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باحث للدراسات
للدراسات
باحث
اتيجية
الفلسطينية واالستر

الفلسطينية واالستراتيجية

للتطورات السياسية واألمنية في لبنان
تقدير نصف شهري
ّ

أهداف المركز الرئيسية:
 1ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة.
 2ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين.
 3ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية.
 4ـ إصدار دراسات وأبحاث وتقارير ذات بعد استراتيجي وتحليلي.
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و ـدأت

دخلت البالد في مرحلـة الع اـد العيسـي لالاتخابـات النيابيـة المق اـررة فـي رـهر أيـار مـن العـاب المقبـ
صياغة تحالفات القوى السياسية استعداداً لها من دون أن يعني هذا األمر تبلور تلك التحالفات التـي مـا اللـت
في فترة إرهاصاتها.
التوص إليها في الحيومـة وخاصـة بـين حـز
تم
ا
في هذه األثناء ا
ترسخت معادلة النأي بالنفس التي ا
وتيار المستقب (رئيس الحيومة سعد الحريري تحديداً).
ترســخت هــذه المعادلــة بعــد أن خضــعت امتحــااين فــي الفتـرة المايــية مــن دون أن يـ دي ذلــك إلــى
وقــد ا
اهتزالهــا و ن كــان اأدى إلــى ســجا د داخلـ دـي لــم يتحـ اـو إلــى خــر دل للمعادلــة ب ـ إلــى إثبــات متااــة التســوية التــي
ا
حصلت.
تماث اامتحان األو في الجولة التي قاب بها األمين العاب لحركة عصائب أه الحق في الحشـد الشـعبي
الع ارقــي الشــيس قــيس الخزعلــي فــي الجنــو
دواالـد ت ارمــب القـدص عاصــمة لسـرائي

والتــي ــاءت فــي الفتـرة افســها التــي أعلــن فيهــا ال ـرئيس األميركــي

ومـا ارفــق ذلـك مــن مواقــر احتجا ايـة ومســيرات من اـددة فــي دو عر يــة

تقدماً وايحاً لـ"محور المقاومة" كان أبـرله فـي العـرال الـذي
أهمها في فلسطين وهي الفترة التي رهدت ا
ا
عدة و ا
أعلــن اااتصــار علــى تنعــيم داعــن ااهيــك عــن الــيمن أو مــا يجــري فــي ســوريا مــن رــبذ حســم عســيري لهــذا
المحور.
وذلــك بعــد أيــاب فق ـ علــى التســوية

الميواــات اللبناايــة المخاصــمة لحــز
ـتفزت هــذه الزيــارة بعــن
اسـ ا
ا
تتمسـك بالنـأي بـالنفس وهـو إخـراج
التي خرج بها مجلس الولراء والتي ا
أكدت على ا
أن الحيومة ا
بميوااتها كاافة ا
تم اللجوء إليذ لحفظ ماء و ذ الحريري الذي يعلم تماماً اأاذ إخراج صوري لعب على كلمات البيـان الـولاري مـن
ا

دون أي مضمون حقيقي على األرض.

أن ولـة الخزعلـي تش اـي رسـالة إيراايـة
ميوااتذ من معتـدلين وصـقور ا
ويعتبر تيار المستقب بمختلر ا
المتحيم
ا ب اإاها رسالة مو ا هة من ِقب الحرص الثوري اليرااي تحديداً وهو يريد إبالغ من يعنيهم األمر اأاذ
ا

أن ا أهمية للحيومة اللبنااية.
األهم في مصير المنطقة و ا
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أن ه ــذه الرس ــالة اليرااي ــة ذات اتجاه ــات ع ـ اـدة منه ــا ف ــي اتج ــاه المجتم ــع ال ــدولي
وق ــد اعتب ــر الحري ــري ا
صــعد
ومجموعـة دعـم لبنـان التـي ق اـدمت دعمهـا اللامـ للحريـري فـي مـ تمر بـاريس فـي ةـ وعـود كبيـرة علـى ع

ـدخالت
سياســية واقتصــادية عـ اـدة تهـ اـم اللبنــاايين ومنهــا إلــى الــدو العر يــة التــي ا تمعــت فــي القــاهرة لتعــدين التـ ا
اليرااية في المنطقة إياف ًة إلـى الخلـيج ودو مجلـس التعـاون وخاصـة السـعودية .كمـا بعثـت رسـائ فـي عـدب

يتمسـك الحريـري بهمـا ا بـ اإاـذ بـذ محـاوات
ااعتراف بق اررات دولية كا  1701وا  1559وهذان ا
قرران ا
عز األلمة السـورية وفـي وق د
ـت
في السابق لتطوير القرار األو ليشم ك الحدود اللبنااية مع سوريا وذلك في ا

يمر في فتردة دقيقة.
كان محور المقاومة ا

ويــرى الحريــري أن ولــة الخزعلــي هــدفت إلــى الم ازيــدة فق ـ فــي ة ـ ا ااحتجا ــات العر يــة علــى الق ـرار
التحرش بإسرائي عبر الحدود وطبعاً ا اية للحر معها.
األميركي بينما ا يهدف المحور إلى
ا
أن الزيـارة تععتجبـر ـزءاً مـن مشـرو إي اراـي لعـادة تركيـب هـذه المنطقـة مـن ديــد
ويقـو قيـادي مسـتقبلي ا
ومذهبية في و ذ العر .
سياسية
على أساص هيمنة
ا
ا
ـتمين مــن لجــم موقفــذ ولجــأ إلــى بيـ د
ـان رــديد اللهجــة اعتبــر فيــذ أن الفيــديو
أن الحريــري لــم يـ ا
ويشــير إلــى ا
ع
الــذي تـ اـم عريــذ للخزعلــي وتـ اـم تصــويره "يشـ اـي مخالفــة موصــوفة للقـوااين اللبناايــة مــا اســتدعى اتصــاات مــع

المعنية ل راء التحقيقـات الاللمـة واتاخـاذ ال ـراءات التـي تحـو دون قيـاب أي هـة
القيادات العسيرية واألمنية
ا
عية علـى
بأية أاشطة ذات طابع عسيري على األرايي اللبنااية ومن دون حصو أعما غير رر ا
أو رخص ا
صورة ما اء في الفيديو ومنع الشخص المذكور من دخو لبنان".

أن األمر ا يحتـاج إلـى المزيـد مـن
يرد حز
لم ا
على البيان وسحب فتي الموا هة واعتبر الحريري ا
الداخلية وعلى
أن الحريري يخشى على التسوية
يتلرر مستقبالً .ويشير متابعون إلى ا
ا
الهجوب على أساص أن ا ا

ااستقرار الداخلي في ة ا مزايدات علـى رئـيس الحيومـة لـم تتواقـر منـذ إعـالن التسـوية التـي ـاءت بـذ رئيسـاً
للحيومة العاب المايـي وصـواً إلـى التسـوية الجديـدة التـي أعادتـذ عـن اسـتقالتذ والتـي اليـد عليـذ فيهـا الـبعن
عية على حز
كواها لم تفع سوى إيفاء المزيد من الشر ا
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أن ليــارة الخزعلــي و ن كااــت فــي لباســذ العســيري مبـ اـررة كواهــا لشخصــية
فــي المقاب ـ يميــن القــو ا
عر ية وألرض عر ية و اءت للتضامن مع الشعو السالمية و ةهار الدعم للقـدص .وهـي ليـارة ا يجـب أن

أي كان طالما لم ت ِاد إلى توتير الويع.
تلون ا
محرمة على دا

تويــيي الزيــارة عبــر اأيــة وســيلة قطعـاً لأللســنة المها مــة.
ويشــير الــبعن إلــى اأاــذ كــان علــى حــز
أن الحـز غيـر معنـي بالتويـيي ولـم يشـأ
بينما يقو البعن اآلخر وهي و هة اعر غالبة في قـوى  8آذار ا

المسوغات لمعاودة الهجوب عليذ.
فتي سجاات قد تعطي منافسيذ اأياً من المبررات أو
ا

ويجدر القو هنا أن بيان النأي بالنفس الحيومي ا ينأى عن الص ار العر ي السرائيلي وهو أحد أبـرل
تم التوافق عليها لتجاول العراقي التي وا هت صدور البيان.
الشروط التي ا
أن الجبهــة
المفيــد التـذكير بأحــد خطابـات األمــين العـاب للحــز السـيد حســن اصـر الــذي قـا فيــذ ا
ومـن ع
ستفتي آلاف المقاومين من رتاى أاحاء العالم إذا اشبت الحر وا داعي لتوفير يمااات وتطمين إسرائي .
ـإن ااحـداث القليميـة قـد
و ذا كان الحريري وحز
قد تجاو ال القطـو األو فـي مسـألة النـأي بـالنفس ف ا
عادت لترخي بعاللها على العالقة بين الطرفين.
ـتجد علــى خ ـ الحــر الســعودية فــي الــيمن
يفجــر النــأي بــالنفس هــو مــا اسـ ا
وكــان الل ــم الثــااي الــذي كــاد ا
تطور هاب عبر الصاروخ اليمني الثااي على الرياض.
والذي ط أر عليذ ا
تنفج ــر ألم ــة كبي ـرة م ــع ح ــز
فــي المـ ـرة األول ــى اس ــتقا الحري ــري مــن الحيوم ــة وك ــادت ا
السعودية إثر الض الدولي عليها.

ل ــوا ت ار ــع

اهتزت العالقة من ديد بفع الموقـر الصـادر عـن الحريـري وتيـار المسـتقب حيـا الصـاروخ
المرة
ا
هذه ا
تعريت لذ الرياض والذي يمين تصنيفذ بيواذ الخرل األكبر واألخطر للنأي بالنفس منذ التفاهم
اليمني الذي ا
عليذ.

ووصــر الحريــري إطــالل الصــاروخ اليمنــي ب ــ"ااعتداء" وقــا "إن تل ـرار اســتهداف األ اريــي الســعودية
اليمنيــة ا يهــدد أمــن الممللــة وســالمة رــعبها فحســب و اامــا يعـ اـرض
بااعتــداءات الصــاروخية مــن األ اريــي
ا
المنطقة لمخاطر سيمة ويفاقم حاات اااقساب والنـ از القائمـة" .كمـا تـ أراص ا تمـا كتلـة المسـتقب التـي أدااـت
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اليمنيـة باتجـاه الريـاض" معتبـرًة "أن هـذا
"إقداب الميليشيات الحوثية على إطالل صاروخ باليسـتي مـن األ اريـي
ا
العم العدوااي هو ااتهاك صارخ للقوااين الدولية والمواثيق العر ية".
للن من الممين القو أن الحريري أخطـأ كواـذ لـم ير ـع إلـى الحيومـة فـي موقفـذ الـذي مـن المفتـرض أاا

تفرد باتاخاذ موقر إقليمي من هذا النـو واااحيـال إلـى ااـب دولـة يـد دولـة أخـرى علمـاً
يماث افسذ عبره وي ا
أن من يخرقذ ستلون مشيلتذ معذ.
تعهد في المايي أاذ سيراقب الت ازب األطراف النأي بالنفس و ا
اأاذ ا
ـعودياً
ويجب القو ا
ـداء س ا
أن الحريري قد تجاه اااقساب الـداخلي حـو المويـو اليمنـي الـذي عيعتبـر اعت ً
علـ ـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ـ ــيادة الـ ـ ـ ـ ــيمن فـ ـ ـ ـ ــي ة ـ ـ ـ ـ ـ ا مجـ ـ ـ ـ ــالر متناقلـ ـ ـ ـ ــة لقيـ ـ ـ ـ ــت ااتقـ ـ ـ ـ ــادات حتـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ــن المجتمـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ــدولي.
ولم يلتفت الحريري إلى مراعاة السيد اصر لذ وعدب لجوئذ إلى التصعيد فقاب بدعس دـة ااقص دـة كـادت تـ ادي
على خطابذ العدائي للسعودية وتضامنذ مع الشعب اليمني
إلى توتار األ واء .وهو الذي لطالما ااتقد حز

مصنفاً ذلك بيواذ لا اً للبنان في الص ار القليمي!
ا

من هنا يميـن القـو اأاهـا اللبـوة الثاايـة التـي توا ـذ العالقـة بـين حـز
ويبرره؟
تيار المستقب هجومذ هذا ا

والحريـري .وللـن كيـر يقـار

وخاصـ ًة فـي ةـ ا الم ازيـدات
يقو قيـاديون فـي التيـار أن الحريـري قـد ـرى "حشـره فـي الزاويـة مـن ديـد"
ا
ثمــة فــي التيــار مــن لــيس م من ـاً
التــي يتعـ اـرض لهــا لــيس فق ـ خــارج األس ـوار المسـ ا
ـتقبلية ب ـ داخلهــا أيضــا .إذ ا
كما يقولون.
عية حيم حز
بمسألة النأي بالنفس وا بالتسوية افسها للواها ا
عزلت من رر ا
إذ ينتعــر ه ـ اء أي للــة للحريــري للتس ـال إلــى صــدارة المشــهد واعــي التســوية .وكــان ل ازم ـاً علــى رئــيس

سيضر بذ في عالقتذ مع السعودية وسيدفع بالمزايدين إلى استثمار هذا الموقر.
أن سيوتذ
الحيومة الرد ذلك ا
ا

ِ
ـدخ رخص اـياً لصـياغة بيـان كتلتـذ الـذي لـم ييـن يلحـظ إدااـة "العـدوان الحـوثي"
أن رئيس الحيومة ت ا
وعل جم ا
ع
أصر على إيـراد إدااـة "إقـداب الميليشـيات الحوثيـة علـى إطـالل صـاروخ باليسـتي مـن األ اريـي
على السعودية و ا

تمينــت الــدفاعات الجويــة الســعودية مــن اعت اريــذ قب ـ بلوغــذ هدفــذ فــي إصــابة
اليمنيــة باتجــاه الريــاض والــذي ا

أن "هـذا العمـ العـدوااي ااتهـاك صـارخ للقـوااين الدوليـة والمواثيـق
التجمعات
المداية اآلمنـة" .وأرـار البيـان إلـى ا
ا
ا
العر ية".
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أن الحز في طور التمالص من اأية قيود ويعتها التسوية في سبي
يقو
المقر ون من لعيم المستقب ا
ا
العودة إلى مرحلة ما قب استقالة الحريري.
المنتعرة في و ذ تسوية "غير منطقية" لجأ إليهـا
ويذهب بعن "صقور" التيار إلى الرهان على
ا
المطبات ع
ثمـة أي دليـ
الحريري مع حز
حتى "امـتالء اللـأص" عـن آخرهـا وااهيـار التسـوية .ويقـو هـ اء اأاـذ لـيس ا

على اأي الحز بنفسذ حتى لو أعلن ذلك ويسألون" :ماذا عـن مشـاركات الحـز عسـيراياً فـي العـرال والـيمن
فضالً عن سوريا؟".
وتزيــد تطــورات المنطقــة مــن حــرج المســتقب
الضرورة" الذي ا مناص منذ.

فــي ة ـ ا إص ـ ارره علــى تصــنير ااتافــال مــع الحــز ب ــ"اتفال

ـب الجديـد عبـر الحيومـة ورئـيس الجمهوريـة العمـاد ميشـا عـون وقـد
وينتعر الحريـري معالجـة هـذا المط ا
يتمســك فيــذ بالتســوية بــرغم أن مواقــر الحــز بشــأن الــيمن ســبقت
باتــت الل ـرة فــي ملعبهمــا فــي الوقــت الــذي ا

إع ـ ــالن الحري ـ ــري تض ـ ــامنذ مـ ـ ــع الس ـ ــعودية و داات ـ ــذ ااعتـ ـ ــداء عليه ـ ــا كم ـ ــا يق ـ ــو أاص ـ ــار لع ـ ــيم المســ ــتقب .
خيارات الحريري

أن اهتماب الحريري
ينصب علـى صـياغة تحالفـات تحميـذ فـي ااتعـار اسـتحقال اااتخابـات النيابيـة.
يبدو ا
ا
السني الداخلي للـن فـي هـذا
أن لعيم المستقب يعطي أهمية أق على صعيد مراعاة الويع ا
للن من المالحظ ا

األمر بعن المجالفة.

ا اتافــال علــى الطــالل حتــى اآلن مــع الطــرف الوصــير علــى الســاحة السـ اـناية مــن حي ـ

ـعبية وهــو
الشـ ا

وتتذكر الحركة بم اررة إخفاقها مع الحريري في ترريحات العـاب  2009حـين عوعـدت بأر عـة
الجماعة السالمية.
ا
مرر دي د
وحيد في بيروت هو عماد الحوت.
ترريحات قب أن يقتصر األمر على ا
أن اسـتقالتذ وعودتـذ و ن كااـت
اليوب تتسالي الجماعة بقااون اااتخابات و ت ار ع رعبية الحريري معتبرًة ا

ـتمين فــي كـ األحـوا مــن العفــر بالعــدد افســذ مــن
ـعبياً إاا اأاهــا لــم تحـ ا لــذ مشــيلتذ .وهــو لــذلك لــن يـ ا
إفادتــذ رـ ا
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المقاعد كما في العاب  .2009ا ب اإاذ قد يخسر ر ع إلى ثل

أن
مقاعده النيابيـة حسـب التقـديرات خاصـة و ا

عنا أكثر من أر عة أرهر.
حالة التعاطر لن تستمر حتى موعد اااتخابات التي تبعد ا

األمر افسذ ينطبـق علـى الـرئيس اجيـب ميقـاتي الـذي يقـار المسـألة مـن كواـذ يعتبـر ا اـداً للحريـري ا بـ

متفوقاً عليذ في عاصمة الشما طرابلس و عن مناطق الشما .
ا

إن لعــيم المســتقب قــد يوا ــذ تحالف ـاً بــين
ثمــة تســا ات عديــدة حــو طبيعــة الموقــر الســعودي إذ ا
للــن ا
ميق ــاتي وال ــولير الس ــابق أر ــرف ريف ــي إذا م ــا ق ـ اـررت الس ــعودية أن تل ــون ف ــي موق ــع المع ــارض للمس ــتقب ف ــي
الاتخابات والسعي إلى تحجيم كتلتذ النيابية.

فــي هــذه الحالــة لــن ييــون الســتحقال الاتخــابي ســهالً علــى الحريــري
خاصــة فــي ةـ ا غيــا
ا
رد عصب الشار الس اـني مـن هـة وغيـا خطـا المـا السياسـي الـذي يـ ادي دو اًر فـي
السياسي القادر على ا
الخطــا

هذا الستحقال.

أن الحريــري كــان السـ اـبال لوعــالن عــن فحــوى براامجــذ اااتخــابي و ن كــان فــي رــي غيــر
وكــان افت ـاً ا
طـين "مـن يريـد ااسـتقرار واألمـن وااقتصـاد ومـن يريـد
أن ااسـتحقال النيـابي سـييون بـين خ ا
رسمي حين قـا ا

فق ـ الص ـراخ والم ازيــدة علــى ســعد الحريــري لتحصــي مياســب بعيــدة المنــا " .علم ـاً اأاــذ فــي العــاب  2009كــان

التركيز على ملر سالح حز

.

بالتمس ــك
يش ــير أح ــد المحالل ــين إل ــى أن أم ــاب الحري ــري خي ــارين عل ــى المس ــتوى السياس ــي األو يقض ــي
ا

بالتفاهمــات التــي أبرمهــا مــع القــوى الش ـريية لــذ فــي الســلطة مــا يضــمن لــذ العــودة إلــى رئاســة الحيومــة بعــد
الاتخابات النيابية حتى لو خسر فيها عدداً ا عيستهان بذ من المقاعد والثااي هو العودة إلى أداء لعبة الشار

مع ما قد تتركذ من تداعيات على مستوى التفاهمات السياسية.

عل ــى اأا ــذ م ــن الم ــرا ي أن يتو ا ــذ الحري ــري إل ــى اعتم ــاد الخي ــار األو

السعودي على ما هو اليوب أي في حالة عمهاداة ميتومة لحز
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المقر ـة مـن حـز
بالنسبة إلى القوى على الساحة ا
السناية الموا هة للحريري و ا
رافضـاً إقامــة أي ِحلــر مــع الــولير الســابق عبــد الــرحيم مـراد للــن الرــارات اليجابيــة التــي أرســلها األخيــر فــي
ا يـ از رئـيس الحيومـة

اتجاه رئيس الحيومة قد ت دي فعلها و ن في ري د مستتر قبي إ راء اااتخابات د
بوقت قصير .في حين اأاذ
ا
المستبعد حصو هذا األمر مع النائـب السـابق أسـامة سـعد ااهيـك عـن قـوى إسـالمية متوا ـدة فـي طـرابلس
من ع
كحركــة الشــيس بــال رــعبان علــى ســبي المثــا ا الحصــر .مــن هنــا ا يـ از حتــى اللحعــة عقــد تحــالر مــع

السناية في  8آذار عمستبعداً.
القوى ا
موحـدة
ويمهد الحريري لقياب تحالر سياسي عرين مـع التيـار الـوطني الحـر و ن لـن ييواـا علـى لـوائي ا
ا

في المناطق كاافـة .وقـد يض اـم التحـالر العـرين إلـى القطبـين المسـيحي والسـني الثنـائي الشـيعي والقـوة الدرليـة
الم جماثلة بالنائب وليد نبالط و ن كـان ذلـك قـد ا عيعجلـن بشـي د رسـمي حفاةـاً علـى مـاء و ـذ الحريـري
األبرل ع
إاا اأاذ سييون أم اًر واقعاً مع إميااية توالي الولير بران باسي بتفوين من الرئيس ميشا عون التنسـيق بـين

حليفيذ.

وهذا األمر سيعني عز القوات اللبنااية وغيرها من أخصاب الحريري الذين سييون عليهم بلورة مشروعهم

أي وقـ د
ـت مضــى بتحييــد لبنــان عــن الصـراعات الخار يــة مــن خــال
ـك
اااتخــابي الــذي ا رـ ا
سيتمســك أكثــر مــن ِا
ا
في ر ون الدو العر ية وااتقاده استسالب المستقب للمحور الي اراـي و ةهـار
تدخالت حز
تصويبذ على ا

ينضم حز اللتائب إلى هذا التحالر.
الحريري كالخااع أماب الحز  .وقد
ا

القوات ..الحريري ..عون
خلفيــة موقــر األخي ـرة مــن
فــي هــذه األثنــاء يبــدو ا
ثمــة فجــوة فــي العالقــة بــين الحريــري والق ـوات علــى ا
أن ا
سياسياً.
استقالة رئيس الحيومة الذي اعتبرها طعنة في العهر عبر رهااها على ااتهائذ
ا
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حز القوات الذي يعتبر افسـذ عـ ار العهـد والـذي وقـر وراء وصـو عـون إلـى رئاسـة الجمهوريـة كمـا
اتيــون يبـدو اليــوب فـي موقــر الــدفا
يقـو القو ا

اليوب يحاو

اهداً ترميم عالقتذ مع المستقب .

لمهمـة إحــداث رــرخ بـين عــون وحـز
فبعـد تصـ اـديذ ا

هــا هــو

معني ـة بمــا عسـ اِـر إليهــا عــن
حاولــت الق ـوات فــي بــادىء األمــر حســب الــبعن إةهــار افســها كواهــا غيــر ا
أن عالقتهـا مـع الر ـ علـى أفضـ مـا يـراب أو فـي
اازعاج الحريري محاولـ ًة بشـتاى الوسـائ والطـرل أن تعثِبـت ا
أسوأ األحوا

تمر بفترة غيمة صير اا مة عن سوء تفاهم ستنتهي مفاعيلذ سريعاً من دون أن تترك أي
اأاها ا

أثر على التحالر ااستراتيجي ما بين الجاابين.

للـن مــا لاد مـن اازعــاج مسـ ولي القـوات اللــالب الـذي أعلنــذ الحريــري عـن "البحصــة" التـي "ســيباقها" ومــا
ذكره عن أح از سياسية طعنتذ في العهر إذ قا " :هناك أح از سياسية حاولت أن تجد مياااً لها في األلمـة

من خال الطعـن بـالعهر وأاـا سـأتعام مـع هـذه الحـاات كـالا علـى حـدة" إيـاف ًة إلـى تصـر د
يحات مبارـرة مـن
المقر ين منـذ .ومـا لاد مـن الفجـوة بـين الجـاابين عـدب حصـو اللقـاء المنتعـر بـين الحريـري و عجـع فـي مقابـ
ا
لقاءات عقدها الحريري مع قادة كثيرين في المحور اآلخر ومنهم رئيس تيار المردة النائب سليمان فراجية.
عمليـاً الــذي وقـر إلـى ااــب الحريـري عبـر تأييــد
اتيـون عــن أافسـهم باعتبـارهم الطــرف الوحيـد ا
ويـدافع القو ا
مضمون استقالتذ التي قادت إلى اا تما ااستثنائي للحيومة واالتزاب الفعلي بسياسة النأي بالنفس.
ـق البحصــة" التــي كــان مــن رــأاها أن تقلــب األويــا مــع الق ـوات وقــد ييــون هــذا
وقــد أر ــح الحريــري "بـ ا

التأ ي مفيـداً فـي عالقتـذ المسـتقبلية مـع القـوات و ن كااـت لـن تعـود كمـا كااـت فـي المـدى المنعـور علـى أقـ

ـتم التـداو بـذ
تقـدير وسـييون مـن رـأاها إعـالن الطـالل قبـ أرـهر قليلـة مـن اااتخابـات وس ا
ـتلرص بـذلك مـا ي ا
عن التحالر الخماسي فيها.
ويقــو متـابع للعالقــة بــين ميواــات قــوى مــا كــان عيعــرف

هجوميــة
أن القـوات إاتهجــت سياســة
 14آذار ا
ا

يتعزل يوماً بعد آخر عبر موقر قواتي م اداه الرغبة في تحسين
تجاه الحريري بضوء أخضر سعودي واألمر ا

العالقة مع الحريري وللن من دون استجداء هذا األمر.
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أن لعيم المستقب لم يعهر أي رغبة في إعادة العالقة مع لعيم القوات سمير عجـع إلـى
ويقو مراقبون ا
سابق عهدها بـالرغم مـن الرسـائ العت اريـية التـي أرسـلتها القـوات التـي يبـدو ان عالقتهـا مـع التيـار الـوطني
الحر تشهد هي ااخرى بعن التذبذ
التقار اللبير بين عون وحز

اتيجة مـا تقـو ااـذ اختـ از للموقـر علـى السـاحة المسـيحية ايـافة الـى

.

تخبطاً يعيشذ عجع في كيفية مقار ة العالقة مـع الحريـري بعـد عودتـذ عـن ااسـتقالة وا
والواقع ا
ثمة ا
أن ا
مما آلت إليذ العالقة اليوب.
عيخفى اازعا ذ ا
ـيقرره الحريـري افسـذ علـى
ويقو البعن أن تطور هذه العالقة مرتب بالعديد مـن العوامـ أبرلهـا مـا س ا
مستوى تحالفاتذ المحلية والقليمية بالرغم من اأاذ يعهر حماسة لتعزيز تفاهمذ مع عون في ري خاص.
يحــرص عجــع علــى الحفــا علــى خ ـ الر عــة فــي تعاملــذ مــع مــا يصــدر عــن الحريــري الــذي ا يبــدو
ممــا عيحيــى
مسـتعجالً لتحديــد لقــاء مــع األو مــا يطــرح العديــد مـن عالمــات الســتفهاب ويعـ اـزل هـوا س القـوات ا
أن رئـيس الجمهوريـة يعتبـر موقـر
عن تحالر كبيـر بـين عـون والحريـري .هـذا مـع العلـم أن الـبعن يشـير إلـى ا

عجع من استقالة الحريري مو ا هاً يده هو أيضاً ا إلى رئـيس الحيومـة فقـ  .ويلفـت مراقبـون لموقـر القـوات
النعر إلى أن عجع يعلـم تمامـاً أن ا عـودة إلـى الفتـرة الذهبيـة فـي العالقـة بـين القـوات والتيـار الـوطني الحـر
للتحرك لل ا فريق.
يشجع على ذلك وسيترك هامشاً
ا
خاصة وأن القااون الاتخابي الحالي ا ا

من هنا ا تبدو القوات في وارد إبداء أي تنال تجاه عون الـذي تتاهمـذ أوسـاط قواتيـة منهـا مـن لـم تلـن

رايية عن تفاهم مع ار أساساً بأاذ ا يضيع لحعة في سبي التحضير لالاتخابـات الرئاسـية المقبلـة .ويعتبـر

أن عون يريد منذ اليوب إيعاف باقي القوى على الساحة المسيحية من اللتائب إلى تيار المردة وصـواً
ه اء ا
إلى القوات ويراهن في المقاب على تعزيز عالقتذ مع ك دا من تيـار المسـتقب و نـبالط باليـافة إلـى الثنـائي
وحركة أم .
الشيعي حز
لتلت ـ
ثمــة تحضــي اًر ا
للــن األوســاط تقــو أن هــذه السياســة لــن تفيــد فــي احتلــار الســاحة المســيحية إذ إن ا
و قايــا اليمــين
مســيحي قوامــذ م ـن المتضـ اـررين مــن محــاوات العــز تلــك والنــاقمين علــى التحــالر مــع حــز

المسيحي في سبي قلب الدافة على عون.
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وتريــد الق ـوات إيصــا رســالة هامــة مــن و هــة اعرهــا "لمــن يعنيــذ األمــر" هــي أاهــا مايــية فــي التحضــير
لالاتخابات على طريقتها بمعز عن ك التحالفات التي ستبقى منفتحة عليها حتى اللحعة األخيـرة ولـن ت لـق
اأيــة أب ـوا
المطاف.

للنهــا تريــد القــو اأاهــا ســتخوض ااســتحقال ولــو بقيــت وحيــدة فــي اهايــة
فــي و ــذ الســاعين إليهــا ا

أن طبيعة القـااون اااتخـابي الحـالي القـائم علـى النسـبية مـع الصـوت
ويقو م ا
طلعون على موقر القوات ا
التفضيلي ا تعطي التحالفات األولوية وأن في إميان القوات خوض ااستحقال بمفردها وتحقيـق مـا تقـو أاـذ
أن الصــوت التفضــيلي لــن يشـ اـي عقــدة لهــا كواهــا تعــرف كيــر تعم ـ علــى تقســيم هــذه
اتــائج إيجابيــة علم ـاً ا
األصوات بين محال يها ومناصريها.
ِ
أن ألمة الثقة التي تزداد عمقاً مع الوقت مع المستقب
وعلم في الساعات األخيرة ا
ع
منــة ألحــد
أن ا ا
عــن إخـراج ولراء القـوات مــن الحيومــة دفعــت بــالقوات إلــى الــدفا عــن موقفهــا بالتشــديد علــى ا
بتولير حز ها كون الحيومة ليست مللاً خاصاً ألحد ب هي ااعياص للتمثي النيابي الشعبي.
معطوفـة علـى اللـالب

ِ
يشرفهم التوا د مع البعن في الحيومة الحالية بينما يختارون هم
اتيون إلى ا
وذهب القو ا
حد القو اأاذ ا ا
توقيت ااسحابهم منها.
ِ
متحمس للقاء الحريري وغير
حد التسريب اأاذ غير
إياف ًة إلى ذلك ذهب عجع في تصعيد موقفذ إلى ا
ا
ةلِــم" للواــذ تـ اـم تصــويره بأاــذ تــامر علــى الحريــري الــذي بــات عليــذ هــو
ـتعد لــذ خاصــة و اأاــذ يعتبــر اأاــذ قــد " ع
مسـ ا
د
يعو على لقاء يجمع الطرفين.
البح عن ح ا لهذه المعضلة التي ا عالقة لجعجع بها وعندها يمينذ أن ا
أن مسـ ولي القـوات ليسـوا فـي وارد تقـديم
فإن ا مبادرة قريبة من القوات فـي اتاجـاه الحريـري كمـا ا
من هنا ا
اأيــة رس ـائ إيجابيــة بعــد اآلن باتجــاه الحريــري الــذي بــات عليــذ هــو أن يجــد حــالا للمشــيلة كمــا تقــو األوســاط
اتية.
القو ا
ِ
ثمة مسا د اداية لعادة وص ما ااقطع أو ترميمذ على أق ا تقدير وهناك
وعلم في الساعات األخيرة ا
ع
أن ا
ثمـة مواقـر إيجابيـة علـى هـذا الصـعيد
اتاصاات اارطة لترطيـب األ ـواء ويقـو متـابعون لمواقـر القـوات أن ا
للتوصـ إلـى كسـر الجـدار الـذي يعلـو مـع الوقـت بـين الطـرفين ااهيـك
من دون اأية أوهاب حو أي مدى لمني
ا
ستبعداً في المدى المنعور.
عن اللقاء بين الحريري و عجع الذي ا ي از عم ج
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فإاهــا أقـ ا حـ اـدة للــن مــا رــابها منــذ اســتقالة الحريــري وموقــر القـوات
أمــا علــى صــعيد العالقــة مــع عــون ا
منها سييون عائقاً أماب اأية لقاءات قمـة بـين عـون و عجـع ا بـ بـين عجـع والـولير بـران باسـي  .وسـييون

الحد من ت ار ع العالقة والعم على التخفير من الخسائر الحاصلة.
العم
منصباً من القواتيين على محاولة ا
ا

13

