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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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دخلت عملية تشكيل الحكومة اللبنانية شهرها الثامن من دون التوصل إلى حل علـى صـعيد عقـد

توزيع الحقائب الو ازرية.

ويبــدو أن كــل عقــدة حكوميــة تولـد أخــر ل ل ــن مــا هــو مالحـظ أن العقبــات هــي داخليــة أكثــر ممـا
هي خارجيةل ذلك أن التطورات األخيرة تأتي في إطـار مسـتجدات إقليميـة مغـاررة للسـاب ل إنطالقـا
مــن انتهــاء مفاو ــات األزمــة اليمني ـةل مــع مــا يعنــي ذلــك مــن ح ـوار طيــر مباشــر بــين واشــنطن
والريــاو وطه ـرانل والتوص ـل إلــى تســوية مــن المبكــر الحكــم عليهــال مــرو ار بــافنفراا الجزئــي فــي
تركيب السلطة في العراقل واإلعالن عن افنسحاب األميركي من سـوريا بعـد افعتـراأل األميركـي
الجدرــد بــالرئيس الســور بشــار األســد بعــدما كانــت اعتبرتـه واشــنطن قــد فقــد الشــرعيةل وهــو األمــر
الذ أعقبته زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لسوريال وهي زيارة ما كانت لتتم لوف وجـود

ـوء

أخضر خليجي (سعود تحدردا) ومصر وأميركيل ثم زيـارة اللـواء السـور البـارز علـي المملـو

إلى العاصمة المصرية.

وقد جاءت تلك التطورات في الوقت الذ أطلقت فيه إسـرائيل تهدرـداتها األخيـرة نحـو لبنـان علـى
خلفية مسألة األنفاقل مع اإلشارة إلى أن الحكومة افسرائيلية ما كانت لت شـ

عـن تهدرـداتها لـوف

عدم نيتها تصعيد األو اع عسكريا في وجه لبنـانل إذ كـان فـي اسـتطاعتها إخفـاء األمـر ومـن ثـم
التصعيد عسكريا في شكل مفاجىء من دون نقل المعركة إلى المستو الدربلوماسي.
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مــن هنــال تــأتي التطــورات المحليــة الســلبية علــى صـعيد تشــكيل الحكومــة لتشــير إلــى صـراع ســلطة
بين المكونات الحكومية أكثـر منـه انعكـام لمـا يحـدث فـي الخـارال علـى أهميتـه ومـن طيـر ن ارنـه

تمام ــا ك ــون الفتـ ـرة المقبل ــة ق ــد تحم ــل تط ــورات جدر ــدةل وق ــد ت شـ ـ
األميركي من سوريا وانعكاسه على لبنان.

وقــد تــأثر لبنــان بهــذا افنســحابل ويقــوا الــبع

ع ــن طبيع ــة قـ ـرار افنس ــحاب

أن النفــوذ األميركــي سيضــع

فــي المنطقةبشــكل

عــام فــي مقابــل كســب ال ـرئيس األميركــي دونالــد ت ارمــب داخليــا كونــه أعــاد الجنــود األميــركيين إلــى
وطـنهم .هــذا األمـر ســيقو مــن النفـوذ اإلر ارنــي الـذ ســينعكس تعزيـ از لـه فــي لبنـانل ويشــير بعـ
المحللين إلى أن روسيال الالعب األهم اليوم في سوريال ستعزز سـيطرتها فـي هـذا البلـد مـع
أخضــر أكثــر و ـوحا لطهـران فــي لبنــانل ويــذهب بعـ

ـوء

أخصــام السياســة اإلررانيــة فــي لبنــان إلــى

الق ــوا أن إرـ ـران ستخس ــر ورقته ــا ف ــي س ــوريا وستنس ــحب م ــن ه ــذا البل ــد م ــع الالعب ــين اآخـ ـرينل

باستثناء الالعب الروسيل لينتقل النفوذ اإلرراني بكامل قوته إلى لبنان.

هــذا األمــر ســيكون متروكــا لأليــام المقبلــةل وف ربــدو أن فــي إمكــان موســكو الضــغا علــى إر ـران

وح ــزب ن لالنس ــحاب م ــن س ــوريال وف ــي مقاب ــل افنس ــحاب افميرك ــيل س ــيكون المنتص ــرون ه ــم

ال ـرئيس الســور بشــار األســد الــذ لــم يعــد أولويــة عســكرية أميركيــةل حتــى أن ثم ـة شــكو حــوا
استمرار الدعم األميركي للجـي

السـور الحـر .وارـرانل بعـد أن كانـت إدارة ت ارمـب قـد أعلنـت قبـل

بضــعة أشــهر بقــاء قواتهــا إلــى أجــل طيــر مســمى كــدرع واقيــة

ــد طه ـران .و ــالطبع روســيا التــي

ســتعمل علــى توســيع دورهــا فــي ســوريا وفــي الشــرق افوســا .وتركيــا التــي بــدأت ترســم دو ار إقليميــا
جدردا لها كأسام للدور افميركي الغائب على حساب األكراد الذرن لن يجدوا حضنا طيـر الناـام

في دمش .

و افنتقــاا إلــى لبنــانل ف ـ ن األو ــاع افقتصــادية الصــعبة تضــغا علــى الــبالدل ويــذهب خب ـراء

اقتصـادرون إلــى القــوا أن ثمـة مخــاطر ماليــة واقتصــادية ــاططة علــى لبنــانل وقــد أشــار تقريــر
مــودرز وفيــت إليهــا .بينمــا يشــير هـ فء إلــى أن تقريـ ار ممـ ِاثال سيصــدر فــي الفتـرة المقِبلــة مــن ِقبـل
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ســتاندرد دنــد بــورز .مــن جهتــهل أعلــن رئــيس الجمهوريــة ميشــاا عــون مبــادرة لحــل مو ــوع الــوزير
السني الذ رتم التصارع عليهل على أسام أن يكون من حصته .واعتبـر كـل فريـ مـن األطـراأل
الثالثــةر رئــيس الجمهوريــة والـرئيس المكلـ

ســعد الحريــر واللقــاء التشــاور ل أنهــم ر حـوا مــن دون

أن يخسروا .فـالحرير لـم يحتسـب النـواب السـنة علـى حصـتهل واللقـاء انتـزع اعت ارفـا بوجـود ككتلـة

وان تمث ـل بــوزير مــن طيــر أعضــائهل كــون هــذا األمــر سيشــكل ســابقة تنــزع مــن الحريــر اســتث ار

بالحصـة السـنيةل فـي الوقـت الـذ بـدا فيـه الـرئيس عـون ك ـ بي ال ـل ل إذ تنـازا عـن الـوزير الســني
الذ كان رريد في نطاق حصته ليوزر أحد افسماء التي قدمها إليه اللقاء التشاور .

وقد استبشر اللبنانيون خي ار من تواتر األنباء حوا تشكيل مرتقـب للحكومـة فـي فتـرة األعيـادل قبـل
عيد الميالد تحدردال ما من شأنه خلـ أجـواء ترفـع معنويـات اللبنـانيين وتحـر العجلـة افقتصـادية
وت ــأتي بالمس ــاعدات المالي ــةل علم ــاأن أح ــد افه ــداأل األساس ــية األخ ــر لتسـ ـريع الت ــألي

ه ــو أن ــه

سيكون معيبا أن يستقبل لبنان القمة افقتصـادية فـي  20مـن كـانون الثـاني المقبـل مـن دون وجـود

حكومة.

وكــان العمــل قــد تســارع للوصــوا إلــى هــذ النتيجــة منــذ الخطــاب األخيــر لألمــين العــام لحــزب ن
السيد حسن نصر ن في رـوم الشـهيد فـي  11مـن تشـرين األوا الما ـي .و عـد أن أصـدر رئـيس
الجمهوريــة موقفــا منتقــد لحــزب نل الــداعم األســام للقــاء التشــاور ل مــن عــدم تشــكيل الحكومــةل
اقتن ــع بع ــدهال أو هك ــذا أوح ــىل بأن ــه ف من ــا
التشاور للنواب السنة.

م ــن ح ــل عمل ــي يق ــوم عل ــى قاع ــدة تمثي ــل اللق ــاء

ل ــن المفاجــأة تمثلــت فــي تعليـ مبــادرة رئــيس الجمهوريــة بعــدما أعلــن اللقــاء التشــاور رفضــه أن

يكون جواد عدرال أحد افسماء التي طرحها اللقاء لتوزير على أن يختار أحدها عونل ممـثال عنـه
ر طــا بــرف

عــد ار افلت ـزام باللقــاء قلبــا وقالبــا ومحاولتــه إمســا العصــا مــن المنتص ـ ل ف بــل إن

أعضاء في اللقاء أعلنوا أن عد ار كان قد قطع وعدا لرئيس التيار الوطني الحـر جبـران باسـيل بـأن
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يكون عضوا في ت تل لبنان القو  .وقد تزامن هـذا التطـور السـلبي مـع مطالبـات مسـتجدة مـن قبـل

باسيل على صعيد توزيع الحقائب بين القو األساسيةل تعتبر فعليا عملية إعادة تشكيل للحكومة.

مــن هنــال ف ـ ن العــام الحــالي قــد يختــتم مــن دون تشــكيل للحكومــةل وقــد رلجــأ اللقــاء التشــاور إلــى
التشــدد أكثــر فــي موقفــهل وهــو لــن رتنــازا عــن أســماء أر عــة أخــر ســلمها إلــى رئــيس الجمهوريــة
ســت ون موثوقــة منــهل مــن دون أن يعلــن عــن توقيــت زمنــي لتحريــك األمــرل علمــاأن اللقــاء قــد يعــود

إلــى طــرز تــوزير أحــد أعضــائه فــي حــاا لقــي ســلبية مــن رئــيس الجمهوريــةل مــا يعنــي العــودة إلــى

المر ع األوا.

و ينما حصل سجاا بين رئيس الجمهورية وفريقه واللقاء حوا طبيعـة المبـادرة الرئاسـيةل كـان مـن
الوا ـ أن المســألة كانــت عبــارة عــن محاولــة رئــيس الجمهوريــة الحصــوا علــى وفء عــد ار بــأ
ثمنل علمـاأن المبـادرة نصـت علـى افعتـراأل بحيثيـة اللقـاء التشـاور وحقـه بالتمثيـل حكوميـا علـى
أن رلتزم وزير اللقاء التصويت لمصلحة اللقاء وحسب توجهاته.
ل ـن مــا يشــير إلــى دقـة الموقـ

أن الو ــع افقتصــاد الصـعب والحالــة المعيشــية الدقيقــة وحالــة

القل لد النام في ظل الجمود علـى صـعيد تشـكيل الحكومـةل دفعـوا إلـى احتجاجـات شـعبية فـي

وجه المس ولين.

كانـ ــت أولـ ــى ب ـ ـوادر افحتجاجـ ــات التاـ ــاهرة التـ ــي قادهـ ــا الحـ ــزب الشـ ــيوعيل ول ـ ــن الجدر ـ ـد كـ ــان
افحتج ــاا الش ــعبي ال ــذ ن ــزا إل ــى الش ــارع ب ــدعوة م ــن مجموع ــات المجتم ــع الم ــدني الت ــي لوح ــت
بالمزي ــد .إنفج ــر طض ــب الن ــام ف ــي قل ــب بي ــروت ف ــي وج ــه الس ــلطة الحاكم ــة والق ــو السياس ــية
المشاركة فيها أو الشريكة لهال معبرين عن وجعهمل وصارخين في وجه الطبقة السياسية التـي أروا

أنها ف تعير أهمية لمعانـاتهم وطيـر دبهـة بـدرون قار ـت الم ـة مليـار دوفرل مـن دون بـوادر أن هـذا
الو ع سائر نحـو اإلصـالز فـي ظـل ناـام اقتصـاد مجحـ

و المذهبية لحماية الناهبين.

6

وفسـاد مستشـر يسـتقو بالطائفيـة

التقدير النصف شهري (ملف لبنان)
رقم ()57

ثمـة أمــور عدرــدة يمكــن التوقـ

2018/12/30

عنــدها فــي هــذا الحـ ار الشــعبي الــذ شــابته بعـ

المصــادمات

بين المتااهرين وقو األمن وأعماا شـغب علـى مسـافة طيـر بعيـدة عـن السـ ار الحكـومي .هنـا
أزمــة اقتصــادية واجتماعيــة كبيـرة فــي لبنــان لــم تعــد تنفــع معهــا المســكناتل ولــم يعــد هنــا ثقــة بــين

الم ـواطنين والسياســيينل وقــد خــرا كثيــرون فــي التحــر متهمــين السياســيين بــالوعود ال اذبــة التــي
قطعت قبيل إجراء افنتخابات النيابية.

هــذا التحــر الشــعبي مرش ـ للتصــاعدل وقــد يكــون ذلــك شــبيها بمــا حصــل فــي العــام  2015مــع
افحتجاجــات علــى الواقــع المعيــب للنفايــات والــذ تطــور إلــى مطالبــات اجتماعيــة عدرــدةل حالــت
عوامــل عدر ــدة ف ــي إجها ــهل أوله ــا انقس ــام المحتج ـين وع ــدم وج ــود قي ــادة له ــمل وأهمه ــا محاصـ ـرة
الطبقــة السياســية واألح ـزاب لهــمل إ ــافة إلــى ثغ ـرات بــدت فــي طبيعــة افحتجاجــات وعنــد بع ـ
الداعمين للتااهرات والمنامين لها.

هذ التحركات الجدردة أشعرت رئيس الجمهورية ميشاا عون وأركان العهد بافستهداألل والمقلِـ
في األمر أن ما يحصل هو في ظل شبه فراغ حكوميل وفي ظل أو اع إقليمية دقيقةل وثمة فـي
أوسـ ــات التي ـ ـار الـ ــوطني الحـ ــر تلميحـ ــات لقـ ــو سياسـ ــية بـ ــالوقوأل وراء تلـ ــك افحتجاجـ ــاتل بينمـ ــا
تراجعت العالقة بين التيار وركني تحال

حركة أمل وحزب ن.

والواقــع أن رئــيس الجمهوريــة ميشــاا عــونل فــور اعتالئــه ســدة المسـ وليةل أعلــن جهــا ارأن محاســبة

عهد ف تتم إف بعد تشكيل حكومة ما بعد افنتخابات النيابية.
طبعال ف يمكن طـ

الناـر عـن العـامين األولـين للعهـد اللـذرن شـابتهما إنجـازات مثلمـا اعترتهمـا

سلبياتل وف يمكن القوا أن العهد ف ربدأ سـو مـع حكومـة مـا بعـد افنتخابـاتل و ـرطم ذلـكل رـر

عون أن العهد مستهدأل مع تأخير تشكيل الحكومة.

ويـر التيـار الــوطني الحـر أنــه مـن الطبيعــي أن يكـون رئــيس الجمهوريـة وفريقــه السياسـي معنيـان
قبل طيرهما ب تمام تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكنل ويعتبـر أن مـن طيـر المنطقـي القـوا أن
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الرئيس والتيار هما الجهة المعرِقلة كونهما يعرقالن نفسيهما .ويقـوا إنـهل فـي المرحلـة األخيـرة مـن
المفاو اتل سهل عون و اسيل عملية التألي

إلى الحد األقصىل مـن خـالا المبـادرة التـي تقـدما

بها لحل العقدة السنيةل وف يمكن أن يقوما هما بتعطيلها.

ويعتبــر التيــار أن اتفاقــا سياســيا تــم بــين أكثــر مــن جهــة سياســية علــى ترشــي عــد ار حصـ ار ليكــون

الوزير السني السادمل على أن رتـولى اللقـاء التشـاور التسـمية فـي حـين يكـون عـد ار مـن الحصـة
الو ازريــة لـرئيس الجمهوريــةل وقــد تــم ت ليـ

المــدرر العــام لألمــن العــام اللـواء عبــام ابـراهيم ب نجــاز

الحلل وهذا ما حصـل .ل ـن المفاجـأة كانـت فـي الت ارجـع عـن هـذا افتفـاقل وذلـك عبـر الطلـب مـن
عد ار بأن يعلنل بعد اجتماع مع اللقاء التشاور ل أنه يمثـل اللقـاء حصـرال أ أنـه لـيس مـن

ـمن

حصة رئيس الجمهوريةل وهـذا األمـر يمثـل تراجعـا عـن مبـادرة رئـيس الجمهوريـة الـذ لـن يقبـل أن
يفرو عليه وزير هو ليس ار يا عن توجهه.
لــذال كــان مــن الطبيعــي أن رــرف

عــون مــا يعبرونــه انقالبــا حصــل علــى افتفــاقل وكــذلك األمــر

بالنسبة إلى التيار الوطني الحر الذ لم يقبل بممارسة لعبة مزدوجة وملتبسة تجا ال أر العام.
أم ــا بالنس ــبة إل ــى الخ ــالأل عل ــى توزي ــع الحقائ ــبل فت ــر وجه ــة النا ــر ه ــذ أن باس ــيل ق ــدم ك ــل
التسهيالتل فهو لم يصر على أية حقيبة ولم رـرف

أيـة حقيبـة أخـر ل ل ـن التوزيـع العـادا يجـب

أن يشمل جميع الحقائبل وف يمكن أن تسند إلى التيار كل الحقائب التي ررفضها اآخـرونل وفـي

حــاا رفـ

ذلــك رــتم اتهامــه بالتعطيــلل ل ــن ه ـ فء يحملــون الحريــر ل أو بــافحر ل يقــذفون ال ـرة

الى ملعبه في عملية التشكيل ل ي يختار التوزيع الجدرد.
وفــي أوســات التيــار قلـ مــن التاــاهرات النــي حصــلت والتــي تريــد اف ـرار بالعهــد وشــلهل إذا لــم
يكن إسقاطهل في الشارعل وثمة ترقب للمد الذ سوأل تذهب اليه.
ل ــن وجهــة الناــر هــذ تصــطدم ببنــود المبــادر (التــي أوردناهــا فــي الســاب )ل كمــا أن ـه مــن طيــر

المنطقي أن يسمي اللقاء وزي ار ف يحتفظ بالوفء له .ويخشـى اليـومل وفـي ظ ِـل اتهامـات رـتم تبادلهـا
بين جمهور التيار مـن جهـةل وجمهـور أمـل وحتـى حـزب ن علـى منصـات التواصـل افجتمـاعي
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التي توفر بشكل عام مردة لواقع األمورل أن تتوتر األمور أكثر من ذلك وصوفإلى سـقوت المبـادرة
التي يعمل إبراهيم عليهال حتى أن بع

قو  8دذار رذهب إلى ذلك.

وي ــر هـ ـ فء أن م ــا حص ــل ف ــي الي ــومين الما ــيين يع ــد محاول ــة م ــن ال ــبع

لالنق ــالب عل ــى

التفاهمــات التــي تــم التوصــل إليهــا والتــي كانــت هــي نفســها بنــود المبــادرة .ويــذهب أصــحاب وجهــة
الناــر هــذ إلــى أناأليــام الما ــية شــهدت محاولــة لتقســيم اللقــاء التشــاور مــن داخلــه وتفجيــر مــن
خــالا الطلــب مــن كــل نائــب تقــديم إســم شخصــية للتــوزيرل ومــن ثــم فــرو إســم ج ـواد عــد ار ممــثال
للقاء.
ويجدر القوا أن ما حصل يعد سلبيا بالنسبة إلـى القـو مـن  8دذار التـي رشـحت عـدرال وهـو مـا
يفسر مسارعة النائب قاسم هاشمل الذ كان مـن طـرز عـدرال إلـى الـدعوة إلـى سـحب إسـم الرجـلل
وهذا ما حصل بعد افجتماع الفاشل بين عد ار والنائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد.
علــى أن حــزب نل ال ارعــي األســام للقــاء التشــاور ل لــن يصــادر أمــر تســمية الـوزير الجدرــد مــن
اللقــاءل وســيال األمــر فــي عهــدة النـواب الســتة للقــاءل أقلـه فــي الفتـرة الحاليــةل وهــو مــا يفسـر عــدم
إدفء مسـ ولو الحــزب بـرأرهم حيــاا الفشــل الــذ حصــل فعتبــارهم أنهــم كــانوا وا ــحين تمامــا بــأن
حل المو وع هو لد النواب السـنة فـي اللقـاء ولـيس لـد الحـزب .كمـا أنـهل بمـا رتعلـ بـالخالأل
المســتجد حــوا الحقائــبل فـ ن الحــزب طيــر معنــي بــه ألن أحــدا لــم يمــس بحصـته المتمثلــة بــو ازرتي
الصحة والشباب والريا ة إ افة إلى و ازرة دولةل برطم محاولة ذلك.
وي ــر ال ــبع

الحقائ ــبل ال ــذ خ ــرا ب ــه باس ــيل ف ــي اللحا ــة

أن ط ــرز مو ــوع اس ــتبداا بعـ ـ

األخي ـرةل هــو منــاورة تــم اللجــوء إليهــا لحــرأل الناــر عــن افنقــالب علــى التفــاهم الــذ حصــل فــي
مو وع الوزير السـني .مـن هنـال ثمـة عمـل كبيـر يجـب أن يجـر لتـرميم مـا حصـلل خاصـة علـى
صعيد الثقة في عملية التفاوو.

في الختامل ف نستطيع القوا إن األمور قـد عـادت إلـى نقطـة الصـفرل ل ـن دون تشـكيل الحكومـة

عقبــات عميقــةل ويشــير الــبع

فــي تيــار المســتقبلل قــد يكــون علــى ســبيل التهويــل والضــغا علــى

حزب نل أن الحرير قد يعتذر عن عملية التشـكيل فـي مقابـل إعـادة ت ليفـه ل ـي يكـون أقـو فـي
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يعمــل عليــه مــع باســيل فــي إطــار ثنائيــة مارونيــة ســنية تعتمــد

التسوية التي وصل إليها الحرير مع عون والتي مهدت إلى اعتالئه سدة الرئاسة.

المشهد الدرزي
ف بــد مــن التوقـ

طــويال عنــد مــا حــدث علــى الســاحة الدرزيــة مـ خ ارل والــذ شــكل فاتحــة الجهــود

للحــل الحكــومي انطالقــا مــن خشــية رئــيس الجمهوريــة ميشــاا عــون مــن فلتــان األو ــاع .ويجــب

مالحاــة التقــارب ال بيــر بــين زعــيم حــزب التوحيــد العر ــي وئــام وهــاب وزعــيم الحــزب الــديموقراطي
اللبناني طالا أرسانل كون هذا التقاربل الذ ساهم أيضا بتوحيد الساحة الدرزية المناوئة للـزعيم

الـدرز األبـرز وليـد جنــبالتل يشـكلل إن تحقـ ل عامــل تغييـرل وان طيـر كبيــرل علـى هـذ الســاحة
هو األوا في تاريخها.
ل ــن قبــل الولــوا فــي هــذا التقــاربل ف بــد مــن شــرز مســتفي

لواقــع الحالــة الدرزيــة فــي الم ارحــل

التاريخية الما ية والتي استقرت في معامها على ثنائية رئيسية في ِ
ظل وهج البيـت الجنبالطـي.
ففــي ذلــك الما ــيل بــدت الزعامــة الدرزيــة موزعــة بــين أرســين يســتلهمان افنقســام العصــبي القــديم
إلى جنبالطيـين ويـز كيينر كمـاا جنـبالتل الـذ افتـت عهـد السياسـي مقر ـا لـزعيم ال تلـة الوطنيـة
إميــل إد ل رجــل فرنســا فــي لبنــانل ومجيــد أرســالنل المنتســب إلــى ال تلــة الدســتورية التــي أسســها
الــزعيم بشــارة الخــور الــذ كــان مقر ــا مــن اإلن ليــز .و ينمــا كــان جنــبالت يســتند إلــى قوتــه فــي
الشــوألل كــان أرســالن رتــزعم اليــز كيين فــي عاليــه ومحيطهــا .وكانــت الزعامتــانل شــبه المحت رتــان
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للواقــع الــدرز حينــذا ل تتفرعــان عــن أصــوا اجتماعيــة أساســها مل ي ـة األرول وكــان ذلــك قبــل
إشهار جنبالت لرؤيته اليسارية الراديكالية بعد تبدا في افردرولوجيات.
وك ــان م ــن المالح ــظ أن الج ــانبين كان ــا رهيمنانلبش ــكل أو ب ــ،خرل عل ــى الواق ــع المس ــيحيل ال ــذ
يفوقهما عددا وعلما (فـي شـكل عـام) فـي مناطقهمـال مـا يفسـر الثـورة المسـيحية ال بـر التـي قامـت
بعدها على هذا الواقع على شكل حرب أهليةل ومن ثـم التمـرد ف رـزاا مسـتم ار حتـى اليـومل بعـد أن

مهد لها منذ الخمسينيات الرئيس الراحل كميل شمعونل علماأن هـذ المـ اررة المسـيحية كانـت أكبـر
علــى جنــبالت منهــا علــى أرســالنل لمــا لــألوا مــن هيبــة ونفــوذ امتــد ليصــب فــي فتـرة معينــة صــانع
رؤســاء الجمهوريــة كمــا حــدث مــع ال ـرئيس ال ارحــل ســليمان فرنجيــة العــام 1970ل إذ تقوفلروايــات

التاريخية مثالأن صوت جنبالت كان الفارق في إسقات مرش الشهابية اليام سركيس.

أراد جنــبالت أن يكــون ال ـرئيس الاــلل مســتنداإلى ســطوة الفلســطينيين والمنامــات اليســاريةل ل ــن
طموحاته اصـطدمت مـع رؤيـة الـرئيس السـور حـافظ األسـد للحـل اللبنـاني كمـا مـع خشـية األخيـر
مــن تــدخل إسـرائيلي فــي لبنــان الــذ قــد رنتقــل إلــى التقســيم .وأد اطتيــاا جنــبالت ومــن ثــم تســارع
األحــداث وافقتتــاا الــداخلي إلــى هيمنــة افبــنل وليــدل علــى الســاحة الدرزيــةل خاصــة مــع ارت ـاب
أرسالن خطأ تاريخيا بانحياز إلى عائلة الجميل وتأريد لبشير الجميل فـي رئاسـتهل إ ـافةإلى قلـة
قدرات نجلي أرسالنل فيصل وطالا.
كان وليد جنـبالت واقعيـا إلـى أقصـى الحـدودل علـى عكـس أبيـه األممـيل شـرع فـي سياسـة لحمايـة
طائفتــه التــي كانــت تخــوو ح ــرب بقــاء فــي وج ـه القــو المس ــيحية وحكــم ال ـرئيس األســب أم ــين
الجميــل .ونج ـ ل بــدعم ســور فمحــدودل فــي بســا هيمنتــه علــى الجبــلل وشــرع فــي سياســة هجــوم
على إدارات الدولة مستفيداإلى أقصـى حـدود مـن قر ـه للقيـادة السـوريةل بـالتواز مـع هجمـة مقابلـة
ألركان الحكم السور في لبنان من زعامات طوائ
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ومــع اطتيــاا ال ـرئيس رفي ـ الحريــر العــام 2005ل انقلــب جنــبالت علــى القيــادة الســورية برئاســة
ال ـرئيس بشــار األســدل وكــان مه ـد قبلهــا لمعار ــة براطماتيــة منــذ افنســحاب اإلس ـرائيلي مــن لبنــان
العام  .2000في تلك المرحلة قامت القيادة السورية بدعم قو أخر على الساحة الدرزيـةل فبـرز
طــالا أرســالن فــي الواجهــةل كمــا بــرز القيــاد فيصــل الــداوود فــي البقــاع الغر ــي والحــزب الســور
القومي افجتماعي على الساحة الدرزيةل وكانت المفاجأة في بروز ظاهرة وئام وهاب.

ف ــي مواجهـ ــة الوج ــود السـ ــور ل ق ــام جنـ ــبالت بم ــا سـ ــمي مص ــالحة الجبـ ــل الت ــي شـ ــاركه صـ ــنعها
البطريــر المــاروني نصــر ن صــفيرل و ــدأ صــوت جنــبالت يعلــو مطالبــا ب عــادة تمو ــع الق ـوات
السورية في لبنانل علماأن ارتياب جنبالت بالقيادات المسيحية كان كامنـا وقـد كـان الـزعيم الـدرز

يخفيه ليواجه ما يسميه حكما سوريا أبرز تجلياته رئاسة العماد إميل لحود للجمهورية.

مع اطتياا الحرير ل رعـا جنـبالت نـواة مـا عـرأل بعـدها بقـو  14دذارل وذهـب بعيـدا فـي عداوتـه
لألســدل ل ــن خصــومتهل إن لــم نقــل عداوتــهل لعــودة مســيحية إلــى الجبــلل فس ـرها موقفــه مــن عــودة

العماد ميشاا عون الى لبنانل ما تمخ

عنه ما سمي في العام  2005بالتحال

الر اعي.

و عد مرحلة توتر شدرد مع حزب نل أدر جنـبالت أنـه يجـب عليـه مهادنـة الحـزبل خاصـة بعـد
أحداث أيار العام 2008ل واستمر في موقفـه فـي كـل الاـروأل م يـدا للمقاومـة فـي وجـه إسـرائيلل
على األقل في الااهر .ل ن جنبالت عاد إلى رهاناته الخاط ة مع انـدفع األحـداث السـورية العـام
2011ل و عــد أن ق ـام بتح ـري

علــى الــدروز الــذرن انضــووا مــع الناــام الســور فــي حر ــهل بــات

اليوم مواجها لغالبية دروز سوريال و ـات عليـه التركيـز علـى خالفتـه وتمهيـد الطريـ أمامهـال بينمـا

شــعر بحصــار فــي قــانون جدرــد لالنتخابــات جــرد مــن نــائبين فــي كتلتــه لصــال ال ـرئيس ميشــاا

عونل ل نه حافظ على كل المقاعد الدرزيةل باستثناء مقعد درا في الغالب على تركه ألرسالن.
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ل ن جنبالت يشعر اليوم بافستهداألل فقـد دفعتـه براطماتيتـه إلـى افكتفـاء بمقعـدرن و ازريـينل ومـن
ثم إلى القبوا بحكومة تبرز فيها قو ما يعرأل بمحور الممانعـةل فـي الوقـت الـذ دلـت التطـورات
اإلقليمية إلى طير صالحه.

ومــع حــادث الجاهليــة األخيــرل بــرز وهــاب متحــديا لجنــبالت فــي عقــر دار مســي ار العش ـرات مــن
م ــع أرس ــالنل الخص ــم الس ــاب ال ــذ فرقت ــه عن ــه

مناصـ ـريه ف ــي مناطق ــهل وم ــن ث ــم معلن ــا لتح ــال
المصال والاروأل الشخصية.

اليــومل ربــدو المشــهد الــدرز الــداخلي مختلفــا بعـ
التواصل بين مختل

الشــيء عــن الســاب ل وثمـة مســعى فســت ناأل

القو المتواجدة فـي الجبـل مـن حـزب التوحيـد والحـزب الـديموقراطي والحـزب

الشيوعي إلى الحزب القومي لتبدرد صفحة افختالفـات النيابيـةل وكـان أبـرز تلـك المسـتجدات لقـاء
أرســالن ووهــاب فــي خلــدة وفيــه طويــت صــفحة انتخابــات الجبــل واحــداث الشــويفات الما ــية التــي

وق

فيها وهاب إلى جانب جنبالت.

واذا كــان األمــر فــي حاجــة إلــى جديــة كبي ـرة ومتابعــة ورعايــة مــن قبــل الحــزب األبــرز فــي محــور
الممانعــة وهــو حــزب نل إ ــافةإلى ال ارعــي الســور ل ربــدو أن المســعى رتركـز علــى ت ــوين جبهــة
وطنيـة ومنوعــة تضــم مكونــات أساســية فــي الجبــلل قــد تشــمل طوائـ

أخــر ل علــى أن تجتمــع وراء

برنامج سياسي حدرث رنهي ما يقوا خصوم جنبالت أنـه حالـة احت ـار جنبالطيـة للحالـة السياسـية
الدرزية ومعها التوظيفات في اإلدارة.

ل ــن هــذا المســعى لــن رــنج إذا لــم تــتم مقاطعتــه مــع القيــادات الدرزيــة السياســية والمشــيخية فــي
سوريال ل نل في المقابلل يجب عدم التعويل على انتقاا هذا األمر إلى نديـة فـي مواجهـة جنـبالت

الذ سيستمر متصد ار للمشهد الدرز برطم كل الاروأل السلبية التي تحيطه.

ويمكــن القــوا اليــوم أنــه بعــد ثنائيــة تاريخيــة طبعــت المشــهد الــدرز طيلــة عقــود طويلــةل ومــن ثــم
مشهد شبه أحاد في مرحلة ما بعـد هيمنـة جنبالطيـةل ربـدو المشـهد فـي هـذ األثنـاء أكثـر تنوعـال
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ل ن يجب التشدرد على أن جنبالت ف رزاا األوا درزيال ل نـه طيـر الوحيـدل شـأنه شـأن زعـيم تيـار
المستقبل سعد الحرير الـذ بـدا فـي مرحلـة مـا شـبه الوحيـد علـى السـاحة السـنيةل األمـر الـذ مـا

ك ــان م ــن الممك ــن دحض ــه عب ــر ق ــانون انتخاب ــات أكث ــر ل ع ــزز اس ــتثمار المس ــتقبل لمش ــهد دم ــاء
الحرير األب وطير من قيادات  14دذار التي اطتيلت في فترات متعددة من التاريخ الحدرث.
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