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اين وــاميين فـي الحيومــة الل ناايــة    بـرتت الــالل الفتـرة المااــية الخالفــات التـي اســتعرت بـين ميــوي 
وتلتها الهداة التي االتار المسؤولون في ل نان التوصل إليها مرحليًا فـي ااتاـار فتـرة مق لـة ستشـهد 

 .استعادة الخالفات على الملفات الخالفية

اة ذاتية أرادوا جميع الالع ين الك ار في ملفـات ك ـرك كالنـاتحين والكهر ـاء والمعركـة فـي وي ود 
  .وجه الفساد وغيروا من القضايا التي من شأاها إثارة معارك في مجلس الوتراء

 

 تهديدات بومبيو

جاءت تلك الهداة ق ل أيام قليلة من تيارة وتيـر الخارجيـة ايميركـي ماييـل بوم يـو ل يـروت والتـي  
كــان مواــوعها ايســاو الهجــوم ومحاولــة حصــار حــزل    والــلوال إلــى تهد ــد الل نــاايين بــأن 
 ل نــان ســييون فــي الطــر إذا لــم تــتم ابســتجابة للرغ ــة ايميركيــة  ووــي عــادة أميركيــة دأل عليهــا

رؤســاء أميركيــون متطرفــون فــي المااــي  وأومهــم جــوري بــول انبــن الــل  كــان لســان حالــه بعــد 
 !  بأن من ليس معنا فهو اداا2001أ لول العام  11اعتداءات 

يجب انشارة ونا إلى أن وتير الخارجية ايميركي يعـد أحـد أك ـر المقـر ين مـن الـرميس ابميركـي  
ءه لألاليــر  وجــاء إلــى المنطقــة ليقــدم الــدعم المطلــ  لــرميس دواالــد ترامــب وقــد أث ــو طاعتــه ووب

الحيومـة ابسـراميلية بنيـامين ااتاايـاوو تزامنــا مـع إعـالن ترامـب حــول سـيادة إسـراميل علـى الجــوبن 
 .المحتل

ـه رسـالة عاليـة الن ـرة فـي بيـروت ع ـر بيـان ميتـول صـي و   وكان بفتا أن الضـي  ابميركـي وجي
ه رســالته م اشــرة ع ــر بــت تهد داتــه  ولــم ييتــ   بتوجيــه انمــالءات إلــى ع اراتــه بعنايــة  ووــو وجــ

  .الفري  المحسول عليه  بل كان حريصا على أن تصل الرسالة إلى الجميع

ــم فــي بيااــه الــل  فهمــه ل نــان   وإذا كــان بوم يــو أعلــن فــي ايســاو عــداءه لحــزل    إبي أايــه لمي
ن الحـزل  أن واشـنطن لـن تسـاعد فـي ملـ  النـاتحين تماما وكان رد عليـه بموقـ  موحـد دفاعـا عـ

السوريين ور ط عودتهم بالاروف المناس ة و الحل السياسي  أ  أاهـم لـن يعـودوا  ب بـل إاـه أفهـم 
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ل نان أن الوبيات المتحـدة سـتقوم باسـتخدام وـلا الملـ  فـي وجـه ل نـان إذا لـم  واجـه اياليـر حـزل 
 ! 

وي المرة ايولى التي تضع الوبيات المتحدة بهلا الشيل ل نان في رتمة واحدة مع حـزل    ب  
بـــل إن الد  لوماســـي ابميركـــي قـــد اســـتعاد أحـــداثا فـــي ال مااينيـــات متيهمـــا الحـــزل باســـتهداف وقتـــل 

   علمــــا أن ب دليــــل يطــــال1983عناصــــر المــــارينز ود  لوماســــيين أميــــركيين فــــي تفجيــــرات العــــام 
 .الحزل على ذلك

وكــان بفتــا تــلكير بوم يــو بهزيمــة بــالده لتناــيم داعــظ ليــر ط وــلا التناــيم ابروــابي بحملتــه علــى  
حــزل    فــي مــا   ــدو أاــه شــحن لألجــواء ق يــل اباتخابــات ابســراميلية فــي  ــل منحــى وجــومي 

ان  فـي ااتاـار مـا تقوده بالده علـى مسـتوك المنطقـة بـدءا مـن إ ـران مـرورا بسـوريا وصـوب إلـى ل نـ
 . تردد عن قرل إعالن واشنطن وتل أبيب لما يسمى بصفقة القرن 

وفــي الالصــة جولــة الضــي  ابميركــي  يميننــا اعت ــار أن الالفــا ك يــرًا فــي المضــمون  هــر بــين  
الوبيـــات المتحـــدة ول نـــان إلـــى حـــدي  التنـــاقة فـــي مواـــوه المقاومـــة وكـــل مـــا  ت ـــع لهـــلا المواـــوه 

والروقاته التي اعت روـا بوم يـو ااجمـة عـن عـدم تط يـ  الجااـب الل نـااي  1701ر كالنارة الى القرا
لهلا القرار  مرورا بمواوه العقو ـات التـي تعت ـر واشـنطن أاهـا ت مـر بالنسـ ة إلـى إ ـران  حتـى أن 
بوم يو أوحى بوجود بمحـة جد ـدة  وصـوب إلـى مواـوه ترسـيم الحـدود ال ريـة وال حريـة  وقـد أعلـن 

يركـي اييـة بـالده أن تكـون حااـرة فـي عمليـة اسـتخراي الـنفط وال ـات فـي ل نـان  معلنـا الضي  ابم
أاهــا  قــادرة علــى أن تــؤد  دورا فــي إيجــاد حــل لمــا تعت ــره ازاعــا حــدوديا بحريــا بــين ل نــان والعــدو 

  .ابسراميلي

ة لمـا على ولا الصعيد  بـرت عامـل وـام فـي الزيـارة ع ـر إفهـام الجااـب ابميركـي أن ل نـان رافـ 
يسميى باقتراح ووف لترسـيم الحـدود ال حريـة  والـل  كـان يقـوم علـى ق ـول ل نـان بـالتخلي عـن حقيـه 

كيلـومتر مر ـع  فـي  800فـي مياوـه ابقتصـادية ووـي مسـاحة تتخطـى  8فـي ال لـوك ال حـر  رقـم 
الل نـااي مواتاة إحياء ما كان متفقا عليه سابقا لجهة أن تجمع ايمم المتحدة مم لين عـن الطـرفين  

 .وابسراميلي  في حضور الوسيط ايميركي  لت  يو ح  ل نان وترسيم الحدود ال حرية
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والالفـــو أن اســـتعداد واشـــنطن لقيـــادة وـــله الوســـاطة يـــأتي غـــداة تيـــارة بوم يـــو إلـــى تـــل أبيـــب  مـــا  
ـــك  يشـــير  حســـب متـــابعين لملـــ  الحـــدود  إلـــى اـــمااات أميركيـــة حـــول مشـــاركة إســـراميل فـــي تل

برعايــــة ايمــــم المتحــــدة والتخلــــي عــــن اديعاءاتهــــا حــــول ملكييتهــــا المزعومــــة فــــي الميــــاه  المحادثــــات
  .ابقتصادية الل نااية  ووو ما  نتار أن يضع الوسيط ايميركي الخطة العملية لالاطالق بها

ويجـــب التـــلكير ونـــا أن ل نـــان ب  ـــزال اليـــوم فـــي مرحلـــة ابستكشـــاف وتأكيـــد مخزواـــه مـــن الـــنفط  
  فـي ااتاـار أن يفـتم دورة 2020ال حـر  ووـو فـي فتـرة تمنيـة حاسـمة تمتـد حتـى العـام وال ات في 

 .جد دة للترااليص وتلزيم بلوكات افطية إاافية الالل وله الفترة

فـــي مـــواتاة وـــلا المواـــوه  أعلـــن بوم يـــو مـــن جد ـــد دعـــم بـــالده للجـــيظ الل نـــااي كـــون الوبيـــات  
مد على السـالح ابميركـي  ط عـا مـع تكـرار المسـؤول المتحدة ب تزال تراون على الجيظ الل  يعت

 .ابميركي ارورة أن تميز الدولة بين سالحها وسالح حزل  

أمــا مــا يجــب التوقــ  عنــده  فكــان لقــاء بوم يــو وتيــرة الداالليــة ريــا الحســن فــي مــا   ــدو اوتمامــا  
وتيـر الارجيــة أميركــي أميركيـا ب ــاقي المؤسســات ايمنيـة فــي ل نــان  ووـو لقــاء اــادر مـن اوعــه بــين 

 .ووتارة الدااللية في ل نان

ومــع م ــادرة الضـــي  ابميركــي  طــرح الـــ عة مخــاوف مــن أن تكـــون اللهجــة المرتفعــة ل وم يـــو  
 .مقدمة لتوتر ما على الج هة الجنو ية وإميااية إقدام الحيومة ابسراميلية على عدوان علـى ل نـان

المتحـدة تـولي اسـتقرار ل نـان أوميـة قصـوك  وقـد كـان لكن ما يجب  التـلكير بـه اليـوم أن الوبيـات 
ولــللك  .بفتـا حرصـها فـي المرحلـة المااـية علـى تحييـد ل نـان عــن النزاعـات الدمويـة فـي المنطقـة

أس ابا عد دة منها الشيتها على حليفتها إسـراميل التـي سـتتك د السـامر ك يـرة جـراء أ  عـدوان علـى 
قـاء النـاتحين الســوريين فـي ل نـان والــل ن قـد ي ادرواــه ل نـان  ومنهـا الحــرغ ال ر ـي عمومـا علــى ب

بأعداد ك يـرة احـو أورو ـا فـي حـال اشـتعال النيـران فـي ل نـان  ااويـك عـن الحـرغ ايورو ـي علـى 
القوات ايورو ية امن القوات الدولية العاملة فـي الجنـول  اليوايفيـل  إاـافة إلـى الشـية أميركيـة 

 ..لة الفواى وتعا م قوة حزل  من ااهيار حلفامها في ل نان عند حا
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لكــل تلـــك ايســ ال  مـــن المكــرجيم أن ييـــون العنــوان ايوـــم لجولــة بوم يـــو فــي المنطقـــة وــو تقـــديم  
 .الدعم لرميس الوتراء ابسراميلي ااتااياوو لحرغ ترامب على استمراره رميسا لحيومة العدو

 

 وهدنة ...خالفات داخلية 

 

كــان مــن المالحــا الــالل الفتــرة المااــية أن ملــ  النــاتحين الســوريين لــم يعــد يشــيل فقــط ع  ــا  
اقتصــاديا وامنيــا واجتماعيــا وديموغرافيــًا علــى ل نــان  بــل تحــول إلــى مــادة ااقســام سياســي ووطنــي  

ر حتى أاه كان أحد عناوين اشـت اك حليفـي التسـوية الرماسـية المق لـة  كمـا  ـردد ك يـرون  تعـيم تيـا
المستق ل الرميس سعد الحرير  من جهة ورميس التيار الوطني الحر الوتير ج ران باسـيل بالوكالـة 

 .عن رميس الجمهورية ميشال عون 

وكـــان بـــارتا أن باســـيل أطلـــ  معادلـــة عـــودة النـــاتحين وميافحـــة الفســـاد وعـــودة الكهر ـــاء  وإبي ب  
حريـر  فـي وـله المجـابت  وكـان بفتـا حيومة  وذلك بعد سلسلة اعترااات للتيار على سياسة ال

آذار التـي يعت ـر العوايـون أاهـم فـي أساسـها  فـي ارت ـاج بـين إاجاتاتهـا  14أاه أطلقهـا فـي مناسـ ة 
وكـــان مالحاـــا أن موقـــ  باســـيل جـــاء بعـــد تفـــرد  .والمعركـــة السياســـية التـــي يقودوـــا العهـــد اليـــوم

حين وعــدم اصــطحابه وتراء معنيـــين  الحريــر  باالتيــار الوفــد المشــارك فــي مـــؤتمر بروكســل للنــات 
موحيـا ان تيـاره علــى اسـتعداد للـلوال فــي تمسـيه بأولويـة إعــادة النـاتحين الـى حــد التلـويم ب ســقاج 
حيومــــة العهــــد ابولــــى  كمــــا ســــ   أن وصــــفها رمــــيس الجمهوريــــة  ووــــو أمــــر ت عتــــه تصــــريحات 

 .روتوايحات أكدت المضمون من ق ل مسؤولين واعالميين مقر ين من التيا

ب شك أن ثمة تراكمات بـرتت بـين الجـاا ين حـول موااـيع عـدة أالـرك ومنهـا التعيينـات انداريـة  
لكـن  .التي  ريد التيار الحر حصة ايسد منها  والكهر ـاء  بسـ ب رفـة الحريـر  مـا يطل ـه باسـيل

ما الري بوصـفه المواـوه ايوـم كـان ملـ  النـاتحين فـي  ـل الـالف جـوور  عليـه  ولـدك التيـار 
يــات حــول مــا تضــمنه مــؤتمر بروكســل الــل  شــهد ســلة شــروج ومطالــب للــدول المااحــة مــن معط

ويعطـي وـؤبء  .شأاها أن تضرل كـل العصـب الحيـومي كواهـا مناقضـة لم ـادو الحيومـة وثوابتهـا
م اب حول طلب الدول المااحـة  وعلـى مسـمع مـن رمـيس الحيومـة  تـأمين إجـاتات عمـل للنـاتحين 
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وذلـك بعـدما تـم الـر ط  !اعت اروم ااتحين  تمتعون بحقـوق معتـرف بهـا دوليـاالسوريين وإقامات ع ر 
 !بين أموال مؤتمر سيدر وشرج تحويل جزء من ابست مارات لمصلحة تش يل  د عاملة سورية

وإذا كان ولا ايمر صحيحا  ف ن من شأاه تفجير أتمة سياسـية فـي ال لـد  وسـييون رمـيس التيـار  
وفـه فـي  ـل قلـ  ك يـر مـن رغ ـة دوليـة فـي منـع النـاتحين مـن العــودة الـوطني الحـر محقـا فـي مخا

الـى وطــنهم  لســ ب سياســي  تعلــ  بعـداء الــدول ال ر يــة للناــام فــي دمشـ  ورغ تهــا فــي إطالــة أمــد 
 .ايتمة في سوريا

 رفــع شــعارا فـــي  (ووــي تســـمية درجــو لحيــم رمــيس الجمهوريــة)مــن الوااــم أن العهــد الحــالي  
الثيــة ميافحــة الفســاد وإعــادة النــاتحين إلــى بالدوــم  والتحــديات ابقتصــادية  مرحلتــه يســتند إلــى ث

وقد أراد باسـيل أن   لـا الحريـر  رسـالة مفادوـا أن  .ووي ثالثية صي و منل ما ق ل وبدة الحيومة
التســوية التــي رعــو عالقتهمــا منــل التفــاوم علــى ااتخــال عــون رميســا  والتــي ســتمهد لعالقــة طويلــة 

 .  ليسو شييا على بياض  تصرف الحرير  بحرية مطلقة على أساسهايمد بينهما

قابل المستق ليون ولا التصريم بهجوم مضاد بضوء أالضر من الحرير   الل  عاد ولجـم وـؤبء  
بعد أن أوصل الرسالة المضادة  وأعلن بواوح أن ب ايية للتصعيد ووو لـم ييـن م ـادرا إليـه  ووـو 

 ترأسـها  لكنـه فـي المقابـل لـن يسـيو عـن تهد ـده وـلا  و التـالي حريص على اجاح الحيومة التي 
سيتم الرد على كل موق  يستهدفه ولو في شيل غير م اشر كما حـدث ع ـر ابعـالم علـى سـ يل 

 .الم ال

وقد كان من المست رل لدك المستق ليين أن  لوب باسيل احو التهد د ب سقاج الحيومة وتصـوير  
ار علمـا أاــه ب يمتلـك أدوات ذلـك  ووـو كـان فـي إطـار تعزيـز النزعــة افسـه علـى أاـه سـييد وـلا القـر 

  .الطامفية المعادية للناتحين لدك المسيحيين الخامفين من تكرار السيناريو الفلسطيني في اللجوء

من ونا كان رد الحريـر  قويـا ووـو الـل   ـلكر الجميـع بأاـه لـم تمـر سـوك أسـابيع قليلـة علـى ايـل  
اك اســـتحقاقات أساســـية تنتاروــــا  ماليـــا واقتصـــاديا وإصـــالحيا وسياســـيا فــــي الحيومـــة ال قـــة  وونـــ

ااتاــار أمــوال مــؤتمر ســيدر العامــل الجــوور  لتقــدم اقتصــاد الــ الد  لــلا كــان تهد ــد الحريــر  بــأن 
 .اسقاج الحيومة سيعني الرابا لل لد يشمل الجميع وليس وو فقط
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وـلا الصـعيد  تتعلـ  بابافتـاح والتواصـل مـع  وب شك أن النقطة الخالفية ابساسية في ال لد على 
الناام في سوريا نعادة الناتحين  ووو المواوه الـل  سـيؤد  إلـى الالفـات ك يـرة مق لـة  ويضـع 
الحرير  وجوم باسيل في إطار التماوي مع موق  دمش  الل   هـدف إلـى رمـي المسـؤوليات فـي 

ل لت ريــر تط يــع العالقــة ال ناميــة كــون اتجــاه ارالــرين  واســتخدام ملــ  النــزوح ورقــة اــ ط واســت ال
 .الناتحين معاد ن للناام في دمش  الل  ب يسهل عودتهم

وإذا كــان مواــوه النــاتحين يعــد أحــد الموااــيع الخالفيــة بــين الــرميس عــون و اســيل مــن جهــة   
والحريــر  مــن جهــة أالــرك  ثمــة موااــيع أالــرك واــعو علــى الطاولــة فــي اجتمــاه غيــر ايجــابي 

  و اسـيل أدك الـى تـوتر ابجـواء شـمل مـواد الفسـاد والتعيينـات والكهر ـاء  لكـن وـلا ب بين الحرير 
 .يعني ان الشراكة بين طرفي التسوية مهددة باباهيار

وكــان العهــد قــد أعطــى اــوءا أالضــر فــي معركــة ميافحــة الفســاد التــي شــنيو فــي وجههــا حمــالت  
مــات الماليــة ع ــر القضــاء الــل  بــرأه فــي ويــلكر التيــار أن عــون واجــه فــي الســاب  ابتها .طامفيــة

اهايـــة المطـــاف مـــن كـــل ابتهامـــات  الالفـــا لمـــا يحصـــل اليـــوم إذ تهـــب مرجعيـــات د نيـــة وسياســـية 
للــدفاه عــن بعــة المشــت ه فــي تــورطهم فــي فســاد أو ارتكابــات ماليــة  بــدًب مــن أن تتــرك المهمــة 

 .للقضاء أن   وي في وله ايمور

أن الحريــر  رفــع الســي  المــلو ي فــي وجهــه  وحتــى ارن  المعركــة لــلا  يعت ــر رمــيس الجمهوريــة  
ـه رسـالة  في وجه الفساد مستمرة ويشير أاصار العهد إلى أن رميس الجمهورية مـاض فيهـا وقـد وجي
إلــى الجميــع أن ميافحــة الفســاد ستســتمر ولــن تتوقــ  أمــام الطــوج حمــر  ومــا ااط ــ  علــى العمــاد 

فـي  ـل رماسـة ميشـال عـون التـي تقـوم بحملـة اصـالح ميشال عون يجـب أن يسـر  علـى الجميـع 
 .قضامية

ووجهــــة ااــــر الــــرميس عــــون تــــلوب إلــــى اعت ــــار أن الضــــوء ايالضــــر ابقليمــــي والــــدولي لعمــــل  
الحيومة ب  زال غير أالضر  بالنس ة إلى من يق  وراء الحرير  الل  قـد ييـون صـادقا فـي اييتـه 

ومواــوه الفســاد ب يعــد تفصــيال فــي  .إاجــاح عمــل الحيومــة  ووــو مــا ستكشــفه ايســابيع المق لــة
له  ذلك أاه إذا كااو ايسـابيع الفاصـلة عـن تشـييل الحيومـة تعـد قليلـة  فـ ن أك ـر وجهة النار و
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إذ إن الفيتــو الــل  واــع علــى  .مــن عق ــة يعت ــر العهــد أن الحريــر  قــام بواــعها فــي وجــه العهــد
المساءلة القضامية يسماء متهمة بارتكابات معينة  كما حدث بالنسـ ة إلـى إاـفاء غطـاء سياسـي 

ميس فؤاد السنيورة ب ية الحؤول دون م ولـه أمـام القضـاء  لـم ييـن وحيـدا  إذ تـاله وملو ي على الر 
رفـة وتيــر ابتصــابت محمــد شــقير إعطــاء انذن للتحقيــ  مــع المــد ر العــام لهي ــة أوجيــرو عمــاد 

وومــا م ــابن قــدمهما الحريــر  بعــد فتــرة قليلــة مــن تشــييله الحيومــة  وإن لــم يجــاور بــللك  .كريديــة
أما القشة التي قصمو  هر ال عير فكااو ت ييب الـوتير المخـتص  .لضوء ايالضر لهلكنه وفير ا

فـــي شـــؤون النـــاتحين عـــن الوفــــد الرســـمي الـــى مـــؤتمر بروكســـل  بينمــــا اـــم اليـــه الـــوتير ريشــــار 
قيوميجان المنتمي الى القوات الل نااية والل  افتعل صداما مع عـون علـى طاولـة مجلـس الـوتراء  

 .شخصيا لرميس الجمهوريةفي ما عد استهدافا 

من ونا كان تلويم باسيل ب سقاج الحيومـة  مـا يفسـر القتـال الك يـر الـل  قـام بـه فـي فتـرة تشـييل  
  لكـن 11  علمـا أن العهـد يمتلـك فعليـا عشـرة وتراء ولـيس 11الحيومة للحصـول علـى الـوتراء ال

الحيومـة  لـويح بـللك لـيس باسيل الل  اعت ر جهارا أاـه حصـل علـى ال لـت تامـدا واحـدا مـع تشـييل 
بهدف إاهاء التسوية التي جاءت لمصلحته  إاما لتلكير الحرير  وحلفامـه فـي الحيومـة ومـن يقـ  

 .وراءوم  أن التواتاات يجب أن تراعى في ملفات التعيينات والفساد والنزوح والكهر اء

 

 

 معارك مقبلة على طاولة الحكومة

 

ستشـو ها الخالفـات  إبي أن وـله العالقـة محيومـة بالتقـارل  إذا كااو العالقة بـين جـاا ي التسـوية 
لين  ووو ما يأتي لمصلحة الفريقين لحاجة كـل منهمـا إلـى ارالـر  والاصـة الحريـر  و اسـيل المخـوي

  .تجاوت عق ات ك يرة أمام الحيومة
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و النســ ة الــى باســيل  فهــو فيــدرك تمامــا أن مــا قــام بــه مــن جهــد والشــروج التــي واــعها للوصــول  
الى وـله الحيومـة  تجعلـه بم ابـة والـد الصـ ي ومسـؤول عـن اجاحهـا تحضـيرا واالت ـارا لـه لمعركتـه 

 .الرماسية  الاصة وااه قد واع مهلة يك ر من مواوه لمعالجته

ايمر سييان بالنس ة إلى الحرير  الل  يعلم تماما أن التسوية مع عون و اسيل وـي التـي تحفاـه  
وتياره وتؤمن له استقرار في رماسة الحيومة  إاافة ط عا إلى حفـا الحـدي ايداـى مـن ال القـة مـع 

 .حزل  

فرض افسـه بقـوة لكن ثمة ملفات قد تضع التسوية تحـو ابالت ـار  أولهـا ملـ  النـاتحين الـل  سـي 
فــي المرحلــة المق لــة مــع كــل التعقيــدات انقليميــة والدوليــة لهــلا الملــ   وعلــى رأســها ابافتــاح علــى 
دمش   اذ ان ثمة ت ا ن ك ير بين موق  كل من تيار المستق ل والقوات الل ناايـة والحـزل التقـدمي 

اايـة  وذلـك بالنسـ ة إلـى آذار والتيار الوطني الحر من جهة ث 8انشتراكي من جهة  وموق  قوك 
  .س ل معالجة مسألة النزوح السور  في ل نان

وفي حين يض ط الفريـ  ال ـااي لتحريـك ملـ  النـاتحين فـي شـيل م اشـر مـع السـلطات السـورية   
لل ــدء ب عــادة وــؤبء علــى دفعــات  تــدعو القــوك المعاراــة لهــلا التوجــه إلــى التريــت  وإلــى التنســي  

عدم الخروي عن انجماه العر ـي فـي وـلا الملـ   مـا يعنـي فـي طريقـة  مع المجتمع الدولي  وإلى
  .أالرك تأجيال لهلا ابمر الى أجل غير محدد وطويل

كما ان مل  الفسـاد سـيطرح افسـه بقـوة فـي المرحلـة المق لـة  وي ـدو ان أيـة جهـة سياسـية داالليـة   
إدارات الدولــة الرســمية  لــن تقــ  فــي وجــه توقيــ  بعــة ايشــخاغ المــرتك ين  أكــااوا  نتمــون إلــى

أو حتى الى أ  سلك عسير   حتى ب تاهر بموقع المدافع عن الفاسد ن  لكن ابمـر ب  نط ـ  
  !على قيادات ك يرة كما أث تو الوقامع في المااي وي دو م ال الرميس فؤاد السنيورة صارالا

اراـة شرسـة مـن وي دو ان محاوبت تحريـك ملفـات تطـال رمـيس الحيومـة ابسـ   ستصـطدم بمع 
جااـــب القـــوات الل ناايـــة والحـــزل التقـــدمي انشـــتراكي   بينمـــا ســـتفيد المعركـــة  أقلـــه فـــي محاصـــرة 

 .ميامن الفساد من ارن فصاعدا اذا ما اليضو بجدية من ق ل جميع ابفرقاء الك ار



 
 30/03/2019  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  63رقم )                  

       
 

11 
 

ويحضر أيضا مل  الكهر اء مع الطـة التيـار الـوطني الحـر فـي اتجـاه الحلـول المؤقتـة فـي أسـره  
وقــو مميــن  فــي ااتاــار الحــل النهــامي المســتدام  علمــا أن الحلــول الســريعة ب يميــن أن تمــري إبي 
مــن الــالل إســتجرار الطاقــة مــن مصــادر الارجيــة  بســ ب عجــز مؤسســة كهر ــاء ل نــان عــن ت طيــة 

  .حاجة ل نان من الطاقة

ـ  ب بـه معاـم ايفرقـاء وسييون التركيز على است جار بـواالر ناتـاي الكهر ـاء  ايمـر الـل  ب  رحي
كواهم  دفعون إلى الدالول فورا في مرحلـة الحـل النهـامي  أ  للشـروه فـي بنـاء المصـااع مـن دون 
ودر مزيد من ايموال على إسـت جار المزيـد مـن ال ـواالر  حتـى لـو أسـفر وـلا ايمـر عـن إسـتمرار 

كــن الطــة التيــار التــي ل .إاقطــاه التيــار الكهر ــامي جزميــا الــالل مرحلــة بنــاء وــله المصــااع الجد ــدة
قــدمها أاليــرا قــد تحصــل علــى موافقــة للمضــي فيهــا كواهــا تشــيل اليــارا وحيــدا بعــد إجــراء تعــديالت 

  .عليها حتى ب يشيل ولا ايمر إاجاتا اخما للتيار

و التالي  ف ن التيار الوطني الحر  الل    حت عن إاجات سريع في ولا المل   ووو فـي صـراه  
جـددا بمعاراـة داالليـة واسـعة ومتعـددة ايطـراف  مـا سـيفتم ال ـال أمـام مع الوقو  قـد يصـطدم م

 .ك ال شد د في مواوه وام آالر

ويطـرح مواـوه التعيينـات الــل  أصـ م  ـتم فــي ل نـان عرفيـا ع ـر تقاســم الحصـص والمراكـز بــين  
ا ووـو الطوام  وايحزال السياسية  افسه  وقد كان أحد ال نود الخالفية بين الحرير  و اسـيل أاليـر 

  .مرشم ين يصطدم بأك ر من عق ة

وقــد طـــرح باســـيل الحصـــول علـــى غال يـــة التعيينـــات كــون تيـــاره وـــو ايك ـــر تم ـــياًل علـــى الصـــعيد  
المســيحي  ولــم  رحــب الحريــر  بهــلا ايمــر  فكــل مــن القــوات الل ناايــة وتيــار المــردة إاــافة إلــى 

يســتأثر التيــار الحــر بالحصــة  جهــات مــن الــاري الحيــم م ــل حــزل الكتامــب وغيــره   رفضــون بــأن
المســــيحية شــــ ه الكاملــــة مــــن التعيينــــات  بــــرغم حقــــه الط يعــــي بانســــتحواذ علــــى غال يــــة الحصــــة 
المســـيحية مـــن التعيينـــات كواـــه الجهـــة ايك ـــر وايوســـع تم ـــيال علـــى مســـتوك الســـلطتين التنفيليـــة 

   .والتشريعية  وابوم أن منصب الرماسة بيده
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قوك أالرك من طوام  مختلفة لن تق ـل بـأ  اسـت  ار مـن وـلا النـوه  ووـو  يعلم الحرير  تماما أن 
يخشـــى تحد ـــدا مـــن مطال ـــة الســـنة مـــن الـــاري الندقـــه  مـــدعومين مـــن حـــزل   بالدرجـــة ابولـــى  
بحصــة ســنية فــي التعيينــات  ولــللك  فهــو لــن  تمــاوى مــع باســيل فــي وــلا المطلــب  وســييون وــلا 

  .ايمر عامال الالفيا بين الرجلين

 

 ودعم سعودي ..مقاربة الحريري 

الواقع أن الحرير   منل ما ق ل تشييل حيومته   تصرف مع التطورات  سواء التي تعنيـه م اشـرة  
أو غير م اشرة  ع ر م دأ النأ  بالنفس  ووي سياسة   رروـا بـأن ايولويـة اليـوم ليسـو للمناكفـات 

أاليـرا علـى إصـالح الواـع ابقتصـاد   السياسية غير المجدية  بقدر مـا يفتـرض ان تتركـز أوب و 
وإطـــالق الورشـــة الموعـــودة والواعـــدة بالنهضـــة الشـــاملة  تط يقـــا لمقـــررات مـــؤتمر ســـيدر  التـــي قـــد 

 .يضيعها ل نان إذا لم يحسن التصرف على صعيد ابصالحات المطلو ة

لـل  وو يحاول إمساك العصا من المنتص   فهو حينا ب  واجه رميس الجمهورية ميشـال عـون ا 
يضرل على الطاولة ويرفع الجلسة اعترااا علـى بعـة المـداالالت  ق ـل ان يحـرك مـن وـو الـى 
جاا ه للحـد ت عـن صـالحيات رمـيس الحيومـة  وحينـا آالـر  ـرفة مطالـب التيـار الحـر فـي أك ـر 

ووــي سياســة اتي عهــا الحريــر  مــ ال فــي مواــوه عــدم الــدالول م اشــرة فــي الــدفاه عــن  .مــن ميــان
ة  بينما تحـدث أك ـر مـن مـرة عـن المضـي فـي المعركـة اـد الفاسـد ن  وعلـى عـدم الرميس السنيور 

في المقابل  مضى على س يل الم ـال فـي مواـوه آالـر  .وجود غطاء ي  مرتكب  كامنا من كان
 .في االتيار الوفد المراف  الى مؤتمر بروكسل  من دون وجه ح 

دية حيت التقى الملك سلمان بن ع د العزيـز وكااو بفتة الزيارة التي قام بها الحرير  إلى السعو  
 .ووو لقاء أعلن عنه رسميا  وكللك التقى ولي العهد محمد بن سلمان في لقاء لم يعلن عنه

وقـــد عـــاد رمـــيس الحيومـــة حاصـــال علـــى دعـــم ســـعود  جد ـــد فـــي سياســـاته  ســـواء علـــى مســـتوك  
مطم نـا للزيـارة وثمـة حـد ت موقعه داالل بي ته  أو على مستوك موقعه فـي وـرم السـلطة  ووـو بـدا 

ان الريــاض محضــو الحريــر  دعمــا ملحو ــا علــى مســتوك مســتق ل العالقــة بــين الــدولتين الل ناايــة 
ـــا  ـــة فـــي  ـــل التحضـــير بجتماعـــات اللجنـــة العلي ـــل  ســـيترجم بحقـــا الطـــوات عملي والســـعودية وال
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عــا الــى دعــم فــي الســعودية التــي ســتنعقد فــي وقــو لــيس ب عيــد فــي الريــاض  إاــافة ط  -الل ناايــة 
المواوه ابقتصاد  وعودة السياحة السعودية بقوة الى ل نان  في  ل رؤية اقتصـادية شـامعة ان 

 .السياحة الخليجية تعد أساسية لنهوض ابقتصاد الل نااي

باتــو الســعودية علــى قناعــة بــأن ايمــور فــي ل نــان لــن تــلوب لصــالم حلفامهــا  وقــد ييــون علــى  
الحريــر  قيــادة الدفــة الســعودية فــي ل نــان بدقــة  ووــو  مــع عودتــه  حــاول اســتنهاض بي تــه وشــارعه 
وقـــام بمصـــالحة مـــع اللـــواء اشـــرف ريفـــي رعاوـــا الـــرميس الســـنيورة  مـــا جعلـــه يعتقـــد أاـــه ســـيخوض 

رابلس الفرعية اامنا إعادة ااتخـال مرشـحة تيـار المسـتق ل ديمـا الجمـالي  التـي طعـن ااتخابات ط
المجلـــس الدســـتور  بنيابتهـــا  علمـــا أن بعـــة المتـــابعين تحـــدث عـــن فـــوت حتمـــي لريفـــي فـــي حـــال 
ترشــحه  فـــي  ــل تملمـــل فـــي الشــاره الطرابلســـي مـــن أداء جمــالي بعـــد احـــو عــام مـــن اباتخابـــات 

 .النيابية

الحريــر  شــيليا ع ــر لقــاء ريفــي فــي منــزل الســنيورة  لكــن وــله الخطــوة بااســحال  و ــللك  تنــاتل 
آذار  8ريفـــي ستســـهم إســـهاما ك يـــرا فـــي تطويـــ  الحالـــة الشـــع ية لريفـــي التـــي حاولـــو قـــوك فـــي 

اســت ماروا  بينمــا كــان أقصــى مــا حققــه ريفــي وــو الاهــور بماهــر الحــريص علــى وحــدة الســنة فــي 
يود ايمنيـة عليـه  والحصـار الخـدماتي لـه  اب ااـه  هـر بماهـر طرابلس  وكسب التخفي  من الق

  .الحريص على الوحدة السنية ووو الل  أثار الطابا ملو يا متطرفا في الساب 

ــر الحريــر  وريفــي علــى افســيهما معركــة غيــر مصــيرية ومــا ب نــى عنهــا    علــى وــلا الصــعيد  وفي
لكـن اذا كـان الـ عة ذوـب الـى اعت ـار ان كااو ستكلفهما ماليا  ووما بللك فتحـا صـفحة جد ـدة  

تلك العالقة قد عادت كما كااو عليه ق ل استقالة ريفي من حيومة الرميس الساب  للحيومـة تمـام 
  .سالم  ف اه من المست عد ان  تم ذلك في  ل الصراه القامم بين الجاا ين

 


