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 شهري  النصف التقديراللبناني

30/12/2018 

 

علـى صـعيد عقـد  لى حل  إل دخلت عملية تشكيل الحكومة اللبنانية شهرها الثامن من دون التوص   
 توزيع الحقائب الوزارية.

ــد أخــر ل ل ــن مــا هــو م  ن كــل عقــدة حكوميــة تول ــأويبــدو   ــن العقبــات هــي داخليــة أظ الح  ا أكثــر مم 
 غـاررة للسـاب ل إنطالقـا  قليميـة م  إات تأتي في إطـار مسـتجد  خيرة ن التطورات األأهي خارجيةل ذلك 

ةل مـــع مـــا يعنـــي ذلـــك مـــن حـــوار طيـــر مباشـــر بـــين واشـــنطن زمـــة اليمني ـــمـــن انتهـــاء مفاو ـــات األ
ــ فــي  بــافنفراا الجزئــي لــى تســوية مــن المبكــر الحكــم عليهــال مــرورا  إل والريــاو وطهــرانل والتوص 

ي ميركي من سـوريا بعـد افعتـراأل األميركـعالن عن افنسحاب األتركيب السلطة في العراقل واإل
مــر ه واشــنطن قــد فقــد الشــرعيةل وهــو األســد بعــدما كانــت اعتبرتــالجدرــد بــالرئيس الســور  بشــار األ

لوف وجـود  ـوء  كانت لتتم   الذ  أعقبته زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لسوريال وهي زيارة ما
لـواء السـور  البـارز علـي المملـو  ل ثم زيـارة الأخضر خليجي )سعود  تحدردا( ومصر  وأميركي

 لى العاصمة المصرية.إ

خيـرة نحـو لبنـان علـى أطلقت فيه إسـرائيل تهدرـداتها األ وقد جاءت تلك التطورات في الوقت الذ  
الحكومة افسرائيلية ما كانت لت شـ  عـن تهدرـداتها لـوف  نألى إشارة نفاقل مع اإلة مسألة األخلفي  

مـر ومـن ثـم ذ كـان فـي اسـتطاعتها إخفـاء األإو اع عسكريا في وجه لبنـانل تها تصعيد األعدم ني  
 لى المستو  الدربلوماسي.إمفاجىء من دون نقل المعركة  التصعيد عسكريا في شكل  
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لــى صــراع ســلطة إعيد تشــكيل الحكومــة لتشــير ة علــى صــمــن هنــال تــأتي التطــورات المحليــة الســلبي 
بين المكونات الحكومية أكثـر منـه انعكـام لمـا يحـدث فـي الخـارال علـى أهميتـه ومـن طيـر ن رانـه 

ـــة قـــد تحمـــل تطـــورات جدرـــدةل وقـــد ت شـــ  عـــن طبيعـــة قـــرار افنســـحاب  تمامـــا كـــون الفتـــرة المقبل
 ميركي من سوريا وانعكاسه على لبنان. األ

 شــكل  بميركــي سيضــع  فــي المنطقةن النفــوذ األأيقــوا الــبع  و ر لبنــان بهــذا افنســحابل تــأث  وقــد 
لــى إميــركيين عــاد الجنــود األأ ميركــي دونالــد ترامــب داخليــا كونــه عــام فــي مقابــل كســب الــرئيس األ

ررانــي الـذ  ســينعكس تعزيــزا لـه فــي لبنـانل ويشــير بعــ    مــن النفـوذ اإلمـر ســيقو  وطـنهم. هــذا األ
طرتها فـي هـذا البلـد مـع  ـوء ز سـيهم اليوم في سوريال ستعز  ن روسيال الالعب األألى إلين المحل  

لــى إررانيــة فــي لبنــان خصــام السياســة اإلأوحا لطهــران فــي لبنــانل ويــذهب بعــ  كثــر و ــأأخضــر 
خــــرينل البلــــد مــــع الالعبــــين اآ ن إرــــران ستخســــر ورقتهــــا فــــي ســــوريا وستنســــحب مــــن هــــذاأالقــــوا 

 لى لبنان.إرراني بكامل قوته وسيل لينتقل النفوذ اإلالالعب الر باستثناء 

مكـــان موســـكو الضـــغا علـــى إرـــران إن فـــي أقبلـــةل وف ربـــدو لأليـــام الم   مـــر ســـيكون متروكـــا  هـــذا األ 
 وحــــزب ن لالنســــحاب مــــن ســــوريال وفــــي مقابــــل افنســــحاب افميركــــيل ســــيكون المنتصــــرون هــــم

ــأميركيــةل حتــى أعســكرية ســد الــذ  لــم يعــد أولويــة الــرئيس الســور  بشــار األ ة شــكو  حــوا ن ثم 
علنـت قبـل أ ن كانـت إدارة ترامـب قـد أللجـي  السـور  الحـر. وارـرانل بعـد ميركي استمرار الدعم األ

طيــر مســمى كــدرع واقيــة  ــد طهــران. و ــالطبع روســيا التــي  جــل  ألــى إشــهر بقــاء قواتهــا أبضــعة 
إقليميــا  ســتعمل علــى توســيع دورهــا فــي ســوريا وفــي الشــرق افوســا. وتركيــا التــي بــدأت ترســم دورا  

جدردا لها كأسام للدور افميركي الغائب على حساب األكراد الذرن لن يجدوا حضنا طيـر الناـام 
 في دمش .

و ـــاع افقتصـــادية الصـــعبة تضـــغا علـــى الـــبالدل ويـــذهب خبـــراء األ لـــى لبنـــانل فـــ نإو افنتقـــاا  
ــألــى القــوا إادرون اقتصــ ة مخــاطر ماليــة واقتصــادية  ــاططة علــى لبنــانل وقــد أشــار تقريــر  ن ثم 
ــم   ن تقريــرا  ألــى إبينمــا يشــير هــ فء  .هــايلإرز وفيــت  مــود ــلــة مــن قِ قبِ سيصــدر فــي الفتــرة الم   اِثال  م  ل ب 
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جهتــهل أعلــن رئــيس الجمهوريــة ميشــاا عــون مبــادرة لحــل مو ــوع الــوزير  ســتاندرد دنــد بــورز. مــن
طـراأل األته. واعتبـر كـل فريـ  مـن ن يكون من حص  أسام أرتم التصارع عليهل على ي الذ  السن  

هــم ر حــوا مــن دون ن  أســعد الحريــر  واللقــاء التشــاور ل  الثالثــةر رئــيس الجمهوريــة والــرئيس المكلــ 
ـحتسـب النـواب السـن  أن يخسروا. فـالحرير  لـم ي بوجـود  ككتلـة  تهل واللقـاء انتـزع اعترافـا  ة علـى حص 

ل ســابقة تنــزع مــن الحريــر  اســتث ار  مــر سيشــك  كــون هــذا األ لير مــن طيــر أعضــائهل بــوز وان تمث ــ
ي ال ـل ل إذ تنـازا عـن الـوزير الســن   ةل فـي الوقـت الـذ  بـدا فيـه الـرئيس عـون كــ بي  ي  بالحصـة السـن  

 مها إليه اللقاء التشاور .ر أحد افسماء التي قد  ته ليوز  نطاق حص   الذ  كان رريد  في

عيـادل قبـل قـب للحكومـة فـي فتـرة األرت  نباء حوا تشكيل م  من تواتر األ وقد استبشر اللبنانيون خيرا   
  العجلـة افقتصـادية ل ما من شأنه خلـ  أجـواء ترفـع معنويـات اللبنـانيين وتحـر  عيد الميالد تحدردا  

نـــه أساســـية األخـــر  لتســـريع التـــألي  هـــو ن أحـــد افهـــداأل األأالمســـاعدات الماليـــةل علمـــا  وتـــأتي ب
قبـل مـن دون وجـود مـن كـانون الثـاني الم   20أن يستقبل لبنان القمة افقتصـادية فـي  عيبا  سيكون م  
 حكومة.

 خيــر لألمــين العــام لحــزب نلــى هــذ  النتيجــة منــذ الخطــاب األإوكــان العمــل قــد تســارع للوصــوا  
ن أصـدر رئـيس أوا الما ـي. و عـد مـن تشـرين األ 11في رـوم الشـهيد فـي السيد حسن نصر ن 

قـــاء التشـــاور ل مـــن عـــدم تشـــكيل الحكومـــةل ســـام لل  منتقـــد لحـــزب نل الـــداعم األ الجمهوريـــة موقفـــا  
اقتنـــع بعــــدهال أو هكـــذا أوحــــىل بأنـــه ف منــــا  مــــن حـــل عملــــي يقـــوم علــــى قاعـــدة تمثيــــل اللقــــاء 

 للنواب السنة.  التشاور  

لــت فــي تعليــ  مبــادرة رئــيس الجمهوريــة بعــدما أعلــن اللقــاء التشــاور  رفضــه أن ل ــن المفاجــأة تمث   
عنـه  ن يختار أحدها عونل ممـثال  أالتي طرحها اللقاء لتوزير  على  يكون جواد عدرال أحد افسماء

ن إعصــا مــن المنتصــ ل ف بــل مســا  الإومحاولتــه  وقالبــا   بــرف  عــدرا افلتــزام باللقــاء قلبــا   ر طــا  
ن عدرا كان قد قطع وعدا لرئيس التيار الوطني الحـر جبـران باسـيل بـأن أعلنوا أ عضاء في اللقاء أ 
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ة مـن قبـل يكون عضوا في ت تل لبنان القو . وقد تزامن هـذا التطـور السـلبي مـع مطالبـات مسـتجد  
 عادة تشكيل للحكومة.إ عملية  فعليا  باسيل على صعيد توزيع الحقائب بين القو  األساسيةل تعتبر 

لــى إلتشــاور  مــن هنــال فــ ن العــام الحــالي قــد يختــتم مــن دون تشــكيل للحكومــةل وقــد رلجــأ اللقــاء ا 
لــى رئــيس الجمهوريـــة إمها خــر  ســل  أر عــة أموقفــهل وهــو لــن رتنــازا عــن أســماء  د أكثــر فــيالتشــد  

ن اللقــاء قــد يعــود أمــرل علمــا  األ ن يعلــن عــن توقيــت زمنــي لتحريــكأل مــن دون ســت ون موثوقــة منــه
عضــائه فــي حــاا لقــي ســلبية مــن رئــيس الجمهوريــةل مــا يعنــي العــودة إلــى أ لــى طــرز تــوزير أحــد إ

 المر ع األوا.

مبـادرة الرئاسـيةل كـان مـن و ينما حصل سجاا بين رئيس الجمهورية وفريقه واللقاء حوا طبيعـة ال 
الجمهوريـــة الحصـــوا علـــى وفء عـــدرا بـــأ  ن المســـألة كانـــت عبـــارة عـــن محاولـــة رئـــيس أالوا ـــ  

ـأثمنل علمـا   حكوميـا علـى  ه بالتمثيـلة اللقـاء التشـاور  وحق ـت علـى افعتـراأل بحيثي ـن المبـادرة نص 
 ن رلتزم وزير اللقاء التصويت لمصلحة اللقاء وحسب توجهاته.أ

الدقيقــة وحالــة ة ن الو ــع افقتصــاد  الصـعب والحالــة المعيشــي  أة الموقــ  لــى دق ـإل ـن مــا يشــير  
ة فـي لـى احتجاجـات شـعبي  إعلـى صـعيد تشـكيل الحكومـةل دفعـوا  القل  لد  النام في ظل الجمود

 وجه المس ولين.

د كــــان ولــــى بــــوادر افحتجاجــــات التاــــاهرة التــــي قادهــــا الحــــزب الشــــيوعيل ول ــــن الجدرــــأكانــــت  
حـــت ي التـــي لو  لـــى الشـــارع بـــدعوة مـــن مجموعـــات المجتمـــع المـــدنإافحتجـــاا الشـــعبي الـــذ  نـــزا 

بالمزيــــد. إنفجــــر طضــــب النــــام فــــي قلــــب بيــــروت فــــي وجــــه الســــلطة الحاكمــــة والقــــو  السياســــية 
وجه الطبقة السياسية التـي رأوا  رين عن وجعهمل وصارخين فيالمشاركة فيها أو الشريكة لهال معب  

ن هـذا أوادر لم ـة مليـار دوفرل مـن دون بـهمية لمعانـاتهم وطيـر دبهـة بـدرون قار ـت اأ نها ف تعير أ
صـالز فـي ظـل ناـام اقتصـاد  مجحـ  وفسـاد مستشـر  يسـتقو  بالطائفيـة الو ع سائر نحـو اإل

 و المذهبية لحماية الناهبين. 
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ــ  لمصــادمات   عنــدها فــي هــذا الحــرا  الشــعبي الــذ  شــابته بعــ  اة أمــور عدرــدة يمكــن التوق ــثم 
عـن السـرا  الحكـومي. هنـا   من وأعماا شـغب علـى مسـافة طيـر بعيـدةبين المتااهرين وقو  األ

أزمــة اقتصــادية واجتماعيــة كبيــرة فــي لبنــان لــم تعــد تنفــع معهــا المســكناتل ولــم يعــد هنــا  ثقــة بــين 
المــواطنين والسياســيينل وقــد خــرا كثيــرون فـــي التحــر  متهمــين السياســيين بــالوعود ال اذبــة التـــي 

 قطعت قبيل إجراء افنتخابات النيابية.

ــ  مــع  2015  للتصــاعدل وقــد يكــون ذلــك شــبيها بمــا حصــل فــي العــام هــذا التحــر  الشــعبي مرش 
عيــة عدرــدةل حالــت لــى مطالبــات اجتماإعيــب للنفايــات والــذ  تطــور افحتجاجــات علــى الواقــع الم  

ـــإعوامـــل عدرـــدة فـــي  همهـــا محاصـــرة ين وعـــدم وجـــود قيـــادة لهـــمل وأ جها ـــهل أولهـــا انقســـام المحتج 
لــى ثغــرات بــدت فــي طبيعــة افحتجاجــات وعنــد بعــ  إ ــافة إحــزاب لهــمل الطبقــة السياســية واأل

 الداعمين للتااهرات والمنامين لها.

  قِلـهذ  التحركات الجدردة أشعرت رئيس الجمهورية ميشاا عون وأركان العهد بافستهداألل والم   
قليمية دقيقةل وثمة فـي إو اع أو في ظل شبه فراغ حكوميل وفي ظل ن ما يحصل هأمر في األ

ار الــــوطني الحــــر تلميحــــات لقــــو  سياســــية بــــالوقوأل وراء تلــــك افحتجاجــــاتل بينمــــا وســــات التيــــأ
 تراجعت العالقة بين التيار وركني تحال  حركة أمل وحزب ن.

ن محاســبة أة المســ وليةل أعلــن جهــارا  ن رئــيس الجمهوريــة ميشــاا عــونل فــور اعتالئــه ســد  أوالواقــع  
 فنتخابات النيابية.بعد تشكيل حكومة ما بعد ا ف  إعهد  ف تتم 

نجـازات مثلمـا اعترتهمـا إلـين للعهـد اللـذرن شـابتهما و  الناـر عـن العـامين األ طبعال ف يمكن طـ    
افنتخابـاتل و ـرطم ذلـكل رـر  ن العهد ف ربدأ سـو  مـع حكومـة مـا بعـد أن القوا سلبياتل وف يمك

 ن العهد مستهدأل مع تأخير تشكيل الحكومة.أعون 

ان وفريقــه السياسـي معني ــ رئــيس الجمهوريـةن يكـون أنــه مـن الطبيعــي أطني الحـر ويـر  التيـار الــو  
قبل طيرهما ب تمام تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكنل ويعتبـر أن مـن طيـر المنطقـي القـوا أن 

https://www.elnashra.com/news/tag/رئيس+الجمهورية
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لة كونهما يعرقالن نفسيهما. ويقـوا إنـهل فـي المرحلـة األخيـرة مـن عرقِ الرئيس والتيار هما الجهة الم  
ما عملية التألي  إلى الحد األقصىل مـن خـالا المبـادرة التـي تقـد   ل عون و اسيلالمفاو اتل سه  

 ن يقوما هما بتعطيلها.أةل وف يمكن ي  بها لحل العقدة السن  

ليكــون  هــة سياســية علــى ترشــي  عــدرا حصــرا  بــين أكثــر مــن ج تــم   سياســيا   ن اتفاقــا  أويعتبــر التيــار  
ي السادمل على أن رتـولى اللقـاء التشـاور  التسـمية فـي حـين يكـون عـدرا مـن الحصـة الوزير السن  

الوزاريــة لــرئيس الجمهوريــةل وقــد تــم ت ليــ  المــدرر العــام لألمــن العــام اللــواء عبــام ابــراهيم ب نجــاز 
راجـع عـن هـذا افتفـاقل وذلـك عبـر الطلـب مـن الحلل وهذا ما حصـل. ل ـن المفاجـأة كانـت فـي الت

نـه لـيس مـن  ـمن أاور ل أنه يمثـل اللقـاء حصـرال أ  عدرا بأن يعلنل بعد اجتماع مع اللقاء التش
ن أرة رئـيس الجمهوريـة الـذ  لـن يقبـل حصة رئيس الجمهوريةل وهـذا األمـر يمثـل تراجعـا عـن مبـاد

 هه.عن توج   يفرو عليه وزير هو ليس را يا  
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  الرأ  العام.
ـــى توزيـــع الحقائـــبل فتـــر    م كـــل ن باســـيل قـــد  أوجهـــة الناـــر هـــذ  أمـــا بالنســـبة إلـــى الخـــالأل عل

يالتل فهو لم يصر على أية حقيبة ولم رـرف  أيـة حقيبـة أخـر ل ل ـن التوزيـع العـادا يجـب التسه
أن يشمل جميع الحقائبل وف يمكن أن تسند إلى التيار كل الحقائب التي ررفضها اآخـرونل وفـي 
حــاا رفــ  ذلــك رــتم اتهامــه بالتعطيــلل ل ــن هــ فء يحملــون الحريــر ل أو بــافحر ل يقــذفون ال ــرة 

 به في عملية التشكيل ل ي يختار التوزيع الجدرد. الى ملع
وفــي أوســات التيــار قلــ  مــن التاــاهرات النــي حصــلت والتــي تريــد اف ــرار بالعهــد وشــلهل إذا لــم  

 يكن إسقاطهل في الشارعل وثمة ترقب للمد  الذ  سوأل تذهب اليه. 
ه مــن طيــر ن ــأل كمــا فــي الســاب (ل ــن وجهــة الناــر هــذ  تصــطدم ببنــود المبــادر )التــي أوردناهــا  

تبادلهـا  هامـات رـتم  ات   ف يحتفظ بالوفء له. وي خشـى اليـومل وفـي ظـلِ   ي اللقاء وزيرا  ن يسم  أالمنطقي 
بين جمهور التيار مـن جهـةل وجمهـور  أمـل وحتـى حـزب ن علـى منصـات التواصـل افجتمـاعي 
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لى سـقوت المبـادرة إمن ذلك وصوف  مور أكثر ر األن تتوت  أمورل عام مردة لواقع األ شكل  بر التي توف  
 لى ذلك. إرذهب  دذار 8ن بع  قو  أبراهيم عليهال حتى إالتي يعمل 

ب علــــى ن مــــا حصــــل فــــي اليــــومين الما ــــيين يعــــد محاولــــة مــــن الــــبع  لالنقــــالأويــــر  هــــ فء  
رة. ويــذهب أصــحاب وجهــة ليهــا والتــي كانــت هــي نفســها بنــود المبــادإالتفاهمــات التــي تــم التوصــل 

يــام الما ــية شــهدت محاولــة لتقســيم اللقــاء التشــاور  مــن داخلــه وتفجيــر  مــن األنألــى إالناــر هــذ  
 ال  خــالا الطلــب مــن كــل نائــب تقــديم إســم شخصــية للتــوزيرل ومــن ثــم فــرو إســم جــواد عــدرا ممــث  

 قاء. لل  
ـ 8لـى القـو  مـن إبالنسبة  ا  سلبي   عد  ن ما حصل يأويجدر القوا   حت عـدرال وهـو مـا دذار التـي رش 

لـى سـحب إسـم الرجـلل إلـى الـدعوة إسم هاشمل الذ  كان مـن طـرز عـدرال ر مسارعة النائب قايفس  
 وهذا ما حصل بعد افجتماع الفاشل بين عدرا والنائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد.

وزير الجدرــد مــن قــاء التشــاور ل لــن يصــادر أمــر تســمية الــســام لل  ن حــزب نل الراعــي األأعلــى  
ــقــاءل أقل ــة لل  مــر فــي عهــدة النــواب الســت  اللقــاءل وســيال األ ر عــدم ه فــي الفتــرة الحاليــةل وهــو مــا يفس 

 بــأن   إدفء مســ ولو الحــزب بــرأرهم حيــاا الفشــل الــذ  حصــل فعتبــارهم أنهــم كــانوا وا ــحين تمامــا  
  بـالخالأل هل بمـا رتعل ـن ـأكمـا  .لـيس لـد  الحـزبة فـي اللقـاء و لسـن  المو وع هو لد  النواب ا حل  
ــ لــم يمــس   الحــزب طيــر معنــي بــه ألن أحــدا   ســتجد حــوا الحقائــبل فــ ن  الم   بــوزارتي لــة ته المتمث  بحص 

 لى وزارة دولةل برطم محاولة ذلك.إ افة إالصحة والشباب والريا ة 
حاـــة ويـــر  الـــبع  أن طـــرز مو ـــوع اســـتبداا بعـــ  الحقائـــبل الـــذ  خـــرا بـــه باســـيل فـــي الل 

اللجــوء إليهــا لحــرأل الناــر عــن افنقــالب علــى التفــاهم الــذ  حصــل فــي  خيــرةل هــو منــاورة تــم  األ
ة عمـل كبيـر يجـب أن يجـر  لتـرميم مـا حصـلل خاصـة علـى ي. مـن هنـال ثم ـمو وع الوزير السـن  

 التفاوو.صعيد الثقة في عملية 
لـى نقطـة الصـفرل ل ـن دون تشـكيل الحكومـة إمور قـد عـادت ي الختامل ف نستطيع القوا إن األف 

ل التهويــل والضــغا علــى عقبــات عميقــةل ويشــير الــبع  فــي تيــار المســتقبلل قــد يكــون علــى ســبي
ي عـادة ت ليفـه ل ـي يكـون أقـو  فـإ عتذر عن عملية التشـكيل فـي مقابـل ن الحرير  قد يأحزب نل 

https://www.elnashra.com/news/tag/8+آذار
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ة تعتمـــد ي  طـــار ثنائيـــة مارونيـــة ســـن  إحلـــ  يعمـــل عليـــه مـــع باســـيل فـــي  مواجهاتـــه المقبلـــةل فـــي ظـــل  
 ة الرئاسة. لى اعتالئه سد  إدت ليها الحرير  مع عون والتي مه  إالتسوية التي وصل 

 

 

 

 المشهد الدرزي 

فاتحــة الجهــود ل والــذ  شــك   لرا  عنــد مــا حــدث علــى الســاحة الدرزيــة مــ خ     طــويال  مــن التوق ــ ف بــد  
و ــاع. ويجــب الجمهوريــة ميشــاا عــون مــن فلتــان األمــن خشــية رئــيس  الحكــومي انطالقــا   للحــل  

مالحاــة التقــارب ال بيــر بــين زعــيم حــزب التوحيــد العر ــي وئــام وهــاب وزعــيم الحــزب الــديموقراطي 
وئة للـزعيم درزية المنايضا بتوحيد الساحة الأانل كون هذا التقاربل الذ  ساهم اللبناني طالا أرس

ن طيـر كبيــرل علـى هـذ  الســاحة ا ل عامــل تغييـرل و بـرز وليـد جنــبالتل يشـكلل إن تحق ـالـدرز  األ
 هو األوا في تاريخها. 

مــن شــرز مســتفي  لواقــع الحالــة الدرزيــة فــي المراحــل  ل ــن قبــل الولــوا فــي هــذا التقــاربل ف بــد   
وهج البيـت الجنبالطـي.  ئيسية في ظلِ  ت في معامها على ثنائية ر التاريخية الما ية والتي استقر  

عــة بــين رأســين يســتلهمان افنقســام العصــبي القــديم ففــي ذلــك الما ــيل بــدت الزعامــة الدرزيــة موز  
لـزعيم ال تلـة الوطنيـة  إلى جنبالطيـين ويـز كيينر كمـاا جنـبالتل الـذ  افتـت  عهـد  السياسـي مقر ـا  

ســـها نتســـب إلـــى ال تلـــة الدســـتوري ة التـــي أس  إميـــل إد ل رجـــل فرنســـا فـــي لبنـــانل ومجيـــد أرســـالنل الم
تـــه فـــي لـــى قو  إن جنـــبالت يســـتند مـــن اإلن ليـــز. و ينمـــا كـــا  ـــا  الـــزعيم بشـــارة الخـــور  الـــذ  كـــان مقر  

عم اليــز كيين فــي عاليــه ومحيطهــا. وكانــت الزعامتــانل شــبه المحت رتــان الشــوألل كــان أرســالن رتــز  
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ة األرول وكـــان ذلـــك قبـــل اجتماعيـــة أساســـها مل ي ـــللواقـــع الـــدرز  حينـــذا ل تتفرعـــان عـــن أصـــوا 
 إشهار جنبالت لرؤيته اليسارية الراديكالية بعد تبدا في افردرولوجيات.

أو بـــ،خرل علـــى الواقـــع المســـيحيل الـــذ   شـــكل  بن الجـــانبين كانـــا رهيمنانلأالحـــظ وكـــان مـــن الم   
المسـيحية ال بـر  التـي قامـت )فـي شـكل عـام( فـي مناطقهمـال مـا يفسـر الثـورة  وعلما   يفوقهما عددا  

ن أف رـزاا مسـتمرا حتـى اليـومل بعـد  دتمـر  البعدها على هذا الواقع على شكل حرب أهليةل ومن ثـم 
ن هـذ  المـرارة المسـيحية كانـت أكبـر أد لها منذ الخمسينيات الرئيس الراحل كميل شمعونل علما  مه  

متــد ليصــب  فــي فتــرة معينــة صــانع علــى جنــبالت منهــا علــى أرســالنل لمــا لــألوا مــن هيبــة ونفــوذ ا
لروايــات ذ تقوفإل 1970راحــل ســليمان فرنجيــة العــام رؤســاء الجمهوريــة كمــا حــدث مــع الــرئيس ال

 ن صوت جنبالت كان الفارق في إسقات مرش  الشهابية اليام سركيس.أالتاريخية مثال  

مــات اليســاريةل ل ــن لى ســطوة الفلســطينيين والمناإن يكــون الــرئيس الاــلل مســتندا  أأراد جنــبالت  
خيـر سـد للحـل اللبنـاني كمـا مـع خشـية األت مـع رؤيـة الـرئيس السـور  حـافظ األطموحاته اصـطدم

  اطتيــاا جنــبالت ومــن ثــم تســارع وأد   .لــى التقســيمإيلي فــي لبنــان الــذ  قــد رنتقــل ســرائإمــن تــدخل 
اب صــة مــع ارت ــلــى هيمنــة افبــنل وليــدل علــى الســاحة الدرزيــةل خاإحــداث وافقتتــاا الــداخلي األ

ة لى قل ـإ ـافة  إتأريد  لبشير الجميل فـي رئاسـتهل لى عائلة الجميل و إأرسالن خطأ تاريخيا بانحياز  
 قدرات نجلي أرسالنل فيصل وطالا.

قصـى الحـدودل علـى عكـس أبيـه األممـيل شـرع فـي سياسـة لحمايـة ألـى إكان وليد جنـبالت واقعيـا  
ســـب  أمـــين القـــو  المســـيحية وحكـــم الـــرئيس األه طائفتـــه التـــي كانـــت تخـــوو حـــرب بقـــاء فـــي وجـــ

م الجميــل. ونجــ ل بــدعم ســور  فمحــدودل فــي بســا هيمنتــه علــى الجبــلل وشــرع فــي سياســة هجــو 
لى أقصـى حـدود مـن قر ـه للقيـادة السـوريةل بـالتواز  مـع هجمـة مقابلـة إستفيدا  دارات الدولة م  إعلى 

 ألركان الحكم السور  في لبنان من زعامات طوائ  أخر .
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ة الســورية برئاســة ل انقلــب جنــبالت علــى القيــاد2005ومــع اطتيــاا الــرئيس رفيــ  الحريــر  العــام  
ــالــرئيس بشــار األ ســرائيلي مــن لبنــان عار ــة براطماتيــة منــذ افنســحاب اإلد قبلهــا لمســدل وكــان مه 

ز . في تلك المرحلة قامت القيادة السورية بدعم قو  أخر  على الساحة الدرزيـةل فبـر 2000العام 
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.

ي مصــــالحة الجبــــل التــــي شــــاركه صــــنعها فــــي مواجهــــة الوجــــود الســــور ل قــــام جنــــبالت بمــــا ســــم   
ب عــادة تمو ــع القــوات  ني نصــر ن صــفيرل و ــدأ صــوت جنــبالت يعلــو مطالبــا  البطريــر  المــارو 

وقـد كـان الـزعيم الـدرز   ن ارتياب جنبالت بالقيادات المسيحية كان كامنـا  أالسورية في لبنانل علما  
 ياته رئاسة العماد إميل لحود للجمهورية. أبرز تجل   سوريا   يه حكما  يخفيه ليواجه ما يسم  

ا فـي عداوتـه دذارل وذهـب بعيـد 14لحرير ل رعـا جنـبالت نـواة مـا عـرأل بعـدها بقـو  مع اطتياا ا 
ــإن لــم نقــل عداوتــهل لعــودة مســيحية إلألســدل ل ــن خصــومتهل  رها موقفــه مــن عــودة لــى الجبــلل فس 

 بالتحال  الر اعي. 2005  عنه ما سمي في العام العماد ميشاا عون الى لبنانل ما تمخ  

نـه يجـب عليـه مهادنـة الحـزبل خاصـة بعـد أشدرد مع حزب نل أدر  جنـبالت  رو عد مرحلة توت   
للمقاومـة فـي وجـه إسـرائيلل  دا  في موقفـه فـي كـل الاـروأل م ي ـ ل واستمر  2008أحداث أيار العام 

حـداث السـورية العـام لى رهاناته الخاط ة مع انـدفع األإقل في الااهر. ل ن جنبالت عاد األعلى 
ام بتحــري  علــى الــدروز الــذرن انضــووا مــع الناــام الســور  فــي حر ــهل بــات ن قــأل و عــد 2011

مامهـال بينمـا أتركيـز علـى خالفتـه وتمهيـد الطريـ  اليوم مواجها لغالبية دروز سوريال و ـات عليـه ال
شـــعر بحصـــار  فـــي قـــانون جدرـــد لالنتخابـــات جـــرد  مـــن نـــائبين فـــي كتلتـــه لصـــال  الـــرئيس ميشـــاا 

 لمقاعد الدرزيةل باستثناء مقعد درا في الغالب على تركه ألرسالن. عونل ل نه حافظ على كل ا
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كتفـاء بمقعـدرن وزاريـينل ومـن لـى افإتـه ل ن جنبالت يشعر اليوم بافستهداألل فقـد دفعتـه براطماتي   
ل فـي الوقـت الـذ  دلـت التطـورات لى القبوا بحكومة تبرز فيها قو  ما يعرأل بمحور الممانعـةإثم 
 ر صالحه.لى طيإقليمية اإل

العشـــرات مـــن  را  لجنـــبالت فـــي عقـــر دار  مســـي   يا  خيـــرل بـــرز وهـــاب متحـــد  ومـــع حـــادث الجاهليـــة األ 
قتـــه عنـــه لتحـــال  مـــع أرســـالنل الخصـــم الســـاب  الـــذ  فر   علنـــا  مناصـــريه فـــي مناطقـــهل ومـــن ثـــم م  

  المصال  والاروأل الشخصية.

ــبعــ  الشــيء عــن  اليــومل ربــدو المشــهد الــدرز  الــداخلي مختلفــا    ة مســعى فســت ناأل الســاب ل وثم 
حـزب الـديموقراطي والحـزب التواصل بين مختل  القو  المتواجدة فـي الجبـل مـن حـزب التوحيـد وال

بـرز تلـك المسـتجدات لقـاء أصفحة افختالفـات النيابيـةل وكـان لى الحزب القومي لتبدرد إالشيوعي 
الما ــية التــي  ووهــاب فــي خلــدة وفيــه طويــت صــفحة انتخابــات الجبــل واحــداث الشــويفات أرســالن

 .  التجنبلى جانب إوق  فيها وهاب 

فــي محــور بــرز ومتابعــة ورعايــة مــن قبــل الحــزب األ يــة كبيــرةلــى جد  إمــر فــي حاجــة واذا كــان األ 
ــن المســعى رتألى الراعــي الســور ل ربــدو إ ــافة  إالممانعــة وهــو حــزب نل  ز علــى ت ــوين جبهــة رك 

ن تجتمــع وراء أالجبــلل قــد تشــمل طوائــ  أخــر ل علــى مكونــات أساســية فــي  عــة تضــم  ة ومنو  وطني ــ
ة نـه حالـة احت ـار جنبالطيـة للحالـة السياسـيأنهي ما يقوا خصوم جنبالت برنامج سياسي حدرث ر  

 دارة.الدرزية ومعها التوظيفات في اإل

ــم تــتإل ــن هــذا المســعى لــن رــنج    ة فــي م مقاطعتــه مــع القيــادات الدرزيــة السياســية والمشــيخي  ذا ل
ة فـي مواجهـة جنـبالت لى ندي ـإمر ب عدم التعويل على انتقاا هذا األسوريال ل نل في المقابلل يج

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

نــه بعــد ثنائيــة تاريخيــة طبعــت المشــهد الــدرز  طيلــة عقــود طويلــةل ومــن ثــم أويمكــن القــوا اليــوم  
ل عـا  كثـر تنو  أثنـاء جنبالطيـةل ربـدو المشـهد فـي هـذ  األمشهد شبه أحاد  في مرحلة ما بعـد هيمنـة 
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ل ل نـه طيـر الوحيـدل شـأنه شـأن زعـيم تيـار وا درزيا  ن جنبالت ف رزاا األأل ن يجب التشدرد على 
مـر الـذ  مـا ةل األي  الحرير  الـذ  بـدا فـي مرحلـة مـا شـبه الوحيـد علـى السـاحة السـن  المستقبل سعد 

ز  اســـتثمار المســـتقبل لمشـــهد دمـــاء كـــان مـــن الممكـــن دحضـــه عبـــر قـــانون انتخابـــات أكثـــر ل عـــز  
 دذار التي اطتيلت في فترات متعددة من التاريخ الحدرث. 14الحرير  األب وطير  من قيادات 

 

 

 


