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مـن  إستمرت المراوحة الحكومية المؤذية في البالد مع بداية العام الجديد بـرمم كـم مـا يحـدث فيهـا
لــــى حكومــــة تبــــدأ االصــــال  وتــــؤمن االســــتقرار السياســــي الــــ   يعــــد فاتحــــة ا قــــاذ إأزمــــات تحتــــا  

 االقتصاد وجلب المساعدات.

ميركــي الحــالي دو الــد م فــي قــرت ا تهــاء واليــة الــر ي  اأتــزامن ذلــ  مــع حــدث يــام عالميــا تم ــ 
 خيرة من سقطات لسلف الر ي  الديمقراطي المقبم جو بايدن.ترامب مع كم ما رافق لحظاتها اأ

ومع تراجـع مخـاطر أحـداث أمنيـة أو عسـكرية تهـدد االسـتقرار فـي العـالمي خصوصـا فـي المنطقـة  
ء ريط االدارة االميركيـــة المقبلـــةي ينقـــى اال تظـــار لبـــدبهـــدل قلـــب ترامـــب للطاولـــة بوجـــ  بايـــدن وتـــو 

بايدن واليت  ورؤية طبيعة التصرل تجاه التفـايم النـوو  مـع إيـران التـي تمضـي فـي رفـع تخصـيب 
اجــع اليورا يــوم ومناوراتهــا العســكرية والتــي تؤكــد أن ال تفــاوت بــم عــودة للتفــايم النــوو  مقابــم تر 

ة لتزامــاتي و ال فليذخــ  التفــاوت باالعتنــار معــادالت جديــدإيـران عــن خطــوات التصــعيد والعــودة لال
 تحكم الواقع الراين تختلف عن تل  التي حكمت التفايم قبم خم  سنوات.

أما داخلياي وفي ظم ارتفاع يستير  أعداد االصابات لوبـاء كورو ـا فـي ظـم تخـنط رسـمي وقلـة  
لــى خــط تحريــ  مســاعي الحلحلــة مســؤولية متناةيــة مــن قبــم النــاتي فقــد عــادت بكركــي للتحــر  ع

بـــين ر ـــي  الجمهوريـــة العمـــاد ميشـــاب عـــون الـــ   زار بكركـــي معايـــداي والـــر ي  المكلـــف بتشـــكيم 
الحكومة سـعد الحريـر  الـ   تـردد أ ـ  سـيزوريا. ومسـعى بكركـي يقـوم علـى ترتيـب لقـاء مصـالحة 

 حكومــةي ويــو مــا تــراه ومصــارحة مفتــو  بــين الر يســين لفــتت الطريــق لتــ ليم العقنــات أمــام تشــكيم ال
ـــف الحكـــومي أمـــرا يتجـــاوز بذســـناب  المحليـــة اأبعـــاد التـــي تربطـــ  باأســـنات  مصـــادر متابعـــة للمل
الخارجيــةي ل ــن يــ ه اأســنات الداخليــة يصــعب حلهــا بمجــرد مســاعي عالقــات عامــةي فهــي تحتــا  

 طرفا قادرا على ممارسة الضغوط لتنازالت متنادلة ال تبدو  اضجة بعد.



 
15/01/1202  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  

(  610رقم )                  
 
 

4 
 

أوســاط السياســية مــا ســيحمل  ر ــي  الحكومــة المكلــف الــ   قــدم مــن جولتــ  الخليجيــةي وتنتظــر ا 
وسط ترقب لحرا  جديد سيطلق  ل ن لم تعـرل طبيعتـ  ووجهتـ . و مـة سـؤاب حـوب مصـير مسـعى 

لحة النطرير  المارو ي بشارة الراعي لترطيب اأجواء بين عون والحرير  تمهيدا لعقـد لقـاء المصـا
ريــــق امـــام عــــودة االتصـــاالت والمشــــاورات الحكوميـــةي وكــــان أبـــرز دالالت تع ــــر بينهمـــا يعبـــد الط

المســاعي ال ــالم الــ   خــر  بــ  باســيم فــي العاحــر مــن الشــهر الحــالي والــ    عــى  يــ  خطــوات 
 الحرير  وحن يجوما على االخصام ومن بينهم زعيم الحزت التقدمي االحتراكي وليد جنبالط. 

ن الحريـــر  مســــتعجم لتحقيـــق خــــرر جـــوير  فــــي المراوحـــةي وتلفــــت أوســـاط سياســــية أوال يبـــدو   
فـي  ن الحرير  ينتظر تسلم بايدن مقاليد السـلطة أمـال بتغييـرألى إمتابعة للشذن الحكوميي النظر 

ا مـن السياسة اأميركية تجاه المنطقة وبالتالي تجاه لبنان. ول ل  يتريث فـي إعـالن الحكومـة تخوفـ
ت إذا ســـار بحكومــة ال تتـــواءم والشــروط اأميركيـــة لجهــة مشـــاركة فعالــة لحـــزت   فــرت العقوبــا

وحلفا ــ  فــي التيــار الــوطني الحــر وميــره. وبالتــالي لــن تنــاب الحكومــة رضــى اأميــركيين وال رضــى 
 المجتمع الدولي ما يعده الحرير  قفزة في المجهوب. إذ لن تجرؤ أ  دولة أو صندور مالي دولـي

بنــان بــال ااذن اأميركــي. كمــا أن الحريــر  ال يريــد حكومــة تخلــق مشــاكم وعــداوة علــى مســاعدة ل
مـــع الـــر ي  عـــون وحـــزت   أ هـــا ســـت ون محكومـــة بالفشـــمي والتجـــارت الســـابقة أ بتـــت بـــذن أ  

 حكومة لن تنجت بال تغطية من حزت  . 

الوقـــــت بحجـــــج  ولهـــــ ه اأســـــناتي ال يريـــــد الحريـــــر  تـــــذلير حكومـــــة ا ني  يعمـــــم علـــــى تمريـــــر 
وطروحات يعرل مسنقا أ ها لن تناب موافقة عـوني ريا ـا علـى  ضـو  الظـرول ااقليميـة والدوليـة 

ركيـة لتصنت مهيذة لتسوية في لبنان. وبه ه الحالة يكون الحرير  قد أ ق   فسـ  مـن العقوبـات اأمي
 ولم يعت ر عن الت لير ولم يدخم بمواجهة مع عون وحزت  .

ويفســـر متــــابعون للملــــف الحكــــومي تصــــلب الحريـــر  بضــــغوط واحــــنطن والخلــــيج اللــــ ين يريــــدان  
حكومـــة حـــبيهة بمجلـــ  إدارة حـــركة يكـــون فيهـــا حصـــة لهمـــا. وقـــد قصـــد الحريـــر  اامـــارات طلنـــا 



 
15/01/1202  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  

(  610رقم )                  
 
 

5 
 

لوســاطتها مــع الممل ــة العربيــة الســعودية محــاوال خطــب وديــا أك ــر مــن مــرة ل نــ  أخفــق ويــو مــا 
 اب  لألمور في بيئة تيار المستقبم مير المتفا لة بقرت التسوية الحكومية.يتقاطع مع تحليم مش

 ويقوب النعض إن الحرير  لم يعد يعتمد في الملف الحكومي على الفر سيين الـ ين لـن يسـتطيعوا 
  تغطيت  في أ  خطوة يقدم عليها في الملف الحكومي. ل ل  يعـوب علـى إحـارة أميركيـة تنقلهـا إليـ

اأخيــرة لــم تغيــر موقفهــا حتــى الســاعة مــن الحريــر  الــ   يحــاوب لقــاء المســؤولين  الســعوديةي ل ــن
السعوديين وعلى رأسـهم ولـي العهـد محمـد بـن سـلمان أو مـن ينـوت عنـ  فـي الـديوان المل ـيي ل ـن 

 لم يحصم على ما يبتغي . 

كــون كيون منهميــام. فــاأمير ولويــة لــدم اأميــركيين فــي المقبــم مــن اأأوال يبــدو أن لبنــان ال يحتــم  
ورية. بذحوالهم وأيوالهم الخطيرة على كافة الصعد االقتصادية والصحية واأمنيـة والسياسـية والدسـت

فضــال عــن أن واحــنطن لــن تفــاوت طهــران ودمشــق حاليــا بــم ســتنتظر  تــا ج اال تخابــات اايرا يــة 
دوامــة اال تظــار والســورية فــي حزيــران المقبــم لتبنــي علــى الشــيء مقتضــاه. لــ ل  لبنــان ســينقى فــي 

 طويال حسب وجهة  ظر مراقبين للسياسة االميركية في المنطقة.

ن اال فراجــات ال بــرم ألــى ذلــ  الحــين بــم يعنــي إن تشــكيم الحكومــة ســينقى معلقــا أذلـ  ال يعنــي  
 18قــد ال تطــرأ قبــم ذلــ  الحــين. وفــي المفاوضــات الحاليــة يتضــمن اقتــرا  الحريــر  حكومــة مــن 

ارات طرل السيطرة على قراريا أو إمكا ية تعطيـم قراراتهـاي ال سـيما علـى الـوز  وزيرا وال يكون أ 
تم ن يـأاأمنية الدفاع والداخلية والعدب أ  رفض ال لث المعطم وأن يكون الوزراء مسـتقلين. علـى 

 االتفار على توزيع عادب للحقا ب اأمنية والقضا ية.  

ن الحرير  سـينقى مكلفـا ألى إحر وتشير بيئتهما ل ن ذل  رفض من قبم العهد والتيار الوطني ال 
لوقت طويم في حاب أصر على طروحات  فسلوك  يظهر أ   ال يريد الحـم ويعمـم مـع حلفا ـ  فـي 
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حزبــــي القــــوات اللبنا يــــة واالحــــتراكي علــــى أخــــ  البلــــد إلــــى المجهــــوب تلبيــــة ل مــــالءات والضــــغوط 
 الخارجية.  

يـة حكومـة  تفـرت علـى اللبنـا يين وتلغـي اأك ريـة النياب ن تـرم النـورأحواب ال يمكـن وفي كم اأ 
وتمـــ  بالتواز ـــات والمعادلـــة الداخليـــة. وبـــات علـــى الحريـــر  النحـــث جـــديا مـــع ر ـــي  الجمهوريـــة 

لقــوم  ا تــا  حكومــة توافقيــة ال تغيــر ال وابــت الســابقة وتحتــرم المواقــع والصــالحيات وال تســلم البلــد
 خارجية. 

م ر ـــي  الحـــزت التقـــدمي االحـــتراكي وليـــد جنـــبالطي داعيـــا الحريــــر  وبعـــد تصـــعيد بـــال  مـــن قبـــ 
لــى ر ــي  حكومــة مــن المقلــب ا خــري إمــر دم اأألالعتــ ار عــن تشــكيم يــ ه الحكومــة حتــى ولــو 

  صر  كوة فـي جـدار الجمـود فـي خطابـ  فـي ال ـامن مـن حسن السيد   لحزت العام فتت اأمين
 .الشهر الحالي

 جـو المنتخـب اأميركـي الـر ي  فريـق معـين ل نـ  أكـد عـدم ا تظـار تسـلم ويو لم يرد تبنـي موقـف 
 مـــر الـــ   ســـيتم فـــيل ـــن رمـــم ذلـــ  فل ـــ  دعـــا المنتظـــرين لهـــ ا اأ. مـــور فـــي بلـــدهمقاليـــد اأ بايـــدن

 المشــاكم لمعالجــة الجهــود ن الحــزت ســيب بألــى علــم إ الحــالي الــ   يقتــرتي الشــهر مــن العشــرين
 تجاوزيــا يحتــا   قــة وعــدم مشــروعة مخــاول فهنــا  الحكومــةي والدة طريــق تعتــرت التــي ةالمحليــ

 .المجاب ي ا في الممكن لفعم بالسعي واعدا الجميعي من جهود لىإ

 وتقــديم حلــوب عــن للنحــث وقــد أراد الســيد  صــر   تحييــد العامــم المحلــي عــن العــالميي والســعي 
ذا كــان ال أمــم إالعــام  الــرأ  لــىإ فــادة عبــر التوجــ إوفــي ذلــ   أزمــاتي وتخطــي أمــمي وبنــاء فــر 

 .من السياسيين



 
15/01/1202  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  

(  610رقم )                  
 
 

7 
 

 لــى الــرأ  العــام كــان الهــدل مــن القضــايا التــي أ اريــا الســيد  صــر   فــي خطابــ  عبــرإوالتوجــ   
 ضــــد مــــن ينفــــ ون  وللمقاومــــة للحــــزت والسياســــي ااعالمــــي االســــتهدال رســــا م متعــــددة فــــي ظــــم

 .اجندات خارجية بلبوت داخلي

ن أمرحلة الوقت الُمستقطع في المنطقة ولبناني يبدو تشكيم الحكومة بعيد المناب علـى أمـم في و  
 يتم في الربع اأوب من العام المقبم.

 

 الكباش بين مراكز القوى 

مع ا تظار الجميـع طـي مرحلـة الـر ي  اأميركـي الحـالي دو الـد ترامـب ووصـوب الـر ي  المنتخـب 
دة قوامهـــا فـــ  ااحـــتنا  فـــي المنطقـــة وتخ يـــر التشـــنجات جـــو بايـــدن اطـــالر عجلـــة مرحلـــة جديـــ

ومخاطر التوترات مير محسوبة المخـاطري يبـدو ان الجميـع أيضـا سـينخرط فـي مفاوضـات معقـدة 
للتســـوية المقــــدر لهـــا أن تجــــر  وفــــق المنـــادرة الفر ســــية التـــي يطــــر  الــــنعض تســـاؤالت حــــوب قــــوة 

 ا دفاعها كما في السابق.

يـا ادرة الفر سـية عبـر مسـعى النطريـر  المـارو ي بشـارة الراعـي التـي القاوقد اسـتؤ فت جهـود المنـ 
ن احتفظ بوجهـة  ظـر متميـزة ر ـي  التيـار الـوطني الحـر جبـران باسـيمي ويـي تترقـب جهـود  فيها و 

 ك ر من طرل بينهم كالعادة المدير العام لألمن العام اللواء عنات إبراةيم.أ

رغنــة فـي حكومــة خاليـة مــن  لـث ضــامن أ  طـرل ويــو وتتم ـم أضــلع المسـاعي الجديــدة فـي ال 
ما يردد محيط الر ي  الحرير  بذ ـ  حاصـم علـى تذييـد الجميـع باسـت ناء ر ـي  الجمهوريـة ميشـاب 
عون ور ي  التيار الوطني الحر جبران باسيم. أ  أن الحريـر  قـد حصـم علـى موافقـة حـزت   

تمســ  بــ ي فــي الوقــت الــ   تبــدو  يــ  موافقــة علــى  ــزع ال لــث الضــامن مــن باســيم الــ   ال يــزاب ي
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ر ــي  مجلــ  النــوات  بيــ  بــر  علــى  ــزع ال لــث مــن العهــدي بمعنــى  خــر عــون وباســيمي مفرومــا 
 منها.

وبينمــا تبــرز وجهــة  ظــر أخــرم متابعــة للمســاعي الجاريــة تنفــي تــوفير الحــزت الضــوء اأخضــر  
ركـــي بـــذن الزيـــارة االخيـــرة ابـــراةيم لنك ال تـــزاع يـــ ا ال لـــث الـــوزار  مـــن العهـــدي تتقـــاطع التحلـــيالت

حاصــلة علــى دفــع مــن  نــا ي حــزت   وحركــة أمــم فــي إطــار تحريــ  الميــاه الراكــدة مــع بكركــي 
 ضمن إطار المنادرة الفر سية.

ازال لـى عـون وباسـيم معتبـرا ذلـ  تنــإأمـا لناحيـة تسـمية الـوزراء المسـيحييني فـالحرير  قـدم ورقتهـا  
رســمية حتــى اللحظــة. ل ــن دون إبصــار النجــا  النــوري ينــا يمت ــم إصــرار كبيــرا لــم يتخــ  صــفت  ال

الحريـــر  علـــى عـــدم مـــواالتهم للعهـــد تحـــت مطـــاء عـــدم حـــزبيتهم وتسيســـهم أو حتـــى تعـــاطفهم مـــع 
 العهد.

لـى عمكا ية أخصا يين بالمعنى الصافي لل لمة فـي الحكومـة المقبلـة إيعلم الحرير  تماما أن ال  
تشـــرين بمعنـــاه االســـتقاللي علـــى  17أقـــم تقـــدير. وطالمـــا ان اأفرقـــاء فـــي الحكـــم تجـــاوزوا حـــدث 

صعيد التم يم في السلطةي فلن أخصام الحرير  ومنهم أ صار باسيم يضعون رؤيـة الحريـر  فـي 
مـن الشـهر الحـالي تـاريو وصـوب  20ا فـي المسـاعي الجديـة فـي اطار حراء الوقت قبم البدء فعلي

الر ي  االميركي الجديدي بسبب خشية الر ي  المكلف مـن أيـة عقوبـات قـد تصـدم  مـن قبـم إدارة 
 أميركية حالية مير محسوبة الخطواتي اذا تم م حزت   جهارا في الحكومة.

د بـين الر يسـين عـون والحريـر ي ل ـن تجريــ مكـانوفـي يـ ه اأ نـاء يحـاوب الراعـي التوفيـق قـدر اا 
و باسيم من ال لث الحكومي يبدو صعنا أقل  فـي اللحظـة السياسـية الحاليـة فـي لبنـان والمنطقـة ويـ

 ما ال يقدر الراعي علي  في ظم تملمم باسيم من خطوات  وكالم  المنتقد في بكركي لعون.
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في حق  فـي ضـمان حصـت  فـي السـلطة.  يجادب المتعاطفون مع ر ي  التيار الوطني الحر ك يرا 
ي وال ضــما ات بطبيعــة 2022يــم يخشــون فرامــا مقــبال. ال ضــما ات ال تخابــات  يابيــة فــي العــام 

ن الحـــاب با تخابـــات ر اســـية تليهـــا فـــي العـــام  فســـ . ويحمـــم ذلـــ  افتقـــادا لل قـــة مـــع الحلفـــاءي ذلـــ  أ
لظــرول وتبــدب الخيــارات التــي ضــما ة يقــدمها الحليــر االقــرت ميــر مضــمو ة النتــا ج مــع تغيــر ا

 بدأت فعال بين التيار والحزت.

 ويحضر ينا السؤاب: ماذا سيكون موقف التيار في حاب عدم تبني حزت   لناسـيم ر يسـا مقـبال 
 للجمهورية؟

ينــا يحضــر موضــوع ال لــث الضــامن جــدياي ويــو ســال  مــن ميــر المصــلحة التفــريط بــ  مــن قبــم  
  يرسم خطوط مستقبم البالد.باسيم اليوم في صراع حكومي س

لـ ا ف مــة صــعوبات ســتواج  مسـعى الجميــع علــى يــ ا الصــعيد ومـنهم الراعــي. ومــن  احيــة الــزعيم  
المستقبلي فل   يتصرل وكذ   امتل  التشكيم فعال ويفاوت على يـ ا اأسـات كمـا يشـير مقربـون 

  من .

لمســــتقبلية مــــع الطــــرفين يــــو ينتظــــر تو يــــع ر ــــي  الجمهوريــــةي ل ــــن  مــــة أســــئلة حــــوب عالقتــــ  ا 
 المســيحيين االك ــر قــوة وحــرعية. وينــا يبــدو الــر ي  المكلــف مطمئنــا مــع تحييــد الرمــز اأبــرز ويــو

مير سـر ي  الجمهورية عن اال تقاد. ورمم الخصومة اأخيرة في العالقة مع زعيم القوات اللبنا ية 
ةي ويـو ع ال تا ب ومقبولة مع المـردجعجعي فلن العالقة مع  قابلة للترميم في موازاة عالقة بناءة م

مـــا يعنـــي أن الحريـــر  يمتلـــ  حـــرعية مقبولـــة لـــدم حـــريحة مســـيحية كبيـــرة ويـــو قـــادر علـــى تـــدوير 
الزواياي حتى أن النعض في دا رت  الضيقة ال يسـتنعد حصـوب زعـيم المسـتقبم علـى أصـوات كتلـة 

 يـــة مـــن قـــبلهم وفـــي حـــاب  الجمهوريـــة القويـــة أ  القـــواتي فـــي جلســـة ال قـــة لحكومتـــ  كنـــادرة حســـن
 أعجبهم التشكيم الحكومي.
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وفي ذل  يحصم الحرير  على تقاطع القوم المختلفة.  نا ي الحزت والحركة يتمس  ب  في يـ ه  
اللحظـــة الحرجـــةي كمـــا أن المحيطـــين بـــ  ال يعيــــرون اال تقـــادات اأخيـــرة لـــر ي  ااحـــتراكي وليــــد 

إ طالقــا مــن رغنــة أو مصــلحة لديــ  فــي تقــديم  رزيــاجنــبالط أيميــة كبيــرة كــون ذلــ  يــذتي للمزايــدة د
فـي الوقـت الـ   يؤيـد  يـ   .لبنـان فس  رأت حربـة فـي مواجهـة مـا يقـوب إ ـ  المشـروع اايرا ـي فـي 

الحريــر  قلبيــا كمــا أ ــ  ال يســتطيع الخــرو  مــن إلتزاماتــ  فر ســيا ويــو ال يمــا ع تم ــيال علــى مــرار 
 الحالي في حكومة الر ي  حسان ديات.

وبينمـــا يبـــدو الحريـــر  وا قـــا مـــن إمكا يـــة فـــرت حـــزت   رمبتـــ  بحكومـــة مـــن دون  لـــث للعهـــدي  
اري  ســيكون فــي إطــار زيــارة لهــا أو عبــر مشــاورات جديــة قــد يســتعد اجــراء خــرر تفاوضــي مــع بــ

  تحقق الخرر المطلوت بعد حين.

ر ــي  الحكومــة المكلــف فــي موقــع ال يحســد عليــ ي فــي ظــم تزايــد الــدعوات إلــى إعتــ اره علــى ان  
 .  عن المهمة ورغنة التيار الحر في دفع  الى ذل  كما يردد ك يرون 

مــن جهتــ ي قــرر ر ــي  القــوات اللبنا يــة ســمير جعجــع منــ  مــدة االبتعــاد  ســبيا عــن الحريــر  ويــو  
  بتراجـع يعتبر أن اأولوية بالنسنة إلي  اليوم يي التمس  بالدعوة إلـى إ تخابـات  يابيـة منكـرة لعلمـ

ويـو  أركا هايحعبية العهدي اأمر ال   من المستحيم أن توافق علي  قوم اأك رية النيابية بمعظم 
 .في اأصم كان يعتبر أن ال مصلحة لر ي  الحكومة المكلف بتولي المهمة

 مـــة وجهـــة  ظـــر تقـــوب إن يـــ ا الواقـــع يصـــعب مهمـــة الحريـــر  الـــ   بـــات عليـــ  أن ي بـــت أمـــام  
ـــي   الشـــخل الـــ   يـــ يب إلـــى تقـــديم تنـــازالت أمـــام قـــوم ال  يـــريني فـــي الـــداخم والخـــار ي أ ـــ  ل

اأك ريـــة النيابيـــة فـــي ظـــم حملـــة المزايـــدات التـــي يتعـــرت لهـــا علـــى الســـاحة الســـنيةي حيـــث تبـــرز 
طموحات العديد من الشخصيات الراغنة في ااصـطياد فـي المـاء العكـري بينمـا الخل يـة ااقليميـةي 

 .ر مشجعة لوصول التي من المفترت أن يعتمد عليهاي ال تزاب مي

https://www.elnashra.com/news/tag/لبنان
https://www.elnashra.com/news/tag/لبنان
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إ طالقــا مــن ذلــ ي تشــير وجهــة النظــر يــ ه إلــى أن تضــامن جنــبالط وجعجــع مــع ر ــي  الحكومــة  
 وبالتــالي يتشــكيم الحكومــةالمكلــف كــان مــن الممكــن أن يعــزز أورار قوتــ  المحليــة فــي مفاوضــات 

 تقــديم فــي يف ــر ال الحريــر   أن إلــى  ظــرا النيابيــةي اأك ريــة أركــان مــع التفاوضــية مهمتــ  تســهيم
 أن ســـيما ال ال قـــةي علـــى الحصـــوب علـــى قـــدرتها عـــدم بســـبب النيـــابي المجلـــ  فـــي تســـقط تشـــكيلة
 8قـوم مع أفرقـاء فـي  حخصيا التواصم إلى اضطر يو بم ال وازني أصوات بعدد يكن لم ت ليف 
  . ذار

 ذار ال يـــزاب مؤيـــدا اســـتمرار ر ـــي  الحكومـــة المكلـــف فـــي  8علـــى أن الـــرأ  الســـا د  فـــي قـــوم  
ــ اتي  مهمتــ  ويؤكــد المســتقبليون ايضــا ان الحريــر  لــي  فــي وراد التراجــع أســنات عديــدة منهــا ال

 .خاصة ومنها ضرت عالقت  بفر ساعبر مصالح  ال

علـــى أن وجهــــات  ظــــر عديــــدة ومتنوعــــة تتقــــاطع عنــــد القــــوب إن الحــــرا  الفر ســــي ســــيعود إلــــى   
لبنـان قبـم  إيما ويـم مـاكرون الواجهة في وقت قريبي بعد أن كـان مـن المفتـرت أن يـزور الـر ي  

 هاية العام الماضيي وتشير إلى أن الر ي  الفر سي ايما ويم ماكرون قد يكون يو منق  الحريـر  
 عهـــد بدايـــة فـــي لبنا يـــا أميركـــي تفـــويض قـــد تحصـــم بـــاري مـــن التعقيـــدات القا مـــةي ال ســـيما أن 

 .جو بايدنالر ي  المنتخب 

 

 باسيل ينعي التسوية

 وجهت كلمة ر ي  التيار الوطني الحر جبران باسيم ضربة كبيرة لجهود التسوية الحكوميـة ورؤيـة
 الحرير  للحم على صعيد التشكيلة المذمولة.

https://www.elnashra.com/news/tag/تشكيل+الحكومة
https://www.elnashra.com/news/tag/تشكيل+الحكومة
https://www.elnashra.com/news/tag/قوى+8+آذار
https://www.elnashra.com/news/tag/قوى+8+آذار
https://www.elnashra.com/news/tag/إيمانويل+ماكرون
https://www.elnashra.com/news/tag/إيمانويل+ماكرون
https://www.elnashra.com/news/tag/باريس
https://www.elnashra.com/news/tag/باريس
https://www.elnashra.com/news/tag/جو+بايدن
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وبعـد صــمت طويـم وتســرينات اعالميــة وسياسـية حــوب تبرمـ  مــن خطــوات الحريـر ي أعــاد باســيم  
عقــارت الســاعة الــى الــوراء وحتــى الــى  قطــة الصــفر. ويــو وجــ   قــدا حــديدا الــى الحريــر  واكــد مــا 

 تسرت حوب عدم رضاه على ت لير الحرير  في االصم من دون ان يعلن ذل .

بعاد باسـيم عـن الحكومـةي بـم ضـرت إك يرا عبر محاولت  لي  فقط خطذ أن الحرير  قد أوالواقع  
ت  لـى تـاريو اسـتقالإمـر لـي  ا عكاسـا لمـا حـدث اليـوم بـم يعـود أخير سياسيا ومعنويـا ويـو  فوذ اأ

 تشرين. 17حداث أخيرة بعد الحكومية اأ

م مــع رغنــة حينــ ا  بــدأت العالقــة تتــوتر بــين الجــا بين لرغنــة الحريــر  الظهــور بمظهــر المتما ــ 
لما الشارع والقا د للتغيير المطلوت مع اعتنار باسيم ضمن الطاقم السياسي المدان من الشارعي ع

بـــين عـــون والحريـــر  كا ـــت تـــنل عرفـــا علـــى اســـت املها بـــين  2016ان التســـوية الر اســـية العـــام 
 الحرير  وباسيم بعد ا قضاء عهد الر ي  ميشاب عون.

مرحلــة حكمـــ  عبــر صـــدام مــع القـــوة المســيحية االكبـــر مــا لـــن وبهــ ا يخــاطر الحريـــر  فــي ولـــو   
يســمت لــ  بــالحكم فعليــا. ويمكــن ان يكــون مــا يجــر  عنــارة عــن رفــع االســقف التفاوضــية كــون ال 

 مجاب للفراغ في ان يستمر في ظم ال ار ة االقتصادية الحالية.

لتفـايم بـين الحريـر  ل ن في كالم باسيم مع يوحي بذن ال  ير يجب ان يب ب من الوسطاء كون ا 
وباســـيمي المرحـــت االيـــم لر اســـة الجمهوريـــةي ال منـــى عنـــ . كمـــا ان كـــالم باســـيم يعنـــي ان القـــوة 

 1990المســــيحية االكبــــر لــــن تقبــــم بعمليــــة اســــتهدال لهــــا واعادتهــــا الــــى مرحلــــة مــــا بــــين عــــامي 
 .2005و

ة علـى الحريـر  مراعـاما لناحية عملية التفاوت الحكوميـة فـال  ير يجـب ان يبـ ب مـن الجـا بين و أ 
مخـــاول العهـــد الـــ   يبـــدو ان تمســـك  بال لـــث الضـــامن لـــ  فـــي حـــكم كامـــم قـــد ال يكـــون بـــاأمر 

 اليسير. ل ن اأيم ينقى في من يكسر أزمة ال قة المتراكمة بين الطرفين!  
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 الحريري.. في تركيا

عـد الحة الخليجيـة وبلى تركيا خطوة الفتة وجاءت فورا بعد المصإبدت زيارة الر ي  سعد الحرير  
 ردومــــــــــــان.  أا قطــــــــــــاع طويــــــــــــم. والتقــــــــــــى فــــــــــــي اســــــــــــطنبوب الــــــــــــر ي  التركــــــــــــي رجــــــــــــب طيــــــــــــب 

سنات الزيارة حخصية حـوب أعمـاب الحريـر  فـي تركيـا حيـث واجهتـ  مشـاكم فيهـا أحد أوتردد أن  
وقـــد حـــد ت الزيـــارة التـــي تم ـــم تطـــورا فـــي العالقـــةي بعـــد أن أمضـــى الحريـــر  عطلـــة اأعيـــاد فـــي 

علما ان الحرير  يسعى الى حم بعض القضايا التجاريـة العالقـة بوسـاطة مـن أردومـان  اامارات.
ـــــــي الصـــــــور التـــــــي إلتقطـــــــت خـــــــالب اللقـــــــاء. ـــــــرون أ ـــــــ  لـــــــم يكـــــــن مبتســـــــما ف ـــــــ   الحـــــــظ ك ي  ال

وتعــددت التحلــيالت حــوب توقيــت الحريــر  للزيــارة علــى إيقــاع المصــالحة واحتمــاب ا فتــا  خليجــي  
ى المشــهد مــن يــ ه البوابــةي والنحــث عــن ســبم الحصــوب علــى دعــم علــى تركيــاي فاختــار العــودة إلــ

 تركيا التي أعلنت االستعداد لتقديم مساعدات ما بعد تفجير مرفذ بيروت. 

وينــا  مــن يعتبــر أن الحريــر  قــد يحمــم رســالة معينــة تتعلــق باال فتــا  الخليجــي علــى تركيــا بعــد  
المصــالحة مــع قطــر. وقــد يكــون مكلفــا بنقــم رســالة ســعودية ـ إماراتيــة الــى أردومــاني وذلــ  علــى 
مــرار مــا كــان يفعــم والــده الراحــم رفيــق الحريــر  الــ   كــان يكلــف بمهمــات مــن يــ ا النــوع بهــدل 

متينــــــــة  تركيــــــــاو  قطــــــــروجهــــــــات النظــــــــر بــــــــين المتخاصــــــــميني علمــــــــا أن العالقــــــــة بــــــــين تقريــــــــب 
 تت اأبوات مع اأترا . وبالتالي فلن المصالحة الخليجية قد تؤس  العادة ف وتحال يةي

ام كما يمكن ان يكون الحرير   قم رسالة فر سية ومن الر ي  إيما ويم ماكرون ال   يسـتعد للقيـ 
رة فــي بمنــاورة كبــرم فــي بحــر إيجــ   نالــة الســواحم اليو ا يــةي  يمــا العالقــات التركيــة الفر ســية متــوت

 اك ر من ملف.

https://www.lebanon24.com/entity/47919/قطر/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47919/قطر/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/48162/تركيا/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/48162/تركيا/ar/
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عنــارة عــن رســالة حريريــة حــديدة  تركيــاالزيــارة الــى  وفــي المقابــم ينــا  مــن رأم امكا يــة أن ت ــون  
اللهجة الى السعودية واالماراتي بذن ينا  قوة إقليمية سنية كبـرم يمكـن االعتمـاد عليهـا فـي حـاب 

 ا االحتمـاب يسـتنعده مقربـون مـن بيـت أصرت الدولتين الخليجيتين على إدارة الظهر للحريـر ي ويـ
 الوســـــطي ويـــــم يؤكـــــدون أن ر ـــــي  تيـــــار المســـــتقبم ال يمكـــــن أن يتخلـــــى عـــــن العنـــــاءة الســـــعودية.

وة إقليميــة ي وبالتــالي ينــا  الحاجــة الــى قــلبنــانويــرم يــؤالء ا ــ  يخشــى مــن اال هيــار ال امــم فــي  
م ي ف ا ـــت الزيـــارة لتـــذمين مخـــزون دعـــلبنـــانعـــن  دوب الخلـــيجداعمـــة خصوصـــا إذا إســـتمر إبتعـــاد 

 .أ  طارئ  إستراتيجي في حاب حصوب

برضــى الســـعودية  لبنــانلتلعــب دورا فـــي  قطــركمــا ان  مــة وجهــة  ظـــر تقــوب بلمكا يــة أن تتقـــدم  
راجــع عــن الموقــف الســلبي تجايــ ي ل ــن فــي الوقــت  فســ  ال يقــبالن واالمــارات اللتــين ال تريــدان الت

 بل هياره كامالي ما فتت طريق إسطنبوب أمام الحرير  بدافع التعاون والتنسيق.

 
 
 . 
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