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يتعــزم مــع مــرور الوقــا التحليــا القــاشم علــى اســت عاد تش ـ يا الح ومــة فــي وقــا قريــب تيجــة
عواما عدة أهمها خارجي تـدفع الفريـا الحليـ ،أو لنقـا المـوالي للمحـور اأميركـي والسـعود
خاصة إلى عرقلة التألي.،
وإذا كنا ال ست عد بعض العوامـا الداخليـة القاشمـة علـى توميـع صصـا القـول الداخليـة علـى إثـر
اال تخابات النيابية إالاأن العاما اأهم ي قى خارجيا إقليميا على وجه التحديد .وقـد تـنفا الفريـا
الم ـوالي للريــاا الصــعداء مــع تأجيــا معركــة إدلــب فــي ســوريا فــي ـ اـا اقت ـراف فــرا العقوبــات
اأميركيــة علــى إي ـران وه ـ ا العامــا قــد يش ـ ا ا الورقــة اأخي ـرة فــي يــد ه ـ ا الفريــا ال ـ

يعــو فــي

ش ا م الغ به على تلك العقوبات معتقدا بأ ها ستش ا رافعة للموق ،السعود في المنطقة.
يمر بعض الوقا ق ا إيقان ه ا الفريـا بعقـم رها اتـه خاصـة مـع اقتـراف القـرار
ومن
المرجح أن ا
ا

النهــاشي عــن المح مــة الدوليــة فــي التيــا ال ـرشيا رفيــا الحريــر والتــي يترقــب الفريــا الســعود
االميركــي اتاهامهــا لحــزف هللا به ـ ا االلتيــا

وال خفــي أن ه ـ ا الق ـرار بــرلم عقمــه المرتقــب فــي

أصــداث تيييــر فــي الخارطــة السياســية الل نا يــة أو علــى صــعيد قــوة صــزف هللا فــي ل نــان والمنطقــة
يمر مرور الكرام.
إال أ ه قد ال ا
وقــد تجــر محاولــة أميركيــة لكســب الوقــا قــدر اإم ــان ق ــا تشـ يا الح ومــة التــي تــرل واشــنطن
أن الحــزف يح ــتفذ بنف ــوذ ق ــو فيهــا ال ب ــا إن بع ــض اأوس ــال اأميركيــة تعت ره ــا ص وم ــة يه ــيمن
الحزف عليها.
ويشــير بعــض المتــابعين إلــى أن العرقلــة الحاليــة لتش ـ يا الح ومــة ال تكمــن فــي فق ـ فــي صصــة
الفريا الحلي ،للرياا ولألميركيين في الح ومة المرتق ة با أيضا تتعلـا بمـا يطالـب بـه الحـزف
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فيهــا .فــكذا كــان أعــداء الحــزف لــم يتم ن ـوا مــن منعــه مــن التميــا بعــد استحصــاله مــن جديــد علــى
شرعية شع ية ك يـرة تك ـر مـع االيـام بـرلم القـا ون النسـ ي الـ

خـاا معـه الحـزف تح اـديا ك يـ ار

إالاأن معركة هؤالء قد تتميا في المق ا من اأيام في منع الحزف مـن الولـو إلـى اللع ـة السياسـية
الحقيقي ــة لتنفيـ ـ م ــا تنتر ــر من ــه شـ ـراشحه الش ــع ية منـ ـ مم ــن طوي ــا الحص ــة الوام ــة ف ــي الس ــلطة
التنفي ية.
وق ــد رشـ ـح ف ــي اأي ــام اأخيـ ـرة أن الح ــزف يرل ــب ف ــي الحص ــو عل ــى و امرة الص ــحة وه ــو أم ــر
ثم ـة رفــض إيــالء الحــزف تلــك الــو امرة علــى سـ يا الميــا
مشــرو  .لكــن علـم أن ا
الو امرات المؤثرة.

مــع ليرهــا مــن

وق ــد س ـ اـربا دواش ــر مخاص ــمة مأو معادي ــةح للح ــزف ب ــأن اأخي ــر يطال ــب ب ــو امرة الص ــحة لتمري ــر

صــفقات أدويــة اي ار يــة ليــر مطابقــة للمواصــفات كمــا أ ــه يريــد تــوفير بــداشا لإي ـ ار يين المق لــين
على عقوبات ع ر الساصة الل نا ية.
ويشـير هـؤالء إلـى أن ذلـك يتـزامن مـع اأص ـام التـي ستصـدرها المح مـة الدوليـة الخاصـة بل نـان
فــي صــا تضـ اـمنا إدا ــة لحــزف هللا فــي جريمــة التيــا الحريــر
ل نان وعلى الصعيد الدولي .ويضيفون أن االتحاد اأوروبي ال

ســتكون لهــا تــداعيات ك ي ـرة فــي
يفصـا بـين الجنـاصين العسـ ر

والسياسي في الحزف قد يتخالى عن ه ا الفصا ليعت ر الحزف كامال مصنفا في إطار اإرهاف.

وب ـ لك فــكن الحــزف لــن ي ــون فــي مقــدور إب ـرام أاي ـة اتفاقــات دوليــة س ـواء ع ــر و امرة الصــحة أو
الومرات الهامـة لـيخلا هـ ا التحليـا إلـى اعت ـار أن أ ص ومـة تؤلـ ،بالصـيية التـي
ليرها من ا

يطال ــب به ــا ص ــزف هللا م ــع صلفاش ــه س ــتكون تيجته ــا كارثي ــة عل ــى ل ن ــان بفع ــا ردود الفع ــا الدولي ــة
الس ــل ية الت ــي س ــتلقاها هـ ـ ا إذا اعت ر ــا أ ــه س ــي ون ف ــي مق ــدورها العم ــا ف ــي ــا ــرو

معادية كما في ا تراجع االهتمام بل نان عربيا وعالميا.
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يتوقعــه ال ـ عض فــي النصــ ،اأو مــن العــام

فــكن ق ـرار المح مــة الدولي ـة ال ـ

المق ا لن يساهم سول فـي تـوتير اأجـواء الداخليـة بينمـا يعلـم تيـار المسـتق ا تمامـاأن قـ ار ار كهـ ا
لــيا مــن شــأ ه تيييــر اأوضــا فــي الـ الد إالاإذا اعت ر ــا أن الهــد

اأو لهـ ا التيــار يتميــا فــي

الهشأصـال فـي الـ الد مـا سـي ون وبـاال علـى الـ الد ك ـا
وهز االسـتقرار
ا
توتير اأجواء الداخلية ا
وعلــى تيــار المســتق ا وخاصــة علــى رشــيا الح ومــة الم لــ ،ســعد الحريــر ال ـ يــولي االقتصــاد
برمته ال
أولويته ال با إن مشروعه ا
لكــن معــيم تيــار المســتق ا الـ

ورثه عن أبيه عماد االقتصاد.

يجاهــد لمحاولــة ا قــاذ اســتم ارريته علــى أر

ال ـ الد وهــو أمــر ال تتيحــه ســول الرــرو
االقتصــاد فــي ــا مخــاو

الزعامــة السـ اـناية فــي

الهادشــة التــي تــوافر اســتق ار ار يتــره هامشــا مالشمــا لنمــو

جداي ـة عليــه كمــا عل ـى اللي ـرة الل نا يــة لــن ي ــون فــي مقــدور مواجهــة
ا

القرار السعود الهاد إلى محاولة لي ذ ار صزف هللا في ل نـان وإذا لـم ي ـن هـ ا اأمـر متـواف ار
ا
برمت ــه اعتق ــادا م ــن أن هـ ـ ا اأم ــر س ــيوافر أرض ـ اـية ال تش ــا الس ــعودية م ــن المس ــتنقع
إيـ ـ اء ل ن ــان ا

اليمني و روفاأكير مالءمة ال تقا هادلء للسلطة الوراثية في السعودية.
في كا اأصوا

لن تخر اأسابيع المق لـة بحـا د ارمـاتي ي للمعضـلة الح وميـة وهـو أمـر يجهـد

عليه صلفاء السعودية في ل نان وإذا كـان الحريـر هـو الحليـ ،اأوضـح الـ

يقـ ،فـي الواجهـة

إالاأ ان الحليفين القويين والقادرين على التحره على اأرا والشيب هما القوات الل نا يـة والحـزف
التقــدمي االشــتراكي ذلــك أن المســتق ا ي ــدو أقــا مــن كو ــه قــاد ار علــى مواجهــة أ ع ــق باســتقرار

ال الد واستطرادا بسلمه اأهلي.
وعلــى الــرلم مــن بعــض التسـري ات التــي قالــا إن القـوات واالشــتراكي يم ــن أن ينــتقال إلــى ضــفة
المعارضة إذا ما بقيا اأمور على صالها ي دو أن ميا هـ ا الخيـار ليـر وارد علـى اإطـال
بالنسـ ة إليهمــا وال بالنسـ ة إلــى رشــيا الح ومــة الم الـ ،الـ
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كما أن ه ين التنريمـين يجهـدان فـي معركـة ك ـرل لجنـي صصـتهما فـي السـلطة وخاصـة القـوات
التنريم الجاشع لحصد الو اش ،واالمتيامات المسيحية.
ويتصـ اـر التنريمــان علــى أســا
معــيم االشــتراكي وليــد جن ـ الل ال ـ

أن الح ومــة ال يم ــن أن ت صــر النــور مــن دو همــا وخاصــة

ســي ون فــي اســتطاعته اإ ادعــاء بــأن الح ومــة افتقــدت م او ــا
ميياقيـا واأهـم أ ـه لـن يـد هـ ا اأمـر يم اـر وهـو فـي مقـدور تحريـك شـارعه وصتـى القيـام بمـا هــو
صسأن اأصداث قد تتجاوم .
أخطر إذا أ ا
علـى أ ــه مــن المم ـن اإقـرار بــأن الحريــر سـيقاتا لمنــع تشـ يا أيــة ص ومـة برشاســته بمعــز عــن

صليفيه علماأن عالقتـه بهمـا شـهدت بعـض االهتـ ازمات فـي األو ـة اأخيـرة سـواء مـع جعجـع بعيـد
اصتجـام فـي السـعودية أو مــع جنـ الل فـي مرصلــة اال تخابـات النيابيـة ومـا رافقهــا مـن سـوء تفــاهم.

وســي ون الحريــر مطال ــا بالتمســك باالضــال اليالثــة للحلــ ،الســعود فــي ل نــان خاصــة وان
ه ين الحليفين سيقدمان له يد العون في صا تش يا الح ومة .والقضايا التي سـي ون علـى هـؤالء

الزعمـاء اليالثــة التصــد لهــا ك يـرة ومـن بينهـا العالقــة مــع ســوريا خاصــة أن الحريــر يشــعر أن
هنــاه مــن يريــد االســتفراد بــه فــي الح ومــة لفــرا أمــر واقــع عليــه يوافــا عليــه رشــيا الجمهوريــة

ـردد بعــض
ميشــا عــون لجهــة إعــادة إصيــاء العالقــات مــع النرــام فــي ســوريا إضــافةإلى مــا يـ ا
المس ــتق ليين ص ــو ايـ ـة الح ــزف ومع ــه الحلف ــاء تض ــمين ال ي ــان ال ــومار رفض ــا لض ــلو ل ن ــان ف ــي
العقوبات الفروضة على إيران تحا عنوان النأ بالنفا.

التصد لقضـايا مـن هـ ا النـو مـع اهتـزام الحلـ،
ل ا ي دو الحرير في صاجة لحليفيه لمحاولة
ا
ال أ شأ مع رشيا الجمهورية ال ي دو أ ه بدأ ي تعد بخياراته عـن الحريـر وقـد ي ـون متاجهـا

فــي المق ــا مــن اأيــام إلــى التشــابك مــع معــيم المســتق ا مــع عودتــه مــن رصالتــه الخارجيــة إذ إ ــه
ليا في مقدور االستمرار طويال على ه ا المنوا من صا الالمراوصة.
تتركز على العقدتين المسيحية والدرمية في الدرجة اأولـى
وقد بات معروفاأن العواشا الح ومية ا
ومــن ثــم السـ اـناية لــيا أن االخيـرة ال تـوام العقــدتين اأخـريين أهميــة بــا أ هــا قابلــة للحــا أكيــر
منهما ومن بعدها العقدة الدرمية ومن ثم تلك المسيحية التي تعت ر اأهم.
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أقال ـه بالنس ـ ة إلــى معــيم الق ـوات الل نا ي ـة

ويتصـ اـدر الموضــو المســيحي العقــد كلهــا كو ــه ي ـرت
بالصـ ـ ار عل ــى الرشاس ــة .ويج ــب اإش ــارة إل ــى أن جعج ــع كم ــا ه ــو ــاهر وميلم ــا يش ــير أعض ــاء
ومناصرو القـوات ال يرلـب فـي المواجهـة مـع العهـد والـرشيا ميشـا عـون وهـو لـيا مرتاصـا إلـى

وصو الخالفات إلى ه الدرجة كون هدفه في الدرجة اأولى الهجوم على صصـته فـي السـلطة
السياسية بعد صرمان طويا كما يعتقد.
وقد صاو جعجع طويال وال ي از

التمييز بـين عـون ورشـيا التيـار الـوطني الحـر ج ـران باسـيا

منافسه اأو علـى الرشاسـة مه ـ ا يعتقـد جعجـع بينمـا المنافسـة اأهـم هـي بـين باسـيا ومعـيم تيـار
المردة سليمان فر جيةح محمال باسيا مسؤولية وصـو اأوضـا إلـى هـ ا الح اـد مـن التـوتر وفـي
جع ــة القـواتيين الكييــر لكــي يروو ــه مــن اتهامــات فــي صــا باســيا مال شــك بــأن الكييــر يتـواتر إليــه

يشن صربا علـى القـوات شـ يهة بـالحرف التـي شـنها عـون خـال فتـرة الوجـود
منهاح ليا أقلها بأ ه ا
السور .
مــن هنــا يق ــو كييــرون فــي الش ــار الق ـواتي بــأن العق ــدة هــي مســيحية – مس ــيحية وليســا عن ــد

الدروم .وثمة إرادة ك يرة لدل جعجع تتي ل مـن تأييـد قـواتي ك يـر لـدل القواعـد بعـدم الت ارجـع أمـام

التيــار الــوطني الحــر إذ يقولــون أن عهــد التســويات والتراجعــات وال ـى إلــى ليــر رجعــة متس ـالحين

بتفســيرهم لحجــم تميــيلهم النيــابي الـ

يقولــون أ ــه وصــا إلــى مــا بــين  35الــى  36فــي الم ــة مــن

المسيحيين مـا يخ اـولهم بالحصـو علـى خمسـة ومراء ويشـيرون إلـى أن طروصـاتهم ال تحـوم فقـ
على موافقة الحرير با على موافقة رشيا المجلا النيابي يه بر .
وقد عادت اأمور بين القوات والتيار إلى المربع اأو

ال با إن الفترة المق لـة تنـ ر بالمزيـد مـن
يعما على تحريضـه يعت ـر

التشدد خاصة وأن جعجع المتسالح بالدعم الخارجي السعود ال
ا
فسه العاما اأهم إيصا عون إلى الرشاسة بعد أن كا ا اأمـور قـد صسـما لصـالح معـيم تيـار
المردة سليمان فر جية.
مــن الواضــح أن ثمــة صــرف إرادات تع ــا صــرف الوجــود بــين الطــرفين الق ـوات والتيــار الــوطني
مصر علـى
اا
الحر وبينما يحشر التيار القوات لدفع جعجع الى الخرو من الح ومة ي دو اأخير
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أن ال ص ومة مـن دون تنريمـه وهـو بـ لك يع ـا دعمـا خارجيـا أوهمـه بميـا ذلـك الـ أر  .ويتسـلح
جعجــع بعالقــة جيــدة مــع المســتق ا واالشــتراكي ومــع رشــيا المجلــا النيــابي يــه بــر

وبعالقــة

مض ـ وطة ممــؤخراح مــع المــردة وملجومــة مــع الكتاشــب ويقــو القواتيــون ان العالقــة مــع صــزف هللا
فيها تقاطع في بعض الملفات الداخلية ومنها ملـ ،الفسـاد إالاأن الخـال

اسـتراتيجي بعيـد المـدل

يتعلا بعناوين ك يرة.

ف ــي المحص ــلة بالنسـ ـ ة إل ــى القـ ـوات ف ــكن هـ ـ ا التنر ــيم ي ــدو أ ــه ق ــد دخ ــا مرصل ــة خـ ـ الحييي ــة

المســيحية الخاصــة بــه وهــي قــد تكــون ش ـ يهة بمرصلــة التأســيا بعــد ا فصــا التنرــيم عــن صــزف
يصور جديدا ومنفتحا على األخر ربطـا بطمـو رشاسـي عميـا
الكتاشب وإن كان بمفهوم يريد أن ا
لدل جعجع.

يعتمــد جعجــع فــي صربــه مــع عــون وفــي طريقــة ليــر م اشـرة فــي مواجهــة صــزف هللا علــى الــدعم

السعود وهو تم ا ـن مـن اإث ـات أ ـه صليـ ،صـلب ال ل ـار عليـه للريـاا وقـد تم ا ـن مـن إث ـات
فسه شع ايا ع ـر اال تخابـات وقا و هـا النسـ ي الـ ي اـر صضـور ولـيا اعتمـاد علـى األخـرين

ليســتطيع اإ ادعــاء بأ ــه الشـريك المســيحي القــو مستحضـ ار الـرشيا الل نــا ي اأسـ ا بشـير الجميــا
ال ال ي از الرمز اأبرم بالنس ة إلى المسـيحيين فـي ل نـان وم ـر ار شـعاراته ليرهـر بأ ـه خليفتـه
الشرعي والمؤتمن على صلمه في قيام الدولة.
وبن ــاء عل ــى م ــا يق ــو بأ ــه ش ــرعية ش ــع ية صققه ــا ي ن ــي جعج ــع عالقات ــه م ــع اأفرق ــاء يحر ــى
بمق ولي ــة ل ــدل الش ــار الس ــني يحس ــن عالقت ــه ب ــدعم س ــعود

م ــع ال ــزعيم ال ــدرم اأب ــزر ولي ــد

جن ـ الل ويح ــاو خ ــر الــرفض الش ــيعي ل ــه ع ــر خط ــين اال فت ــا علــى صرك ــة أم ــا ومحاول ــة
التعديا قدر اإم ان من خطابه المتشدد تجا صزف هللا.
ها يعني كا ذلك أن الرشاسة بالنس ة إلى جعجع لير مستحيلة؟
ي ـدو مــن الســابا أوا ــه الح ــم علــى ذلــك ق ــا أكيــر مــن أربــع ســنوات علــى هـ ا االســتحقا

لكــن

ماضي ه ا الرجا وتنريمه لن يمحى مـن ذاكـرة الل نـا يين وقـد ي ـون ا فتاصـه القـاشم صاليـا رفيـا

وال يم ن له اال تقا فجأة من مقلب الى آخر وهو ربما ال يريد ذلك وقـد ال يحصـا علـى الضـوء
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ـرجح أن ي ـون لجعجــع فــي المسـتق ا القــدرة علـى التعطيــا أكيـر منهــا القــدرة
اأخضـر لــه ومـن المـ ا
على اإ جام.
واذا كا ا مزايدات جعجع تفيد في بعض الشار المسيحي إالاأن إصال ذات ال ـين مـع التيـار

ت ــدو ضــرورية لــه وهــو لــن يســتطيع إصــداث الخــر المطلــوف والحصــو علــى مــا يطالــب بــه فــي
الح ومة المق لة ع ر لهجة التحد

ومخاصمة النجم الصاعد للتيار ج ران باسيا.

لكن الخ ال يا ي للمواق ،الصادرة عن كا من القـوات والتيـار يؤشـر إلـى صـعوبة تحقيـا تهدشـة
صل ة صاليا وعلم على ه ا الصعيد أن الحوار السياسي متوق ،صاليا بين قيادتي التيار والقوات
ال بــا علــى الصــعد كافــة وعلــى كــا المســتويات .وبينمــا يركــز جعجــع علــى الموضــو الح ــومي

ي ــدو التيــار فــي وارد الحصــو علــى رممــة كاملــة فــي العالقــة وقــد بــات واضــحاأن عــون وباس ـيا

يريــدان الــتخلا مــن اتفــا معـراف وإن كا ــا لــم يعلنــا ذلــك صـراصة تحــا عنـوان إن هنــاه صاجــة
الى مراجعة عميقة وشاملة لتجربة تط يقه تتجاوم صدود المطالب الح ومية.
وي ــدو صســب المعطيــات أن جعجــع قــرر أن يعــود إلــى المربــع اأو فــي التفــاوا رافعــا مــن
ســق ،مطال ــه مراهنــا علــى المتييـرات وهــي ليســا المـرة االولــى التــي تي ــا تلــك المتييـرات عقــم
خياراته .وإذا كـان فـي مرصلـة اسـتعار أوار الحـرف المسـيحية قـد أصـاف فـي بعـض الخيـارات ع ـر
ا قالبه على معيم الكتاشب في اليما ينيـات أمـين الجميـا ومـن ثـم الرجـا القـو فـي القـوات الل نا يـة

إيلــي ص يقــة ومــن بعــدها خروجــه علــى ص ــم العمــاد ميشــا عــون وتأيي ـد التفــا الطــاش ،إالاأن

اأميلــة علــى عقــم تلــك الخيــارات كيي ـرة فــي مرصلــة مــا بعــد اتفــا الطــاش ،وأبرمهــا رها ــه علــى
ـرد علـى الشـرعية الل نا يـة وصاضـنها السـور
بجداية تم ا
االست يار بالساصة المسيحية وعدم قناعته ا
م ــا اأدل إل ــى س ــجنه إض ــافة إل ــى أميل ــة أخ ــرل بع ــد خروج ــه م ــن الس ــجن .وإن ك ــان ت ــم خرقه ــا
بمساهمته في إيصا عون إلـى الرشاسـة ع ـر التنامـه التأييـد المسـيحي الك يـر للتفـاهم الـ

أبرمـه

مع الرجا.
فــي م ـواماة ذلــك ي ــرم موضــو وليــد جن ـ الل .أ العقــدة الدرميــة التــي ال ت ـوام تلــك المســيحية
عمقا لكنها مطروصة بشدة.
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في اأيـام اأخيـرة أبـدل جنـ الل بعـض الليو ـة فـي موضـو الح ومـة كمـا فـي مواضـيع خالفيـة

أخرل على رأسها موضو العالقات الل نا ية السـورية وتلميحـه إلـى ق ولـه ميـارة وم ارشـه إلـى سـوريا
هــو بعــق برســاشا علــى هـ ا الصــعيد وإن صــاو تيطيتهــا بت ارجــع مــدرو

بعــد ســاعات مــن بعيــه

تلك الرساشا.
يق ـ أر جن ـ الل واقــع الشــار فــي اللحرــة المناس ـ ة .فعــا ذلــك خــال أصــداث أيــار  2007بعــد أن
بليــا الموســى رق تــه وت ارجــع سياســيا لصــالح اتفــا الدوصــة .كمــا فعــا ذلــك فــي العــام  2009مــع
ابتعــاد عــن قــول  14آذار .اليــوم ال يـ از هــاجا جنـ الل هــو التوريــق وتــأمين الطريــا الســالك
لنجله تيمور في س يا ترسيخ معامة درمية هادشة .وهـو لـ لك يحـاو تـداره مـا صصـا فـي الشـار
المســيحي الــدرم بعــد أن لمــا خطــورة اأرا ومــا يحصــا فيهــا علــى صــعيد الحــزف التقــدمي
االشتراكي والتيار الوطني الحر مع عـدم قـدرة السـيطرة علـى الجمهـور فـي مواقـع التواصـا ومـا قـد
ينع ا على الشار على االرا.
من هنا كان تلميحه إلى تسوية علـى الصـعيد الح ـومي مـع اسـتمرار الفيتـو علـى الناشـب طـال

أرســالن .وبالفعــا عل ـم أ ــه مــن دون الم اليــة بالتفــا

تركــا مواقــ ،جن ـ الل رد فعــا إيجــابي

ويشير متابعون لعملية التألي ،على خـ العقـدة الدرميـة أن مواقـ ،جنـ الل خرقـا الجمـود السـاشد
مع اأخ بعين االعت ـار الشـرول التـي صـددها وهويـة الوسـي الـ

سـيتولى إخـ ار هـ العمليـة

علماأن الوسي اأكير أهلية للقيام بـ لك هـو رشـيا مجلـا النـواف يـه بـر

بعـد تشـ يك جنـ الل

بقدرة رشيا الح ومة سعد الحرير على ترجمة موقفه الداعم له .فهو قا أ ه لم يـر صتـى اللحرـة
لمـح إلـى ذلـك عنــدما تحـدث عـن اسـت عاد و امرات وام ــة
أ صـدل إيجـابي لهـ ا الـدعم المعلــن وقـد ا
عن صصته الدرمية في أاية تش يلة رفعها الرشيا الم ل ،الى رشيا الجمهورية.
وقد يلقى ه ا اأمر دفعة ع ر تألي ،لجنة مشتركة تعما برعاية المـدير العـام لألمـن العـام اللـواء
عا

إبراهيم على تسوية الخالفات على جميع المستويات بـين االشـتراكي والتيـار الـوطني الحـر
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على أن يجهـد الطرفـان لتـداره اأسـوأ خاصـة وأن أصـداث اأرا كا ـا تؤشـر إلـى واقـع خطيـر
كان معطوفا على صرف إدارية في الدولة بين جن الل والتيار الوطني الحر.
وضـ ـواب ال تس ــمح ب ــأ

ـك العق ــدة الدرمي ــة ض ــمن س ــقو
وي ــدو أن جنـ ـ الل ق ــد اتاخـ ـ قـ ـرار بف ـ ا
ا تصــار لييــر مــن القيــادات الدرميــة لكنــه إلــى جا ــب اســتعداد لتحجــيم دور فك ــه لــن يق ــا بــأن
يقطفها أصد لير من الدروم وليا أرسالن هو وصـد المسـتهد
العربــي وشــام وهــاف ال ـ

بـا أيضـا رشـيا صـزف التوصيـد

يقــود طرصــا يعت ــر وســطيا بــأن ي ــون الــومير الــدرم اليالــق قري ــا منــه

متسالحا بما صققه في اال تخابات اأخيرة في الشو .

يرمي جن الل الكرة في ملعب لير هو ال يريـد أن ي ـون فـي الواجهـة وطرصـه هـ ا يعـد صسـب
متــابعين لمواقفــه بــادرة صســن ايـة تجــا العهــد لكــن فــي المقابــا فــكن هـ ا التحــو ال يعنــي بــأ
ش ا من اأش ا إ تهاء اأممـة بـين اإشـتراكي والتيـار الـوطني الحـر وسـي ون اأمـر ع ـارة عـن

ت ريد لألمور ورل ة من ق ا جن الل بـأالا يقـود المعركـة مـع رشـيا الجمهوريـة ميشـا عـون ورشـيا
التيار ج ران باسيا وصيدا خصوصـا أن مواقفـه السـابقة كا ـا متقدمـة علـى تلـك التـي يت ناهـا مـن
هم في الج هة فسها معه أ القوات الل نا ية وتيار المستق ا.

ف ـي م ـواماة ذلــك ي ــدو اأمــر مرهو ــا فــي ــا المرو ــة الجن الطي ـة بموقــ ،رشــيا الجمهوريــة

خاصـة وأن معـيم القـوات سـمير جعجــع ال يـ از يـراهن علـى ت ارجــع عـون الـ

يعلـم أ ــه يواجـه فــي

مســألة تــألي ،الح ومــة موقفــا ســعوديا مســتعدا للتضــحية باالســتقرار الل نــا ي أقال ـه اقتصــاديا فــي
س يا منع سقوطه كما تعت ر الرياا في يد صزف هللا ال با إن أوسال التيـار تحـ ر مـن خطـة

سعودية صقيقية إقفا االبواف العربية في وجه العهد في س يا الضي على عون.

عمـا إذا كـان موقـ ،جنـ الل ج اـديا أو أ ـه ال يخـر عـن كو ـه منـاورة فـكن اليالثـي
ا
وبيض النرر ا
جداي ـة لخــرو ال ـ الد مــن عنــا الزجاجــة .وفــي
الحريــر وجن ـ الل وجعجــع ال ي ـ از لــم يقــدم م ــادرة ا
المقابا ال ي دو رشيا الجمهورية في وارد التراجع هو األخر.
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والواقع أن اأميلة علـى التشـدد العـو ي فـي الماضـي أكيـر مـن أن تحصـى .خـال صـرف التحريـر
العــام  1989ذهــب إلــى اأخيــر فــي مواجهــة النرــام الســور وكــان شــعار الشــهير سنكســر أر

صــافذ اأســد  .ولــم يت ارجــع ســول بعــد خســارته عس ـ ريا تحــا لطــاء إقليمــي ودولــي .اأمــر فســه
تكرر في محطات عديدة خال منفا ومن ثم بعـد عودتـه إلـى ل نـان فـي العـام  2005فقـد واجـه
معرـم اأفرقــاء السياســيين لوصـد فــي ا تخابــات ذلــك العـام وفعــا اأمــر فسـه بعــدها بأربعــة اعـوام
وذهب إلى خيار التفاهم مع صزف هللا مواجها م از لال ية الشار المسيحي.

وفي الماضي القريب في ممن الفراغ الرشاسي رفع عون شـعا ار قاطعـا إمـا أ ـا رشـيا للجمهوريـة
أو ال رش ــيا  .وتح ــم هـ ـ ا الش ــعار بال ل ــد لس ــنتين و ص ــ ،الس ــنة صت ــى تحق ــا ش ــرطه اأس ــا

بالرشاسة بعد أن اعتقـد كييـرون مبعضـهم فـي التيـار فسـهح أن وصـو عـون إلـى قصـر بع ـدا مـن
سـابع المسـتحيالت وأن الرجـا ســيتراجع بعـد أن يفقـد اأمــا لينتقـا ال لـد إلــى الخيـار ال ـديا ع ــر
اختيــار شخصــية ثا يــة لموقــع الرشاســة اأولــى وهــو مــا صصــا بالفعــا مــع اقت ـراف معــيم المــردة
سليمان فر جية من الرشاسة ال با تلاقيه التها ي بها ق ا ا تقالها إلى عون!

رف ــض مع ــيم التي ــار ال ــوطني الح ــر صينه ــا ك ــا الخي ــارات ومنه ــا أن ي ــون ص ــا ع الـ ـرشيا الـ ـ
يســتطيع تس ــميته بنفس ــه وص ــمد ط ــويال ومع ــه الحلي ــ ،اأوث ــا ص ــزف هللا الـ ـ

لـ ـوال لم ــا آل ــا

الرشاسة الى عون وإن كان اأمـر تلاقـى دفعـة هامـة مـع مـوقفي كـا مـن الحريـر وجعجـع ليصـا

رشيا التيار الوطني الحر إلى سطة الرشاسة.

فــي هـ اأثنــاء يـراهن الـ عض علــى تعــب عــون وإرهاقــه فــي موقفــه المتصـالب صيــا المســودات
ويلعــب هـؤالء لع ــة شـراء الوقــا مــع رشــيا الجمهوريــة مـراهنين

التـي تقـ ادم إليــه مــن ق ــا الحريــر
على أ ه كلمـا تـأخر الوقـا سيشـعر عـون بـأن الضـرر اأك ـر يرتـد علـى العهـد الـ

يفتـتح سـنته

اليالية بعد ي ،وشهر من األن فيتراجع صتما ويق ا بالح ومة التي يريدها ه ا ال عض.
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ويقو قياد في التيار الوطني الحر أن المعركة الحالية التـي يخوضـها رشـيا الجمهوريـة ليسـا
اأقســى إذ إن معركــة الرشاســة كا ــا أقســى المعــاره التــي خاضــها ولــم يت ارجــع فيهــا رلــم الج هــة
االعت ارضــية الواســعة داخليــا وخارجيــا ضــد والمعركــة الجاريــة صاليــا علــى خ ـ التــألي ،تكــاد ال
تقا

أمام المعركة السابقة وهو يعلم أ ه يواجـه الط قـة السياسـية التـي تقاسـما النفـوذ فـي مرصلـة

التس ـ ــعينيات مض ـ ــا

إليه ـ ــا ق ـ ــوة تنر ـ ــيم القـ ـ ـوات الل نا ي ـ ــة الـ ـ ـ

يخ ـ ــوا مع ـ ــه صـ ـ ـراعا عميق ـ ــا

وتاريخياعلى النفوذ في المناطا المسيحية ووجه ه ا الص ار آ ي إ ما جوهر مستق لي وتحديـدا
على من يقود الساصة المسيحية الصقا تحضي ار لمعركة رشاسة الجمهورية .من هنا يلعـب الطرفـان
كا أوراقهما وكالهما يريد تحطيم األخر وقطع الطريا عليه لكي ال يصا إلى موقع القيـادة فـي
الشار المسيحي.

وعلم أن جعجع لجأ أخي ارإلى لع ة ذكية ع ر اال فتا على خصمه وربما عـدو وهـو معـيم المـردة
سليمان فر جية وقد اأدل ه ا اأمـر إلـى وصـو االتصـاالت بـين الطـرفين إلـى تقـدم ك يـر ولكنـه
لم يسفر صتى األن عما هو معلن ورسمي.
ثمة ا فتاصا مقابال يجر بـين التيـار الـوطني الحـر وصـزف الكتاشـب
كما علم في مواماة ذلك أن ا
اأعــر لــدل المســيحيين والحــزف اأم للق ـوات وهــو أمــر يفيــد الطــرفين علمــاأن الكتاشــب لطالمــا
اادعى أ ه صزف رشيا الجمهورية وقد رفع مؤسسه بيار الجميا ه ا الشعار طويال.
المحصلة قد ي ون من مصلحة العهد التعجيا بالح ومة وااللتفـات إلـى اسـتقرار الـ الد علـى
في
ا
الصعد كافة إالاأاه من مصلحة األخرين تش يلها أيضا ويقو القيـاد المقـرف مـن عـون أ ـه إذا

مــا خاي ـر اأخيــر بــين تش ـ يا ص ومــة تش ـ ا ا إخضــاعا لــه وتيلي ــا لموقــ ،خصــومه وبــين تيليــب
موق ،التيـار و مصـلحة الـ الد ع ـر إبقـاء الوضـع علـى مـا هـو عليـه مهمـا طـا فك ـه سـيختار
يفضا اال ترـار لتشـ يا ص ومـة تسـاهم فـي إ جـا عهـد
ص ما الخيار اليا ي .ويضي ،أن عون ا
على أن يتنام لح ومة سو تفشا ه ا العهد وتلحا به االضرار.
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التوصـا ص مـاإلى ص اـا علـى صـعيد التـألي ،وعلـم أن أصـد الحلـو علـى هـ ا
قد يم اـر الوقـا ق ـا
ا
الصعيد قد ي ون في ما يعر بالومراء الوداشع لير واضحي اال تماءات مفـي العلـنح وهـو أمـر
يدر بعناية وقد يش ا المخر المالشم للمعضالت الح ومية الطاشفية.

التوصـا إلـى صـا ص ـومي لكـن فـي
وفي مـواماة ذلـك تنطلـا ورشـة التشـريع لتشـير إلـى ابتعـاد
ا
ـؤدا أن ل ن ــان يتع ــاطى بمس ــؤولية م ــع واج ات ــه
المقاب ــا تمي ــا مرهـ ـ ار ض ــروريا تج ــا الخ ــار وم ـ ا

التشريعية في ا تراقب هـ ا الخـار أداء الـ الد علـى ضـوء مـؤتمر سـيدر بينمـا قـد شـهد موجـة
مــن االصتجاجــات االقتصــادية واالجتماعي ــة لكــن ذات الطــابع السياســي الت ــي قــد تضــي عل ــى
الرشاسة وعلى رشيا الح ومة في س يا الخرو بحا ص ومي.
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