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لــى تشــايد الحاومــة إون فرقــاء المعني ــخــاط طويــد وبــد بيــات كييــرب توصــد اأ.. وأخيــراب بعــد م
 بعد أبهر طويلة من تكليف الرئيس سعد الحريري تشايلها.

وقد استهلكت الحاومة الرقم القياسي الثاني في تـاري  أممـات تشـايد الحاومـات ولكـن لـرة المـرة  
خطــار كــادت أن تكــون بيــر مســيوقة علــى الصــعيدلن ايقتصــادي والمــالي. لــي الحاومــة وســأ أ

الثالثــة برئاســة الــرئيس ســعد الحريــري والثانيــة برئاســتس فــي عهــد الــرئيس العمــاد ميشــات عــون ولــي 
ن أولـــى باومـــات عهـــدة تيـــدأ بعـــد اينتخابـــات ألثانيـــة فـــي عهـــد عـــون الـــري كـــان لـــر  الحاومـــة ا

مر أكثر من ثمانيـة أبـهر مـرت علـى أممـة على الصعيد الزمنيب فقد اتخر اأ أماالنيابية اأخيرة. 
الــى  2018أيــار  24لومــا مــن تــاري  تكليــف الحريــري فــي  252التــيليف التــي اســتهلكت تحدلــدا 

ب ولي ثاني أطـوت مـدة 2019كانون الثاني  31تاري  صدور مراسيم تيليف الحاومة الجدلدة في 
  .2014لوما لتيليفها العام  315الرئيس تمام سالم التي استهلكت  لتيليف باومة بعد باومة

ــن ت  أولــم ياــن لهــرة الحاومـــة   د لــوي التنـــامت الــري أقــدم عليــس رئـــيس الجمهوريــة ميشــات عـــون ا  ش 
ورئــيس التيــار الــوطني الحــر سيــران باســيد بخصــوع عــدم بصــولهما علــى مــا يعــر  اصــطالبا 

 بالثلث المعطد في الحاومة.

ء نظــــرة متوامنــــة لألمــــورب أبصــــرت الحاومــــة النــــور بعــــد تنــــاميت نســــيية قــــدمتها اأطــــرا  وبإلقــــا 
المختلفــةب وقــد بصــد بــزم ت علــى ميت ــاة بتــومير مــن يســميس اللقــاء التشــاوريب وان قــدم ميــادرة 
علــى لــرا الصــعيد بــين ياــون تــومير القيــادي فــي بــزم ايتحــاد بســن مــراد مــن خــار  ايعضــاء 

 و تنامت بالي يقابد تناميت في المضمون للتيار الحر وللحريري.قاءب ولالستة لل  

ة علــى لــرا فقــد قيــد الحريــري بتــومير مــراد فــي اللحظــات ايخيــرة تقــديما منــس لمــا يعتيــرة بســن ني ــ 
ي مــن محــور المقاومــةب وبصــد علــى الصــعيد ولــو لــم يســتطع مقاومــة ربيــة بــزم ت بتــومير ســن  
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ان عيـر تـومير نجـد الـومير مـر سـي  من اللقاء التشاوريب ولكن اأ ومرتنامت بالي بين ي ياون الم
 السابق عيد الربيم مراد المنتمي الى اللقاء. 

يب معطوفــا علــى تمثيــد مســيحيب تاركــا تمثيــد اللقــاء نــس بــافى علــى تمثيلــس الســن  أويعتيــر الحريــري 
ةب ولكـن مـن يقـرأ نين لتنـامت عـن أي وميـر مـن بصـتس السـأتشاوري لرئيس الجمهوريةب من دون ال

لــــى التنــــامت عــــن وميــــرين لصــــال  الــــرئيس نجيــــب ميقــــاتي إن الحريــــري ا ــــطر أايمــــور يالبــــى 
 والصفدي.

من لناب بقق ثنائي بزم ت وبركـة أمـد ربحـا صـافيا مـع ابتنـام سـتة ومراء مـع خمسـة بقائـب  
مسـتقيد فـي الطائفـة تمساا بها منر اللحظة اأولى لعملية التيليفب وتـم كسـر أباديـة تمثيـد تيـار ال

تشـايد الحاومـات الالبقـة ليتحـوت  السنية بتومير الحلفاء السـنة للحـزمب ولـو مـا سـيينى عليـس فـي
لـى سانــب المسـتقيدب فعليـا سياسـة الفصـد بــين إعلـى لـرا الصــعيد. وقـد طيـق الحـزمب لـى عـر  إ

وظـةب وأكـد بـرل  النيابة والومارة وبصد على ومارة الصحة وعلى تمثيد ساءت معاليرة العامـة محف
  استمرار الشراكة مع الحريري للمربلة المقيلة.

نـس بقـق مااسـب كييـرة ألى إبارة مت عن الثلث المعطدب ي بد من اإلذا كان التيار الحر قد تناإو  
اعتيـارة لـى إلى التيار وذلـب قيـادلوة إايد الحاومة لاما سدا بالنسية على صعد مختلفة. وكان تش
فشــات العهــد ومحــاويت التعطيــد وإسهــاط نتــائج اينتخابــاتب خاصــة إانتصـارا فــي وســس محــاويت 

بعـــد محـــاويت إلســـقاس سهـــود باســـيد فـــي المفاو ـــات وتعـــويم الحاومـــة المســـتقيلة تحـــت عنـــاوين 
 اقتصادية. 

سـاعدات وقد بصد على عشـر ومارات ومنهـا مـا لـو دسـم وقـد اقتـن  ومارة الييعـة الموعـودة بالم 
الكييرة فـي اللحظـة ايخيـرة ا ـافة الـى ومارات سـيادية وأخـر  لامـة ومنهـا مـا بـافى عليـس. وعلـى 
صعيد قوتس السياسية في لعية التوامناتب فقد كسـر التيـار أباديـة الـزعيم الـدرمي وليـد سنـيالس فـي 
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الحــزم  ســابتس بــومير يســميس رئــيس الجمهوريــةب ولــو لــم ياــن ســو  صــال  ال ريــب المــوالي لــزعيم
 الديموقراطي الليناني طالت أرسالن.

ن فــرط عليهــا أربعــة أصــراعس مــع القــوات اللينانيــة بعــد  وعلــى الصــعيد المســيحيب فــام فــي سولــة 
ومراء تخفيضا عن مطليها بخمسة ومراءب قيد أن يفرط عليها بقيية دولة لـم تكـن تريـدلاب ولعـد 

اللينانيـــة ســـمير سعجـــع تفســـر مـــا  لـــت اليـــس المـــرارة التـــي ظهـــرت علـــى وســـس رئـــيس بـــزم القـــوات 
نـس مـن سـهد ويدة الحاومـة فـي اللحظـات أع باسـيد بـربم محاولـة إبـرام نفسـس مفاو ات القوات مـ

 ايخيرة. 

وفــي التيــار مــن يجــالر بــين بصــة التيــار تشــمد ايضــا مــن لــي فــي بصــة الحريــري أي فيوليــت  
لـدائم عونيـا لرئاسـة الحاومـة ولـي سـاءت خيرتب موسـة الـومير السـابق محمـد الصـفديب المربـ  ا

مســيحي مقابــد إعــادة الــومير ثمــرة اتفــان بــين الحريــري وباســيدب فــي إطــار اســتعادة التيــار الــومير ال
ن مــراد أن لــءيء يعيــرون أقائــس  ــمن تكتــد لينــان القــوي. كمــا لــى اللقــاء التشــاوريب مــع إبإالســني 

س مــن بــين اأســماء الثالثــة التــي قــدمها نــوام نفســس يعــد قرييــا مــن عــون وكــان باســيد داعمــا لتســميت
التشاوريب وقد نج  باسيد في إبعاد مرب  النائيان فيصد كرامي والصمد ولو عثمـان المجـرومب 

 ولو برل  أقصى مرب  خصمس اللدود سليمان فرنجية الري لنتمي كرامي والصمد الى كتلتس.

مب علـى بضـورة بـرياا أساسـيا فـي أما رئـيس مجلـس النـوام نييـس بـريب فقـد بـافىب فـي بـاد عـا 
الحاومةب بحصـة وماريـة ثالثيـة دسـمة يمسـ  مـن خاللهـا بمـا تسـمى أم الـوماراتب أي ومارة المـاتب 

ن أن كــان يســجد إرا الــومير فــي المربلــة ايخيــرة. و وقــد كــر  مــع بــزم ت قــوة بيــر مســيوقة لهــ
 ار الحر.لى بصة التيإالظفر بومارة الييعة التي ذليت  بري لم لتمان من

ر علــى بجمــس عيــر ومارة لــى معــيم تيــار المــردة ســليمان فرنجيــةب فقــد بــافى لــو ا خــإوبالنســية  
المآخــر علــى الــومير  ن كــان كثيــرون يعييــون عليــس عــدم تقــديم وســس سدلــد للــومارة بعــدإبــ اتب و اأ

تـس ن عضـوين مـن كتلأبـ ات بـربم محافظـة فرنجيـة علـى ومارة اأنس يجـب مالبظـة أالحالي. كما 
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لــم تعــد كتلتــس بــالومن الســابق الــري ســم  لهــا بالحصــوت علــى تلــ  فلــى اللقــاء التشــاوريب إانضــما 
 الومارة الدسمة.

فرقــاء فــي إماـــانهم ن سميـــع اأأباومــة الجميـــع فيهــا رابــ ب بمعنــى  نهــاأبــواتب ليـــدو فــي كــد اأ 
ي بـاد ة ي تضـم فـن الحاومةب التي للمناسيأويسجد  عيد التمثيد السياسي.عاء الرب  على صاد  

يجابيا للخـار  فـي إسوان الماليةب وقدمت سوا باعت ارتيابا في اأأعام أقطابا أو بخصياتب قد 
انتظار تطييق مقررات مءتمر سيدرب وكـان التعامـد اييجـابي لألسـوان الماليـة الخارسيـة مـع ويدة 

العمـــد فـــي الوقـــت الحاومـــة محفـــزا للحاومـــة وللقـــو  السياســـية للخـــرو  بالييـــان الـــوماري واســـتهالت 
يـــةب خاصـــة المراقيـــة ليهـــا ولـــي باتـــت تحـــت مراقيـــة دوليـــة لومإنظـــار الخارسيـــة الـــري تتجـــس فيـــس اأ

لكير  والحساسـة وي ايميركية وايوروبيةب مع تركيز على أداء بعض الومراء في بعض الومارات ا
تــولي بــزم ت ذ ي تــزات الوييــات المتحــدة تظهــر قلقهــا مــن بــاد الحاومــة ومــن إســيما الصــحةب 

اقيـــة داخليــــة ن الحاومـــة ســـتكون أيضــــا تحـــت مر أمـــر ي لل ــــي ن لـــرا اأأبقييـــة الصـــحة. علــــى 
واعالميـــةب ربمـــا ســـتكون أكثـــر تـــيثيرا مـــن المراقيـــة الخارسيـــةب خاصـــة فـــي  ـــوء الحـــرا  المطليـــي 

لمعيشية وايستماعية والماليـةب و اع ايقتصادية واسراء تدلور اأ وايبتجاسي الري قد لتصاعد
  نفا  وتشرع في العمد.وفر الفرصة للحاومة لكي تلتقأ اأن تأن كان من المرس  إو 

 تفاهم على البيان الوزاري 

ن التفــالم علــى التشــايد أســقأ نفســس علــى تفــالم مشــابس بــوت الييــان الــوماري الــري تــرسم أالواقــع  
ـــيالدب خاصـــة علـــى الصـــعيدلن إالجميـــع للعمـــد ولالنطـــالن فـــي وربـــة متنـــس نيـــة  صـــالبية فـــي ال

 ايقتصادي وماافحة الفساد ولما يامالن بعضهما بعضا. 

ة قياســية بعــد تفــالم علــى أبــرم مــا ســاء فــي الييــان الــوماري الســابقب ولــم تجــد ســاء ذلــ  فــي ســرع 
لنقـــاو ســـو  فـــي ايعترا ـــات السياســـية اليتيمـــة للقـــوات اللينانيـــة بـــوت بنـــد المقاومـــة صـــد  فـــي ا

لرادلـا كمـا كانـت فـي الييـان الـوماري السـابقب فيمـا أقـرت الصـي ة النهائيـة إتسجيد التحفظات عـن 
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لفقـرات كافـة المتصـلة بالمجـايت ايقتصـادية والماليـة وايستماعيـة والتـي تتمثـد بسالسة بما فيهـا ا
 ركائزلا في رؤية الحاومة اللينانية المقدمة الى مءتمر سيدر. 

ن الحاومــة فصــلت بنــود برنامجهــا ايســتثماري العــام الــري لتنــاوت المشــاريع التــي أومــن المالبــى  
لــى إبنحــو أربعــة مليــارات دويرب ودعــت رب والتــي تقــدر تــيمن التمويــد لهــا قيــد انعقــاد مــءتمر ســيد

مليــار دوير تســتثمر علــى مــد  عشــرة  17الشــروع فــي تنفيــر برنــامج ســيدر الــري تقــدر قيمتــس بـــ 
أعوام على الشاد التالي: خمسة مليارات دوير لمشاريع النقد والمواصـالتب أربعـة مليـارات دوير 

لميـــاة الشــــرم والـــري والصــــر  الصـــحيب نحــــو مليــــار  لمشـــاريع الكهربــــاءب خمســـة مليــــارات دوير
ونصــف مليــار دوير للنفايــات الصــليةب نحــو مليــار ونصــف مليــار دوير للتعلــيم والصــحة والثقافــة 

  والمناطق الصناعية وايتصايت.

ــن فــيهم بــزم ت الــري ات  ن تلــ  الينــود قــد أقــرت بموافقــة الجميــع بمــأويجــدر بنــا التســجيد لنــا   م ه 
بهر الما ية بمعار ة مقررات مءتمر سيدرب لكن ايمـر يجـب أن لنفـر بمراقيـة دقيقـة فـي في اأ

نـس مـن المءمـد أريـدون التهدئـة فـي الـيالدب علمـا ظد ربية إصالبية تشمد سميع الالعيين الرلن ل
ف ن ي يشــــاد مــــا تضــــمنس الييــــان مــــن اصــــالبات لياليــــةب ومنهــــا أن الحاومــــة ســــتجمد التوظيــــأ

ن ياــون التوظيــف الحاــومي خـــالت الســنوات اأربــع المقيلـــة أعلـــى  2019لعــام والتطويــع خــالت ا
مساويا لنصف عدد المتقاعدلن السـنوي وذلـ  بـرس أن ياـون العجـز قـد تـم تخفيضـسب أيـة مشـاكد 

 أو سجايت داخلية.

ن ثمة تفالمات بصلت بين قو  سياسية وامنـة داخـد الحاومـة علـى أمن لناب كان من الوا    
مـور الخالفيـة علـى النحـو ر  وايستراتيجية وعدم مقاربة اأالتيالن بوت القضايا الكي أسا  تنظيم

 الري لثير تيالنات وإباايت. 

 
ن تحفظهـــم علـــى بنـــد المقاومـــة لـــيس أاوت القواتيـــون فـــي الحاومـــة إظهـــار علـــى لـــرا الصـــعيدب بـــ 
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كــان منعــزي ولــم لــم ن مــا قــاموا بــس أنــس يقــارم المضــمونب و أبــاليا أو علــى طريقــة رفــع العتــبب و 
مرب بسب القواتب سييقى فـي  خرين في باد يعدت الن ب لكن اأيجدوا المساندة الالممة من ا

لـــى إللجـــي ومراء بـــزم ت أو الحلفـــاء ولـــم  .2005اع المســـتمر منـــر العـــام إطـــار سياســـة ربـــأ النـــز 
فــي او بصــد ن لــرا النقــأســواءب طالمــا الصــعيد ي تفيــد ســو  فــي تــوتير اأ ســجايت علــى لــرا

 لى لرة الصي ة. إالحاومات السابقة قيد الوصوت 

الخالفيـــةب  ن مــا ورد فـــي الييـــان تـــم بت ا ــي الجميـــع عـــن الموا ـــيعأفــي الختـــامب يماـــن اعتيـــار  
 ن يشاد الييان الوماري إعالن نوايا من دون بسم الخالفات. أوكان ثمة اتفان  مني 

 

 خالف جنبالط الحريري 

يام القليلة الما ية الخال  الكيير الري نشي بين معيم الحـزم التقـدمي خالت اأكان يفتا للنظر  
ايبـــتراكي النائـــب وليـــد سنـــيالس والـــرئيس ســـعد الحريـــريب ربطـــا بـــيمور عدلـــدة لعـــد ألمهـــا بـــعور 

بالعزلة نتيجة خياراتها التـي أثيتـت عقمهـا ومحاولـة توريـث النائـب تيمـور سنـيالسب ا ـافة  سنيالس
بمحاويت لتعطيد اتفان الطائف الـري اسـتثمرة سنـيالس الـى أقصـى بـدود فـي منـافع الى ابساسس 

 . السلطة

يعلـــم سنـــيالس تمامـــا مـــد  انـــدفاع الحريـــري نحـــو التفـــالم مـــع رئـــيس التيـــار الـــوطني الحـــر سيـــران  
باســيد تعزيــزا للتفــالم الــري عقــدة الثــاني مــع رئــيس الجمهوريــة ميشــات عــون والــري أثمــر مــا عــر  

  ة الرئاسية.بالتسوي
خير لجنيالس مـن الحريـري سـاء بعـد أسـابيع مـن تفـالم الطرفـان ن ال ضب اأأكان من المالبى  

علــى عمليــة الجالليــة التــي ســرعان مــا تنصــد منهــا معــيم ايبــتراكي. لكــن بضــيس تفجــر بعــد لقــاء 
نتيجـة  باريس الري أثمر تفالما بين الحريري وباسيد على الحاومـةب فكـان بضـب الـزعيم الـدرمي 
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مسـءولية الضـعف الـري أصـام تـيثير معامتـس مـع تشـايد   تراكمات عدلـدة ألمهـا تحميلـس الحريـري 
 الحاومة الجدلدة.

ب معطوفـة يشعر سنيالس بالوبدة في مواسهة ما لراة اندفاعة من الرئيس عون لتقييـدة ومحاصـرتس 
ير السـابق وئـام ولـام خير في وسهس بين النائب طـالت أرسـالن والـوم على ايصطفا  الدرمي اأ

لــمب بموقــف داعــم مــن بالييــة الطائفــة الدرميــة فــي ســورياب دعومين بعــدد مــن المشــاي ب ولكــن اأمــ
مر قد لوفر للدروم خيارات أخر  تسـم  مسـتقيال بـالتمرد علـى مشق. لرا اأوطيعاب بالنظام في د

ا ي تــزات مدعومــة مــن الزعامــة التــي ي تــزات قويــة وأولــى درميــاب لكنهــا باتــت محاصــرةب علمــا انهــ
 المءسسة الدلنية الدرمية الرسميةب أي مشيخة العقد.

دراكـس لهـرا إعـن معـاداة دمشـقب ومـع  ما يقلق سنيالس عدم قدرتس أو ربما عدم ربيتـس فـي التراسـع 
ن عالقتـس قـد التـزت إلـرئيس السـوري بشـار ايسـدب ي بـد الخيارب بات لرلب بعيدا في بربس مع ا

كيـــر لســـورياب أي روســـيا التـــي وفـــرت أكثـــر مـــن فرصـــة لـــزعيم المختـــارة لكـــي يعـــود مـــع الراعـــي اأ
 أدراسسب ولي المنزعجة من "سموح" سنيالس أميركيا. 

م الحريــري علــى مــن  مــع تشــايد الحاومــة الجدلــدةب ســاءت المفاســية صــاعقة علــى سنــيالس لتكــت   
اطي فــي تكتــد لينــان القــوي بقييــة بــءون النــامبين للــومير صــالح ال ريــبب ممثــد الحــزم الــديموقر 

المنضـوي تحــت لـواء باســيدب ومـا يعنيــس اأمـر مــن دور للحـزم فــي بـد لــرا الملـف وفــت  خطــوس 
أوسع أمام الدروم اللينانيين نحو سوريا. لراب أعلن سنيالس سهـارا نيتـس خـوط معركـة لمـا قـات انـس 

والسـجونب وإلـى التعـرلب  بماية لالسعين السوريين في لينـان لعـدم إرسـالهم بـيي ثمـن إلـى المحرقـة
فـــي ســـورياب علـــى بـــد تعييـــرة. وبينمـــا يقتـــرم موقـــف الحريـــري مـــن موقـــف عـــونب أو علـــى اأقـــدب 

 استطاع عون فرط رؤيتس عليسب وأساسس العودة الطوعية.

لتيــار الــوطني الحــر ب أبــرم نابــطي الــم فــي ال ضــب الجنيالطــي تــومير بســان عطــا توكــان اأ 
والمربــ  عــن المقعــد الكــاثولياي بوســس النائــب نعمــة طعمــة  الشخصــية التــي    فــي منطقــة الشــو 

ب وتوليــس بقييــة المهجــرينب التــي اســتيثر بهــا سنــيالس ســنوات طويلــة لوليهــا سنــيالس ألميــة كييــرة 
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واتهــم بايســتفادة منهــا الــى أقصــى بــدودب علمــا ان أنصــار سنــيالس لتهمــون عطــا  بالحقــد علــى 
ثــة قتــد قديمــة ذلــب  ــحيتها أبــد أقربائــس. لكــنب ب ــض النظــر عــن ذلــ ب ايبــتراكيين بســيب باد

يشــاد لــرا الشــام الحيــوي قلقــا لجنــيالس نتيجــة  ــلوعس فــي ملفــس واعالنــس نيتــس اقفــات تلــ  الــومارةب 
ولــــو المــــدعوم بــــالقوة ايكيــــر مســــيحيا التــــي دخلــــت الجيــــد مــــن سدلــــد وبقــــوةب فــــي خــــرن للمــــد  

الــري لتيــادت مــع عــون عــداوة كييــرة منــر بربهمــا فــي العــام  الــديموبرافي الــري يحــتفى بــس سنــيالس
1989  . 

ن الـزعيم ايبــتراكي يشـتم رائحـة تحــالف متـينب سياسـي ومــالي ومصـلحيب بـين الحريــري أوالواقـع  
ســـقاطا لتلـــ  التـــي أسرالـــا مـــع إات التـــي عقـــدلا مـــع الحريـــري ايبـــن وباســـيدب يخـــر  عـــن ايتفاقـــ

ـــيالس مـــن الطيقـــة السياســـية التـــي الحريـــري ايمب مدفوعـــة بقـــوة العهـــد  الحـــالي وتراســـع بلفـــاء سن
 ليمنت على الحياة السياسية في لينان طيلة سنوات.

لــرا مــا يفســر اتهــام سنــيالس للحريــري بالتنــامت عــن صــالبياتس وعــن اتفــان الطــائفب لصــال  دور  
أبـــو  باســـيد وعـــون  ولـــو مـــا يفســـر أيضـــا المعركـــة ايعالميـــة التـــي خا ـــها وميـــر الصـــناعة وائـــد

 .لجلسة ايولى لهم بإتفان الطائف فاعور بوت عدم تزويد الومراء في ا

ـــيالس الـــى الهجـــوم علـــى الحريـــريب ويـــيتي ايضـــا   ـــدة للـــدفع بجن ـــ  ايســـيام وبي طيعـــاب ليســـت تل
مو وع كسـر ايتفـان الضـمني الـري كـان ي لـزات سـاريا بـين سنـيالس والحريـري علـى عـدم المـس 

مــن قيــد قــو  اأمـن بالفســادب والــري وفــر المـدلر العــام لقــو  اأمــن بالضـابأ وائــد مالعــب المـتهم 
الـداخلي عمــاد عثمــانب المــوالي للحريـريب ال طــاء للقضــاء لمالبقتــسب ا ـافة الــى عودتــس للمطاليــة 
ــــة  بتســــليم المطلــــوم الفــــار والمســــءوت فــــي الحــــزم الــــديموقراطي أمــــين الســــوقي المــــتهم فــــي بادث

ســات ابـارة باتجــاة وســيلة اعالميـة لــي الجدلــد عيـر إلقــاء قنيلــة الشـويفاتب ي بــد ذلابــس الـى بــد إر 
ورافضــا تســليم مــن كشــفتس كــاميرات تلــ  المءسســة ايعالميــةب وذلــ  علــى خلفيــة عر ــها ســات  
ـــدروم مســـتفزا  وقـــد كشـــف لـــرا ايمـــر التـــوتر الكـــامن فـــي الشـــارع  ـــس بـــريحة مـــن ال ســـاخر اعتيرت

 الدرمي .. 
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ري لم يقف موقف الدفاعب بـد واسـس الهجـوم بهجـوم مضـادب لجـوم ن الحريأوكان يفتا إماء ذل ب  
بــارة يفتــة عيــر صــدورة فــي بيــان إن ردة بمــد أر وســائد التواصــد ايستمــاعيب كمــا اعالمـي وعيــ

بمد توقيع رئاسة مجلس الومراءب بـين اعتيـر أن "رئاسـة مجلـس الـومراء ي تجـد فـي الكـالم الـري 
ئهــا فــي معالجــة اأممــة الحاوميــةب ســو  محاولــة بيــر بريعــة يحــاوت النيــد مــن دورلــا وماانتهــا وأدا

لالصــــطياد فــــي الميــــاة العاــــرة"ب مضــــيفا أنهــــا "محاولــــة للتعــــويض عــــن المشــــاالت التــــي يعانيهــــا 
أصحام لرا الكالم والتناميت التي كـانوا أوت المتيـرعين فـي تقـديمها"ب وذلـ  ربطـا باتهـام سنـيالس 

 بانتزاع ومارة الصناعة من الحزم ايبتراكي.  لس بمحاولة سرت بتى اللحظات ايخيرة

وبينمــا دافـــع الحريـــري فــي بيانـــس عـــن دورة فــي بمايـــة الطـــائفب بــاوت سنـــيالس إعطـــاء ايبـــتيا   
 الحــالي بعــدا اقتصــادياب وعــدم بصــرة فــي ايطــار السياســي اليحــتب تحــت عنــوان رفضــس اســتدانة

العجز والهدر والحـد مـن  عطى لتخفيضن تأن اأولوية يجب أمليار دوير إ افيةب في بين  17
 التهريب.

ن الحريـــري أا فـــي العالقـــة بـــين الجـــانيينب ذلـــ  لكــن مـــن بيـــر الـــواقعي اعتيـــار مـــا بصـــد انكســار  
سيظد يحفى لجنيالس قيادتس ثورة بعيية على الوسود السوري وبلفائس فـور ابتيـات الحريـري اأمب 

إعالميــة علــى أســا  تنظــيم الخــال  وعــدم وقــد نــتج فــي اييــام الما ــية اتصــايت أنتجــت لدنــة 
 خروسس الى العلن.

ولعــد المعركــة بــين الجــانيين تخفــي فــي طياتهــا بربــا بــين سنــيالس والعهــد وبــين سنــيالس وبلفــاء  
 دمشق التي يعتير ايخير انها تتصدر الحملة عليس.

ن قـام بميـادرة ويحاوت الزعيم ايبتراكي تحييـد رئـيس الجمهوريـة عـن رئـيس التيـار الحـرب ولـو كـا 
تجاة الرئاسة عندما مار بعيدا وا عا أسماء ومرائس فـي تصـر  عـونب متنـامي عـن الـومير الـدرمي 
الثالـث. سنـيالسب الـري يعلـم دعـم عـون لخصـومس السياسـيين والـروبيين فـي الطائفـة  دعـوة الشــي  

ن الــى عــون نصــر الــدلن ال ريــب الــى القمــة العربيــة تعــد مثــات بســيطا علــى ذلــ  ب بعــث بالموفــدل
مجــددا لتهدئــة الو ــع ولــو الــري يعلــم انهــا ليســت لحظــة المواسهــةب كمــا ان مــن يفتــرط الــيعض 
انهما سيءامرانس في لرة المعركةب أي رئيس مجلس النوام نييـس بـري ومعـيم القـوات اللينانيـة سـمير 
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ايماـان  سعجعب ليسا فـي وارد لـرا ايمـر باليـاب لـراب بـاوت معـيم ايبـتراكي ترطيـب ايمـور قـدر
 في الفترة الحالية.

 عقم النظام
اليومب وبعد كد لرة المـدة لتشـايد الحاومـةب ثمـة دليـد سدلـد علـى عقـم النظـام السياسـي اللينـاني  
الالعيــين  ن لــرا ايتفــان يعتيــر مقيــوي مــن قيــد سميــعأ منا ســديا ذا ســل  إالخلـد فــي اتفــان الطــائفب و 

نهــي ايتفــان الحــرم ن ل  أفــق عليــس الــيعض علــى مضــض علــى أســا  ذ واإالسياســيين فــي الــيالدب 
 عاما من انديعها. 16للية بعد اأ
لخشـيتس مـن عـودة قـوة مسـيحية وليست المعركـة التـي افتتحهـا النائـب وليـد سنـيالس سـو  انعااسـا  

ء ت لزيمـة المشـروع المسـيحي  الـري كـان العمـاد عـونب سـوان تم  ألى اللعية السياسية بعد إكير  
. لكن لزيمة لرا المشـروعب 1990تشرين اأوت العام  13ربب برل  ام لم لربب امتدادا لس  في 

والتي كانت  رورية لفرط توامن في السـلطة السياسـية بعـد إسحـا  بـد بـالطوائف ايخـر  منـر 
اســتقالت لينــان وربمــا مــن قيــد ذلــ ب رســخت نظامــا سياســيا بيــر متــوامن ومجحــف فــي بــق القــو  

الكييــرةب وخاصــة القــوة العونيــة والقــوات اللينانيــةب وبدرســة أقــد الكتائــبب وفر ــت لزيمــة المســيحية 
لـى الحـدلث إمـا أد   سياسية ليعض القيادات المسـيحية التـي كـان لهـا بـاع طويـد فـي لينـانب ولـو

 ي باإلبياس المسيحي.م  ا س  طويال عم  
ب كـــون لـــى المراسعـــةب وإن بتـــين   ن النظـــام السياســـي الحـــالي فـــي باســـة اأاليـــومب ي بـــد مـــن القـــوت  

باليية الدساتير في العالم الثالث لم تكن تعدت فـي بـاد سـدي سـو  بحـروم داخليـة أو بتـوتراتب 
لكن ما تفرع عن أممة تيليف الحاومة من عناوين خالفيـة بـات لهـدد طييعـة النظـام برمتـس بعـد ان 

 أصي  التمس  بالدستور باليا في بعض ايبيان. 

ولى على لرا الصعيد تتمثد في قوة وصالبيات رئيس الجمهوريـة الـري و ـعس اأ ولعد القضية 
الطائف في مرتيـة الضـامن لوبـدة لينـان وفـون نزاعـات السـلطة والمعار ـةب وسعلـسب بحاـم موقعـس 
الدســتوريب مســءوي عــن تشــايد باومــات متوامنــة وطنيــا ي تمتلــ  فيهــا أيــة سهــة الثلــث المعطــدب 

الومراء في الحاومة. وقد وفر الطائف للرئيس توقيع مرسوم الحاومـة الـري ي ومسءوي عن سميع 
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يصــدر مــن دون توقيعــسب وب ــض النظــر عــن اينتقــاع مــن صــالبيات الــرئيسب كــان ذلــ  لتعلــق 
أيضا بشخصية الرئيس كما كان الحاتب على سييد المثـاتب مـع الـرئيس ايسـيق إميـد لحـود الـري 

سية ولكنس كان يفتقد للقوة الشعيية التي لم يسـتعيدلا المسـيحيون فرط بخصيتس على الحياة السيا
 سو  مع وصوت العماد عون الى السلطة.

ويحــتفى  .مجلـس النـوام لـى بـد  إنـس لجــي إي بـد  بقـرارةإن عـون قـد رفـض الطــائف بـين أوالواقـع  
لجمهوريــةب لـى رئاسـة اإتفـان كونــس منـع معـيمهم مـن الوصــوت العونيـون بمـرارة بـدلدة بيــات لـرا اي

وانتق  من صالبياتس ولو ما يعاني منس عون بالياب وبـاوت التيـار الحـر سالـدا الحصـوت علـى 
عطــاءة للــرئيس إ صــد س فــي الدســتور  وقــد رفــض عــون فــي اأالثلــث المعطــد الــري لــم لــن  عليــ

 السابق ميشات سليمان مثلما رفض بدعة بصة الرئيس من الومراء ب لكنس فشد في ذل .

بينما بات الرئيس مقيدا فقد باتت الصالبيات منوطة بمجلس الومراء مجتمعاب و أسف عونب  
ن رئيس الحاومة أكان من الوا    .م تجد طريقها الدستوري بمعزت عنسفإن المراسي ي  إبالمهد و 

ن المدافعين عن الطائف أ المالف سعد الحريري اقتن  ث رة عدم وسود مهلة للتيليف علماا 
لتسهيد ن لم يحدد مهلة للتكليف في سييد تشايد الحاومة فورا في سييد ان ايتفاأيعتيرون 

ن لرا ايمر استعمد في باد مختلف عما قصدة مشرعو الطائفب أوليس التعطيدب ولكن تيين 
 وايمر سيان بالنسية الى الومراء على صعيد المدة الزمنية.

 ــع نظــام داخلــي لمجلــس قــد ياــون مــن الضــروري التوصــد الــى بــد علــى لــرا الصــعيد عيــر و  
الومراء لتطيق المهد على الجميـعب لكـن لـرا ايمـر لـن يحصـد اليـوم لكونـس لنـتق  مـن صـالبية 

 رئيس الحاومة السني ومن صالبية الومراء.

وقـد تناولنـا ث ـرات الطــائف كمـا بـدت فـي اأممــة ايخيـرةب لكـن ايتفـانب الــري يصـفس مءيـدوة بينــس  
لتطــوير باــد الوســائد الســلمية وقــد بــاوت التيســيس للدولــة المدنيــةب تســوية قابلــة للعــي  ومنفتحــة ل

 يجب ان يطيق بااملس أويب قيد اللجوء الى ايصالبات ولي  رورية. 
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ن الطـائف نفسـس سـيطيق بااملـس أبـين الطوائـفب ي ليـدو مـن الـوارد لكن في ظد الصـراع العميـق  
لــم فيــس ولــو تشــايد الهيعــة الوطنيــة إلل ــاء الطائفيــة المــد  المنظــورب خاصــة علــى صــعيد اأفــي 

مر المرفوط تماما من قيد المسيحيين وقيـاداتهمب مـا سـيعيق التيسـيس لدولـة مدنيـةب السياسيةب اأ
لــى ظهــور اأعــرا  الجدلــدة والتــي يشــاد تكــريس بقائــب ســيادية لطائفــة مــا مثــاي إلــو مــا أد  و 

 ص يرا عليها.

ال قرييـا لعقـم الحيـاة السياسـية فـي لينـان الـري أسـس نظامـس الطـائفيب ن ثمـة بـأمن لناب ي ليدو  
ذا إدب لـرا بير القابـد لصصـالح اليـومب لقالقـد دسـتورية وسياسـية سـتعيق مـن دون بـ  تقـدم الـيال

 لم يسفر عنها التوترات اأمنية أو بتى الحروم األلية.

 


