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زمة القائمة في البالد المعطوفة على الخارج، التي تعيق تشكيل مع كل يوم جديد يتضح عمق األ
 نها سترى النور في المدى المنظور.أالتي ال يبدو و الحكومة 

، بين رئيس من شهر آذار 22بل لقاء بعبدا في وخالفا لبعض التوقعات التي سادت ق 
الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، حول فرص 
إحداث اختراق نسبي في االجتماع، انفجر المسار الحكومي في جلسة كان ما بعدها أسوأ مما 

 قبلها بين الرجلين. 

 وقدفالرهان على إحداث اختراق نسبي لم يكن مبنيا على أكثر من رغبة الوسطاء بحدوثه،  
من هذا الشهر، تشددا رئاسيا على ضفتي بعبدا  22و 81حملت األيام الفاصلة بين اجتماعي 

وبيت الوسط رغم اإلعراب عن نية التسهيل والبحث عن حلول وسط، وفيما حاول بعض 
ألمين العام لحزب هللا السيد حسن للرئيس الحريري في تعامله مع كلمة ا الوسطاء إيجاد األعذار

باعتبارها منحت التيار الوطني الحر أعذارا لتبرير مواقفه، فإن غضب الحريري من  نصرهللا،
حركة النائب السابق وليد جنبالط، أكد لهؤالء التحليل الذي يقول إن الحريري ليس جاهزا للتسوية 

جنبالط، وهو ما توصل إليه وسطاء آخرون من مجرد االمتعاض الحريري من التي دعا اليها 
كالم السيد نصرهللا. وجاءت مراسلة بعبدا التي عدها الحريري مهينة كالقشة لتقصم ظهر البعير، 
فقد تضمنت سابقة غير مألوفة في مراسلة رئيس الجمهورية للرئيس المكلف، رغم التبريرات التي 

سير مقاصد الورقة المنهجية كما أسمتها، فبدا أن الحريري ينتظر هذا صدرت عن بعبدا لتف
 االستفزاز ليقلب الطاولة ويفجر المسار الحكومي في دفاع مبرر عن الصالحيات.

ولذلك فقد ظهر اجتماع بعبدا لزوم ما ال يلزم، بحيث يقول متابعون للملف الحكومي إن تأجيله  
االحتقان وتهيئة المناخات لمعاودة البحث في مناخ كان أفضل إفساحا في المجال لتنفيس 
يث خير المتفجر، بحخالل مشاورات ما قبل االجتماع األهادئ، كان قد تم ترتيب الحفاظ عليه 

لى خطابات سابقة طالب فيها رئيس الجمهورية الرئيس المكلف إالشهر األمور  22أعاد اجتماع 
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تنحي، باعتبار هذين الهدفين المتبادلين تعبيرا باالعتذار، ورد عليه الرئيس المكلف بطلب ال
حقيقيا عما يريده كل من الرئيسين، بين سطور تعامله مع اآلخر، وهو ما كان قد اسُتشف مسبقا 
من حديث الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل منذ تسمية الحريري لرئاسة 

 الحكومة من قبل الكتل النيابية.

لى خطورة الذهاب الى تصعيد سياسي وطائفي، طالما أن الصراع إعون النظر ويلفت المتاب 
الرئاسي يتخذ عنوان الصالحيات والمقامات الرئاسية كتعبير عن مكانات طائفية، في ظل وضع 

ويرى سعر صرف الدوالر. ل جديد وخطير مالي اقتصادي شديد الخطورة، بدأت تعبيراته بارتفاع
ك تحر ة واإلقليمية المؤثرة، التي تملك القدرة على توفير عناصر جديدة الدوليأن األطراف  هؤالء
في واشنطن والرياض، ال تبدو بعد جاهزة للدخول على خط األزمة  خصوصا، الحكوميالمشهد 

 قابال واقعيا تعبيرالتحفيز الحلول، وأن الحديث عن عقوبات أوروبية كوسيلة للضغط ليس 
من دون اآلخر، وساهم في المزيد  فريقاإذا طال  خصوصا مؤثرافلن يكون  جزئيا تمن إو للتحقق، 

لدعم  سياسيا اصطفافابعد العقوبات األميركية التي بدت بوضوح  تممن االنقسام السياسي، كما 
فريق ضد فريق. وهذه أقرب الوصفات لتسريع االنهيار، بينما يمكن لبعض ما ورد في كواليس 

ة الفرنسين يشكل عنصر تحريك لألزمة، لجهة الدعوة لتجاوز المبادرة االجتماعات األوروبية أ
 .سياسية أو تكنوسياسية، طالما أن رئيس الحكومة المكلف هو سياسيوالذهاب نحو حكومة 

يصعب تحميل أحد الفريقين الرئاسيين كامل المسؤولية، فالتشكيلة الحكومية التي يحملها  لكن 
هي أقرب لمجلس إدارة، فيها الكثير من الكفاءات، لكنها في الرئيس الحريري منذ مئة يوم، 

بتعبيره عن مناخ قوى الرابع عشر من آذار، بينما الورقة  واضحا سياسياى هو أغلبها تمثل 
هة إلى بيت الوسط هي استفزاز ألي رئيس مكلف بتشكيل الحكومة، بمعاملته الموجة الرئاسي

صفت أوساط بعبدا به رغبة الرئيس الحريري بمعاملة لما و  كردعند أستاذه،  فحصاكتلميذ يجري 
 كاتب!رئيس الجمهورية، كباش 
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ة التي سادت خالل األيام الماضية وحّلت مكانها موجة من التشاؤم التفاؤليدت األجواء لذا تبد 
 الحريري. و بين عون  خيراأل بعد اللقاء

دقيقة خرج بعدها الحريري ليوجه رسالة شديدة  22م أكثر من يدفاالجتماع الثامن عشر لم  
إياه بتعطيل تأليف الحكومة لتمسكه بالثلث المعطل، ما يؤشر  متهمااللهجة لرئيس الجمهورية 

بين جبهتي بعبدا  العظمكسر مواجهة لى إور عادت إلى ما دون الصفر وتتجه ن األمأإلى 
 واتهامات متبادلة من فوق السطوح.مستمرا  وسياسيا إعالميا تراشقاوبيت الوسط والتي شهدت 

رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ال يزال أن  فالرواية تتمثل في المستقبللى تيار إبالنسبة  
 وزيرا 22حكومة في  8+7أو  وزيرا 81حكومة في  8+6ل أي المعطلث الثعلى انتزاع  مصرا

االشتراكي  التقدمي السيد حسن نصرهللا ورئيس الحزببموقفي األمين العام لحزب هللا متحصنا 
لث الذي بالثوليد جنبالط. وقد جاءت مسودة عون التي أرسلها للحريري متوافقة مع تمسك باسيل 

 .أساسهاة من الفرنسيرفضه الحريري ألنه يضرب المبادرة 

بأن  متذرعاته ميمظلو الحريري حاول إظهار إن آذار  1فريق  في المقابل يقول متابعون من لكن 
عون خالف الدستور. لكن تشكيلته أشبه بمجلس إدارة وال عالقة لها باإلصالح واالختصاص، 
، يوموتظهر جمود الحريري في مكانه وعدم إدخال أي تعديل أو تطوير لهذه التشكيلة منذ مئة 

لوثيقة  فيذاتنف بالتعطيل وإنتاج الفراغ السياسي مكلوظيفة الحريري ليست التشكيل بل هو ن وا
بالفراغ الحكومي واالنهيار  بدءاة األميركي السابق مايك بومبيو لتفجير لبنان الخارجيوزير 
 . واألمنيةإلى تعميم الفوضى االجتماعية  وصوالالنقدي 

إال في  حالياتفعيل الحكومة غير وارد ن أتؤكد مقربة من الرئيس حسان دياب  أوساطاإال أن  
مجلس النواب يدعوه لتفعيل عمل الحكومة وتحديد اإلطار الذي تعمل  من طلباحال تلقى دياب 
 .الدستوربه بما يتوافق مع 
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بل موقفان اعتبرهما ن السبب الوحيد لغضب الحريري في بعبدا، مسودة عون لم تك نأويبدو  
ما دعوته الحريري إلعادة سيهين ضده ويساهمان في حصاره. األول موقف السيد نصرهللا ال موج
، والثاني زيارة جنبالط إلى و تكنوقراطأاالختصاصيين لصالح حكومة سياسية بحكومة النظر 

المواقف، ما خلط التسوية أهم من التمسك ب الماضي وتوجيه رسالة للحريري بأنبعبدا السبت 
 جمهورية.ة وأضعف أوراق الحريري وحّصن الموقف التفاوضي لرئيس الاألوراق الحكومي

لى بعبدا للقاء عون في اطار إالبخاري  وليد السعودي في خضم كل ذلك، سجلت زيارة السفير 
. ديبلوماسية من قبل العهد كهجوم معاكس على الحريري  و هجمةأ دبلوماسية زيارات سلسلة
 أن سيما ال الوسط بيت الى سلبية رسالة أبرزها عدة ورسائل إشارات البخاري  زيارة وحملت
 السعودي السفير يزر لم وقت في الجمهورية، رئيس باتجاه الحريري  تصعيد غداة  جاءت الزيارة
 معزوال ليس البخاري  موقف أن ويبدو. الحريري  تكليف بعد سيما ال عدة اشهر منذ الوسط بيت
 .اللقاء بعد مكتوبة ورقة قراءته بدليل منها بتوجيهات بل بالده سياسة عن

نها كانت أتاحا سعوديا عليه، يعتبر أخصامه زيارة البخاري انجازا وانف العهد فيوبينما يرى  
 هؤالءالرئيس المكلف من خالل اتصاالت ديبلوماسية، عبر ما وصفه  محاولة فاشلة لمحاصرة 

أساسية معنية بالوضع في لبنان وزجها في أتون الصراع  باالستدعاءات المفاجئة لسفراء دول 
الدول المعنية في إزاحة الحريري من خالل  الوسط، ومحاولة استمزاج  المتصاعد بين بعبدا وبيت

فشلت األساليب السابقة في  بعدما  ،اطالعها على معطيات تظهر استعصاء التفاهم بين الرئيسين
 . ليفه النيابي واالعتذار عن مهمتهحمل الرئيس المكلف على تجاوز تك

  بينما تحدث عن 8551متشددا ومستحضرا القرارات الدولية وخاصة الـ  الموقف السعودي وبدا ،
تربطها ة في اليمن التي ال تقدم حال لألزمة القائمة التي موافقة العهد على مبادرة السعودي

  .الرياض باالزمة اللبنانية
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بينما ، سعر صرف الدوالرلى ارتفاع جديد في إ بين عون والحريري  دى فشل لقاء بعبداوقد أ 
  يعول البلد على نجاح المنصة الرسمية لمصرف لبنان للجم الدوالر.

عدة لفشل  أسباباهناك أن  لىإوأشاروا إال أن الخبراء االقتصاديين شككوا بنجاح هذه المنصة،  
جنبية، أولها أن الصرافين هم وضبط عمليات التداول بالعملة األ الدوالر لجمهذه المنصة في 

طالما  ثانيا لبنان.سماسرة يقومون بعمليات المضاربة بالدوالر بالتنسيق مع المصارف ومصرف 
يقوم مصرف لبنان بضخ كميات كبيرة من الليرة اللبنانية في السوق، فإن الدوالر سيرتفع وما 

 85لى إارتفع الدوالر  0122على المنصة بد المركزي سعر الدوالر حديؤكد ذلك أنه عندما 
ن الدوالر آالف ليرة فإ 7آالف أو  6لى إع سعر الدوالر على المنصة وفي حال رف ،ألف ليرة

أما السبب الثالث فهو عدم االستقرار السياسي المتمثل بعجز  ألف. 85سيرتفع أكثر من 
 . اللبنانيةولة السياسيين عن تأليف الحكومة، وبالتالي غياب الثقة الداخلية والخارجية بالد

سالمة تهدف فقط الى سحب صرف رياض حاكم الماإلجراءات التي يقوم بها ويقول هؤالء إن  
الدوالرات الموجودة في منازل المواطنين لجمعها واستخدامها في عملية تمويل عجز الخزينة 

 .االقتصادوسياسة الدعم، فيما المطلوب وضع خطط واتخاذ إجراءات اقتصادية لتنشيط 

هما حدا وهما بأنألم يساور لى العالقة الجدلية بين عون والحريري، إحوال وفي عودة في كل األ 
 .ن أيا لم يحسب أيضا أنهما سيتخاطبان بمثل ذلك االنفعالأسيتفقان في لقاء بعبدا، إال 

كانون األول  20وقد دخل الرجالن مجددا في قطيعة تشبه األيام الخمسين ما بين اجتماعي  
والوجه اآلخر للقطيعة أن كال . تاليا، ال حكومة في مدى قريب. 2828شباط  82و 2222

، كما لو أنها ال باتت الثقة بينهما معدومة تماما ث بوجهة نظره، بلمنهما لم يعد يكتفي بالتشب
بعد فترة سنوات على  تحتملهما في سلطة إجرائية واحدة صارت على ما يبدو من المستحيالت

ال رئيس الجمهورية : ان على النزال في المواجهة إلى النهايةاالثنان مصرّ  . الرئاسيةتسويتهما 
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ي عن دوره كشريك فعلي في الوصول إلى تأليف الحكومة، وال الرئيس المكلف في مستعد للتخل
مآل ذلك أن الداخل، من دون صدمة غير محسوبة، لم يعد . وارد االعتذار عن عدم تأليفها

  . فبالد من المأزق المكلح إلخراج اليصل

يقول بعض العارفين إنه . لى تفاصيل اللقاء الشهير مفيدة كونها تخفي الكثيرإقد تكون العودة و  
. باالستفزاز الجتماع النصف ساعة، بدا متوترا موشكا على االنفجار، مشوبا منذ الدقائق األولى

ة تأليفه الحكومة، هو صاحب الصالحية وقال الحريري لعون إنه يرفض تلقي رسالة تحدد له آلي
يعتبر أن الدستور يجعل منه شريكا في مسار تأليف  رئيس الجمهوريةلكن . الدستورية بذلك
 وهو يرى ان له صالحيات .الى نصوصه، كما الى الميثاق الحكومة استنادا

الميثاق  على كرئيس للدولة في المحافظة ولن يتنازل عن دورهشريك،  واردة في الدستور على أنه
عن بناء  معني ومسؤول لذا فهو شريك. في غياب الكتل المسيحية وتوازن الحكومة، وخصوصا

 .السلطة وتكوينها
توطئة  ه سلفاءة بعد االجتماع، ما عنى أنه أعدلكن كان الفتا البيان الذي أعده الحريري للقرا 

 .للقطيعة وإيصاد أبواب التفاوض
نجمت مكانية تصعيد مقبلة إلى إ ،حسب قصر بعبدا ،ما حصل يشيرفي ما بعد ذلك الفشل، و  

في تأليف الحكومة، لم تعد المشكلة ف. ئيسين وانهيار أي فرصة لتفاهمهماعن فشل اجتماع الر 
ما و . على الصالحيات الدستورية ومحاولة فرض قواعد جديدة في تطبيقها بل أضحت صراعا

ومية على رئيس الجمهورية، كي يوقعها حك دةرئيس المكلف تكريس سابقة فرض مسو يريده ال
م له بصالحية دستورية مطلقة في التأليف، األمر الذي يرفضه رئيس ويصدر مراسيمها، ويسل

من الدستور،  66والمادة  50الجمهورية، وكذلك تجريده من المشاركة التي تنيطها بهما المادة 
دة الحكومة، وثانية اتفاقه لف بوضع مسو يتوالها الرئيس المك أولى: وإن في مرحلتين متعاقبيتين

 .عاهاما من مطابقتها الميثاقية كي يوقمع رئيس الجمهورية عليها وتحققه



 
03/30/2321  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  

(  111رقم )                  
 
 

9 
 

يحصر مراحل التأليف مقدار ما يحاول الحريري تهميش الشق الثاني في الصالحية تلك كي وب 
بط ما بين حقه ل بذلك سابقة للمستقبل يقتدي بها خلفاؤه، يتصلب عون فيها وير كلها به ويسج

 . الدستوري في المشاركة وصالحيته في اإلصدار وتوقيع المراسيم

الحريري ال يريد تأليف حكومة في الوقت الحاضر على األقل، ألسباب لى عون فإوبالنسبة  
غرق التأليف في سجاالت ويطرح على رئيس الجمهورية ما يتوقع سلفا أنه سيرفضه، وي. تتجاوزه

 .وى الداخلي يحول دون فرضهانهاية المطاف أن توازن القدستورية يعرف في 

أبلغ رئيس الجمهورية الرئيس المكلف أنه ال يسعه االعتداد بحكومة اختصاصيين من غير وقد  
عض الكتل واألحزاب الحزبيين، على نحو الصفة التي يضفيها عليها الحريري، فيما أوكل إلى ب

، وُيمنع في متياز نفسه وهو بدوره يترأ  كتلة وحزباسه االإلى منح نف تسمية وزرائها، إضافة
ى بنفسه تل المسيحية تسمية وزرائها، فضال عن إصرار الحريري على أن يتولالمقابل عن الك

 . تسمية وزراء مسيحيين

ث الحريري بمقاربته هذه، أوصد األبواب أمام جدوى استمرار وعندما تيقن عون من تشب 
ال يأخذ في الحسبان القاعدة لديه أن ال جدوى من أي اجتماع آخر  وما بات قاطعا. المناقشة
 .2281و 2286ي الحريري مرتين عندما ترأ  حكومت بعة منذ بداية العهد، ووافقه عليهاالمت
كانون األول ورفضها  1خة التي كشف عنها الحريري، المؤر دة الصيغة الحكومية ومع أن مسو  

الرئيس المكلف بنفسه بطرحه الحقا عدما تجاوزها رئيس الجمهورية، أضحت من الماضي ب
كانون األول، إال أنها أبرزت الطريقة التي يقارب بها  20أخرى، من بينها آخرها في  صيغا
 . ، ودائما حسب رواية بعبداالتأليف

ل حصته، فإذا وقد اقترح عون أمام الحريري بضعة أسماء تبعا لترتيب أولويات مع حقائب تمث 
للحقائب من جهة، ووّزر أسماء في حقائب كان قد وعد  يعيق االقتراح بأن أجرى تبديالالحريري 
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عليها من جهة أخرى، ووضع المسودة أمامه كي يوقعها، كمن الرئيس بها من دون التفاهم معه 
 .يفرض عليه أمرا واقعا

افقة السعودية لى أن الحريري لن يؤلف الحكومة قبل مو إتشير أوساط التيار الوطني الحر  وفيما
زره السفير التي لم تحدد موعدا له للقاء ولي العهد السعودي دمحم بن سلمان حتى اآلن، كما لم ي

اك معلومات تقول إن الحريري وخالل جوالته المكوكية الخارجية طلب السعودي في لبنان، هن
دية لتغطية حكومته من الفرنسيين واإلماراتيين والرو  إذا كان بإمكانهم انتزاع ضمانة من السعو 

 العتيدة، إال أنه لم ينل ما يريد حتى الساعة.

إن كان في ما بالوثائق، يقول من في بيئته إن ما كشفه ف هذا من ناحية بعبدا، أما الحريري  
يتعلق بالتشكيلة الوزارية المتكاملة والتي تضمنت أسماء شخصيات غير حزبية ومشهود لها 

والمرتكزة إلى المبادرة الفرنسية والتي سلمها إلى عون منذ مائة نجاحاتها في مجال اختصاصها 
ل معد لتشكيل لملء جدو  اها منذ يومين من الرئاسة األولىيوم، أو بالنسبة إلى الرسالة التي تلق
لصالحيات  ولصالحيات رئيس الحكومة وتجاوزا للدستور حكومة بمواصفات تشكل خرقا فاضحا

المبادرة مع  كلياتشكيل الحكومة وتتعارض  ي تنيط به حصراكلف الدستورية التالرئيس الم
على قيا  طموحات ومطالب باسيل المعروفة بالحصول على الثلث  الفرنسية ومفصلة تفصيال

للشك بأن كل ما ساقه الفريق الرئاسي منذ تكليف  لتشكيلة المرتقبة، ال يترك مجاالالمعطل با
 ن، من اكاذيب للتمل  من مسؤولية تعطيل تشكيلالرئيس الحريري بتشكيل الحكومة وحتى اآل
  الحكومة ال صحة لها على اإلطالق.

ا المبيتة السيئة ألي التبا  النواي الوقائع تكشف بما ال يترك مجاال بل أكثر من ذلك، كل هذه 
لكل  خالفا واالنقالب على المبادرة الفرنسية، الجديدةلتعطيل تشكيل الحكومة  للرئاسة األولى

 دعاءات والمواقف المغايرة لهذا الواقع.اال
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دراج ولم باألفالتشكيلة الوزارية المتكاملة التي سلمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية احتجزت  
حسب الدستور ولم يتم التشاور الجراء تعديالت عليها، ألنها تشكيلة  ترفض أو تقبل رسميا

، سيكشف حقيقة موقف رفضها العلني رسميان أ، باعتبار متكاملة شكال ومضمونا وبقيت معلقة
نت محاوالت استفزاز الرئيس في حين بيّ  الرافضة لتشكيل الحكومة الجديدة. الرئاسة األولى

تبوؤ الوزارة المكلف المتتالية، إن كان من خالل نكران تقديم رئيس الجمهورية ألسماء المرشحين ل
ره في تشكيل الحكومة ومن ثم توزيع شريط للواقع أو االدعاء بتجاوز دو  من المسيحيين خالفا

بالبيان الذي دعا فيه  س الحكومة المكلف بالكذب، ومروراالفضيحة الذي يتهم فيه عون رئي
الحريري الستئناف التشاور مع رئيس الجمهورية بعد طول انقطاع والذي ال يليق بمقام رئيس 

التي وجهت للرئيس المكلف وفيها  ، وانتهاء بالرسالةوال مضمونا كالالجمهورية ودوره، ال ش
ما إلى حمل رئيس الحكومة على االعتذار أو إ، إنما تهدف ل مقترح لتشكيل الحكومةجدو 

االنصياع إلى الرغبات الدفينة التي تتحكم بالتيار العوني لتجاوز الدستور وصالحيات رئيس 
 الحكومة وتؤسس لبدع واعراف ما قبل الطائف.

اعتذاره عن تأليف و تطفيشه واستعدائه  لىإ لم تؤدحسابات الفريق الرئاسي ويعتبر الحريري أن  
ملزمة لتشكيل حكومة الحكومة، ألنه مستند إلى تسمية األكثرية النيابية التي سمته باالستشارات ال

كل محاوالت دعم إقليمي ودولي، كما رفض رفضا قاطعا لى واللمبادرة الفرنسية  مهمة استنادا
وكانت نتيجة  عدي على صالحياته الدستورية بأي اسلوب او وسيلة كانت.والت تجاوز الدستور

بتعطيل تشكيل الحكومة امام الرأي  ، إنكشاف دورهرف الرئاسي من خالل هذه األساليبالتص
امام المسؤولين الفرنسيين الحريصين على  اداخل وامام المجتمع الدولي عموما وتحديدالعام في ال

المهمة اإلنقاذية بأسرع وقت ممكن لمباشرة مساعدة لبنان لحل أزماته على  تسريع تأليف حكومة
 اختالفها.
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ع تشكيل الحكومة لمن نيةن هناك أ وهي ، حسب الحريري،يمكن استخالص نتيجة واحدةو  
، كما والتناوب على التعطيل أصبح مكشوفا للمبادرة الفرنسية في الوقت الحاضر. الجديدة استنادا

كان يحصل خالل تعطيل االنتخابات الرئاسية بعد انتهاء والية الرئيس السابق ميشال سليمان 
 واستغرق قرابة عامين ونصف. 

مام الرأي العام أت العرقلة والتعطيل، كونه بدا كل محاوالبعد فضحه ، ويرى الحريري نفسه اآلن 
تبقى  النتيجةن أعلى  باألمر الواقع.محاولة لاللتفاف على الدستور والقبول  صمد في وجهقد 

 بقاء لبنان بال حكومة. واحدة وهي

 

 األمن مكشوف؟

موجة جديدة ساخنة من المواجهة  من نبرزت مخاوف من قبل خبراء أمنيي ،في هذه األثناء
 رض.لى مواجهات على األإحيانا أوهذا بعد حركة في الشارع أدت  بدرجات وسقوف أعلى.

العهد وحزب هللا لعلمهم بخسارة  ن يستثمرها أخصامأل هذه المخاوف التي من المستبعد وفي ظ 
االشتراكي  التقدمي الحزبوراقها في لعبة ستكون لغير صالحهم، يفسر هذا التحليل موقف زعيم أ

 اللبنانية رئيس القواتن أبات واضحا وليد جنبالط وترجم بانسحابه من المواجهة في الشارع فيما 
نصاره أوال طبعا الحريري الذي نزل  سمير جعجع ال يستطيع بمفرده تغيير المعادلة في الشارع

 . بعد فشل اجتماع بعبدا

من استغالل جهات خارجية لحالة الفوضى والتأزيم السياسي إلنعاش بعض  تبقى المخاوف لكن 
على  هللا ورئيس الجمهورية.و اغتيال للضغط على حزب أاإلرهابية لتنفيذ عمليات تفجير  الخاليا
 يام من فشل المساعي الحكومية.أن لعبة الشارع كانت قد برزت قبل أ
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أحزاب الحكم أجندتها على التحركات الشعبية االحتجاجية ولى، بسطت بعض ومنذ الساعات األ 
حزاب من دون دنية المستقلة التي تتجنب تلك األساحبة البساط من تحت أقدام المجموعات الم

 االنسحاب من الشارع.

 الحضور الحزبي الطاغي الذي يشكل تيار المستقبلفي المناطق حيث  اواضح وكان ذلك 
في مناطقها وبعض النزول النسبي لقوى  في موازاة ظهور لحركة أمل ،رأ  حربتهخاصة 

مسيحية كانت استجابت لدعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي وقائد الجيش جوزف عون، 
 .نسحاب من الشارع، ثم عاودت الكّرة بعدها قبل االحاب من الشارع سابقالالنس

وبينما يحاول الحراك الشعبي استعادة المبادرة بصعوبة كبيرة وإن تمكن من الحضور في بعض  
في  ن زمام المبادرةأن من الواضح أال إلس والبقاع والجبل وحتى الجنوب، مناطق بيروت وطراب

في يد األحزاب التي انتشر مناصروها في شكل منظم لقطع الطرقات ومهاجمة  الشارع كان
 المحال التجارية وحتى الدكاكين وكل من يتهمه النا  بزيادة معاناة اللبنانيين، في الوقت الذي

، لكن المجموعات ض لالشتباك في أية لحظةالحراك من شارع ملتهب ومعرّ  انسحب فيه
وسيحاول المدنيون في الحراك وضع بصمتهم على  .بها احتفظت بتحركات سلمية خاصة

بينما يركزون على  نهاية كل أسبوع،االحداث وثمة أفكار لذلك مثل اقامة تجمعات مركزية في 
مركزية العنوان في وسط االسبوع فقط على ان تتخذ كل مجموعة ما تراه مناسبا على االرض 

 وفي المناطق.

مام مشهد جديد منذ تاريخ الثاني من آذار، موعد اعادة انطالق االحتجاجات التي أ وكان لبنان 
 موضوع سعر صرف الليرة إزاء الدوالر عنوانا محقا لشتم المسؤولين. اتخذت

والحريري لى التقاطعات في مناطقهم، إبقوة نزل المستقبليون  خالل فشل المساعي الحكومية،و  
ومن المنتظر ويخوض بالتوازي معركة سياسية، رض على األ في موازاة ما يجري  اليوم يتحرك
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ن يقاتل حتى الرمق األخير لالستمرار بتكليفه فهو بذلك يحافظ على صلته اآليلة في التراجع أ
في النظام والسلطة القائمة لى دوره إمنه قد يوجه ضربة قاصمة مع الحكم، لعلمه بأن خروجه 

 لى شعبيته على االرض.إوحتى 

 8112يقارن البعض بين ما يجري اليوم وذلك الذي حصل في العام ة الشارع، بعلى لإوبلجوئه  
 يام، ليمهدارتفاع مخيف بالدوالر في تلك األ حين سقطت حكومة عمر كرامي في الشارع مع

رشيد الصلح لرئيس رفيق الحريري بعدها بأشهر بعد فترة انتقالية لالرئيس الطريق لمجيء  الشارع
 تكن سوى معبرا للحريرية.لم 

طبا المجتمع الدولي بوصفه الرئيس المكلف شرعيته الخارجية والدولية مخاووسط ذلك، يعزز  
ين يراهنون على اعتذاره لى الحكم التي يراها مسألة وقت وساخرا من الذإوواثقا من عودته  المنقذ،
 مور لتكريس واقع العهد وحكومة تصريف األعمال.وتركه األ

داخلية،  عاد رفع شعبيته في الطائفة السنية بعد تراجع رصدته احصاءات مستقبليةأ وهو بذلك  
شباط  86نه استهل هجومه المضاد ومزايدته في المواقف مع تاريخ ألى إويشير من في بيئته 

  .الماضي، ذكرى اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري 

صابات جراء مشاكل ي أدت لها وغيرها من اإلات الترع أثبتت خطورتها بعد الوفيلعبة الشا لكن 
، لكن ن معارك الشارع يمكن البدء فيهاأ. ذلك اتخذت صفتها الفردية لكنها حملت وهج التوتر

 .من غير الممكن ختمها سلميا

 


