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 الماضـي  الثـايي تشـرين مـن الرابـع فـي مهاقـد   التـي اسـتقالت  عـن الحريري  سعد الحكومة رئيس عودة استحوذت

ــ لــم اهتمــا  وهــو. اللبنــاييين اهتمــا  علــى  كــ  وفــي الســعودية فــي احتجــا   ثــم ومــن االســتقالة  عــال إ  منــ  فيتوق 
 .أيا  قب  عنها يعود ا  قب   عنها ث تري   ويعلن لبنا  لىإ يعود  أ قب  بها قا  خطوة

 بعـد مالتـزع   هـ ا سكـر   وقـد  السـنية الطائفـة ميتـزع   الـ ي للحريـري  المقبلـة الخطـوات ماهيـة حـو  األسئلة تتكاثر 
 العبـــاءة مـــن الحريـــري  خـــر  هـــ : األســـئلة هـــ   ومـــن. اســـتقالت  ثـــرإ عليهـــا حصـــ  التـــي الكبيـــرة التعـــاطف حالـــة

 مشــاعر ظــ  فــي اليــو  ةي  الســن   الطائفــة وضــع هــو ومــا هــ ا  والحــا  الزعامــة تلــ  مــن ســيبقى ومــاذا الســعودية 
 يمكننـا الثمايينيـات  فتـرة منـ  أقل  لبنا   في ةللسن   ةمرجعي   لكثيرين  تشك   التي والسعودية الحريري  بين متنا عة
 .اليو  التاريخية فترتها في بترق   مرحلة تعيش لبنا  في ةي  السن   الطائفة    أ القو 

 هــ ا يعنـي  أ دو   مــن الناصـر  عبـد جمــا   عامـة ظـ  فــي مصـر علــى اللبنـاييو   ةالسـن   كــ ات   الماضـي  فـي 
 .عن  بعيدا   الناصر عبد كا  م هبي مشروع لىإ ايقيادهم

 غيــا  يــملمهم مثلمــا بغــداد  دور ســقو  لــىإ بحســرة ةالســن   ينظــر. يفســ  الطــرا  مــن عربيــة ةمرجعي ــ ال اليــو   
 يمكـن كويهـا ليهـاإ يشـير الـبع     أ ال  إ المنطقـة في وأ ماتها الرياض دور تراجع وبرغم دمشق  ومعاياة القاهرة

 .كبيرة شكوكا   مراأل ه ا دو   لكن السني  الشتات تلملم  أ

ـــا  فـــي ةالســـن   افتقـــاد    أ إســـالمي رمفك ـــ ويقـــو    لبنـــا  فـــي عـــا  يســـن   شـــعور لـــىإ ىأد   قـــد ةالمرجعي ـــ لـــىإ لبن
 غيـر حاضـن   مشـروع   لىإ بااليتماء لبنا  ةسن   رغبة بسبب يحص  الشعور ه ا    أ لىإ النظر ويلفت". التخلي"بـ

 إيـرا  حربتـ  رأس صـاعد  إقليمـي مشـروع مـع لبنـا  شيعة تماهي والفراغ بالعجز الشعور وطأة من و اد. رمتوف  
 ".المنطقة في مسيطرة استراتيجية" ىتتبن   التي

 العـا  أواخـر الحكومـة رئاسـة لـىإ الحريـري  وصـو  مع الصعداء تنفسوا وهم لبنا   ةسن   لدى كبير   تحد    ةثم    إذا  
 . االستقالة عن عودت  عبر م األ لىإ يعودوا  أ قب  استقالت   مع صدموا لكنهم الماضي 
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 رســائ  فيهــا ايتكاســاتها بعثــت وقــد صــلب   الطائفــة  تشــك   الــ ي المنطقــة واقــع مــن قلــق لبنــا  فــي ةالســن   ولــدى
 .باإلحبا  الطائفة له   يومي شعور فحواها لبنا  في ةالسن   لىإ دةمتعد  

 بعثت الحريري  عودة كايت ذاوإ. مرجعية دو   من تائهة الطائفة  أ بمعنى اليو   الطائفة من  تعايي" تي " ةثم   
 القوى  تبدو رأي وهو  "بخواتيمها األمور" بأ  الجمهور ه ا حا  لسا  لكن ي السن   الجمهور لدى م األ ببع 

 .التيار يمين على" مستقبلية" شخصيات الى إضافة ب   ةمعني  " المستقب  تيار"لـ المخاصمة

 بمسـمولية فتصـر   وقـد  مـة األ جـدار فـي ثغـرة فتحـت االسـتقالة عـن  عـيمهم عـودة  أ" المسـتقب " يصارأ يرى  
 . التسوية شرو  حو  مسمو  لحوار دليمه  

 فــورا  ســوريا مــن االيســحا  وأ الحــوار  طاولــة علــى لسـالح  هللا حــز  تقــديم حــو  أوهــا  ةي ــأ هــمالء لــدى لـيس 
 االيسـحا  لـىإ ألمـ  عنـدما هللا  يصـر حسن السيد هللا لحز  العا  لألمين األخيرة بالكلمة خيرا   مو  يتنس   لكنهم
 .اليمن في التواجد عد  دوأك   العراق من

 سليكــر   الحريــري  منهــا ســيعود التــي المقبلــة النيابيــة االيتخابــات ايتظــار فــي الوقــت كســب المســتقب  تيــار ويريــد 
 حـدث بمـا ريـ ك   سـيناريو وهـو. االسـتقالة بعد ملحوظ شك   ب ت شعبي   ارتفعت  أ بعد للطائفة  األو  الزعيم يفس 
 مـــراأل وكـــا   2000 العـــا  منتصـــرا وعـــاد 1998 العـــا  الحكـــم تـــر  عنـــدما الحريـــري  رفيـــق الـــرئيس والـــد  مـــع

 . 2004 العا  الحكم ترك  بعد 2005 العا  في رسيتكر  

 حـو  حـوار لـىإ الـدعوة الضـروري  مـن يـ أ ويعتبـر مفتوحـة  وهـي قائمة  الت ما األ مة فإ    التيار  لىإ بالنسبة
 ".اإلسرائيلي العدو" وج  في" الدفاعية اإلستراتيجية" عنوا  تحت السالح

 عـودة مـن ا  وتحـ يري   دا  متشـد   موقفـا   التيـار" صـقور" فيـ  يقـف الـ ي الوقـت في" المستقبليو  " علي  عجم  ي   رأي إي  
 يسـيمد   الحـز " تجـاو " عـد     أ مـن رو  يحـ    همفـإي   للحـز   متد   ق ـ تنـا الت ال  أ برغم إذ  الوراء  لىإ البالد
 .آخر يسن   وإحبا     جديد   ايقسا    لىإ بالبالد
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 يجيــب والــرئيس اإلســالمية  الجماعــة الــبالد  فــي األبــر  اإلســالمي التيــار مــع هــمالء بــ  يتقــاطع موقــف وهــو 
 الـبع  يقـو  والتـي أيـار  فـي االيتخابات من قليلة شهرأ قب  للحريري  كبيرا   يا  تحد   ال يمث   تيارا  وهما ميقاتي 

 . اآل  حتى دستبع  م   مراأل ه ا    أ ال  إ آذار  لىإ موعدها تقريب لىإ يا  جد   يسعى المستقب   عيم  أ

 رئاسـة مع العالقة وفي العامة السياسة في الحالية  ةي  السن  " ةالمظلومي  " حو  الكثير الحريري  أخصا  جعبة في 
 واستهداف اإلسالميين كالموقوفين اإلسالمي الشارع تهم   قضايا ليهاإ تضاف العامة  الوظائف وفي الجمهورية 

 .غيرها دو   إسالمية قيادات

  أ يمكـن ال ذلـ     أ البع  يقو  وحيث ت  شعبي   ارتفعت حيث شارع  إرضاء في صعبة ةمهم   الحريري  أما  
 .االيتخابات في األهم االستحقاق ويبقى تيار   على يفس  يسقط

 يفســ  يعتبــر األخيـر فــإ    ميقــاتي يجيـب الــرئيس يصــارأ فوفـق ألخصــام   الحريــري  ةشـعبي   تهديــد لــىإ وبالنسـبة 
 8 قـوى  فـي السن ة أما آذار  14 قوى  في التيارات من شعبية استمد قد الحريري  كو   الحالي  االستقطا  خار 
 . ايحدارها أو الحريري  شعبية بصعود يتأثروا لن وهم الحريري  عن مختلف محور في أصال   فهم آذار 

 لـىإ فقـط لـيس ايتقادات  هتوج   قد الحركة    أ ظرللن   الفتا   وكا  التحلي   ه ا مع سالميةاإل الجماعة وتتقاطع 
 الجماعــة تموضــع يتيجــة يــأتي كويــ  الــبع  ليــ إ شــيري   مــرأ وهــو يفســها  الســعودية لــىإ أيضــا   بــ  الحريــري 
ـ المـأل علـى الحركـة تعلنـ  والـ ي القطـري  – التركـي المحـور في بالكام   ةي ـيد   ايتخابـات لخـوض يفسـها روتحض 
 .يارأ في المستقب  بوج 

 تهــم   التــي للقضــايا إيضــاح مــن المقبلــة الفتــرة عنــ   ســتتمخ   مــا ايتظــار فــي ب ترق ــ حالــة فــي لبنــا  ةســن   يبــدو 
" المستقبليين" وبع  ميقاتي  تيار مع الجماعة وتتقاطع. المقبلة االيتخابات معالم معها دستتحد   والتي الطائفة 

 الســالح مســألة" عـو  " قــد هللا حــز     أ علـى ة ســلبي   شخصــيات لـىإ إضــافة    (األمــور اسـتباق دو   ومــن همسـا)
 .رضاأل على مفعو  أي دو   ومن ا  عام   جاء ال ي األخير  الو اري  البيا  في رسمي شك  وفي جديد من
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 الـ ي مـراأل شخصـ   فـي ةي  السـن   السـاحة إختـزا  الحريـري  محاولـة على ظاتتحف   ميقاتي وتيار الجماعة ولدى 
 مـع تحالفـات وعقـد الفرصـة اغتنـا  الحريـري  مكـا إ فـي    أ كثيـرو   ويقو . الطائفة على يجابيةإ بنتائج يأتي لن

 .للطائفة فادةإ كثرأ تسوية سبي  في الساحة على األخرى  القوى 

ـ  لـم األحـوا   كـ  فـي  وعالقــات والطـائف بـالنفس النـأي صـعيد علـى" ةإعالمي ـ" إيجـا ات مــن كثـرأ ةالسـن   يحص 
 .واإلسالمية العربية المرجعية بافتقاد كبيرة مشكلتهم وتبدو العربية  الدو  مع لبنا 

 فـي خسـر مشـروع علـى مراهنتـ  فـي مسمولية الحريري  البع   ي حم   وبينما ة العربي   ةالمرجعي   غيا  ظ    وفي 
 حيلتهم ةوقل    ا  خارجي   ائهمشق  أ ضعف ثمن يدفعو   ال ين اللبناييين ةالسن   تيشت   مرير خليجي ايقسا  ةثم   سوريا 
 .ا  داخلي  

 رأي وهـو خصـامهم أ همهميـت   السـاحة  اختـزا  يريـدو   ال هـمي  أ ويقولـو   يفسـهمأ عـن" المستقبليو  " يدافع وبينما 
 فيدت   ال الحريري  عودة  أ خاصة للطائفة  االختزا  بمحاولة الحريري  يصارأ طارإ خار  لبنا  ةسن   لدى شائع
 .اللبنايية الطوائف طاولة على لها مكا  حجز محاولة في ةالسن  

 مصـلحة فـي وأ مصـلحت  فـي ليسـت داخليـة تسوية لىإ ايدفع لكوي  الحريري  موقف ضعف على همالء يستد   
ــ محاولــة فــي اإلمكــا  قــدر الصــمود إمكايــ  فــي كــا  وقــد الطائفــة   الحكومــة تشــم  تفاهمــات ةســل   لــىإ  التوص 
 .وتوا ياتها

 مسـتفيدة ة ي  السـن   السـاحة لـىإ  تتسـل    أ ةسـلفي   لتيـارات السـه  مـن يجعـ  قـد الواقـع ه ا    أ من البع  رويح    
 في لها الحاضن الموط  تجد لم التيارات تل  أ  وبرغم. الحريري  تنا الت ومن المنطقة في الملتهب الواقع من

 مـع التنسـيق لـىإ الحريـري  لجـأ لـو كـا  امم ـ كثـرأ اإلمكـا  فـي كـا  والعروبـي  والـوطني المعتـد  يالسـن   الشـارع
 .غير  مصلحة في كما الحريري  مصلحة في أمر وهو الساحة  على خصوم 

 دورهـــم إظهـــار علـــى قبلـــةالم   الفتـــرة فـــي التركيـــز ةالســـن   علـــى    أ لبنـــا  فـــي يالســـن   للواقـــع المـــراقبين حـــدأ ويقـــو  
 محــاوالت يأ بوجـ  لبنــا  وحـدة حمايــة وتأكيـد  ا  ســالمي  وإ ا  وعربي ـ ا  لبنايي ــ الطائفـة تلــ  تـ أد   لطالمــا الـ ي الوحـدوي 
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ــ. للتقســيم ــ بــ   االضــطالع ةالســن   علــى الــ ي الهــا    الثالــث الهــدف اأم   النــاس مصــال  لــىإ االلتفــات فــي  فيتمث 
 .واإليسايية واالقتصادية االجتماعية

 السعودي  السر  خار  التغريد الحريري  يستطيع ه  يبقى  الجوهري  السما  لكن 

 في لكن الدولي  الضغط يتيجة السعودية تراجعت وقد الصعيد  ه ا على ةالني   للحريري  تكو    أ ستبعدالم   من 
 جمـــاعبإ الـــو راء مجلـــس تأكيـــد ومنهـــا  الحكـــومي البيـــا  فـــي المكاســـب بعـــ  تحقيـــق عـــاءاد   الحريـــري  مكـــا إ

 تلتــز  الحكومـة    أ فقـرة الفتــة وكايـت. وفعـال   قــوال   الـو اري  البيـا  التــزا  الحكومـة فـي لــةالممث   ةالسياسـي   يـاتالمكو  
 المنطقة في حول  المشتعلة النار عن بمنأى يزا  ال لغا األ بين السائر لبنا     أ من القسم خطا  في جاء بما

 . هلياأل بسلم  ك وتمس   اللبنايي الشعب موقف وحدة بفض 

 وبشـك     العربية الدو  جامعة ميثاق احترا  ملتزمين الخارجية الصراعات عن لبنا  ابتعاد ضرورة لىإ والدعوة 
 القــايو   واحتــرا  العليــا لبنــا  مصــلحة علــى تقــو  ة مســتقل   ةخارجي ــ سياســة اعتمــاد مــع منــ  الثامنــة المــادة خــا 
 .وتالق   واستقرار سال  ساحة الوطن على حفاظا   الدولي

ـ عنوا  جاء كما   التـي العامـة المبـادىء مـن الثـايي البنـد ماالسـي   الـوطني الوفـاق ووثيقـة الطـائف باتفـاق  التمس 
ــ عضــو وهــو وااليتمــاء  الهويــة عربــي لبنــا "    أ علــى تــن     وملتــز  العربيــة الــدو  جامعــة فــي وعامــ  سممس 

 عـد  حركـة فـي عضـو وهو بميثاقها  وملتز  المتحدة مماأل منظمة في وعام  سممس   عضو هو كما بمواثيقها 
ــ. االيحيــا   عتطل ــ جــاء كمــا". اســتثناء دو   والمجــاالت الحقــو  جميــع فــي المبــادىء هــ   اللبناييــة الدولــة دوتجس 
 دولنـا بـين تجمـع التـي التاريخيـة الـروابط بـروح متنهـا وأ العـر  اءشـق  األ مـع العالقـات فض أ لىإ الو راء مجلس
 .وشعوبنا

 لــىإ دعوتــ  الفتــة وكايــت منهــا  موقفــ  بتوضــي  معنــي غيــر وهــو هللا  حــز  يعارضــها ال عنــاوين هــاكل   وهــ   
 عالقـة وال سـعودي  عـدوا  عـن عبارة اليمن في مرفاأل عالمي إ  هجو  أي عن السعودية تحييد مسألة استبعاد
 العــراق  مــن االيســحا  طــور فــي الحــز     أ كمــا الســعودية  األراضــي علــى طلــقت   ةيمني ــ صــواري  ةبأي ــ للحــز 



 
 15/12/2017  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  32رقم )                  

       
 

8 
 

 فـــي بكثيــر صــعبأ كايــت مرحلــة خـــال  فــي مهايقــد   لــم االيتصــار  مــن فـــي تنــا الت تقــديم وارد فــي لــيس لكنــ 
 .الماضية السنوات

 والتيـار م أ وحركة هللا وحز   يضم   رباعي اجتماع بعقد مقترحا   المستقب   قد   الماضية األيا  خال  ي أ مل  وع   
 . الو راء مجلس عن وتخر  عليها فاقاالت   يتم   ورقة صيغة في للبحث الحر الوطني

 الوسـط وبيـت التينـة وعـين بعبدا بين دارت التي الجوالة الورقة صيغة  فض   ذإ ا إيجابي   يكن لم الحز  رد   لكن 
 .الو اري  والبيا  قسم وخطا  الدستور بحماية النأي بعبارة مكتفيا   حري   وحارة

ـــ  فـــي يبحـــث الحـــر والتيـــار مـــ أ ليهمـــاإ يضـــم   ربـــاعي اجتمـــاع بعقـــد الحـــز  لـــىإ مقترحـــا   المســـتقب   وقـــد    خالل
 الدفاعيـة االستراتيجية في البحث لىإ والعودة العربية والخالفات الصراعات عن بالنفس النأي: التالية المواضيع
 .حكومي تعدي  جراءإ لىإ إضافة النيابية االيتخابات موعد وتقريب لبنا  لحماية

 الو اري  البيا  سقف تحت المناسبة الصيغة لتسهي  استعداد على  ي  أ الحز  دوأك     المقترح ه ا رف  تم   وقد 
 مجلـــس ورئــيس عــو   ميشــا  العمــاد الجمهوريــة رئــيس مــن كــ     لــىإ ضوفــو   معــ   يتعــارض ال وبمــا للحكومــة
 .عليها الموافقة في الحز  ديترد   لن والتي المناسبة الصيغة يجادإ بري  يبي  النوا 

 مـا خاذوات   الموقف تقدير الجمهورية لرئيس الحز  تر  يضا  أ لبنا   لحماية الدفاعية االستراتيجية موضوع وفي
  وقد   سبق وكوي  البالد  في و األ الدستوري  موقع  ومن للجيش كقائد العسكري  تاريخ  من ايطالقا   مناسبا   يرا  
 .المجا  ه ا في ةويوعي   ةمهم   ورقة الحوار طاولة على

ــأ  جــراءإ ةيهائي ــ مــن بــري  علنــ أ  الــ ي الموقــف التزامــ  الحــز  دفأك ــ النيابيــة  االيتخابــات موعــد تقريــب موضــوع ام 
 صـعبا   بـات الموضـوع هـ ا    أ علمـا   الموعـد  تقريـب مكاييـةإ فـي البحـث قفـا إ عد  مع موعدها  في االيتخابات

 .قليلة شهرأ عنها تفصلنا التي لاليتخابات العكسي العد   بدأيا لكوينا يظرا  

 داخــ  فريــق كــ  لموقــف يخضــع مــراأل وهــ ا  ملــ    وغيــر مســتبعدا   فيبــدو الحكــومي  التعــدي  لــىإ بالنســبة أمــا 
 عن الفاص  الضيق الوقت    أ التأكيد مع بآخر  و ير استبدا  طلب وأ االستقالة قرار لي إ يعود ال ي الحكومة
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ــ قـــد كهــ ا تعـــدي  يحتمــ  ال النيابيـــة االيتخابــات جـــراءإ موعــد  جـــراءإ بعــد  ســـلبية شــارةإ  ي ـــأ علــى الـــبع  ر يفس 
 .االيتخابات

 .أيسب وظرف توقيت في واردا    ا  ال الرباعي االجتماع فإ    االمر  ه ا استبعاد وبرغم األحوا   ك  في 

 فـي تمظهـرت التـي األخيـرة التسـوية مـن مكسـورا   يخـر  لـم الحريـري   أ يعتبرو   فهم  "المستقبليين" لىإ بالنسبة 
 التي المزايدات خلف يجراراإل رف  وقد المسمولية ةقم   كا  الحريري  ب  قا  ما    أ همالء ويقو . الحكومة بيا 
 .للبنا  الفوضى لىإ يتمد  

 وثمــة. االســتقرار علــى للمحافظــة المنطقــة بصــراعات الــدخو  لبنــا  تجنيــب هــو اليــو  الهــدف    أ هــمالء ويمكــد 
 في سائدا   مراأل كا  كما الدولية  والمحكمة وسوريا السالح قضية في النزاع ربط على حياء إ سيتم   سابق تفاهم

 .الماضية السنوات

 بـالهجو  ضالتعـر   وعـد  المقبلـة  الفتـرة فـي إعالميـة هدية على مكتو  غير تفاهم ةثم    أ" المستقبليو  " ويقو  
 بــالنفس النــأي عنــوا  تحــت هللا حــز  مــع الصــعيد هــ ا علــى تفــاهم علــى هــمي  أ ويقولــو  . يــرا وإ الســعودية علــى
 وكــ  الســعودية مــع التاريخيــة عالقاتنــا يحمــي  أ هــي مصــلحتنا"    أ ويضــيفو  . العربــي للخلــيج ضالتعــر   وعــد 

ــ الخلــيج  ــد جديــدة صــفحة يفــت   أ ويريــد. الفوضــى بوتجن   مــع خويــةاأل العالقــات وتحمــي اســتقرار  تحمــي للبل
 عربيـة دولـة ألي ذىاأل موقـع فـي وال العربية عالقات  على التخريب موقع في لبنا  يكو   ال لكي العربية البالد
 ". األخير فصل  في سوريا في الصراع  وأ خاصة

ــ يكــو    أ يجــب إلســرائي  عاصــمة القــدس بــإعال  األخيــر األميركــي اإلعــال     بــأ هــمالء ويقــر     للجميــع زا  محف 
 والحـز  المسـتقب  بـين تفاهمـا   ةثم ـ  أ ذلـ  يعنـي  أ دو   من المقدسات  لحماية وللمواجهة الموقف في للوحدة
 .صلهاأ في الحز  يعارضها التي تهابرم   المفاوضات مسألة على حتى وأ المواجهة ماهية على

 :السعودية الورطة

 نوتبـي   ذريعـا   فشـال   فشـ  مـراأل  إ بـ  ال ثمارهـا  تمت   لم لبنا  في السعودية الخطة  أ واض    شك   ب ظهر لقد 
 . ا  عكسي   مفعوال   عطىأ  هللا حز  ضد   الرياض لي إ لجأت ال ي التجييش  أ
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 يـا األ مـن واآلتـي لبنا   في األخطر المرحلة يتخط   وتم   البلد  ه ا في لمعضلتها ح    ال  أ السعودية أدركت 
 مـع مـراأل هـ ا تكرار يتم   ال لكي الكبير الدولي الضغط عن ياهي  المجا   ه ا في سبقها امم   خطرأ يكو   لن

 .لبنا 

ـــ التصـــرف الحريـــري  علـــى بـــات لكـــن   متســـل   هـــاي  أ يبـــدو التـــي الســـعودية إرضـــاء اليـــو  يحـــاو  وهـــو كبيـــرة   ة  بدق 
 بيـا  فـي لي إ  التوص   تم   ما مض  على الرياض  تتقب    أ المقبلة الفترة في  المرج   ومن. اللبنايية بايتكاستها
 !السابق من كبرأ ةرسمي   ةشرعي   اكتسب ال ي هللا حز " عو  " قد البيا     أ تماما   تعلم وهي اللبنايية  الحكومة

 ولـي لسـا  علـى جـاء مـا في ىتجل   ما وهو لبنا  على سهامها تصويب السعودية تتابع سوف ثناء األ ه   في 
 الكــال  وفــي  هللا  حــز  تغطيــة يمكنــ  ال الــ ي الســني بالمســلم الحريــري  وصــف الــ ي ســلما  بــن محمــد العهــد
 المصـارف عبـر الماليـة سياسـت  ريمـر   الحـز   أ فيـ  قـا  الـ ي الجبيـر عاد  السعودي الخارجية لو ير األخير
 .البلدين بين العالقة صعيد على ا  سلبي   را  ممش   يعد   ما وهو اللبنايية

 الـدو  مصـال  يمـس مـراأل كـو   لبنـا  وجـ  فـي كبيـر تصـعيد لـىإ تلجأ لن السعودية  أ القو  يمكن هنا  من 
 قضـية يعـد   لبنـا  اسـتقرار    أ ذلـ . اليوييفيـ  قـوات ووجـود النـا حين مسـألة علـى ذلـ  تـأثير تخشى التي الكبرى 
 وجـود  أ كمـا. أوروبـا لـىإ النـا حين قتـدف   لـىإ يسـيمد   الهـش   البلـد هـ ا اسـتقرار وهز   العالم  لىإ بالنسبة حيوية

 قـد االسـتقرار هـز      أ لـىإ ضـافةإ. لبنـا  مـن سـحبهم فـي لها مصلحة وال دولها لىإ بالنسبة استراتيجي اليوييفي 
 .والمنطقة لبنا  في التكفيرية التيارات وجود تعزيز لنق  وأ تغلغ  إعادة لىإ ييمد  

 الوطنية  التركيبة في موقع  نتحص   ةسياسي   تسوية طارإ في استقالت  عن ا  رسمي   الحريري  عاد الخالصة  في 
 . التنفي ية السلطة رأس على تطويب  وأعادت

 الخـائف الـدولي والمنـاخ لهـا  المـماتي الـداخلي المناخ لوال لتقو  كايت ما الجديدة التسوية    أ قول  الجدير ومن 
 كاغتيا  مزلز  حدث فيها ريمث   ولم ثابتة  الداخلية التسوية ه    أ القو  المفيد ومن .واستقرار  لبنا  أمن على

 الهجـو  فـي ا  رئيسـي   سـببا   كـا  اليمنـي الموضـوع  أ التـ كير ويجـب. صـال  هللا عبـد علي السابق اليمني الرئيس
 .ولبنا  هللا حز  على الكبير السعودي
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 أمــ  حركـة الحـر  الـوطني التيـار المســتقب   تيـار بـين خمسـة أعمـدة علــى قائمـة التسـوية هـ    أ القـو  ويجـب 
  أ المنتظــر ومــن. المقبلــة النيابيــة االيتخابــات فــي تحالفــات تثمــر قــد االشــتراكي  التقــدمي والحــز  هللا وحــز 
 ا  ي  جـد   والتحضـير الحكوميـة العجلـة إطـالق إعـادة عبـر  ا  حكومي ـ خاصة جديدة  تفاهمات في مراأل ه ا يتمظهر

 .  أيار اليتخابات

  أ علـى  الحكومـة فـي هللا وحـز  مـ وأ الحـر التيـار قبـ   مـن كبيـرة تسـهيالت مـن الحريري  سيستفيد هنا  من 
 .القوى  لتل  األوحد شب  يالسن   الشري  يكو  

 منقســمة باتــت التــي آذار 14 فــي الســابقين التقليــديين حلفائــ  إضــعاف لــىإ مــراأل هــ ا يــمدي  أ الطبيعــي ومــن
ـــرأ ـــ  ال مضـــى  وقـــت   أي    مـــن كث ـــ  كايـــت لمـــا شـــالءأ شـــب  باتـــت هـــاي  أ القـــو  يمكـــن ب  .  ا دهارهـــا و أ فـــي علي

  

  

  :دولي دعم

 فــي" لبنــا  دعــم" مــمتمر عنــوا  تحــت جــاء كبيــر وسياســي شخصــي دعــم علــى الحريــري  ســعد الــرئيس حصــ  
 وبريطاييــا والصــين وروســيا وفريســا المتحــدة الواليــات مــن تتــألف التــي الدوليــة الــدعم مجموعــة قبــ  مــن بــاريس 

 .اللبنايية الحكومة تعتمدها التي بالنفس النأي سياسة تعزيز لىإ رئيسي شك   ب هدف  يطالياوإ لمايياوأ

 التحضـير منـ  بـالممتمر علم على كايت الرياض    أ ذل  سعودية  موافقة دو   من يأت   لم الدعم ه ا    أ على 
 .ذل  غير تستطيع ال كويها لحضور   ال ها ب للحريري  سمحت هاي  أ ب  ال  ل  ليو  األ

    إ ب  للبنا   السياسي الدعم على تقتصر ال الممتمر ههاوج   التي الهامة الرسالة    أ بمكا  األهمية من وكا  
 طارإ في ذل  كا   وإ اللبنايية  األراضي على النا حين كثافة على المعترضة اللبنايية الصرخة القى الممتمر
 قريبـا   عنهـا رجعـة ال دوليـة ةيي ـ ةثم ـ    إ ذإ قريبـا   يبـدو ال مـرأ وهـو الفع   على لبنا  يعتمد بينما الرسمي الكال 
 واسـتيطايها وروبـاأ لـىإ هـمالء خـرو  فـي وروبيـةأ مصـلحة ال ذإ  لبنـا  فـي للنا حين الحالي الوضع تغيير بعد 

 . وغيرها ةوثقافي   ةوديني   ةوسياسي   ةديموغرافي   ألسبا 
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 اللبنـايي  الجـيش وخاصـة اللبنايية الممسسات دعم عنوا  تحت  دوليا   دعما   للحريري   قد   الدولي المجتمع لكن 
ــأ ذإ المــمتمر  ثنــاء المــمتمر فــي ألقاهــا التــي الحريــري  كلمــة يالــت المقابــ   وفــي  ورفــ  بــالنفس النــأي علــى دك 
ــأ كمــا العربيــة  الــدو  شــمو   فــي  التــدخ    يســتطيع ال عامــة كلمــات وهــي. اليوييفيــ  بمهمــة لبنــا  التــزا  علــى دك 

 !بغيرها االلتزا  الحريري 

 اسـتقرار تزعـزع التـي األ مـات مـن لبنـا  يحمـي  أ يريـد يـ إ قـا  حيـث ختـامي ببيـا  ظفر الحكومة رئيس لكن 
 السياسـيين واألمـن االسـتقرار حفظ أج  من العم  إلى اإلقليمية والمنظمات الدو  جميع" داعيا األوسط  الشرق 

 في تا   يحو   على أراضي  وسالمة لبنا  سيادة مراعاة ظ    في لبنا   في والماليين واالقتصاديين واالجتماعيين
 . الحا بطبيعة فارغ مرأ وهو  "هللا حز  الى مباشرة غير شارةإ

 في باريس في وسيعقد لبنا  في االستثمار لدعم حدهاأ مقبلة  ممتمرات ثالثة بعقد وعد على لبنا  حص  وقد 
ــ الثــايي والمــمتمر. 4 بــاريس مــمتمر ىوسيســم   المقبــ   آذار  األمنيــة  والقــوى  اللبنــايي الجــيش لــدعم  سيخص 
ــــ علــــى لبنــــا  ومســــاعدة اإليســــايية لالحتياجــــات لالســــتجابة بروكســــ  فــــي الثالــــث ميــــنظ    أ علــــى  عــــبء  تحم 

 .الالجئين

 الممتمر  افتتاح خال  ماكرو   يمايوي إ الفريسي الرئيس من الحريري  علي  حص  ال ي األبلغ الدعم جاء وقد 
 الالئـق المخـر  وتـأمين السـعودية فـي االحتجا يـة حالتـ  مـن الحريري  خرا إ في كبراأل الدور ل  كا  ال ي وهو
 .ل ل 

 بعـــودة سيســـم  ســـوريا فـــي السياســـي االيتقـــا   أ مـــاكرو   قـــو  كـــا  الحريـــري  عليـــ  حصـــ  مـــا قصـــىأ وكـــا  
 وهــو. الــدولي البنــ  طريــق عـن لبنــا  فــي التحتيــة البنـى لتعزيــز ببريــامج كلمتــ  فـي وعــد  لــىإ ضــافةإ النـا حين 

ــ كويــ  جوهريــا   الحريــري  يعتبــر  مــرأ  الصــعيد علــى وخاصــة لبنــا   باســتقرار الــدولي المجتمــع يمــا إ علــى ديمك 
 ومكافحـة لبنـا  مـن العـالم يطلبهـا صـالحإ عمليـة فـي الشـروع في الحكومة رئيس دتعه   مع والمالي  االقتصادي

 هميـةأ  علـى تأكيـد  مـع  "آمنة" طريقة عبر لكن النا حين بعودة رغبت  في واضحا   الحريري  وكا . للفساد أفض 
 .صال  أ ضعيف اقتصاد على النا حين عبء مواجهة سبي  في التحتية وبنيت  اللبنايي االقتصاد تعزيز

ــ لــىإ بالنســبة أمــا  ــ جــاءت فقــد لبنــا   داتتعه   الــدو  مــع العالقــات أفضــ  علــى كالحفــاظ ة إلزامي ــ وغيــر ةعام 
 الفتــا   وكــا . 1701 القــرار وبخاصــة األمــن مجلــس قــرارات احتــرا  أســاس علــى الــدولي المجتمــع ومــع العربيــة



 
 15/12/2017  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  32رقم )                  
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  توافق مرأ وهو المقب   أيار في موعدها في النيابية االيتخابات عقد ضرورة على الدولي المجتمع تأكيد للنظر 
 .حكما   وسيجري   اللبنايية السياسية القوى  غالبية علي 

 

  

 


