علــى ،ــذا
الص ــعيد أن ر اس ــة الجمهوري ــة س ــتقوا بتص ــعيد األم ــورو عل ــى المس ــتويات المختلف ــةو وصـ ـوال إل ــى
طوات تنفيذية أضادية الجاهبو وباالتفاق اـمنا مـع النظـاا فـي سـورياو للتصـدي لواقـع النـازضينو
وقد بدأ،ا بالفعن وزير الخارجية والمغتربين جمران باسين .وإن كاهع تسوية ،ذا األمر ست ذ وقتـا
هتيجــة ر مــة دمشــع بالتريـا وكســب الوقــع فــي ســمين اهفتــا ،لمنــاهي أكمــر عليهــاو يحــدث بــاعت ار
كامن وبقموا امني من الراعي السعودي الذي ال يزاا يرفض ،ذا األمر.
ويجب التذكير ب ن ض ومة الر ي

سعد الحريريو كهدت محاوالت من ضـز

وضلفا ـ لفـر

تطميع رسمي مع النظاا في سورياو و،و أمر ترجم العاا المااي عمـر زيـارة و ازريـة للمشـاركة فـي
معــر

دمشــع الــدولي .وبــر م أن ثالثــة وزراء نيوســح فنيــاهويو وزيــر األكــغاا العامــةو و ــازي

زعيترو وزير الزراعةو وضسين الحاج ضسنو وزير الصناعة) قد أعلنـوا وجـود،م بصـفة رسـميةو إال
أن ،ــذا األمــر قوبــن بــرفض مــن قمــن كتلــة المســتقمن التــي اعتمــرت الخطــوة فــي بيــان لهــا ممــادرة

كخصية كون ممن ،ذه الزياراتو وإن ت ررتو تعتمر زيارات كخصية وال تتم بصـفة رسـميةو حألن

لمنان لي

باستطاعت التطميع مـع هظـاا ارت ـب المجـازر بحـع كـعم وارت ـب المـؤامرات اإلر،ابيـة

بحع لمنانح.
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ويجدر القوا أه مع كن تقدا زمنيو فنن النظاا السوري يعيـد فـر

سـيطرت علـى أجـزاء واسـعة

جديدة في سورياو كمـا أن ال مصـلحة للمنـان بالتغااـي عمـا يشـ ل مواـوي النـازضين مـن طـورة
ديمو رافيــة واقتصــادية وسياســية واجتماعيــة علي ـ  .و،ــو أمــر بــات أضــد ضلفــاء الســعودية كحــز
القـ ـوات اللمناهي ــةو واي لـ ـ بجديـ ـةو ها،ي ــك ع ــن المرجعي ــة الديني ــة للمس ــيحيين المواره ــة كالمطريركي ــة
الماروهية التي باتـع تحـذر أكمـر فـ كمر مـن طـر وجـود النـازضين فـي لمنـان .وعلـى صـعيد موقـح
القواتو بات الحز أكمر ب ار ماتية عند الحديا عن مواوي النازضينو ضتـى إن النا ـب فـي كتلـة
الق ـوات اللمناهيــةو أي الجمهوريــة القويــةو ســيزار المعلــو و قــد أعــر فــي مقابلــة بعــد اهتخاب ـ عــن

ت ييده لمناء حصداقةح مع النظاا السوري حلمصلحة لمنـانحو وتحديـدا لحـن ملـح النـازضين والمشـاركة
في إعادة إعمار سـورياو ال بـن إهـ ذ،ـب إلـى ضـد اإلعـالن أن ،نـاك حعـدوين فقـعو ،مـار اإلر،ـا

الت فيري والعدو اإلس ار يليح!

و،ــذا التص ـري ال يعــد تفصــيال فــي موقــح الق ـواتو ضتــى وإن ضــاوا الحــز عــدا الــذ،ا

إلــى

التمــا،ي مــع ي ـره فــي مواــوي العالقــة مــع دمشــعو ذلــك أن إج ـراء أي تغييــر فــي موقــح جامــد

ومتشدد ألي طر و ال يم ن أن يحصن بسرعةو بن يجب أن يتم التدرج في على مراضن.

ل ــن فــي المقابــنو ،نــاك عقمــات ارجيــة تحــوا دون تنســيع عــودة حإجماريــةح لالجئــين الســوريين.
فاالتح ــاد األوروب ــيو مجتمع ــا وبدولـ ـ األعض ــاءو أهف ــع مئ ــات مالي ــين اليورو ،ــات ف ــي مس ــاعدات
للح وم ــة اللمناهي ــةو ولديـ ـ عالق ــات تجاري ــة واقتص ــادية م ــع لمن ــان بحج ــم يخولـ ـ ممارس ــة ا ــغوا

للح ــؤوا دون تمنـ ـي سياس ــة جذري ــة ف ــي موا ــوي الالجئ ــين الس ــوريين .وك ــذلك يض ــا
األوروبي المحتمنو إم اهية تد ن الواليات المتحدة لوقـح أي تقـار

إل ــى ال ــدور

يـر مر ـو فيـ مـع النظـاا

الســوري تحــع عنـوان إعــادة الالجئــين .وفــي ضــاا ضصــوا ،ــذه الضــغواو و،ــو أمــر واردو ســي ون
على عاتع ر ي

الجمهوريةو ميشاا عونو وفريق إيجاد التوازن المال م.

م ــن ،ن ــاو س ــي ون موا ــوي العالق ــة م ــع س ــورياو اهطالق ــا م ــن عنـ ـوان الن ــازضينو مطروض ــا عل ــى
الطاولــةو وسيضــا

إلــى مواــوي ســال ،المقاومــةو وســتدور س ـجاالت عديــدة قميــن التوص ـن إلــى
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مخ ــرج لموا ــوي الس ــال ،ف ــي المي ــان ال ــوزاريو ف ــي الوق ــع ال ــذي سيتص ــدر فيـ ـ بع ــض األفرق ــاء
المســيحيين مواــوي المطالمــة بحــن لهــذا المواــوي وســيعلو صــوت الق ـوات اللمناهيــة الــذي ســيعلن

تشدده في ما يسمي حالقرار االستراتيجيح الذي يقوا ضز القوات أه يجب أن ي ون دا ن الدولـة
التــي تجمــع الجميــعو و،ــو الخطــا
الــمالدو و،ــو الخطــا

الــذي ينــادي بعــدا ضيــازة أضــد أي ممــادرة منف ـردا وأن حيــوراح

الــذي ســيخرج بـ الق ـوات عنــد مناقشــة مواــوي االســتراتيجية الدفاعيــة .ل ــن

مـن المـرج أن يـتم التوصـن إلـى مخـرج لهـذا المواـوي كمـا فـي المـرات السـابقةو ولـن يقـح ضــز
القوات ضا ال دون ذلك .ال بن إن المسـؤولين القـواتيين يـرددون أن العقوبـات الخارجيـة علـى ضـز
ليسع جديدةو ويلمحون إلى أن األميركيين ال يعترفـون بشـع سياسـي وكـع عسـ ري لحـز

ويضعون عقوبات علي منـذ سـنوات طويلـةو فـي الوقـع الـذي كاهـع الح ومـات تتشـ ن فيـ و وكـان
األميركيــون يتعــاطون مــع الح ومــات مــن دون التعــاطي مــع وزراء الحــز و مــا يــوضي بم ار ماتيــة

قواتية الفتة.

إاــافة إلــى ذلــكو ثمـة مواــوي مــزمن مربــك للمنــان مــن المنتظــر أن يلقــي بظاللـ علــى السياســة
الدا ليةو و اصة على العالقة بين ضز

وتيار المستقمن وزعيم سـعد الحريـري .إذ بعـد ركـود

لســنواتو تقتــر المح مــة الدوليــة الخاصــة بلمنــان مــن إصــدار ض مه ـا النهــا ي فــي قضــية ا تيــاا

الر ي

الشهيد رفيع الحريري.

ورمـوز فـي النظـاا السـوريو مـن المم ـن أن يـتم

وهظ ار إلى اضتماا توجيهها االتهاا إلى ضز

الطلـب مـن الح ومــة اللمناهيـة كــي تتخـذ إجـراءات اـد المح مــةو ممـن ســحب القضـاة اللمنــاهيين أو
وقــح التمويــن .وإذا كــان األم ـر ممــن صــعوبة فــي المااــي بالنســمة إلــى الحــز و فــنن ،ــذا األمــر
أكمــر مالءمــة اليــوا هظـ ار إلــى تعــاوم قــوة الحــز والتغيـرات اإلقليميــة لصــالح و ها،يــك عــن الت ييــد
المتعاوم ل في الميئة اللمناهيةو وتردد أن الحز يطالب بحقيمة العـدا فـي الح ومـة المقملـةو و،ـي
أساســية فــي ،ــذا الملــحو وأيضــا لمتابعــة برهامج ـ لم افحــة الفســاد الــذي تمن ـاه أمين ـ العــاا الســيد

7

التقدير النصف شهري (ملف لبنان)
رقم ()44

ضســن هصــر

2018/06/15

 .ويجــدر القــوا أه ـ مــن ي ــر الضــروري أن ينــاا الحــز مماك ـرة ،ــذه الحقيم ــةو

وي في ان ت ون في أيد أمينةو اصة وأه من المرج أن تستمر الح ومة المقملة وقتا طويال.

رسالة عونية لبري
من المنتظر أن يواجـ مواـوي تشـ ين الح ومـةو التـي قـد ت ـون ض ومـة وضـدة وطنيـةو وقتـا يـر
قصــيرو ويمــدو أن الجميــع يريــد التفــا،م الــدا ليو أقل ـ ضتــى تتض ـ معــالم مــا ســيؤوا إلي ـ مســار
الصراي في المنطقة.

وقــد كاهــع الفتــة للنظــر الرســالة التــي وجههــا ر ــي
النـ ـوا
للمجل ـ

الجمهوريــة ميشــاا عــون إلــى ر ــي

هميـ ـ ب ــري عم ــر ت ــرك الحري ــة لت تلـ ـ الني ــابي لمن ــان الق ــوي ألعض ــا باهتخ ــا

مجل ـ

ب ــري ر يس ــا

النيــابيو فــي الوقــع الــذي ا تــار ضــز الق ـوات التصــويع بورقــة بيضــاءو علمــا أن ه ـوا

بري لم ينتخموا قملها عون ر يسا للجمهورية.

وعلم من أوساا في التيار الوطني الحر أن اتفاقا امنيا ضصن بين عـون وبـري لتمريـر الجلسـة
ب قــن قــدر مــن الصــخبو وفــي ذلــك رســالة عوهيــة بعــد مــا ضــدث مــن تــوتر بــين التيــار وضركــة أمــن

تطور إلى توتر طا في لم تنت تداعيات هها يا بعد و اصة في كاري الفريقين.

يريد عون اإلسراي في تش ين الح ومة المقملة ل ي ال يخسر الوقع بينما أ ـذت بعـض الحمـالت
على العهد تستنز من رصيدهو و اصـة الخطـ الـذي ارت مـ بـالقموا بمرسـوا التجنـي

الـذي أقـر

عــون بع ــد،ا ب ه ـ تض ــمن كـ ـوا بو و،ــو يري ــد م ــن بــري تدك ــين مرضلتـ ـ الر اســية الفعلي ــة ومقابل ــة
االيجابية التي تم اهتهاجها في عملية اهتخـا

ر ـي

جديـد للمجلـ

بالسـعي إلـى إهجـا ،العهـد مـن

الا تحول كري ا أساسيا في العملية اإلصالضية ال مرى المنتظر إطالقها بعـد تشـ ين الح ومـةو
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التي أعلـن أمينهـا العـاا السـيد ضسـن هصـر

و،و أمر تفا،م علي التيار مع قيادة ضز

هيت للتصدي للفساد.

وثمة من يقوا أن ما قاا ب ت تـن عـون فـي المجلـ
مــع ر ــي

يهـد

علنـا

إلـى تعميـد الطريـع أمـاا بدايـة جديـدة

التيــار الــوطني الحـر جمـران باســين الــذي يشــير كميــرون إلــى أن معركــة ر اســية مســتترة

تــدور ،ــذه األيــاا بينـ وبــين زعــيم القـوات ســمير جعجــعو فــي ســمين اهطالقــة قويــة للعهــدو ال بــن إن
الــمعض يقــوا أن باســين ،ــو فعليــا مــن ،نــدي عمليــة تصــويع ت تــن ر ــي
اهتخا

بريو و،و بذلك قد رسخ مرة جديدة مفهوا الـر ي

الجمهوريــة فــي جلســة

الميمـاقي سـواء فـي السـلطة التنفيذيـة أو

التش ـريعية أو ر اســة الجمهوريــةو ضســب ،ــذه الق ـراءة التــي تشــير أيضــا إلــى رســالة إيجابيــة وجههــا

التيار عمر عدا معاراة ضيازة بري لو ازرة الماليةو و،و ما كان قد أضدث جلمة كميرة فـي السياسـة
الدا ليــةو بعــد اتهــاا التيــار لمــري بــا تالق بعــض األعـ ار

قد فتع مع صعود الحديا عن ضصة يريد،ا ر ي
ل ن ،نا بالضمعو على صعيد ضصـة ر ـي

الجمهورية لنفس في الح ومة.

الجمهوريـةو قـد ي ـون عـون سـا،م فـي تـ ير تشـ ين
الجمهوريــة بحص ـة كهــذه .وكــان عــون أعلــن فــي

الح ومــةو إذ إن ســجاال يــدور ضــوا أضقيــة ر ــي
الس ــابع رفضـ ـ إعط ــاء ال ــر ي

الجديــدةو علمــا أن معاراــة التيــار ،ــذه

الس ــابع للجمهوري ــة ميش ــاا س ــليمان ضص ــة كه ــذهو علم ــا أن  ،ــذه

الحصــة لــم ت ــذ الطــابع الواا ـ بعــد اتفــاق الطــا حو وإن كــان لــر ي

الجمهوريــة وزراء مقربــون

من و كمـا ضصـن مـع الرؤسـاء اليـاي الهـراوي وإميـن لحـود وسـليمانو وقـد ت ـري عـر هيـن ر ـي

الجمهوري ــة ضص ــة و ازري ــة م ــع اتف ــاق الدوض ــةو عن ــدما ب ــدأ ال ــالا ع ــن تقس ــيم الح وم ــة إل ــى ثالث ــة

أثالثر ثلا لقوى  8آذار وثلا لقوى  14آذار وثلا لر ي
ري

الجمهوريـة، .ـذا مـع العلـم أن إعطـاء

الجمهورية ضصة و ازرية يعد أم ار ير منطقي ذلك أن التمميـن فـي الح ومـة يجـب أن ي ـون

اهع اســا للتممــن النيــابي الــذي يع ـ

بــدوره التمميــن الشــعمي .وقــد أمنــع الق ـوى المســيحية ال مــرى

تغطية ،ذا األمر في العاا 2008و مـا كـ ن سـابقة وفـت المجـاا اليـوا مـمال أمـاا ر ـي
سعد الحريري إلى المطالمة بحصة موازية للر اسة السنية.
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ميشــاا عــون بمظهــر المســت ثر بالمقاعــد المســيحية مــا يجعلـ يتفــرد بقـرار

كتلة و ازرية ست ون أكمـر مـن كتـن القـوى السياسـية األ ـرىو بمـا فيهـا ضـز
التفاو

عن ضصت الحزبية وضصة ت تن لمنان القوي كما عن ضصة ر ي

وضركـة أمـنو عمـر
الجمهورية.

التيار والقوات :صراع وجودي
ال بــد مــن اإلطاللــة علــى الســمب األ،ــم لعرقلــة تشـ ين الح ومــة والمتممـن فــي الخــال

التيار الوطني الحر والقوات اللمناهية.

يج ــدر الق ــوا أن المسـ ـ لة ب ــين الج ــاهمين ال تختص ــر ب ــا تال

أو ــال

القــا م بــين

ض ــوميو إهه ــا تتعلـ ـع

بصراي وجـودي بـين الجـاهمين علـى السـاضة المسـيحيةو لـم ينفـع معـ مـا سـمي بتفـا،م معـ ار

الـذي

جاء لسمب مصلحي بين العماد ميشاا عون وسمير جعجعو كن ألسماب المصلحية الخاصة.
وال يجـب إ فـاا ضقيقـة قا مــة تتعلـع بـاال تال

الطميعــي والت ـويني ل ـن طــر و و،ـو مـا تمخـض

عنـ فــي المااــي صـراعا مســلحا أراد عــون مــن اللـ القضــاء علــى القـوات اهطالقــا مــن مفهومـ

لخطــر حالميليشــياحو بينمــا استشــري جعجــع بالــدفاي عــن وجــوده الــذي قــاا فــي األصــن فــي المجتمــع
المسيحي على االهقالبات.

وفي هظرة إلى مرضلة ت سي

القواتو استلهم جعجـع ممـاا الـر ي

المؤسـ

لحـز ال تا ـب بيـار

الجمينو وقدرات التنظيميةو ومو،مت القياديةو ورو ،الممادرة لدي و وهجاضـ فـي بنـاء تنظـيم ضديـدي
متماسـكو واال،ــمو ضملـ لعقيـدة لمناهيــة صــافية ومتطرفــةو فـي إطــار وضــدة قوميـة لمناهيــة تقــوا علــى
المش ــتركات ب ــين م وه ــات  ،ــذا المجتم ــع المقافي ــة والطا في ــةو ف ــي الوق ــع ال ــذي ل ــم يتـ ـوان فيـ ـ ع ــن
االستعاهة بالعدو اإلس ار يلي لتنفيذ مخططات .

ومــن المفيــد التــذكير أن جعجــع ،ــو ابــن ال تا ــب والمســتلهم لعقيدت ـ المتعص ـمةو و،ــو يــرى هفس ـ
االبن الشرعي للحز الذي ضاوا الهيمنـة عليـ عمـر الفـة بيـار الجميـن علـى ر اسـة الحـز فـي
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العاا 1992و واإلفادة مـن النجـا ،الـذي ضققـ فـي مواجهـة العمـاد ميشـاا عـون الـذي ـرج اسـ ار

معركت مع حالشرعيةح اللمناهيةو الجئا في باري
ل ن ر،ان جعجع ا

بعد االتفاق في الطا ح.

بعـد أن اعتقـد وا،مـا أهـ المسـيحي األقـوىو ومـا لمـا أن اههـزا ،ـو اآل ـر

وقمع في السجن ضتى روج بعـد  11عامـا إثـر اهسـحا

قاهون للعفو.

الجـي

السـوري مـن لمنـانو وذلـك عمـر

على أه من المفيد اإلكارة إلى أن ،ذا الرجن تم ن من تـوفير المـوارد المشـرية والماليـة لتنظيمـ و
فاستقطب الشما

والطال و في لمنـان وفـي بـالد االهتشـار المسـيحيو وأعـاد بنـاء الحـز مـن دون

التخلي عن مخضرمين في الحز أفاد من تجربتهم.

ومن هاضية القدرة الماليةو قد ي ـون ضـز القـوات ،ـو األ نـىو واألكمـر اقتـدا ار ماليـا علـى السـاضة
المسيحية .وتم ـن الحـز مـن االد ـار ممـا كـان يمتل ـ مـن المرضلـة السـابقةو واتمـع ،ندسـة ماليـة
وفـرت لـ د ــال ثابتــا م نـ مــن اإلهفــاق عـن ســعةو وتقــديم المســاعدات لمحازبيـ و وتــوفير ميزاهيــات
لمصــلحة الطــال

وقطــاي اإلعــالا وســا ر الوضــدات الحزبيــة ذات العالقــة المماك ـرة بالنــاي .وقــد

اسـ ــتعان برجـ ــاا األعمـ ــاا الق ـ ـواتيين والمناص ـ ـرين يـ ــر الح ـ ـزبيين مـ ــن ،ـ ــذه الفئـ ــةو اصـ ــة مـ ــن
المنتش ـرينو إاــافة إلــى تمويــن ــارجي مــن الخلــيج كمــا تــردد أن جــزءا من ـ ي ـ تي مــن الواليــات
المتحدةو كن ذلك تمع إدارت بطريقة تنظيمية مدروسة.

وف ــي المقاره ــة م ــع التي ــار الح ــرو م ــن الص ــعب إيج ــاد ك ــم تنظيم ــي كمي ــر ب ــين الج ــاهمين إذ إن
المنطلق ــات التنظيمي ــة تختل ــح بينهم ــاو إا ــافة إل ــى أس ــلو اهمم ــاق الس ــلطة ل ــدى الحـ ـزبين .وثم ــة
سالســة تنظيميــة لــدى التيــارو المتفــوق كــعمياو ل ــن الــذي يجاب ـ ســلمية علــى صــعيد المروهــة التــي
ميش ــاا ع ــون ال ــذي بن ــى ك ــعميت عل ــى معرك ــة

يتمتـ ـع به ــا واالعتم ــاد المف ــرا عل ــى إرث ال ــر ي
حاالســتقالاح التــي أعلنهــا علــى الجــي

الســوريو كمــا علــى رفض ـ لمنطقــة الميليشــيا فــي المنــاطع

المسيحيةو و،ما أمران د د ا مشاعر الجمهور المسيحي.
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ويتولى الوزير جمران باسين أمور التيار اليواو وبغض النظر عن مخطط الذي يتـردد أهـ يضـع

مسـ لة الفــة عــون ر يســا للجمهوريـةو فنهـ تم ـن مــن الهيمنــة فـي التيــار وإبعــاد الخصــوا والحلــوا
زعيمــا مســيحيا مســتندا إلــى طــا

طــا في وإصــالضي وكــمابيو وسيشــهد المقمــن مــن األيــاا تشــددا

أكمر في العمن التنظيمي وفي تطوير بنى الحز .

فــي االهتخابــاتو تم ـن التيــار مــن تحقيــع اهتصــار ،ــاا مش ـ ال ت ــتال هيابي ـا واســعا بقيادت ـ يضــم

ضـزبيين وضلفــاءو مــع اإلكــارة إلــى أهـ واجـ صــعوبات تفــوق تلــك التــي واجهــع القـواتو ألهـ تعــين
علي أن يوزي أصوات محازبي ومناصري على أكمر من مرك في الميـة الـدوا رو مـا أوقعـ فـي
إك ـ االتو وأوضــى للم ـراقمين أن هســمة الت ييــد ل ـ اهخفضــعو وإذا تــم جمــع األص ـوات التــي ضصــن

عليها مركحو التيار في أية دا رة من دوا ـر جمـن لمنـان مـمالو لتمـين أن عـدد األصـوات يفـوق تلـك
التي ضصن عليها القوات ها،يك عن ال تا ب والمردة.

اليــواو تمــدو المســافة بــين التنظيمــين كميـرة مملمــا ،ــي رؤيــة كــن تنظــيم لواقــع لمنــان وللمنطقــة و،ــو

أمــر يســقع هفس ـ علــى تحالفــات التنظيمــين ومســتقملها .ويســتقوي الق ـوات بمــا ضقق ـ فــي الحصــوا

عل ــى  15مقع ــدا هيابي ــاو بي ــنهم  4م ــن ي ــر الحـ ـزبيينو م ــا جعلـ ـ الق ــوة الماهي ــة األق ــوى بع ــد التي ــار
الــوطني الحــرو مقلصــا الفجــوة بــين الجــاهمينو بينمــا ضصــن التيــار علــى  18ضزبيــا مــن أصــن كتلــة

ذات  29مقعدا هيابياو ما يم ن من القوا أن فارقا كمي ار يفصل عن القوات.

وبينما تراجعع ضصة ال تا ب إلى ثالثة مقاعدو توزعع بقية المقاعد المسيحية علـى تيـار المـردة

والح ــز الس ــوري الق ــومي االجتم ــاعيو وع ــدد م ــن الشخص ــيات المس ــتقلة أو الحليف ــة لحرك ــة أم ــن
وضز

والر ي

هجيب ميقاتي.

وثم ـة معركــة في ـة بــين جعجــع وباســين الم ـتهم مــن قمــن الق ـوات ب ه ـ يريــد عــزا الق ـواتيين يــر
القاهعين بحصـتهم علـى أسـاي تممـيلهم النيـابيو ومـن يـر المـرج أن يحصـلوا علـى و ازرة سـيادية
أو ربما على هيابة ر اسة الح ومةو وي رر العوهيون أن كن فريع يتممن بحسـب دوره وموقعـ و فـي

ون مطالمة ر ي

الجمهورية بحصة و ازرية فوق ضصة ت تل و لمنان القوي.
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ويم ــدو أن الق ـ ـوات يطال ــب بندي ـ ـة م ــع التيـ ــارو وك ــان الفتـ ــا للنظ ــر ضضـ ــور جعج ــع إلـ ــى القصـ ــر

الجمهوري على رأي كتلت النيابية للمشاركة في االستشـارات لتسـمية ر ـي
لت كيــد ضضــور ضــز الق ـوات وإيجــاد تواصــن مماكــر مــع ر ــي

الح ومـةو فـي محاولـة

الجمهوريــة .ويرفــع جعجــع مطلــب

الندية عمر تذكيره ب ه سا،م في إيصاا عون إلى الر اسةو و،و أمر كـان متوقعـا منـذ الـدفع الـذي

قاا ب جعجع إليصاا عون.

وصــعوبة المعركــة علــى الطــرفين المســيحيين تنطلــع مــن كــون جعجــع لــن يراــى بنبعــاده عــن
الح ومة وثمة عط

قواتي كمير لمغاهم السلطةو بينمـا سـيقاتن ضتـى الرمـع األ يـر لعـدا االكتفـاء

بما قسم ل اآل رون والذي اقتصر على و ازرات ثالث.

ل نو في المقابنو علم أن ثمة ضب عوهي من جعجع هتيجة تراكمـات طيلـة األكـهر المااـيةو

وينقــن مقربــون مــن باســين اتهام ـ جعجــع بــالخروج عــن المراجعــة للعالقــة التــي ســادت بــين التيــار

والقوات بعد أكمر من ربع قرنو والتي جاءت من أجن تنقية الذاكرة من منا ات العداوة السياسـيةو
ل ن جعجع در بالتيار.

وعلـم أن باســين يــذكر بـ ن القـوات مــن ضصــة و ازريــة فــي ض ومــة الــر ي

ســعد الحريــري اعتمر،ــا

الجميــع مضــخمة قياســا إلــى تمميــن الق ـواتو إال أن باســين أصــر علــى موقف ـ األ القــي السياســي
دعما للشراكة .ثم ه ا جعجع بالوعودو سواء عمر ضمالت اد التيار فـي الح ومـة واتهـاا القـوات
للتيار بالفسادو أو عمر ت،مره على الحريـري بمـا ينـاقض هـت تفـا،م معـ ار

الـذي دعـا إلـى اعتمـاد

الممــادئ الســيادية فــي مقاربــة الموااــيع التــي ،ــي علــى ارتمــاا وثيــع بالقضــايا اإلقليميــة والدوليــة.

واــرورة الت ـزاا سياســة ارجيــة مســتقلة بمــا يضــمن مص ـلحة لمنــان ويحتــرا القــاهون الــدولي .ل ــن

جعجــع أراد الــتخلت مــن الحريــري بالتــ،مر مــع الســعودية علــى طريــع إاــعا

العهــد وصـوال إلــى

إههــاء التســوية التاريخيــة الشــميهة بميمــاق  1943ول نهــا مطعمــة بضــماهة لرســتقرارو مــع الطا فــة
الش ــيعيةو وال ــن يعل ــم م ــا يواجهـ ـ ض ــز

م ــن ت ــ،مر وتح ــديات إقليمي ــا ودولي ــا .ك ــن ذل ــكو عم ــر

سيناريو قد يؤدي إلى ضر أ،ليةو ضسب وجهة هظر باسين.
13

التقدير النصف شهري (ملف لبنان)
رقم ()44

2018/06/15

وتمـدو م ،ــذ التيــار كميـرة وكميـرة علــى القـوات ومـن بينهــا مسـ لة طيـرة تتممــن فــي تواطــوء القـوات

عمــر و ازرتــي الصــحة والشــؤون اإلجتماعيــة لتــوفير الحمايــة للنــازضين الســوريينو و،ــو أمــر طيــر

يحاوا ضز القوات اليوا أن يتنصن من داعيا إلى عودة آمنة لهؤالء إلى بالد،م.
ومــع اضتــداا الخــال

بــين الجــاهمينو يــذكر التيــار بمــا يعتمــر أن جعجــع اقترف ـ فــي المااــي مــع

قمول باتفاق الطا حو مسا،ما بسحب صـالضيات الر اسـة األولـىو أمـا فـي مرضلـة التطميـع الفعلـي
للطا حو فهو يعمن علـى سـحب مـا تمقـى مـن عناصـر القـوة لـدى تلـك الر اسـة .ويمـدو مـن الملفـع

عودة التاريخ الدموي في العالقة بين الجاهمينو إلـى أذ،ـان جما،ير،مـاو و،ـو أمـر لـم يغـب أصـالو
بــن كمــنو وعــاد الحــديا عــن التصــفية واإللغــاء فــي أضاديــا العــوهيينو وعــن ضــرو اإللغــاء فــي
أضاديا القواتيين!

وبــذلكو يمــدو مــن الصــعوبة بم ــان الت مـن مــن قمــن جعجــع بمحاكــاة ثنــا ي ضــز

وضركــة أمــنو

المتفقين على الخيارات االستراتيجية ال ميرةو ها،يك عن كون العالقة بينهما تخرج عن كوههـا هديـة
هتيجــة رجحــان كميــر للحــز لــدى الش ـ ار

الشــعمية الشــيعيةو فــي الوقــع الــذي سيســتمر في ـ و فــي

المرضلة المقملة على أقـن تقـديرو القتـاا بـين التيـار والقـواتو بمـا يخـرج عـن السياسـة ل ـي يوصـح

بالصراي الوجودي.
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