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 2018 حزيرانمن  األولللنصف  اللبناني التقدير
 

ــإغلة بعمليــة التــ ليح الح ــومي علــى ال تــزاا الــمالد منشــ   ض ثــر اهتهــاء االهتخابــات النيابيــة وتمخ 
ن فـي كـ ن هسـميو فـي المجلـ  إن تملـور ضضـور،او و أنتظـر قوى جديدة عن تلك المعارك من الم  

 الجديد.

ــ  و ال يمــدو لــى تشــ ين للح ومــةإن وعلــى ع ــ  ال ميــر مــن التحلــيالت السياســية ضــوا قــر  التوص 
ـ ن يـتم  أد سـتمع  منـذ المدايـة. ومـن الم   مر بهذه المساطةو و،و مـا كـان وااـحا  األ لـى تفـا،م إن التوص 

حي برز،ــا عقــدة الصــراي المســيحي المســيأعقمــات عديــدة بــين القــوى المختلفــة هتيجــة  ض ــومي قريمــا  
التي ستصمغ المرضلة المقملة بما يتجاوز تفا،م معرا  الذي وقع بين التيار الوطني الحـر والقـوات 

 اللمناهية.

مـــن تحليـــن الواقـــع الـــذي  وقميـــن الـــد وا فـــي تشـــري  لطميعـــة ،ـــذا الصـــراي وعـــر  أســـماب و ال بـــد   
 ن ،ــدأت النفــوي قلــيال  أمــاا الح ومــةو بعــد أقملــة يات الم  ضــع عنــ  االهتخابــات النيابيــة والتحــد  تمخ  

 وتراجع سعار االهتخابات والخطا  عالي النمرة الذي كابها. 

و و،ـو 2009االهتخابات األ يرة قد أهتجع برلماها بتوازهات مختلفـة عـن مجلـ  العـاا ن أقع والوا 
مـ  حضـز   ح وأفـاد ضلفـاءه والسياسـيين القـريمين مـن النظـاا توازن جاء لصـال  المحـور الـذي يتزع  

 ي سوريا.ف

ن ثنــا ي ضــز    وضركــة أمــن أتصــيغ ،ويــة المرضلــة المقملــةو ذلــك مــر برســالة وقــد بعــا ،ــذا األ 
الشــيعيو ل ــن الالفــع والمهــم فــي ضصــد المقاعــد الشــيعية كاملــة ومعهــا ضصــرية التمميــن الطــا في 

قـد كمـر مـن ذلـكو فأضصن على هـوا  سـنة ومسـيحيين ودرزي أيضـاو ال بـن ن ،ذا المنا ي أمر األ
  منـ  كميـرون باعتمـاره د ،ـذا المحـور الطريـع لعـودة رمـوز مـن ضقمـة التسـعينياتو أو مـا يتـوج  عم  

 زمن حالوصاية السوريةحو وذلك من الموابتين السنية والمسيحية وضتى الشيعية.
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والمفارقـــة السياســـية أن تلـــك الرمـــوز عـــادت إلـــى المرلمـــان بعـــد ســـنوات مـــن اه فا هـــا إثـــر ا تيـــاا  
ليــ  الــمعض باعتمــاره أوضــى إو و،ــو أمــر يشــير 2005كــماا العــاا  14رفيــع الحريــري فــي الــر ي  

غـايرة للمااـي فـي  يارتـ  الم   ا في مزاج الشاري السني بعد ان اهدفع معظـم ،ـذا الشـاري بعيـدا  بتمد  
 .  2009و 2005منذ ا تياا الحريريو وع   ذلك في اهتخابات عامي 

 ن واقعـــا  تهـــا بشخصـــياتهاو لتشـــ   لشخصـــيات تخـــرج عـــن رمزي  ن ،ـــذه العـــودة لتلـــك اأويجـــب القـــوا  
ن لـى ت ت ـإسوريا مـن المسـتقلين ومـن ينتمـون  لو أافنا أسماء هوا  جدد مؤيدين للنظاا في عدديا  

ر ـي  التيـار الـوطني الحـر  ا  ر ي  الجمهورية ميشاا عونو واسـمي   مها فعليا  لمنان القوي الذي يتزع  
 الوزير والنا ب جمران باسين. 

ـــ  ن ضـــز    ،ـــو مـــن يـــدير دفـــة  الميـــة النـــوا  فـــي أن مـــن واقـــع ويحلـــو للـــمعض محاولـــة التنص 
د قـــرارات وقضـــايا لـــى  الميـــات باتـــع ممملـــة فـــي المجلـــ  ســـتحد  إيشـــير ،ـــؤالء المجلـــ  النيـــابيو و 

ا السنوات المقملةو ممـن التقـار  مـع النظـاا السـوريو فيها  ال أساسية وربما مصيرية تنتظر المع  
وكـــرعية ســــال، ضـــز   و والمح مــــة الدوليــــة وإلغـــاء أو تقــــويض المســـاعدات األميركيــــة للجــــي  

 .من روسيا وإيران بها اللمناهيو واستمداا أ رى 

الـــذي  و بـــ، رو بـــالقرارأ شـــ ن  ب ال تـــن النيابيـــة ســـت ون متـــ ثرةو ن تلـــكألـــى الواقـــع إقـــر  ل ـــن األ 
ليو كمـا ،ـو دأبـ  علـى الـدوااو بـن ي واهفعامتسر   خذ قرارات  في ك ن  خذه ضز   و الذي لن يت  سيت  

 قليمي الدقيع في ،ذه المرضلة.اإلخذ،ا بعد قراءة للواقع اللمناهي المتشابك مع الواقع   سيت  ه  إ

دة لدمشع وللتقـار  مؤي   هيابية عددية في المجل و ث عنها تشمن كتال  عات التي هتحد  و،ذه التجم   
من ثنا ي ضز    وضركـة أمـن وكتلـة المـردة  معها  الا الفترة المقملة. وتت ون ،ذه الغالمية واقعا  

لـى قسـم إ اافة  إتاريخيا للنظاا في سورياو والحز  السوري القومي االجتماعي وكخصيات ضليفة 
علـــى ،ـــذا الصـــعيد لـــر ي   لـــى اـــوء أ ضـــر ودور كميـــرإميـــر مـــن كتلـــة العهـــدو و،ـــو مـــا يشـــير ك

 الجمهورية ميشاا عون.
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ـــ  ـــد لعـــودة ن ينـــاا المحـــور الـــذي يتزع  أن كـــن تلـــك القـــوىو مـــن المم ـــن وبت ت  مـــ  ضـــز    والمؤي
لــى الموقــح المســؤوا لــر ي  الجمهوريــة مــن مواــوي إها مــاو وبــالنظر  45قــات مــع دمشــعو العال

ناا ذا الت تـنو كـي ال هقـوا المحـورو سـيالعالقة مع دمشع وعودة النازضين وسال، الحز و فـنن ،ـ
ن المحـــور أ بســـيعو علمـــا   ق  ن كاهـــع  الميـــة  يـــر مطلقـــةو وبتفـــو  إ الميـــة فـــي المجلـــ  النيـــابيو و 

 رة.اآل ر  ير متماسك وتشوب  التماينات وال تن المتناف

ضــد أمواــوي النــازضين مــرتمع بــ و ســي ون ن مواــوي العالقــة مــع دمشــعو و أومــن المم ــن القــوا  
بـين مؤيــدي تعزيــز  ا  كميــر  ساســية المطروضـة علــى طاولــة المحـا والــذي سـيلقى ســجاال  ااـيع األالمو 

ن يحصن سوى عمر االهفتا، علـى هظامهـاو وبـين أيعية مع سورياو و،و أمر ال يم ن العالقة الطم
م علـــى ،ـــذا ل ـــن قضـــية النـــازضين قـــد واـــعع علـــى هـــار ضاميـــة. وع  أ مـــرو علمـــا  راـــي ،ـــذا األمعا

لـــى إ مـــورو علـــى المســـتويات المختلفـــةو وصـــوال   اســـة الجمهوريـــة ســـتقوا بتصـــعيد األر ن أالصـــعيد 
مـع النظـاا فـي سـورياو للتصـدي لواقـع النـازضينو  ة الجاهبو وباالتفاق اـمنا  ضادي  أة  طوات تنفيذي  

  ذ وقتـا   تمر سن كاهع تسوية ،ذا األإارجية والمغتربين جمران باسين. و وقد بدأ،ا بالفعن وزير الخ
ا وكســب الوقــع فــي ســمين اهفتــا، لمنــاهي أكمــر عليهــاو يحــدث بــاعترا  هتيجــة ر مــة دمشــع بالتري ــ

 .مرلسعودي الذي ال يزاا يرفض ،ذا األكامن وبقموا امني من الراعي ا

ويجب التذكير ب ن ض ومة الر ي  سعد الحريريو كهدت محاوالت من ضـز    وضلفا ـ  لفـر   
رياو و،و أمر ترجم العاا المااي عمـر زيـارة وزاريـة للمشـاركة فـي تطميع رسمي مع النظاا في سو 

معــر  دمشــع الــدولي. وبــر م أن ثالثــة وزراء نيوســح فنيــاهويو وزيــر األكــغاا العامــةو و ــازي 
جـود،م بصـفة رسـميةو إال زعيترو وزير الزراعةو وضسين الحاج ضسنو وزير الصناعة( قد أعلنـوا و 

كتلـــة المســـتقمن التـــي اعتمـــرت الخطـــوة فـــي بيـــان لهـــا ممـــادرة مـــر قوبـــن بـــرفض مـــن قمـــن أن ،ـــذا األ
كخصية كون ممن ،ذه الزياراتو وإن ت ررتو تعتمر زيارات كخصية وال تتم بصـفة رسـميةو حألن 

كـعم  وارت ـب المـؤامرات اإلر،ابيـة  لمنان لي  باستطاعت  التطميع مـع هظـاا ارت ـب المجـازر بحـع  
 بحع لمنانح.
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جـزاء واسـعة أظاا السوري يعيـد فـر  سـيطرت  علـى ا زمنيو فنن النتقد   ه  مع كنأويجدر القوا  
ل  مواـوي النـازضين مـن  طـورة ا يشـ   ن ال مصـلحة للمنـان بالتغااـي عم ـأجديدة في سورياو كمـا 

و،ـــو أمـــر بـــات أضـــد ضلفـــاء الســـعودية كحـــز   عليـــ . ديمو رافيـــة واقتصـــادية وسياســـية واجتماعيـــة
ـــلـــ  بج القـــوات اللمناهيـــةو واي   ةو ها،يـــك عـــن المرجعيـــة الدينيـــة للمســـيحيين الموارهـــة كالمطريركيـــة دي 

لـى صـعيد موقـح . وعر مـن  طـر وجـود النـازضين فـي لمنـانكمـر فـ كمأر الماروهية التي باتـع تحـذ  
كمر برا ماتية عند الحديا عن مواوي النازضينو ضتـى إن النا ـب فـي كتلـة أالقواتو بات الحز  

هوريــة القويــةو ســيزار المعلــو و قــد أعــر  فــي مقابلــة بعــد اهتخابــ  عــن القــوات اللمناهيــةو أي الجم
لـح النـازضين والمشـاركة م لحـن   ت ييده لمناء حصداقةح مع النظاا السوري حلمصلحة لمنـانحو وتحديـدا  

ن ،نـاك حعـدوين فقـعو ،مـار اإلر،ـا  أعـالن اإل لـى ضـد   إ هـ  ذ،ـبإعمار سـورياو ال بـن إ في إعادة 
 إلسرا يليح!الت فيري والعدو ا

لـــى إن ضـــاوا الحـــز  عـــدا الـــذ،ا  إفـــي موقـــح القـــواتو ضتـــى و  تفصـــيال   و،ـــذا التصـــري  ال يعـــد   
ي تغييـــر فـــي موقـــح جامـــد أجـــراء إن أفـــي مواـــوي العالقـــة مـــع دمشـــعو ذلـــك  التمـــا،ي مـــع  يـــره

 .ج في  على مراضنالتدر   ن يتم  أن يحصن بسرعةو بن يجب أ د ألي طر و ال يم نومتشد  

جئــين الســوريين. المقابــنو ،نــاك عقمــات  ارجيــة تحــوا دون تنســيع عــودة حإجماريــةح لال  ل ــن فــي  
ـــين اليورو،ـــات فـــي مســـاعدات  فاالتحـــاد األوروبـــيو مجتمعـــا   ـــات مالي ـــ  األعضـــاءو أهفـــع مئ وبدول

ـــ  ممارســـة اـــغوا  للح ومـــة اللمناهيـــةو ولديـــ  عالقـــات تجاريـــة واقتصـــادية مـــع لمنـــان بحجـــم يخول
ياســـة جذريـــة فـــي مواـــوي الالجئـــين الســـوريين. وكـــذلك يضـــا  إلـــى الـــدور ي سللحـــؤوا دون تمن ـــ

ن الواليات المتحدة لوقـح أي تقـار   يـر مر ـو  فيـ  مـع النظـاا ة تد   حتمنو إم اهي  األوروبي الم  
الســوري تحــع عنــوان إعــادة الالجئــين. وفــي ضــاا ضصــوا ،ــذه الضــغواو و،ــو أمــر واردو ســي ون 

 ا عونو وفريق  إيجاد التوازن المال م.على عاتع ر ي  الجمهوريةو ميشا

علــــى  مـــن عنـــوان النـــازضينو مطروضـــا   مـــن ،نـــاو ســـي ون مواـــوي العالقـــة مـــع ســــورياو اهطالقـــا   
ــضــا  إالطاولــةو وسي   ــلــى مواــوي ســال، المقاومــةو وســتدور س  لــى ن إجاالت عديــدة قميــن التوص 



 
 15/06/2018  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  44رقم )                  

       
 

7 
 

فرقــــاء فيــــ  بعــــض األر مخــــرج لمواــــوي الســــال، فــــي الميــــان الــــوزاريو فــــي الوقــــع الــــذي سيتصــــد  
وســيعلو صــوت القــوات اللمناهيــة الــذي ســيعلن  المســيحيين مواــوي المطالمــة بحــن لهــذا المواــوي

ن ي ون دا ن الدولـة أه  يجب أستراتيجيح الذي يقوا ضز  القوات ي  حالقرار االده في ما يسم  تشد  
اح ن حيـــور  أو  ردا  التـــي تجمـــع الجميـــعو و،ـــو الخطـــا  الـــذي ينـــادي بعـــدا ضيـــازة أضـــد أي ممـــادرة منفـــ

الــمالدو و،ــو الخطــا  الــذي ســيخرج بــ  القــوات عنــد مناقشــة مواــوي االســتراتيجية الدفاعيــة. ل ــن 
ـ ن يـتم  أ  مـن المـرج   لهـذا المواـوي كمـا فـي المـرات السـابقةو ولـن يقـح ضــز   لـى مخـرج  إن التوص 

الخارجيـة علـى ضـز   ن العقوبـاتأن المسـؤولين القـواتيين يـرددون إدون ذلك. ال بن  القوات ضا ال  
عسـ ري لحـز     سياسـي وكـع   ن األميركيين ال يعترفـون بشـع  ألى إحون   ليسع جديدةو ويلم  

ن فيـ و وكـان ويضعون عقوبات علي  منـذ سـنوات طويلـةو فـي الوقـع الـذي كاهـع الح ومـات تتشـ   
بمرا ماتيـــة ميركيـــون يتعـــاطون مـــع الح ومـــات مـــن دون التعـــاطي مـــع وزراء الحـــز و مـــا يـــوضي األ

 قواتية الفتة.

ــإ اــافة  إ  لقــي بظاللــ  علــى السياســة ن ي  نتظــر أللمنــان مــن الم   ربــكة مواــوي مــزمن م  لــى ذلــكو ثم 
بعـد ركـود  ذر المستقمن وزعيم  سـعد الحريـري. إالدا ليةو و اصة على العالقة بين ضز    وتيا

ا النهــا ي فــي قضــية ا تيــاا لســنواتو تقتــر  المح مــة الدوليــة الخاصــة بلمنــان مــن إصــدار ض مهــ
 الر ي  الشهيد رفيع الحريري. 

لى ضز    ورمـوز فـي النظـاا السـوريو مـن المم ـن أن يـتم إهاا إلى اضتماا توجيهها االت   وهظرا   
 خـذ إجــراءات اـد المح مــةو ممـن ســحب القضـاة اللمنــاهيين أوالطلـب مـن الح ومــة اللمناهيـة كــي تت  

مــر ،ــذا األ لــى الحــز و فــنن  إمم ــن صــعوبة فــي المااــي بالنســمة  رمــذا كــان األإوقــح التمويــن. و 
قليميــة لصــالح و ها،يــك عــن الت ييــد لــى تعــاوم قــوة الحــز  والتغيــرات اإلإ كمــر مالءمــة اليــوا هظــرا  أ

د أن الحز  يطالب بحقيمة العـدا فـي الح ومـة المقملـةو و،ـي تعاوم ل  في الميئة اللمناهيةو وترد  الم  
لســـيد اه أمينـــ  العــاا االملــحو وأيضــا لمتابعـــة برهامجــ  لم افحــة الفســـاد الــذي تمن ــأساســية فــي ،ـــذا 
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ن ينـــاا الحـــز  مماكـــرة ،ـــذه الحقيمـــةو أ  مـــن  يـــر الضـــروري ه ـــأضســـن هصـــر  . ويجـــدر القـــوا 
 .طويال   قملة وقتا  الح ومة الم   ن تستمر  أ  ه  من المرج  أأمينةو  اصة و  وي في ان ت ون في أيد  

  

 ية لبري رسالة عون

دة وطنيـةو وقتـا  يـر ن يواجـ  مواـوي تشـ ين الح ومـةو التـي قـد ت ـون ض ومـة وضـأنتظر من الم   
ليــ  مســار إضــ  معــالم مــا ســيؤوا   ضتــى تت  ن الجميــع يريــد التفــا،م الــدا ليو أقل ــأقصــيرو ويمــدو 

 الصراي في المنطقة. 

لــى ر ــي  مجلــ  إالجمهوريــة ميشــاا عــون ههــا ر ــي  وقــد كاهــع الفتــة للنظــر الرســالة التــي وج   
 ر يســـا   بـــري لـــ  النيـــابي لمنـــان القـــوي ألعضـــا   باهتخـــا  النـــوا  هميـــ  بـــري عمـــر تـــرك الحريـــة لت ت  

ن هــوا  أ ا تــار ضــز  القــوات التصــويع بورقــة بيضــاءو علمــا  للمجلــ  النيــابيو فــي الوقــع الــذي 
 للجمهورية. بري لم ينتخموا قملها عون ر يسا  

ضصن بين عـون وبـري لتمريـر الجلسـة  ا  امني   ن اتفاقا  أمن أوساا في التيار الوطني الحر م ل  وع   
ركــة أمــن مــن الصــخبو وفــي ذلــك رســالة عوهيــة بعــد مــا ضــدث مــن تــوتر بــين التيــار وض ب قــن قــدر  

 .بعد و اصة في كاري الفريقين تداعيات  هها يا   ر طا في لم تنت   لى توت  إور تط

قملة ل ي ال يخسر الوقع بينما أ ـذت بعـض الحمـالت سراي في تش ين الح ومة الم  يريد عون اإل 
 على العهد تستنز  من رصيدهو و اصـة الخطـ  الـذي ارت مـ  بـالقموا بمرسـوا التجنـي  الـذي أقـر  

بعـــد،ا ب هـــ  تضـــمن كـــوا بو و،ـــو يريـــد مـــن بـــري تدكـــين مرضلتـــ  الر اســـية الفعليـــة ومقابلـــة عـــون 
هجـا، العهـد مـن إلـى إاهتخـا  ر ـي  جديـد للمجلـ  بالسـعي اهتهاجها في عملية  االيجابية التي تم  

و الح ومـةطالقها بعـد تشـ ين إنتظر صالضية ال مرى الم  في العملية اإل ساسيا  أ ل  كري ا   الا تحو  

https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
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علـن أمينهـا العـاا السـيد ضسـن هصـر   علنـا أ مع قيادة ضز    التي و،و أمر تفا،م علي  التيار 
 ي للفساد. ت  للتصد  هي  

لـى تعميـد الطريـع أمـاا بدايـة جديـدة إن عـون فـي المجلـ  يهـد  ت ـن ما قاا ب  ت أة من يقوا وثم   
معركــة ر اســية مســتترة ن ألــى إر جمــران باســين الــذي يشــير كميــرون مــع ر ــي  التيــار الــوطني الحــ

ن إســمين اهطالقــة قويــة للعهــدو ال بــن يــاا بينــ  وبــين زعــيم القــوات ســمير جعجــعو فــي تــدور ،ــذه األ
مــن ،نــدي عمليــة تصــويع ت تــن ر ــي  الجمهوريــة فــي جلســة  ن باســين ،ــو فعليــا  أالــمعض يقــوا 

و أيمـاقي سـواء فـي السـلطة التنفيذيـة خ مرة جديدة مفهوا الـر ي  الماهتخا  بريو و،و بذلك قد رس  
ههــا يجابيــة وج  إلــى رســالة إ يضــا  أريــةو ضســب ،ــذه القــراءة التــي تشــير و ر اســة الجمهو أالتشــريعية 

لوزارة الماليةو و،و ما كان قد أضدث جلمة كميرة فـي السياسـة التيار عمر عدا معاراة ضيازة بري 
ن معاراــة التيــار ،ــذه أ الدا ليــةو بعــد اتهــاا التيــار لمــري بــا تالق بعــض األعــرا  الجديــدةو علمــا  

 .  ر ي  الجمهورية لنفس  في الح ومةة يريد،ا قد  فتع مع صعود الحديا عن ضص  

ين هوريـةو قـد ي ـون عـون سـا،م فـي تـ  ير تشـ ل ن ،نا بالضمعو على صعيد ضصـة ر ـي  الجم 
ــأيــدور ضــوا  ن ســجاال  إذ إالح ومــةو  علــن فــي أ كهــذه. وكــان عــون  ة  ضقيــة ر ــي  الجمهوريــة بحص 

ـــة ميشـــاا ســـليمان ضصـــة كهـــذهو علمـــا  إ الســـابع رفضـــ   ـــر ي  الســـابع للجمهوري ن ،ـــذه أ عطـــاء ال
لــر ي  الجمهوريــة وزراء مقربــون فــاق الطــا حو وإن كــان الحصــة لــم ت  ــذ الطــابع الوااــ  بعــد ات  

ي عـر  هيـن ر ـي  ميـن لحـود وسـليمانو وقـد ت ـر  إع الرؤسـاء اليـاي الهـراوي و من و كمـا ضصـن مـ
الجمهوريـــة ضصـــة وزاريـــة مـــع اتفـــاق الدوضـــةو عنـــدما بـــدأ ال ـــالا عـــن تقســـيم الح ومـــة إلـــى ثالثـــة 

ن إعطـاء أذا مـع العلـم لر ي  الجمهوريـة. ،ـ آذار وثلا 14آذار وثلا لقوى  8أثالثر ثلا لقوى 
ن ي ـون أن التمميـن فـي الح ومـة يجـب أ ير منطقي ذلك  عد أمرا  ر ي  الجمهورية ضصة وزارية ي  

وى المســيحية ال مـــرى نــع القـــوقـــد أم   الــذي يع ـــ  بــدوره التمميـــن الشــعمي.للتممــن النيـــابي  اهع اســا  
مـاا ر ـي  الح ومـة أ مـمال   ن سـابقة وفـت  المجـاا اليـواو مـا كـ   2008مر في العاا تغطية ،ذا األ
 . يةلى المطالمة بحصة موازية للر اسة السن  إسعد الحريري 
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مــن ،نــاو وهــر الــر ي  ميشــاا عــون بمظهــر المســت ثر بالمقاعــد المســيحية مــا يجعلــ  يتفــرد بقــرار  
كتلة وزارية ست ون أكمـر مـن كتـن القـوى السياسـية األ ـرىو بمـا فيهـا ضـز    وضركـة أمـنو عمـر 

          عن ضصت  الحزبية وضصة ت تن لمنان القوي كما عن ضصة ر ي  الجمهورية.التفاو 
  
  

 التيار والقوات: صراع وجودي
ن فــي الخــال  القــا م بــين ،ــم لعرقلــة تشــ ين الح ومــة والمتمم ــطاللــة علــى الســمب األال بــد مــن اإل 

 التيار الوطني الحر والقوات اللمناهية.

ع هــــا تتعل ــــه  إو  ــــال  ض ــــوميو أبــــين الجــــاهمين ال تختصــــر بــــا تال   ن المســــ لةأيجـــدر القــــوا  
ي بتفـا،م معـرا  الـذي بصراي وجـودي بـين الجـاهمين علـى السـاضة المسـيحيةو لـم ينفـع معـ  مـا سـم  

 جاء لسمب مصلحي بين العماد ميشاا عون وسمير جعجعو كن ألسماب  المصلحية الخاصة.

ــع بـاال فـاا ضقيقـة قا مــة تتعل ـإ وال يجـب   ض  تال  الطميعــي والت ـويني ل ـن طــر و و،ـو مـا تمخ 
مــن مفهومــ   أراد عــون مــن  اللــ  القضــاء علــى القــوات اهطالقــا   حا  مســل   عنــ  فــي المااــي صــراعا  

صــن فــي المجتمــع بالــدفاي عــن وجــوده الــذي قــاا فــي األلخطــر حالميليشــياحو بينمــا استشــري جعجــع 
 المسيحي على االهقالبات.

الـر ي  المؤسـ  لحـز  ال تا ـب بيـار ة ت سي  القواتو استلهم جعجـع ممـاا لى مرضلإ وفي هظرة   
الجمينو وقدرات  التنظيميةو ومو،مت  القياديةو ورو، الممادرة لدي و وهجاضـ  فـي بنـاء تنظـيم ضديـدي 

طــار وضــدة قوميـة لمناهيــة تقــوا علــى إقيـدة لمناهيــة صــافية ومتطرفــةو فـي متماسـكو واال،ــمو ضملــ  لع
فيـــ  عـــن  ن  ن م وهـــات ،ـــذا المجتمـــع المقافيـــة والطا فيـــةو فـــي الوقـــع الـــذي لـــم يتـــواالمشـــتركات بـــي

 .طات سرا يلي لتنفيذ مخط  االستعاهة بالعدو اإل

ــأفيــد التــذكير ومــن الم    مةو و،ــو يــرى هفســ  ن جعجــع ،ــو ابــن ال تا ــب والمســتلهم لعقيدتــ  المتعص 
ر اسـة الحـز  فـي  بيـار الجميـن علـىاالبن الشرعي للحز  الذي ضاوا الهيمنـة عليـ  عمـر  الفـة 
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 قـ  فـي مواجهـة العمـاد ميشـاا عـون الـذي  ـرج  اسـرا  فادة مـن النجـا، الـذي ضق  و واإل1992العاا 
 .في باري  بعد االتفاق في الطا ح معركت  مع حالشرعيةح اللمناهيةو الجئا  

اههـزا ،ـو اآل ـر  نأ اقـوىو ومـا لمـ  المسـيحي األه ـأ ن اعتقـد وا،مـا  أل ن ر،ان جعجع  ا  بعـد  
مـن لمنـانو وذلـك عمـر  ثـر اهسـحا  الجـي  السـوري إ عامـا   11وقمع في السجن ضتى  روج  بعـد 

 .قاهون للعفو

ن من تـوفير المـوارد المشـرية والماليـة لتنظيمـ و ن ،ذا الرجن تم   ألى إكارة ه  من المفيد اإلأعلى  
عـاد بنـاء الحـز  مـن دون أ سـيحيو و ان وفـي بـالد االهتشـار المفاستقطب الشما  والطال و في لمنـ

 ي عن مخضرمين في الحز  أفاد من تجربتهم.التخل  

علـى السـاضة  ماليـا   كمـر اقتـدارا  ي ـون ضـز  القـوات ،ـو األ نـىو واأل ومن هاضية القدرة الماليةو قد 
ـ  مـع ،ندسـة ماليـةا كـان يمتل ـ  مـن المرضلـة السـابقةو وات   ـار مم ـن الحـز  مـن االد  المسيحية. وتم  

ميزاهيــات هفــاق عـن ســعةو وتقــديم المســاعدات لمحازبيــ و وتــوفير نــ  مــن اإلم    ثابتــا   رت لــ  د ــال  وف ـ
كـــرة بالنـــاي. وقـــد عـــالا وســـا ر الوضـــدات الحزبيـــة ذات العالقـــة الممالمصـــلحة الطـــال  وقطـــاي اإل

،ـــــذه الفئـــــةو  اصـــــة مـــــن  عمـــــاا القـــــواتيين والمناصـــــرين  يـــــر الحـــــزبيين مـــــناســـــتعان برجـــــاا األ
ن جـــزءا منـــ  يـــ تي مـــن الواليـــات أد لـــى تمويـــن  ـــارجي مـــن الخلـــيج كمـــا تـــرد  إاـــافة إالمنتشـــرينو 

 دارت  بطريقة تنظيمية مدروسة.إع المتحدةو كن ذلك تم  

ن إذ إد كــــم  تنظيمــــي كميــــر بــــين الجــــاهمين يجــــاإقارهــــة مــــع التيــــار الحــــرو مــــن الصــــعب وفــــي الم 
ـــح بينهمـــاو نطلقـــات التنظيميـــة تختالم ـــى إ اـــافة  إل ســـلو  اهممـــاق الســـلطة لـــدى الحـــزبين. وثمـــة أل

و ل ــن الــذي يجابــ  ســلمية علــى صــعيد المروهــة التــي ا  ق كــعمي  سالســة تنظيميــة لــدى التيــارو المتفــو  
ت  علــــى معركــــة ع بهــــا واالعتمـــاد المفــــرا علـــى إرث الــــر ي  ميشـــاا عــــون الـــذي بنــــى كـــعمي  يتمت ـــ

يشــيا فــي المنــاطع لجــي  الســوريو كمــا علــى رفضــ  لمنطقــة الميلعلنهــا علــى اأ حاالســتقالاح التــي 
 ان د د ا مشاعر الجمهور المسيحي.مر أالمسيحيةو و،ما 
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  يضـع ه ـأد ط  الذي يتـرد  النظر عن مخط   ى الوزير جمران باسين أمور التيار اليواو وبغض  ويتول   
ــللجمهوريـةو فنه ــ مسـ لة  الفــة عــون ر يســا   بعــاد الخصــوا والحلــوا إالتيــار و ن مــن الهيمنــة فـي   تم  

 دا  يــاا تشــد  ضي وكــمابيو وسيشــهد المقمــن مــن األصــالإلــى  طــا  طــا في و إ مســتندا   مســيحيا   زعيمــا  
 التنظيمي وفي تطوير بنى الحز . كمر في العمنأ

ــ  قيادتــ  يضــم ب واســعا   ا  هيابي ــ ال  ت ــت   ال  ن التيــار مــن تحقيــع اهتصــار ،ــاا مشــ   فــي االهتخابــاتو تم  
ن لــى أهــ  واجــ  صــعوبات تفــوق تلــك التــي واجهــع القــواتو ألهــ  تعــي  إكــارة ين وضلفــاءو مــع اإلضــزبي

وقعـ  فـي أمـا   الميـة الـدوا رو كمر من مرك  فيأي أصوات محازبي  ومناصري  على علي  أن يوز  
صــوات التــي ضصــن جمــع األ ن هســمة الت ييــد لــ  اهخفضــعو وإذا تــم  أوضــى للمــراقمين أكــ االتو و إ

ن أن عـدد األصـوات يفـوق تلـك ة دا رة من دوا ـر جمـن لمنـان مـمالو لتمـي  ي  أحو التيار في ك  عليها مر 
 لقوات ها،يك عن ال تا ب والمردة.التي ضصن عليها ا

تنظــيم لواقــع لمنــان وللمنطقــة و،ــو اليــواو تمــدو المســافة بــين التنظيمــين كميــرة مملمــا ،ــي رؤيــة كــن  
قــ  فــي الحصــوا ومســتقملها. ويســتقوي القــوات بمــا ضق   ع هفســ  علــى تحالفــات التنظيمــينســق  مــر ي  أ

مـــن  يـــر الحـــزبيينو مـــا جعلـــ  القـــوة الماهيـــة األقـــوى بعـــد التيـــار  4و بيـــنهم هيابيـــا   مقعـــدا   15علـــى 
صــن كتلــة أمــن  ضزبيــا   18الفجــوة بــين الجــاهمينو بينمــا ضصــن التيــار علــى  صــا  الــوطني الحــرو مقل  

 يفصل  عن القوات.  كميرا   ن فارقا  أالقوا ن  من و ما يم   هيابيا   دا  مقع 29ذات 

ة المقاعد المسيحية علـى تيـار المـردة عع بقي  لى ثالثة مقاعدو توز  إوبينما تراجعع ضصة ال تا ب  
ة أو الحليفـــة لحركـــة أمـــن والحـــز  الســـوري القـــومي االجتمـــاعيو وعـــدد مـــن الشخصـــيات المســـتقل  

 وضز    والر ي  هجيب ميقاتي. 

ـــ  ـــ في ـــة معركـــة وثم  هم مـــن قمـــن القـــوات ب هـــ  يريـــد عـــزا القـــواتيين  يـــر ت  ة بـــين جعجـــع وباســـين الم 
ـ ن يحصـلوا علـى وزارة سـيادية أ  رج  ومـن  يـر الم ـ وسـاي تممـيلهم النيـابيأتهم علـى القاهعين بحص 

ن بحسـب دوره وموقعـ و فـي ن كن فريع يتمم  أر العوهيون و ربما على هيابة ر اسة الح ومةو وي ر  أ
 ل و لمنان القوي.ة ت ت  ة وزارية فوق ضص  مة ر ي  الجمهورية بحص  مطال ون  
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لــــى القصــــر إللنظــــر ضضــــور جعجــــع  ة مــــع التيــــارو وكــــان الفتــــا  ي ــــن القــــوات يطالــــب بند  أويمــــدو  
الجمهوري على رأي كتلت  النيابية للمشاركة في االستشـارات لتسـمية ر ـي  الح ومـةو فـي محاولـة 
لت كيــد ضضــور ضــز  القــوات وإيجــاد تواصــن مماكــر مــع ر ــي  الجمهوريــة. ويرفــع جعجــع مطلــب 

ع الـذي منـذ الـدف عـا  توق  لى الر اسةو و،و أمر كـان م  إيصاا عون إالندية عمر تذكيره ب ه  سا،م في 
 قاا ب  جعجع إليصاا عون.

وصـــعوبة المعركـــة علـــى الطـــرفين المســـيحيين تنطلـــع مـــن كـــون جعجـــع لـــن يراـــى بنبعـــاده عـــن  
يـر لعـدا االكتفـاء  سلطةو بينمـا سـيقاتن ضتـى الرمـع األة عط  قواتي كمير لمغاهم الالح ومة وثم  

  رون والذي اقتصر على وزارات ثالث.بما قسم  ل  اآل

كـهر المااـيةو طيلـة األ ن ثمة  ضب عوهي من جعجع هتيجة تراكمـاتأم ل  ابنو ع  ل نو في المق 
هامــ  جعجــع بــالخروج عــن المراجعــة للعالقــة التــي ســادت بــين التيــار بــون مــن باســين ات  وينقــن مقر  

والقوات بعد أكمر من ربع قرنو والتي جاءت من أجن تنقية الذاكرة من منا ات العداوة السياسـيةو 
 بالتيار. ل ن جعجع  در

ر بــ ن القــوات مــن  ضصــة وزاريــة فــي ض ومــة الــر ي  ســعد الحريــري اعتمر،ــا ن باســين ي ــذك  أم ل ــوع   
باســين أصــر علــى موقفــ  األ القــي السياســي  أن   لــى تمميــن القــواتو إال  إ مة قياســا  الجميــع مضــخ  

هـاا القـوات دعما للشراكة. ثم ه ا جعجع بالوعودو سواء عمر ضمالت  اد التيار فـي الح ومـة وات  
لـى اعتمـاد إنـاقض هـت تفـا،م معـرا  الـذي دعـا و عمر ت،مره على الحريـري بمـا يأللتيار بالفسادو 

. ثيــع بالقضــايا اإلقليميــة والدوليــةالســيادية فــي مقاربــة الموااــيع التــي ،ــي علــى ارتمــاا و  ئالممــاد
. ل ــن القــاهون الــدوليلحة لمنــان ويحتــرا ة بمــا يضــمن مصــواــرورة التــزاا سياســة  ارجيــة مســتقل  

لــى إ اــعا  العهــد وصــوال  إودية علــى طريــع ت مــن الحريــري بالتــ،مر مــع الســعجعجــع أراد الــتخل  
مــة بضــماهة لرســتقرارو مــع الطا فــة ول نهــا مطع   1943ههــاء التســوية التاريخيــة الشــميهة بميمــاق إ

. كـــن ذلـــكو عمـــر ليـــا  ودو  يات إقليميـــا  الشـــيعيةو وال ـــن يعلـــم مـــا يواجهـــ  ضـــز    مـــن تـــ،مر وتحـــد  
 ،ليةو ضسب وجهة هظر باسين.أ  لى ضر   إي سيناريو قد يؤد  
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وتمـدو م، ــذ التيــار كميــرة وكميــرة علــى القــوات ومـن بينهــا مســ لة  طيــرة تتممــن فــي تواطــوء القــوات  
مــر  طيــر عمــر وزارتــي الصــحة والشــؤون اإلجتماعيــة لتــوفير الحمايــة للنــازضين الســوريينو و،ــو أ

   .لى بالد،مإلى عودة آمنة لهؤالء إ من  داعيا   ن يتنصن  أات اليوا يحاوا ضز  القو 

ن جعجــع اقترفــ  فــي المااــي مــع أجــاهمينو ي ــذكر التيــار بمــا يعتمــر ومــع اضتــداا الخــال  بــين ال 
بسحب صـالضيات الر اسـة األولـىو أمـا فـي مرضلـة التطميـع الفعلـي  قمول  باتفاق الطا حو مسا،ما  

لفـع ويمـدو مـن الم   ن عناصـر القـوة لـدى تلـك الر اسـة.سـحب مـا تمقـى مـللطا حو فهو يعمن علـى 
صـالو أذ،ـان جما،ير،مـاو و،ـو أمـر لـم يغـب لـى أإلدموي في العالقة بين الجاهمينو عودة التاريخ ا
العــوهيينو وعــن ضــرو  اإللغــاء فــي  ضاديــاأالحــديا عــن التصــفية واإللغــاء فــي  بــن كمــنو وعــاد

   !ضاديا القواتيينأ

ــوبــذلكو ي  ن مــن قمــن جعجــع بمحاكــاة ثنــا ي ضــز    وضركــة أمــنو مــدو مــن الصــعوبة بم ــان الت م 
ة ي ـالمتفقين على الخيارات االستراتيجية ال ميرةو ها،يك عن كون العالقة بينهما تخرج عن كوههـا هد  

هتيجــة رجحــان كميــر للحــز  لــدى الشــرا   الشــعمية الشــيعيةو فــي الوقــع الــذي سيســتمر فيــ و فــي 
يوصـح المرضلة المقملة على أقـن تقـديرو القتـاا بـين التيـار والقـواتو بمـا يخـرج عـن السياسـة ل ـي 

 .بالصراي الوجودي
 


