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مــن الحــ  فــي  نحــو الشــاور الر اســي الــو  ن  ســدو أنــا ســي و  قري ــا   نظــار متجهــة دا ليــا  اســتمرت اأ
 الدا لية.و انتظار التسوية الخارجية 

  كن ما رشح حتى كتابة هـو  اأسـطر أيام الماضية ما استجد من م ادرة فرنسية، لكا  الجد د في اأ 
 تقــدم فــي الملــا الر اســي فرنســيا ، ون تاييــر فــي الموقــا الســعود ، ررــم كــ  مــا يحــاو  الفرنســيو  ن

 اإليحاء با. 
  سـدو نلكـن ، بزيارتهم وبحـ  الملـا الر اسـي معهـم لمن  ررب الضوء اأ ضر   و أعطى الفرنسيوقد  

ض مــا  لصــي إليــا مــة. إذ تتحــدث معلومــات فرنســية عــن بعــأ  الملــا اللسنــاني  طــا أ   طــوة متقد
المرحلـــة اأ يـــرة مـــن التحـــرذ الفرنســـي الـــو  اصـــطدم، مـــرة جد ـــدة، بحـــا   مســـدود، علـــى  طـــى كـــ  

 .الم ادرات الفرنسية السابقة التي لم تؤت ثمارها
، ياررم ك  الضاوط التي تمارس دا ليا و ارجلى الوراء، إر اسية عموما  على طريق التراجع فالحركة ال

 .الم الخــــــــــارجي  تحــــــــــدث عــــــــــن فتــــــــــرة طويلــــــــــة مــــــــــن الشــــــــــاور الر اســــــــــيأســــــــــ او مختلفــــــــــة، والكــــــــــ
 لـــى أ  تكـــو  محركـــاإ ، تســـعى بـــاري  لكـــن، ررـــم كـــ  هـــو  الضـــ ابية التـــي  ـــراد أ  يعتادهـــا اللسنـــانيو 

لـــى أ  نقطـــة إيجابيـــة. إن أ  محاونتهـــا  ـــر  إوضـــات دا ليـــة و ارجيـــة لـــم تصـــ  بعـــد لحـــوارات ومفا
وتقديم نموذج مختلا عن تعاطي دو  معنيـة بالوضـع اللسنـاني، لـم الجمود الحالي، من حين الى آ ر، 

ا فــي إدارة ملــا لسنــا  الر اســي. ويعــز  هــو أ  ثمــة تخ اطــاتــنجح فــي تاييــر الصــورة التــي تركهــا أدا هــا بــ
اننط اع أ  نشاطها اصطدم، مرة أ رى، في صورة ن ل   فيها بحسب المعلومـات الفرنسـية، بمـوقفين 

المعنيـين  اهمي تطورات اأسسوع الماضي بين بيروت وباري  والريـا  فـي جعـ سعود  وأميركي. وس
 .لى اأمامإر في التقدم  طوة   بوجود تعثيقتنعو  بالملا الر اسي فرنسيا

للـر ي   لصـا اأو  أو الثـاني، أتـدت مجـددافانتصانت الفرنسية مـع السـعودية، سـواء علـى مسـتوى ا
  عند سقا السيا  الثالثي الو  صدر مـن نيويـورذ بتوعيـع أميركـي إيمانوي  ماترو  أ  الريا  ن تزا

 رة، أ  الســـعود ين ريـــر معنيـــين بـــأ ، وأتثـــر مـــن مـــري  مجـــدداوفرنســـي وســـعود . وكـــ  مـــا تسلاتـــا بـــا
تسـويات ترتسـم حـو  تو يـع أدوار بهـدح اإليحـاء برضـى  رنسية في الملـا الر اسـي، ون بـأ محاونت ف

قا بيـا  نيويـورذ، ن . ومـا عـدا سـلتسويات  ارجية مطروحة حالياشحة سعود  عن أ  شخصيات مر 
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حو  لسنا ، إن ما  تعلق بتنفيو القرارات الدولية والتمسك باتفا  الطا ا. ويعنـي السـعودية  تالم سعوديا
لـى انتخابـات ر اسـة الجمهوريـة إقا ذاتا، وأنها لم تعدا  نظرتهـا تولك أ  واشنطن ن تزا  متمس ة بالس

بحيـ  تسـمح بفــتح بـاو التـأويالت حــو  مواقـا وتســميات مرشـحين، سـواء لر اســة الجمهوريـة أو ر اســة 
 الح ومة. وهوا ما سمعتا باري  بوضوح. 

أ  هناذ محاولة فرنسية من بعض الدوا ر لتأويـ  مواقـا الريـا ، وسـحسها  سب الريا ،، حوالمش لة
 السـعودية عنهـا. لـوا سـعي بـاري ، بعـد تسلاهـا الموقـا السـعود  الواضـح بعـدم في اتجاهات ن ترضى

ات لى تدوير الزوايا، بإعـادة تعـويم ملـا المسـاعدإ، انهتمام بالملا اللسناني عموما والر اسي  صوصا
اإلنســانية الــو  دعمتــا الســعودية، أســ او اجتماييــة و.نســانية فحســب. وتريــد بــاري  مــن  اللــا إبقــاء 

 .الى تفعي  التواص  ر اسيا   تصا  مفتوحة، ع ا ذلك  ؤد  نحقاان قنوات
لى ذلك، فإ  ما حص  بين بيروت وباري  وسسق أو ترافق مع  يارة ر ي  التيار الوطني الحر إإضافة 

 جســـرا  باســـي  لفرنســـا،  اد مـــن اقتنـــاع مســـؤولين فرنســـيين معنيـــين م اشـــرة بـــالملا اللسنـــاني بـــأ  الحركـــة
 فـي الوقـي الضـا ع لع ـاكونـا  د  ر حلقة الجمود، وأ  ما جرى لـم يعـبيروت لم تنجح في كسالفرنسية في 

 ية. ولن  وص  وفق المسار المعتمد الى انتخابات ر اسة الجمهور 
دى أتثــر. لــوا تسلــور اقتنــاع لــ ضــوح أ  الملــا اللسنــاني بــات عالقــاأتــد بو  ومــا رافــق  يــارة باســي  فرنســيا

انيــة، بـاري  بـأ  تفــتح أبوابهـا لكــ  القـوى السياسـية ممــن تريـد  يارتهــا إلجـراء حـوارات حــو  الر اسـة اللسن
ا يعنــي فــي م ــا  مــا العمــ  علــى إحــداث تــوا   بــين الحركــة ومــن الشــرا ح السياســية كافــة. وهــوا التوجــ

ى المعارضـــة، كونهـــا حتـــى اأ  شـــراعي أبـــواو الفرنســـية فـــي بيـــروت، التـــي تعتـــر  عليهـــا بعـــض القـــو 
لـى إ، وبين سـعي اإلدارة الفرنسـية فـي بـاري ، تحـي ضـا  دا لـي، آذار 8لحوار أمام حزو هللا وقوى ا

لـى جانـب أ  طـرح، إوعدم الظهور بمظهـر انصـطفاح  لى تواص  مع القوى السياسية كافةالحفاظ ع
 أ ا تسويات يم ن أ  تحص  حين تنضج ظروفها.  اوات انتصا  مع السعودية است اقوالحفاظ على قن

 صــة للنفــاذ عســر تســوية  يــا، كــيوفــي مــا  تعلــق بلسنــا ، ن تــزا  تــرى أ  لــد ها فر ، مــع العلــم أ  بــاري 
 مرة أ رى تتعثر.  على دور متقدم. لكنها تط 

 جســرا  باســي الــوطني الحــر ر ــي  التيــار  حركــة تمثــ  فــيعلــى أ  الالفــي للنظــر فــي الفتــرة الماضــية  
 الو  يعتقد مؤيدو  ا  ما بعد ترسيم الحدود ال حرية لن ي و  بالط ع كما قسلا.



 
30/11/2202  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  

(  115رقم )                  
 
 

5 
 

 وحتى قسلها. ر ي  الجمهورية ميشا  عو ، ونية وهو بدأ هجوما المعات  فور انتهاء 
، ور ـي  2019تشـرين اأو   17تحد ـدا  منـو  عـو ، منو بدء النصا الثـاني مـن ونيـةوللتوكير، فإنا  
 يعتمـد سياسـة شـراء الوقـي محتفظـا لنفسـا بموقـع الـدفاع أمـام هجمـة واسـعة، محليـة تيار الوطني الحرال

ن مـو.قليمية ودولية، حسب العونيين، متحيانا الفرصة لهجوم معات  ا تار لا توقيي اقتراو ونية عـو  
 .ان تتام

سـيين علـى مختلـا الصـعد لي تلك معالم سياستا مع الر ي  عو  فـي العالقـة مـع أ صـامهما السياش 
وفــي مختلــا المالعــب، الح وميــة منهــا أو المجلســية أو حتــى فــي الشــارع حيــ  كــا  العونيــو  يعــداو  

عـو   الدقا ق ليعودوا إليا بعد فشلهم في الح م ومحاربة منظومة الح م لهم منو الساعات اأولى للعمـاد
 .في قصر بعسدا

لعــونيين وانخــراطهم فــي لع ــة التحاصــو الســلطو  وهــم ن يعــود الفشــ  فــي الح ــم فقــ  إلــى تجــاو ات ا
وقــدرة، بــ  أيضــا الــى تــراتم الظــروح واأ مــات والحــ   هــم أتثــر تمراســاليسـوا بأربــاو فيهــا فــي وجــا مــن 

عــام مرافقــة  100العــاثر الــو  جلــب علــى لسنــا  أتســر كارثــة اقتصــادية منــو مــا قســ  تأسيســا قســ  نياــ  و
 .. ن يحالا  ربما مرة فق  في ك  قر  بمأساة المرفأ ووباء كورونا اللو

نجـا ات فـي النصـا اأو  مـن ونيـة عـو ، ن سـيما فـي السـنتين لى بعض اإلإ  العهد توص  أوالحا  
يـ  اأوليين، منها على سسي  المثا  انستقرار اأمني الدا لي ودحـر اإلرهـاو، ومنهـا فـي موضـوع التمث

نهم من جلب رالسية ممثليهم الى السرلماالشعسي، ن سيما للمسيحيين عسر قانو    . اننتخاو الو  م ا
لي ســمة ن لكــن لــم يجهــر بهــا عــو   ومــا ، شــ التــي كانــي لســا  حــا  العــونيي "مــا  لاونــا"علــى أ  ي ــارة 

العهــد والحجــة التــي ا ت ــأ وراءهــا التيــار، بينمــا كــا  عــو  يعلــم تمامــا ا  صــالحيات ر ــي  الجمهوريــة 
الماضي قس  اتفا  الطا ا حين كـا  حاتمـا فـي نظـام شـ ا ر اسـي، حتـى أنـا لـم باتي محدودة مقارنة ب

 .يستخدم ك  صالحياتا التي وفارها لا دستور ما قس  الطا ا
ى لـإادرة مـن دو  جـدوى حتـى مـع النـزو  في المرحلة الثانية من العهد حاو  العونيو  استالم  مام الم ـ

علـى مناسـ ات  منيـة محـددة لـم تفعـ  فـي صـدا الهجمـة  الشارع لمواجهة أ صامهم، اأمـر الـو  اقتصـر
 .الشعسية عليهم التي دفعوا ثمنها تقلصا واضحا في كتلتهم النيابية
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يجاد  هؤنء بأ  ما تمخضي عنا اننتخابات كا  أفض  المم ن وهم  ؤكدو ، مع علمهم بعدم صحة 
 الـى  صـمهم اأشـرس، القـوات نتقلـياأمـر، أنهـم  تزعمـو  الشـارع المسـيحي بينمـا الواقـع أ  الصـدارة ا

ـــة ـــا، التـــي برهنـــي عـــن أداء أتثـــر اللسناني ـــم تتـــورط بوحـــ  الســـلطة وســـو ها كمـــا فعـــ    سث فـــي الح ـــم ول
 .العونيو  

لـى كـ  مـن يعنـيهم إا  شـعسي مـن السـلطة مـوجهين رسـالة ت  ذلـك لـم يمنـع العـونيين مـن الخـروج باحتفـ
 .اأعداء -لى الهجوم المرتد والمؤذ  لأل صام إحيانا، ة أاأمر بأنهم انتقلوا من مرحلة الدفاع والتقي

ين هوا ما  ؤكد عليا العونيـو  فـي مجالسـهم الخاصـة ون يخفـو  نياـتهم اننتقـام مـن كـ  مـن حـاربهم م قـرا 
 .أدا هم النيابي ا ما أ ونا في عين انعت ار أيضابفشلهم في السلطة وحتى في الح م إذ

أيـــار  15  العـــونيين اســـتهلوا هجـــومهم المعـــات  هـــوا انطالقـــا مـــن اســـتحقا  اننتخابـــات فـــي أوالواقـــع 
الماضـــي. وســـرعا  مـــا بـــدأت تصـــريحات مســـؤوليهم بالتصـــاعد تجـــا  منظومـــة الح ـــم التـــي يحـــ ا ر ـــي  
المجلــ  النيــابي نسيــا بــر  فــي صــدارتها ومعــا الــزييم اإلشــتراتي وليــد جنــسالط ومعهمــا حــاتم مصــرح 

  سـالمة وكــ  مــن اشـترذ فــي الح ـم  ــال  العهــد الـوهسي للمنظومــة  ـال  تســعينيات القــر  لسنـا  ريــا
 .2005الماضي حتى العام 

  فرنجيــة ســليما جمعــا مــع  يـيم تيــار المـردة فسـها لصــدور النتــا ج وبعـد اجتمــاع مصـالحةفـي الليلــة نو  
ا فـي أراد تحييـد  مؤقتـ . حيـ يـةالسيد حسن نصر هللا، أشـاد باسـي  بفرنج برعاية اأمين العام لحزو هللا

ا بـــدأت نامـــة معارضـــة وجـــا القـــوات المنتشـــية بـــالفو  ولتوجيـــا رســـالة بـــأ  محـــور   ـــرج منتصـــرا . بعـــده
وصـون الــى الهجـوم علـى فرنجيــة  لر اسـة بـالورود علــى لسـا  مسـؤولي التيــار الحـرلــى اإوصـو  فرنجيـة 

 .ووصفا ب ونا امتدادا للمنظومة، وهو وصا رير بعيد عن الدقة في ك  حا  ون  نفيا فرنجية أصال
رى لمشــروع التســريب ال اســيلي اأ يــر مــن بــاري  ســوى محطــة علــى طريــق توجيــا ضــربة كســ لــم ي ــن

ولـــي  دســتوريا، يقضــي علــى أ  مرشـــح   الفيتــو الـــو  يضــعا باســي ، فعليــا أفرنجيــة الر اســي طالمــا 
 .طامح للر اسة
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  باسي  أبأ  فرنجية هو المرشح. وبما  التسريب لدى المحور الو   تزعما حزو هللاجاء ذلك ررم ك  
زو، لـى الحـإثناء الحزو، لـي  مثاليـا بالنسـ ة الخاضع للعقوبات والفاتح للجسهات مع الجميع تقري ا باست

 .فإ  فرنجية هو المرشح
بهوا دحض باسـي  وعـو  كـ  مـا قيـ  عـن  ضـوعهما فـي النهايـة لـرأ  الحـزو فـي الر اسـة دافعـين فـي 

ربيـع اتجا  انتفا  على مرشح، في المرحلة الحالية، هوا في حا  لـم يطـ  الفـراذ إذ حينهـا، وربمـا فـي ال
  كسيـر وعمـق المقس ، سي و  ل اسي  رأيا آ ر مع عملا الد وو على رفع العقوبات متسلحا بـدعم قطـر 

 .فرنسي وسي  مع اأميركيين
ين و.ذا كاني  يارتا القطريـة اأ يـرة حملـي عنـاوين شـتى منهـا النفطـي والر اسـي والعقوبـات، فـإ  متـابع

للسياســـة القطريـــة  ؤكـــدو  أ  الدوحـــة اليـــوم ومعهـــا دو   ليجيـــة وحتـــى الاـــرو وعلـــى رأســـا واشـــنطن، 
 .يعملو  على    قا د الجيش جو ح عو  ر يسا

هنــا حســب المســعى ال اســيلي، تســدو قطــر محــ  تقــاطع بــين اأميــركيين واإل ــرانيين وهــي التــي ســتحتف  
  بدور كسير في المستقس  انطالقا مـن الملـا الاـا   اللسنـاني، لكـن لـي  نسـتسدا  الـدور السـعود  الـو

 لتسـوية.. بعيـدةيحتف  بالفيتو على أ  تحرذ  ليجي في لسنا ، ب  لتمهيـد اأرضـية أمـام دور للريـا  
 . منيا  

ي لـن   الفـراذ أو الشـاور الحـالألـى إ اأحوا  تشير هو  القراءة المقربة من التيـار الـوطني الحـر في ك 
  تـرح مـرور لر اسة. فالوضع في لسنـا  ن  تحمـلى اإاتلة سابقا قس  وصو  العماد عو  ي و  على ش

  للجمهورية، ونتكلم هنا  اصـة عـن فرنسـا الوقي وسيضا  الارو المعني م اشرة بلسنا  لتنصيب ر ي
وعا مـا التي يحتف  عو  وباسي  بعالقة ممتا ة معها، وعن الفاتي ا  بدفع كسير من الكنيسة اللسنانية، ون

ى عــن الونيـــات المتحــدة اأميركيـــة. علمــا أ  واشـــنطن وبــاري  تتريثـــا  بالحــ  أو التســـوية اللسنانيــة حتـــ
 .انقشاع ض او العالقة مع طهرا 

مراعاة  اطر باسي  وعو  في هوية الـر ي  المقسـ  وسـ  إحـراج  في هو  اأثناء سي و  على حزو هللا
تجـا  فرنجيـة، وكـا  هـوا سـسب عـدم استحصـا  اأ يـر علـى  السـيد حسـن نصـر هللا الحزو وأمينا العام

 .وعد نها ي بترشيحا للر اسة
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بين منـا فـإ  مـن ترشـيح فرنجيـة. وحسـب مقـر تخلاـو أما لناحية باسي ،   حد ثا المسراو اأ يـر ي ـو  
  ترشيح ميشا  معو  هو حتى إمن ترشيح فرنجية للر اسة ن ب   ترشيح قا د الجيش لهو أهو  عليا

 .أسه  على ر ي  التيار الحر من تزكية مرشح المنظومة التي أفشلي ح م الر ي  ميشا  عو  
د ن رنـى عنـا فـي اللع ـة السياسـية الدا ليـة بعـبهجوما المضاد هوا يطرح باسي  نفسا من جد د ني ـا  

تشرين. و.ذ لم  نتقد قا د الجيش شخصـيا  كمـا فعـ  مـع  17أ  استوعب الضربات التي و جهي إليا منو 
فرنجية الو  عا ر  باسي  بتقلو حجما الشعسي، قد ي و  جو ح عو  مرشح التسوية صاحب الاطـاء 

هـا الر اسـية اأ ـرى التـي تشـم  أسـماء  تقـاطع انحتـرام علي المسيحي لكـن بعـد أ  يسـتنفو باسـي  أوراقـا
 .بين أركا  السلطة وهي عد دة

جع فـي ملـا الر اسـة، سـيترا انـأ توحي ، حتى التي يخرج بها أ صام باسي ، نالمؤشرات على أ  ك  
 . تحي عنوا  حف  حقو  المسيحيين الفراذ مهما طا  أمد

 امعـاجوي فتر  أ  تكو   يارا لسنانيـا  الدولة )في الش   على اأق (،الر اسة ت قى الموقع اأعلى في ف
ن  يــار طـــرح واحــد. كمـــا أنهــا الموقـــع الوحيـــد الــو  يمثـــ  الموارنــة والمســـيحيين فــي  ي ـــ  الســـلطتين 

ة والتنفيويـــة )ولـــو فـــي الشـــ   أيضـــا(، وي فتـــر  أ  تكـــو   يـــارا مارونيـــا ومســـيحيا جامعـــا فـــي التشـــريعي
 .الدرجة اأولى

ح في ا تيار ر ي  الجمهورية، أنا  هللا رأ  حزوفإ  ولكن، واقعيا ،   ا الطـرح الوحيـد الفاعـ  هو المرجاِّ
لـى الموقـع لـون الضـوء اأ ضـر مـن حـزو الر ي  ميشا  عو  لـم يصـ  إفإ  على الساحة. وللتوكير، 

 هماعجع حينواذ، هو أنا سمير جر ي  القوات الر ي  سعد الحرير  و  ر ي  تيار المستقس  علا. وما فهللا
 أمنا تاطية مسيحية وسنية للعماد ميشا  عو  حينها.  

مهمــا طــا  الوقــي لتزكيــة  اأمــور متجهــة فرنجيــة ي قــا  إ  ر ــي  تيــار المــردة ســليما  فــي معســ رأمــا  
المفاوضـات  حاليـة هـي مرحلـة إضـاعة الوقـي، و. المرحلـة ال  ر باسـي   ي قـا  إ وأمـا فـي معسـ الرج .

حظـى بـارود الـو  ي " )مثـ   يـادالتوافقيـو  "بـين هـوا وذاذ،  ـراهن الجدياة حو  الر اسـة لـم تنطلـق بعـد. و 
 .التسوية، بعد أ   تعب الحليفا  اللدودا ر ي  مخا  منهم سي و   واحدا ا على  بقسو  باسي (
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وفـي اإلم ـا  ، زو وحركـة أمـ لحـفرنجية مطمئنا إلى أنا يحظى بدعم ثنا ي ا اليومفي الخالصة  سدو  
،  ارجية قاسية عليا. لكنا، في المقابـ  در ية محتملة، وبعدم وجود فيتواتحصولا على رالسية سنية و 

لحظوظــا. ووحــد  ميثاعيــة يشــ و مــن أ  تــؤد  المقاطعــة المســيحية الشــاملة إلــى تســد د ضــربة قاضــية 
وتعويضــا مـــا يحتـــاج مـــن التاطيـــة الخصــم، باســـي ، قـــادر علـــى إحـــداث  ــر  مهـــم فـــي هـــو  المقاطعـــة 

  المسيحية.
المرحلــة المقسلــة ستســمح بتحســن وضــعا، كمــا تحســن وضــع عــو    ألكــن القــريسين مــن باســي  يعتقــدو  

 حليفـا فرنجيـة، ذلك،  يم ن أ  ي افئ حزو هللاحتى حظي باالسية سمحي بانتخابا. و.ذا تحقق  تدريجا
 تحي سقا العهد المقس .

ـــ  أيعنـــي ذلـــك    فـــي المنا ـــات العربيـــة والدوليـــة تجاهـــا،   اننتظـــار طـــويال ليتحقـــق التســـدباســـي  يفضا
 .. في الظروح السياسية الحالية.خابا. وهوا اأمر قد  سدو  ياليافتتوافر الظروح ننت

 
 
 


