
 
 30/12/2017  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  33رقم )                  

       
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 30/12/2017  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  33رقم )                  

       
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهداف المركز الرئيسية:
 ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة. 1
 ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين. 2
 ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية. 3
 ذات بعد استراتيجي وتحليلي.ـ إصدار دراسات وأبحاث وتقارير  4
 
 

 باحث للدراسات
 الفلسطينية واالستراتيجية

 باحث للدراسات
 الفلسطينية واالستراتيجية

لبنانللتطّورات السياسية واألمنية في تقدير نصف شهري   



 
 30/12/2017  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  33رقم )                  

       
 

3 
 

 
رة فـي رـهر أيـار مـن العـاب المقبـ   و ـدأت  دخلت البالد في مرحلـة العـدا العيسـي لالاتخابـات النيابيـة المقـرا
صياغة تحالفات القوى السياسية استعدادًا لها  من دون أن يعني هذا األمر تبلور تلك التحالفات التـي مـا لالـت 

 في فترة إرهاصاتها.

خت معادلة النأي بالنفس التي تما التوصا  إليها في الحيومـة وخاصـة بـين حـز     في هذه  األثناء  ترسا
 وتيار المستقب  )رئيس الحيومة سعد الحريري تحديدًا(.

ــخت هــذه المعادلــة بعــد أن خضــعت امتحــااين فــي الفتــرة المايــية  مــن دون أن يــ دي ذلــك إلــى   وقــد ترسا
ســجا د داخلــيدا  لــم يتحــوا  إلـــى خــرلد للمعادلــة بــ  إلــى إثبــات متااــة التســوية التـــي اهتزالهــا و ن كــان أداى إلــى 

 حصلت.

تمثا  اامتحان األو  في الجولة التي قاب بها األمين العاب لحركة عصائب أه  الحق في الحشـد الشـعبي  
الــرئيس األميركــي العراقــي الشــيس قــيس الخزعلــي  فــي الجنــو   والتــي  ــاءت فــي الفتــرة افســها التــي أعلــن فيهــا 

دة فــي دو  عر يــة  دواالـد ترامــب القـدص عاصــمة لســرائي   ومـا رافــق ذلـك مــن مواقــر احتجا ياـة ومســيرات منـدا
مًا وايحًا لـ"محور المقاومة"  كان أبـرله فـي العـرال الـذي  ة  وأهماها في فلسطين  وهي الفترة التي رهدت تقدا عدا

لــيمن أو مــا يجــري فــي ســوريا مــن رــبذ حســم عســيري لهــذا أعلــن اااتصــار علــى تنعــيم داعــن  ااهيــك عــن ا
 المحور.

اــات اللبناايــة المخاصــمة لحــز     وذلــك بعــد أيــاب فقــ  علــى التســوية   اســتفزات هــذه الزيــارة بعــن الميوا
ـك بالنـأي بـالنفس  وهـو إخـراج  ااتها كافاة تتمسا التي خرج بها مجلس الولراء والتي أكادت على أنا الحيومة بميوا

إخراج صوري لعب على كلمات البيـان الـولاري مـن  تما اللجوء إليذ لحفظ ماء و ذ الحريري الذي يعلم تمامًا أااذ
 دون أي مضمون حقيقي على األرض.

ااتذ  من معتـدلين وصـقور  أنا  ولـة الخزعلـي تشـيا  رسـالة إيراايـة    ويعتبر تيار المستقب   بمختلر ميوا
هة من ِقب  الحرص الثوري اليرااي تحديدًا  وهو يريد إبالغ من يعني م ا ب  إااها رسالة مو ا هم األمر أااذ المتحيا

 األهم في مصير المنطقة  و أنا ا أهمية للحيومة اللبنااية.
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ة  منهــــا فــــي اتجــــاه المجتمــــع الــــدولي   وقــــد اعتبــــر الحريــــري أنا هــــذه الرســــالة اليراايــــة ذات اتجاهــــات عــــدا
ــعد ومجموعـة دعـم لبنـان التـي قـدامت دعمهـا اللامـ  للحريـري فـي مـ تمر بـاريس  فـي ةـ  وعـود كبيـرة ع لـى صع

ة تهــما اللبنــاايين  ومنهــا إلــى الــدو  العر يــة التــي ا تمعــت فــي القــاهرة لتعــدين التــدخاالت  سياســية واقتصــادية عــدا
اليرااية في المنطقة  إيافًة إلـى الخلـيج ودو  مجلـس التعـاون وخاصـة السـعودية. كمـا بعثـت رسـائ  فـي عـدب 

ـك الحريـري بهمـا  ا بـ  إااـذ بـذ  محـاوات   وهذان قر 1559وا  1701ااعتراف بقرارات دولية كا   اران يتمسا
في السابق لتطوير القرار األو  ليشم  ك  الحدود اللبنااية مع سوريا  وذلك في عزا األلمة السـورية وفـي وقـتد 

 كان محور المقاومة يمرا في فترةد دقيقة.

 ـــات العر يـــة علـــى القـــرار ويـــرى الحريـــري أن  ولـــة الخزعلـــي هـــدفت إلـــى المزايـــدة فقـــ   فـــي ةـــ ا ااحتجا
 األميركي  بينما ا يهدف المحور إلى التحراش بإسرائي  عبر الحدود  وطبعًا ا اية للحر  معها.

ويقـو  قيـادي مسـتقبلي أنا الزيـارة تععتجبـر  ـزءًا مـن مشـرو  إيرااـي لعـادة تركيـب هـذه المنطقـة مـن  ديــد   
 على أساص هيمنة سياسياة ومذهبياة في و ذ العر .

ن مــن لجــم موقفــذ  ولجــأ إلــى بيــاند رــديد اللهجــة  اعتبــر فيــذ أن الفيــديو  ويعشــير إلــى  أنا الحريــري لــم يــتميا
الــذي تــما عريــذ للخزعلــي وتــما تصــويره  "يشــيا  مخالفــة موصــوفة للقــوااين اللبناايــة  مــا اســتدعى اتصــاات مــع 

راءات التـي تحـو  دون قيـاب أي  هـة القيادات العسيرية واألمنية المعنياة ل راء التحقيقـات الاللمـة واتاخـاذ ال ـ
أو رخص بأياة أاشطة ذات طابع عسيري على األرايي اللبنااية  ومن دون حصو  أعما  غير ررعياة علـى 

 صورة ما  اء في الفيديو  ومنع الشخص المذكور من دخو  لبنان".

ا يحتـاج إلـى المزيـد مـن  لم يردا حز    على البيان  وسحب فتي  الموا هة  واعتبر الحريري أنا األمر 
ر مستقباًل. ويشير متابعون إلى أنا الحريري يخشى على التسوية الداخلياة وعلى  الهجوب على أساص أن ا يتلرا
ااستقرار الداخلي في ة ا مزايدات علـى رئـيس الحيومـة لـم تتوقاـر  منـذ إعـالن التسـوية التـي  ـاءت بـذ رئيسـًا 

التسـوية الجديـدة التـي أعادتـذ عـن اسـتقالتذ  والتـي لايـد عليـذ فيهـا الـبعن  للحيومة العاب المايـي  وصـوًا إلـى
 كواها لم تفع  سوى إيفاء المزيد من الشرعياة على حز   .
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رة  كواهـــا لشخصـــية   فـــي المقابـــ   يميـــن القـــو  أنا ليـــارة الخزعلـــي  و ن كااـــت فـــي لباســـذ العســـيري  مبـــرا
شعو  السالمية و ةهار الدعم للقـدص. وهـي ليـارة ا يجـب أن عر ية  وألرض عر ية  و اءت للتضامن مع ال

 تلون محرامة على أيدا كان  طالما لم ت دِا إلى توتير الويع.

ويشــير الــبعن إلــى أااــذ كــان علــى حــز    تويــيي الزيــارة  عبــر أياــة وســيلة  قطعــًا لأللســنة المها مــة.  
آذار  أنا الحـز  غيـر معنـي بالتويـيي ولـم يشـأ  8 بينما يقو  البعن اآلخر  وهي و هة اعر غالبة في قـوى 

 فتي سجاات قد تعطي منافسيذ أياًا من المبررات أو المسواغات لمعاودة الهجوب عليذ.

ويجدر القو  هنا أن بيان النأي بالنفس الحيومي ا ينأى عن الصرا  العر ي السرائيلي  وهو أحد أبـرل  
 العراقي  التي وا هت صدور البيان.  الشروط التي تما التوافق عليها لتجاول

ومـن المعفيــد التـذكير بأحــد خطابـات األمــين العـاب للحــز  السـيد حســن اصـر   الــذي قـا  فيــذ أنا الجبهــة  
 .ستفتي آلاف المقاومين من رتاى أاحاء العالم  إذا اشبت الحر  وا داعي لتوفير يمااات وتطمين إسرائي 

د تجاولا القطـو  األو  فـي مسـألة النـأي بـالنفس  فـإنا ااحـداث القليميـة قـد و ذا كان الحريري وحز    ق
 عادت لترخي بعاللها على العالقة بين الطرفين.

ــر النــأي بــالنفس هــو مــا اســتجدا علــى خــ  الحــر  الســعودية فــي الــيمن   وكــان الل ــم الثــااي الــذي كــاد يفجا
 على الرياض. والذي طرأ عليذ تطوار هاب عبر الصاروخ اليمني الثااي

ـــر ألمـــة كبيـــرة مـــع حـــز    لـــوا ترا ـــع   فـــي المـــرة األولـــى  اســـتقا  الحريـــري مـــن الحيومـــة وكـــادت تنفجا
 السعودية إثر الض   الدولي عليها.

هذه المراة  اهتزات العالقة من  ديد بفع  الموقـر الصـادر عـن الحريـري وتيـار المسـتقب  حيـا  الصـاروخ  
ياض  والذي يمين تصنيفذ بيواذ الخرل األكبر واألخطر للنأي بالنفس منذ التفاهم اليمني الذي تعرايت لذ الر 

 عليذ.

ووصــر الحريـــري إطـــالل الصـــاروخ اليمنـــي بــــ"ااعتداء"  وقـــا  "إن تلـــرار اســـتهداف األرايـــي الســـعودية  
مــا يعــراض بااعتــداءات الصــاروخية مــن األرايــي اليمنياــة  ا يهــدد أمــن الممللــة وســالمة رــعبها فحســب  و اا 

المنطقة لمخاطر  سيمة ويفاقم حاات اااقساب والنـزا  القائمـة". كمـا تـرأاص ا تمـا  كتلـة المسـتقب  التـي أدااـت 
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"إقداب الميليشيات الحوثية على إطالل صاروخ باليسـتي مـن األرايـي اليمنياـة باتجـاه الريـاض"  معتبـرًة "أن هـذا 
 ولية والمواثيق العر ية".العم  العدوااي هو ااتهاك صارخ للقوااين الد

الـذي مـن المفتـرض أاا للن من الممين القو  أن الحريري أخطـأ كواـذ لـم ير ـع إلـى الحيومـة فـي موقفـذ  
تفراد باتاخاذ موقر إقليمي من هذا النـو  واااحيـال إلـى  ااـب دولـة يـد دولـة أخـرى  علمـًا يمثا  افسذ عبره  وي

 .ب األطراف النأي بالنفس وأنا من يخرقذ ستلون مشيلتذ معذأااذ تعهاد في المايي أاذ سيراقب التزا

ويجب القو  أنا الحريري قد تجاه  اااقساب الـداخلي حـو  المويـو  اليمنـي الـذي يععتبـر اعتـداًء سـعودياًا  
ــــــــــى مــــــــــن المجتمــــــــــع الــــــــــدولي. ــــــــــادات حت ــــــــــت ااتق لــــــــــة لقي ــــــــــي ةــــــــــ ا مجــــــــــالر متنقا ــــــــــيمن ف ــــــــــى ســــــــــيادة ال  عل

السيد اصر   لذ وعدب لجوئذ إلى التصعيد  فقاب بدعسـةد ااقصـةد كـادت تـ داي  ولم يلتفت الحريري إلى مراعاة 
إلى توتار األ واء. وهو الذي لطالما ااتقد حز    على خطابذ العدائي للسعودية وتضامنذ مع الشعب اليمني 

ًا للبنان في الصرا  القليمي!  مصنافًا ذلك بيواذ ل ا

وللـن كيـر يقـار   .ة الثاايـة التـي توا ـذ العالقـة بـين حـز    والحريـري من هنا  يميـن القـو  أااهـا اللبـو  
ره؟  تيار المستقب  هجومذ هذا ويبرا

ـًة فـي ةـ ا المزايـدات   يقو  قيـاديون فـي التيـار أن الحريـري قـد  ـرى "حشـره فـي الزاويـة مـن  ديـد"  وخاصا
ــة فــي التيــار مــن لــيس م منــًا التــي يتعــراض لهــا  لــيس فقــ  خــارج األســوار المســتقبلياة  بــ  داخلهــا أ يضــا. إذ ثما

لت من ررعياة حيم حز     كما يقولون.  بمسألة النأي بالنفس وا بالتسوية افسها  للواها عزا

إذ ينتعــر هــ اء أي للــة للحريـــري للتســلا  إلــى صـــدارة المشــهد واعــي التســوية. وكـــان لزامــًا علــى رئـــيس   
 .ي عالقتذ مع السعودية وسيدفع بالمزايدين إلى استثمار هذا الموقرالحيومة الرد  ذلك أنا سيوتذ سيضرا بذ ف

ِلمج أنا رئيس الحيومة تـدخا  رخصـياًا لصـياغة بيـان كتلتـذ الـذي لـم ييـن يلحـظ إدااـة "العـدوان الحـوثي"   وعع
ي على السعودية  وأصرا على إيـراد إدااـة "إقـداب الميليشـيات الحوثيـة علـى إطـالل صـاروخ باليسـتي مـن األرايـ

نــت الــدفاعات الجويــة الســعودية مــن اعترايــذ قبــ  بلوغــذ هدفــذ فــي إصــابة  اليمنيــة باتجــاه الريــاض  والــذي تميا
التجماعات المداياة اآلمنـة". وأرـار البيـان إلـى أنا "هـذا العمـ  العـدوااي ااتهـاك صـارخ للقـوااين الدوليـة والمواثيـق 

 العر ية".



 
 30/12/2017  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  33رقم )                  

       
 

7 
 

حز  في طور التملاص من أياة قيود ويعتها التسوية  في سبي  يقو  المقرا ون من لعيم المستقب  أنا ال  
  العودة إلى مرحلة ما قب  استقالة الحريري.

ويذهب بعن "صقور" التيار إلى الرهان على المطباات المعنتعرة في و ذ تسوية "غير منطقية" لجأ إليهـا  
ة. ويقـو  هـ اء أااـذ لـيس ثماـة أي دليـ  الحريري مع حز     حتى "امـتالء اللـأص" عـن آخرهـا وااهيـار التسـوي

على اأي الحز  بنفسذ حتى لو أعلن ذلك  ويسألون: "ماذا عـن مشـاركات الحـز  عسـيرياًا فـي العـرال والـيمن  
 فضاًل عن سوريا؟".

وتزيــد تطــورات المنطقــة مــن حــرج المســتقب   فــي ةــ ا إصــراره علــى تصــنير ااتافــال مــع الحــز  بـــ"اتفال 
 .مناص منذ الضرورة" الذي ا

وينتعر الحريـري معالجـة هـذا المطـبا الجديـد عبـر الحيومـة ورئـيس الجمهوريـة العمـاد ميشـا  عـون  وقـد  
ــك فيــذ بالتســوية  بــرغم أن مواقــر الحــز  بشــأن الــيمن ســبقت  باتــت اللــرة فــي ملعبهمــا  فــي الوقــت الــذي يتمسا

 يقــــــو  أاصــــــار لعــــــيم المســــــتقب . إعــــــالن الحريــــــري تضــــــامنذ مــــــع الســــــعودية و دااتــــــذ ااعتــــــداء عليهــــــا  كمــــــا

 

 خيارات الحريري 

يبدو أنا اهتماب الحريري ينصبا علـى صـياغة تحالفـات تحميـذ فـي ااتعـار اسـتحقال اااتخابـات النيابيـة.  
للن من المالحظ أنا لعيم المستقب  يعطي أهمية أق  على صعيد مراعاة الويع السناي الداخلي  للـن فـي هـذا 

 األمر بعن المجالفة.

ا اتافــال علــى الطــالل حتــى اآلن مــع الطــرف الوصــير علــى الســاحة الســناياة مــن حيــ  الشــعبياة وهــو  
ر الحركة بمرارة إخفاقها مع الحريري في ترريحات العـاب  حـين وععـدت بأر عـة  2009الجماعة السالمية. وتتذكا
يد وحيدد في بيروت هو عماد الحوت.  ترريحات قب  أن يقتصر األمر على مررا

اليوب  تتسلاي الجماعة بقااون اااتخابات و ترا ع رعبية الحريري معتبرًة أنا اسـتقالتذ وعودتـذ  و ن كااـت  
ن فــي كــ  األحــوا  مــن العفــر بالعــدد افســذ مــن  إفادتــذ رــعبياًا إاا أااهــا لــم تحــ ا لــذ مشــيلتذ. وهــو لــذلك لــن يــتميا
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ثل  مقاعده النيابيـة  حسـب التقـديرات  خاصـة وأنا . ا ب  إااذ قد يخسر ر ع إلى 2009المقاعد كما في العاب 
 حالة التعاطر لن تستمر حتى موعد اااتخابات التي تبعد عناا أكثر من أر عة أرهر.

ًا للحريـري ا بـ    األمر افسذ ينطبـق علـى الـرئيس اجيـب ميقـاتي الـذي يقـار  المسـألة مـن كواـذ يعتبـر اـدا
قًا عليذ في عاصمة الشما  طرابلس و   عن مناطق الشما .متفوا

ـــة تســـا ات عديـــدة حـــو  طبيعـــة الموقـــر الســـعودي  إذ إنا لعـــيم المســـتقب  قـــد يوا ـــذ تحالفـــًا بـــين   للـــن ثما
رت الســـعودية أن تلـــون فـــي موقـــع المعـــارض للمســـتقب  فـــي  ميقـــاتي والـــولير الســـابق أرـــرف ريفـــي  إذا مـــا قـــرا

 .الاتخابات  والسعي إلى تحجيم كتلتذ النيابية

ــة فــي ةــ ا غيــا  الخطــا  فــي هــذه الح  الــة  لــن ييــون الســتحقال الاتخــابي ســهاًل علــى الحريــري  خاصا
السياسي القادر على ردا عصب الشار  السـناي مـن  هـة  وغيـا  خطـا  المـا  السياسـي الـذي يـ داي دورًا فـي 

 هذا الستحقال.

ــًا أنا الحريــري كــان الســباال لوعــالن عــن فحــوى براامجــذ اااتخــابي  و ن كــان فــي رــي  غيــر  وكــان افت
رسمي  حين قـا  أنا ااسـتحقال النيـابي سـييون بـين خطاـين  "مـن يريـد ااسـتقرار واألمـن وااقتصـاد ومـن يريـد 

كــان  2009فقــ  الصــراخ والمزايــدة علــى ســعد الحريــري لتحصــي  مياســب بعيــدة المنــا ". علمــًا أااــذ فــي العــاب 
 .التركيز على ملر سالح حز   

ــــك يشـــير أحـــد الم  حلالـــين إلـــى أن أمـــاب الحريـــري خيـــارين علـــى المســـتوى السياســـي  األو  يقضـــي بالتمسا
بالتفاهمـــات التـــي أبرمهـــا مـــع القـــوى الشـــريية لـــذ فـــي الســـلطة  مـــا يضـــمن لـــذ العـــودة إلـــى رئاســـة الحيومـــة بعـــد 

لى أداء لعبة الشار  الاتخابات النيابية حتى لو خسر فيها عددًا ا يعستهان بذ من المقاعد  والثااي هو العودة إ
 مع ما قد تتركذ من تداعيات على مستوى التفاهمات السياسية.

ــــذ الحريــــري إلــــى اعتمــــاد الخيــــار األو   خاصــــة إذا مــــا اســــتمر الموقــــر   ي أن يتو ا علــــى أااــــذ مــــن المــــر ا
 عذ.السعودي على ما هو اليوب  أي في حالة معهاداة ميتومة لحز    الذي لم ينفع التصعيد السعودي م
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بالنسبة إلى القوى على الساحة السناياة الموا هة للحريري والمقرا ـة مـن حـز     ا يـزا  رئـيس الحيومـة  
رافضــًا إقامــة أي ِحلــر مــع الــولير الســابق عبــد الــرحيم مــراد  للــن الرــارات اليجابيــة التــي أرســلها األخيــر فــي 

ر  قبي  إ راء اااتخابات بوقتد قصير. في حين أااذ اتجاه رئيس الحيومة  قد ت داي فعلها  و ن في ري د مستت
أسـامة سـعد ااهيـك عـن قـوى إسـالمية متوا ـدة فـي طـرابلس  من المعستبعد حصو  هذا األمر مع النائـب السـابق

كحركــة الشــيس بــال  رــعبان علــى ســبي  المثــا  ا الحصــر. مــن هنــا  ا يــزا   حتــى اللحعــة  عقــد تحــالر مــع 
 ار معستبعدًا.آذ 8القوى السناياة في 

ـدة   ويمهاد الحريري لقياب تحالر سياسي عرين  مـع التيـار الـوطني الحـر  و ن لـن ييواـا علـى لـوائي موحا
في المناطق كافاـة. وقـد يضـما التحـالر العـرين إلـى القطبـين المسـيحي والسـني  الثنـائي الشـيعي والقـوة الدرليـة 

ثالة بالنائب وليد  نبالط  و ن كـان ذلـ ك قـد ا يععلجـن بشـي د رسـمي  حفاةـًا علـى مـاء و ـذ الحريـري  األبرل المعمج
إاا أااذ سييون أمرًا واقعًا مع إميااية تولاي الولير  بران باسي  بتفوين من الرئيس ميشا  عون  التنسـيق بـين 

 حليفيذ.

شروعهم وهذا األمر سيعني عز  القوات اللبنااية وغيرها من أخصاب الحريري الذين سييون عليهم بلورة م 
ــك أكثــر مــن أيِا وقــتد مضــى بتحييــد لبنــان عــن الصــراعات الخار يــة مــن خــال   اااتخــابي الــذي ا رــكا سيتمسا

للمحور اليرااـي و ةهـار  تصويبذ على تدخاالت حز    في ر ون الدو  العر ية  وااتقاده استسالب المستقب 
 .هذا التحالرالحريري كالخااع أماب الحز . وقد ينضما حز  اللتائب إلى 

  

 القوات.. الحريري.. عون 

ــة فجــوة فــي العالقــة بــين الحريــري والقــوات علــى خلفياــة موقــر األخيــرة مــن   فــي هــذه األثنــاء  يبــدو أنا ثما
 استقالة رئيس الحيومة الذي اعتبرها طعنة في العهر عبر رهااها على ااتهائذ سياسياًا.
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ذي وقـر وراء وصـو  عـون إلـى رئاسـة الجمهوريـة  كمـا حز  القوات  الذي يعتبر افسـذ عـرا  العهـد والـ 
يذ لمهماـة إحــداث رــرخ بـين عــون وحـز     هــا هــو  يقـو  القواتياــون  يبـدو اليــوب فـي موقــر الــدفا   فبعـد تصــدا

 اليوب يحاو   اهدًا ترميم عالقتذ مع المستقب .

ــرِا  إليهــا عــن حاولــت القــوات فــي بــادىء األمــر  حســب الــبعن  إةهــار افســها كواهــا غيــر معنياــ ة بمــا سع
اازعاج الحريري  محاولـًة بشـتاى الوسـائ  والطـرل أن تعثِبـت أنا عالقتهـا مـع الر ـ  علـى أفضـ  مـا يـراب  أو فـي 
أسوأ األحوا   أااها تمرا بفترة غيمة صير اا مة عن سوء تفاهم  ستنتهي مفاعيلذ سريعًا من دون أن تترك أي 

 .الجاابين أثر على التحالر ااستراتيجي ما بين

"البحصــة" التـي "ســيبقاها"  ومــا للـن مــا لاد مـن اازعــاج مســ ولي القـوات  اللــالب الـذي أعلنــذ الحريــري عـن  
ذكره عن أحزا  سياسية طعنتذ في العهر  إذ قا : "هناك أحزا  سياسية حاولت أن تجد ميااًا لها في األلمـة 

  إيـافًة إلـى تصـريحاتد مبارـرة مـن "علـى حـدة من خال  الطعـن بـالعهر وأاـا سـأتعام  مـع هـذه الحـاات كـالا 
  فـي مقابـ  المقرا ين منـذ. ومـا لاد مـن الفجـوة بـين الجـاابين عـدب حصـو  اللقـاء المنتعـر بـين الحريـري و عجـع

 سليمان فراجية. لقاءات عقدها الحريري مع قادة كثيرين في المحور اآلخر  ومنهم رئيس تيار المردة النائب

ويـدافع القواتياـون عــن أافسـهم باعتبـارهم الطــرف الوحيـد عملياـًا الــذي وقـر إلـى  ااــب الحريـري عبـر تأييــد  
 مضمون استقالتذ التي قادت إلى اا تما  ااستثنائي للحيومة واالتزاب الفعلي بسياسة النأي بالنفس.

مــع القــوات  وقــد ييــون هــذا وقــد أر ــح الحريــري "بــقا البحصــة" التــي كــان مــن رــأاها أن تقلــب األويــا   
التأ ي  مفيـدًا فـي عالقتـذ المسـتقبلية مـع القـوات و ن كااـت لـن تعـود كمـا كااـت  فـي المـدى المنعـور علـى أقـ  

  وسـتلراص بـذلك مـا يـتما التـداو  بـذ تقـدير  وسـييون مـن رـأاها إعـالن الطـالل قبـ  أرـهر قليلـة مـن اااتخابـات
 عن التحالر الخماسي فيها. 

آذار  أنا القــوات إاتهجــت سياســة هجومياــة  14ابع للعالقــة بــين ميواــات قــوى مــا كــان يععــرف  ويقــو  متــ 
اه الرغبة في تحسين  ل يومًا بعد آخر  عبر موقر قواتي م دا تجاه الحريري بضوء أخضر سعودي  واألمر يتعزا

 العالقة مع الحريري وللن من دون استجداء هذا األمر.  
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لمستقب  لم يعهر أي رغبة في إعادة العالقة مع لعيم القوات سمير  عجـع إلـى ويقو  مراقبون أنا لعيم ا 
سابق عهدها  بـالرغم مـن الرسـائ  العترايـية التـي أرسـلتها القـوات  التـي يبـدو ان عالقتهـا مـع التيـار الـوطني 

افة الـى الحر تشهد هي ااخرى بعن التذبذ  اتيجة مـا تقـو  ااـذ اختـزا  للموقـر علـى السـاحة المسـيحية ايـ
 التقار  اللبير بين عون وحز   .

والواقع أنا ثماة تخباطًا يعيشذ  عجع في كيفية مقار ة العالقة مـع الحريـري بعـد عودتـذ عـن ااسـتقالة  وا  
 يعخفى اازعا ذ مماا آلت إليذ العالقة اليوب.

ره الحريـري افسـذ  علـى   ويقو  البعن أن تطور هذه العالقة مرتب  بالعديد مـن العوامـ   أبرلهـا مـا سـيقرا
 مستوى تحالفاتذ المحلية والقليمية  بالرغم من أااذ يعهر حماسة لتعزيز تفاهمذ مع عون في ري  خاص.

الــذي ا يبــدو  يحــرص  عجــع علــى الحفــا  علــى خــ  الر عــة فــي تعاملــذ مــع مــا يصــدر عــن الحريــري  
ــا يعحيــى  ل هــوا س القــوات مما مسـتعجاًل لتحديــد لقــاء مــع األو   مــا يطــرح العديــد مـن عالمــات الســتفهاب  ويعــزا
عن تحالر كبيـر بـين عـون والحريـري. هـذا مـع العلـم أن الـبعن يشـير إلـى أنا رئـيس الجمهوريـة يعتبـر موقـر 

هًا يده هو أيضًا ا إلى رئـيس الحيومـة فقـ . ويلفـت مراقبـون لموقـر القـوات   عجع من استقالة الحريري مو ا
النعر إلى أن  عجع يعلـم تمامـًا أن ا عـودة إلـى الفتـرة الذهبيـة فـي العالقـة بـين القـوات والتيـار الـوطني الحـر  

ع على ذلك  وسيترك هامشًا للتحراك لل ا فريق.  خاصة وأن القااون الاتخابي الحالي ا يشجا

ت في وارد إبداء أي تنال  تجاه عون الـذي تتاهمـذ أوسـاط قواتيـة  منهـا مـن لـم تلـن من هنا  ا تبدو القوا 
رايية عن تفاهم معرا  أساسًا  بأاذ ا يضيع لحعة في سبي  التحضير لالاتخابـات الرئاسـية المقبلـة. ويعتبـر 

تيار المردة وصـوًا ه اء أنا عون يريد منذ اليوب إيعاف باقي القوى على الساحة المسيحية  من اللتائب إلى 
  باليـافة إلـى الثنـائي إلى القوات  ويراهن في المقاب  على تعزيز عالقتذ مع ك دا من تيـار المسـتقب  و نـبالط

 الشيعي حز    وحركة أم .

ــة تحضــيرًا لتلتاــ    للــن األوســاط تقــو  أن هــذه السياســة لــن تفيــد فــي احتلــار الســاحة المســيحية  إذ إن ثما
رين مــن محــاوات العــز  تلــك والنــاقمين علــى التحــالر مــع حــز    و قايــا اليمــين مســيحي قوامــذ مــ ن المتضــرا

 المسيحي  في سبي  قلب الدفاة على عون.  
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وتريــد القــوات إيصــا  رســالة هامــة مــن و هــة اعرهــا "لمــن يعنيــذ األمــر"  هــي أاهــا مايــية فــي التحضــير 
لتي ستبقى منفتحة عليها حتى اللحعة األخيـرة ولـن ت لـق لالاتخابات على طريقتها  بمعز  عن ك  التحالفات ا

أياــة أبــوا  فــي و ــذ الســاعين إليهــا  للناهــا تريــد القــو  أااهــا ســتخوض ااســتحقال  ولــو بقيــت وحيــدة فــي اهايــة 
 المطاف. 

ويقو  مطالعون على موقر القوات أنا طبيعة القـااون اااتخـابي الحـالي القـائم علـى النسـبية مـع الصـوت  
ضيلي ا تعطي التحالفات األولوية  وأن في إميان القوات خوض ااستحقال بمفردها وتحقيـق مـا تقـو  أاـذ التف

اتــائج إيجابيــة  علمــًا أنا الصــوت التفضــيلي لــن يشــيا  عقــدة لهــا  كواهــا تعــرف كيــر تعمــ  علــى تقســيم هــذه 
 .األصوات بين محال يها ومناصريها

ِلم في الساعات األخيرة  أنا ألمة   الثقة التي تزداد عمقًا مع الوقت مع المستقب   معطوفـة علـى اللـالب وعع
عــن إخــراج ولراء القــوات مــن الحيومــة  دفعــت بــالقوات إلــى الــدفا  عــن موقفهــا بالتشــديد علــى أنا ا مناــة ألحــد 

 بتولير حز ها كون الحيومة ليست مللًا خاصًا ألحد  ب  هي ااعياص للتمثي  النيابي الشعبي. 

واتياون إلى حدِا القو  أااذ ا يشرافهم التوا د مع البعن في الحيومة الحالية  بينما يختارون هم وذهب الق 
 توقيت ااسحابهم منها.

إيافًة إلى ذلك  ذهب  عجع في تصعيد موقفذ إلى حدِا التسريب أااذ غير متحماس للقاء الحريري  وغير  
تــما تصــويره بأاــذ تــامر علــى الحريــري  الــذي بــات عليــذ هــو  مســتعدا لــذ خاصــة وأااــذ يعتبــر أااــذ قــد "ةعِلــم" للواــذ

 البح  عن ح دا لهذه المعضلة التي ا عالقة لجعجع بها  وعندها يمينذ أن يعوا  على لقاء يجمع الطرفين.

من هنا  فإنا ا مبادرة قريبة من القوات فـي اتاجـاه الحريـري كمـا أنا مسـ ولي القـوات ليسـوا فـي وارد تقـديم  
ائ  إيجابيــة بعــد اآلن باتجــاه الحريــري الــذي بــات عليــذ هــو أن يجــد حــالا للمشــيلة  كمــا تقــو  األوســاط أياــة رســ
 القواتياة.

ياة لعادة وص  ما ااقطع أو ترميمذ على أق ا تقدير  وهناك   ِلم في الساعات األخيرة أنا ثماة مسا د  دا وعع
القـوات أن ثماـة مواقـر إيجابيـة علـى هـذا الصـعيد  األ ـواء  ويقـو  متـابعون لمواقـر  اتاصاات اارطة لترطيـب

ـ  إلـى كسـر الجـدار الـذي يعلـو مـع الوقـت بـين الطـرفين  ااهيـك  من دون أياة أوهاب حو  أي مدى لمني للتوصا
دًا في المدى المنعور.   عن اللقاء بين الحريري و عجع الذي ا يزا  معستبعج
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ة  للــن مــا رــابها منــذ اســتقالة الحريــري وموقــر القــوات أمــا علــى صــعيد العالقــة مــع عــون  فإااهــا أقــ ا حــدا  
منها سييون عائقًا أماب أياة لقاءات قمـة بـين عـون و عجـع  ا بـ  بـين  عجـع والـولير  بـران باسـي . وسـييون 
 العم  منصباًا من القواتيين على محاولة الحدا من ترا ع العالقة والعم  على التخفير من الخسائر الحاصلة.

 

  

 


