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 2018من أيار  الثانيللنصف  اللبناني التقدير
 

فرض وزارة الخزانة األميركية عقوبات على أعضـاء مـن القيـادة العليـا فـي ،ـزن    مـن مّثل 
أواسط الشـهر الحـالي   بارزا   بينهم أمينه العام السيد ،سن نصر   ونائبه الشيخ نعيم قاسم  ،دثا  

اسـتهدا  تمويـل  ضت باالشتراك مع جميع الدول األعضاء في "مركـزر  ن العقوبات قد ف  وأخاصة 
مـان وقطـر واإلمـارات. وهـو يـت وع  اإلرهان"  وهي الدول العربية التاليـة  السـعودية والبحـرين وال و 

ميركيـــة قبـــل عـــام هـــثا المركـــز مـــع دول ســـت اإلدارة األولـــى. وقـــد أسّ ة األمـــر الـــث  يحـــدث للمـــرّ األ
س التعــاون الخليجــي  والهــد  مواجهــة النفــوذ اإلمرانــي ومــن مــع طهــران تحــت عنــوان ،مايــة مجلــ

 هام واشنطن المستمر إمران بأنها تريد زعزعة استقرار الخليج والعالم.استقرار المنطقة مع اتّ 

ل فــي التوقيــت الــث  جــاء بــه وعــدم تمّثــث بتــأثيرع علــى ،ــزن   بقــدر مــا مليســت أهميــة الحــد 
فــي الســابث ل ثيــر مــن  ل مخرجــا  مــر الــث  شــهّ جنــا،ين السياســي والعســهر   وهــو األبــين التمييــزع 

 مـن األوروبيـين ن كثيـر مـنرهـان  مـا مّهـاإلالدول عبر تحييد الجناح السياسـي للحـزن عـن تهمـة 
ن لـم أميركيـة وعـدم القطـع مـع الحـزن. هـثا مـع الع  مسك العصا من النصف بـين سـطوة اإلدارة األ

بالـثات  تنبيـه أ  مـن الحلفـاء  المتحدة أرادت ربما من رسـالة العقوبـات  فـي هـثا التوقيـتالواليات 
ميركــي خاصــة مــع التمــامز األوروبــي األ ة ،ــث  الحــزن عــن الئحــة اإلرهــان وروبيــين مــن م ّبــاأل

بـاع سياسـة مهادنـة لـى اتّ وح بعض الـدول األوروبيـة المـةثرة إفي موضوع االتفاق النوو   ال بل جن
للقــرار األميركــي  ال بــل مواجهــة  رفضــا   ل فعليــا  علــى االتفــاق النــوو   وهــو أمــر يمّثــ ن ،فاظــا  إلمــرا

،ـزن   التـي يقـول متـابعون لهـا ط نفسه على العالقة مـع سق  وروبي ي  له  كما أن هثا المسعى األ
وروبيــــين يخشــــون علــــى م عــــن الماضــــي لعوامــــل عــــدة  أهمهــــا أن األهــــا قــــد تــــدخل مر،لــــة التقــــدّ نّ أ
الســتقرار اللبنــاني  وخاصــة نتيجــة تواجــد قــواتهم الدوليــة فــي الجنــون وخــوفهم مــن اهتــزاز التواجــد ا

وروبيــة  مــا اد كبيــرة مــنهم لألراضــي األعــد  إلــى اجتيــاح أ راضــيه  بمــا مــةدّ جئــين علــى أال ثيــف لالّ 
 الستقرار مجتمعاتهم.     يعتبرونه تهدمدا  
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دونالـــد ترامـــب مـــن االتفـــاق النـــوو  مـــع إمـــران ميركـــي ل الـــرئيس األوتـــأتي الخطـــوة بعـــد تنّصـــ 
رامــب لتهدمــدع عبــر نقــل الســفارة هــا أتــت بعــد تنفيــث تنّ دة فــرض العقوبــات علــى طهــران. كمــا أوإعــا

ة المر،لــة التــي جـــاء فيهــا هــثا القــرار  خاصــة مـــع لــى القــده. وهنــا بالـــثات ت مــن دّقــاألميركيــة إ
 المواجهة المستمرة القائمة على االرض السورية.

ت ساســـية  وهـــو مـــا تّمـــه جـــاء بمشـــاركة ســـعودية أّنـــوإذا كـــان القـــرار أميركـــي الصـــنع  مبـــدو أ 
دة فــي الـداخل اللبنــاني فــي كثـر مــن مهــان علـى صــعيد سياسـة ســعودية ال تــزال متشـدّ ترجمتـه فــي أ

 مةشرات عدمدة عليها. وجه ،زن    تدلّ 

جدمـــدة  تـــأتي فـــي إطـــارين الأن هـــثع اإلجـــراءات األميركيـــة  يـــر ف عنـــد مســـألة ويجـــب التوّقـــ 
ول الضــ ط المعنــو  والسياســي علــى ،ــزن    وبــالطبع إمــران  ألســبان لبنانيــة داخليــة اثنــين  األ

 ث بفــوز الحــزن و،لفائــه فــي االنتخابــات النيابيــة والقلــث مــن ترجمــة هــثع األكثريــة فــي الحهومــةتتعّلــ
كهـــثا مـــن قبـــل  ع اكتســـا،ا  لـــم تتوّقـــ ميركيـــة التـــيالجدمـــدة  وهـــو أمـــر مقلـــث بالنســـبة إلـــى اإلدارة األ

 الحزن والحلفاء ما ترجم شرعية شعبية  ير مسبوقة لهثا الخط. 

ث بموقف ،زن   ودورع فـي المنطقـة  ال سـيما فـي سـوريا  كمـا طار الثاني خارجي متعلّ واإل 
 في اليمن والعراق وبالطبع فلسطين  إلى جانب الض ط على إمران. 

ن الهـــــد  خلـــــف هـــــثا الضـــــ ط   إذ مـــــرر كثيـــــرون أهميـــــةألكثـــــر أ ل ـــــن اإلطـــــار األول هـــــو ا 
األميركــي الخليجــي متمثــل فــي ت ييــر المعادلــة الداخليــة التــي أفرزتهــا االنتخابــات مــن خــالل وضــع 

زن   فـي الحهومـة  ث بـرفض إشـراك ،ـعقبات وشـرو  سياسـية أمـام الـرئيس سـعد الحريـر  تتعّلـ
 نـه مـن  يـر الممهـن تطبيقهـا  ل ـن مبـدو ،سـنا  و يرها أ وهي محاولة أولى تعر  اإلدارة األميركية

اسـتقرار  ولـى  ال بـل التلـويه بهـزّ قوبـات رفـع سـقف الشـرو   فـي مر،لـة أصحان العإلى أبالنسبة 
 البالد من بان التهدمد االقتصاد  الث  يعلم الجميع مدر خطورته على االستقرار اللبناني العام. 
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لحـزن   فـي من العقوبـات فهـي عرقلـة تـوفير الشـرعية الشـعبية أما المر،لة الثانية المأمولة  
 ن لتأميـد  ذ بات من المستحيل القبـول ببيـان وزار   يـر متضـمّ ر إمر  ير المتوفّ البيان الوزار   األ

 ال لبس فيه للمقاومة. 

لمــاء وجــه رئــيس  ل ،فظــا  ن مــدور نقــال ،ــول االســتراتيجية الدفاعيــة مــا يشــهّ نتظــر أومــن الم   
ن تــدور هــا فــي المســتقبل  ل ــن مــن المنتظــر أنــه ســيتم بحث  الــث  أعلــن أمهوريــة ميشــال عــون الج

لخصـام  ا نـه  ،تـى ألـدّ   مـن دون نتيجـة. ويجـب القـول هنـا أعلن كـالم كثيـرنقاشات كبيـرة كمـا سـي  
 كبيـرا   ن خصـما  موا بوجـود السـالح. ال بـل أكثـر مـن ذلـك  مبـدو أعداء المقاومة  قـد سـلّ إن لم نقل أ 

علـــى  كبيـــرا   زا  ،ّيـــ قـــور مـــن ذ  قبـــل محـــتال  نيـــة  وهـــو خصـــم خـــرا مـــن االنتخابـــات أكـــالقوات اللبنا
ته فـي المعادلـة السياسـية الداخليـة  كبـر اليـوم الحصـول علـى ،ّصـه األالسا،ة المسيحية  بات همّ 

د أ  بمعنى آخر  فإن هثا ال يان السياسي لن يقف في وجه تـوفير الشـرعية للمقاومـة  مهمـا صـعّ 
آخر  ناهيـك عـن التفـاهم  ن اهتمام القوات بات في مهان  من كالمه في وجه سالح ،زن    إذ إ

على تصـويت ال البيـة  زة مع الرئيس نبيه بر  )ال يجب التعويل كثيرا  الجدمد للقوات وعالقته المعزّ 
ن  ص أئاســة المجلــس النيــابي  لالســتخالالســا،قة مــن كتلــة القــوات بورقــة بيضــاء فــي انتخابــات ر 

د مـن مفهومـه للشـراكة ن القـوات قـد جـدّ تر بين الجانبين(  وهو أمر يشير إلـى أالعالقة يشوبها التو 
عــن قناعــة  مــر الــث  لــم يــأت  لشــريك المســلم  ومــن الممهــن القــول أنــه ســّلم بهــثا األالوطنيــة  مــع ا

،صـ   ساه للتنظيم ولزعيمه سمير جعجع بات في تناتش ،صة مـناأل ن الهمّ لضرورة  بل إبا
ن بـات القـوات القطـب الثـاني لـدر الحـر فـي ال عهـة اللبنانيـة  بعـد أ المسيحيين مـع التيـار الـوطني

خــرين كال تائــب بفجــوة كبيــرة عــن أخصــامه المســيحيين اآ المســيحيين بعــد التيــار الــوطني  مبتعــدا  
 والمردة.

مــن  ورية انطالقــا    تفــاهم مــع الحهومــة الســل الجهــود لمحاولــة عرقلــة أبــث  ن ت  نتظــر أومــن الم   
لوا إليـه  إذ فرقاء شبيه بالسابث الث  توّصـبين األ لى تفاهم  ل إالتوّص  مسألة النأ  بالنفس  وقد متمّ 
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ن أ ال عالقــة لـه بــالحرن فـي الــيمن  كمــا خيــر بـأنّ إن الحـزن أعلــن بوضـوح فــي البيـان الســابث األ
 ذاته. ل الحزن في العراق  سيشمله الحلّ موضوع تدخّ 

ف رئــيس الجمهوريــة ميشــال عــون ع الســور   مــن الممهــن التمتــره خلــف موقــفــي الموضــو  
ن مشاركة ،زن   في سوريا وعودته منها مرتبطان بالحل الـدولي واإلقليمـي لألزمـة فيهـا  ،ول أ

كبــر ته هنــاك بموافقــة الــرأه األلقضــيّ  وبالتــالي ال يشــملها النــأ  بــالنفس  وســيبقى ،ــزن   متابعــا  
 ة. للدولة اللبناني

 الســعودية  بــدأت اإلنتخابــات النيابيــةنــه منــث ظهــور نتــائج فــي هــثع األثنــاء  يجــب التســجيل أ 
هـم علـى السـا،ة المحليـة  أ  نـي بهـا ،ليفهـا األمن الخسائر التي م   ،ركة ،ثيثة في محاولة للحدّ 

 .  ستقبل بزعامة الرئيس سعد الحرير  تيار الم

بنـــــان  وال مةشـــــرات إلـــــى كونهـــــا عـــــادة التموضـــــع فـــــي لويمهـــــن القـــــول أن الريـــــاض تحـــــاول إ  
المســـتمر فـــي لبنـــان  وهـــو مـــا مبـــدو أيضـــا مـــن خـــالل خطابهـــا الرســـمي  مـــام تراجعهـــاستســـت ين أ

ة نظـــرة المســـةولين لـــى ماهّيـــالتـــي تبـــرز فـــي صـــحفها والتـــي تشـــير إ عالمـــي وخاصـــة ال تابـــاتواإل
 لى الواقع اللبناني.السعودمين إ

داخليا  بدأت مةشـرات الهجـوم السـعود  المضـاد عبـر لملمـة شـتات ،لفـاء الريـاض ومـن ثـم  
ـــابي  التـــي أدّ  ـــة رئاســـة المجلـــس الني ـــى نتيجـــة عهســـيت إقيادتهـــا معركـــة نياب ط لـــى تخـــبّ إ ة مشـــيرة  ل

ن الريـــاض تريـــد وضــع العراقيـــل أمـــام إنطـــالق لســـعود  فـــي لبنــان. ل ـــن مـــن الواضــه أالمشــروع ا
ه قــرار أميركــي ســعود  مشــترك منــث الهدنــة التــي اســتمرت عجلــة الحيــاة السياســية مــن جدمــد. ولعّلــ

أوراقـه بعـد  ذا كان أمهل الحرير  بعـض الوقـت لترتيـبدة الحرير  من معتقله السعود   وإمع عو 
ـــ ـــم يســـته أشـــار إعودتـــه  فإّن  ن مـــع لـــى اســـتئنا  الهجـــوم المضـــاد مـــع التحضـــير لالنتخابـــات  ول

 ليه االنتخابات.التراجع ال بير الث  خلصت إ
ن العقوبـــات المفروضـــة علـــى ،ـــزن    وخاصـــة ل ونهـــا ،ـــدث أ وتشـــير قـــراءة متابعـــة لمـــا 

إلى ،لفائـه فـي الـداخل مثـل التيـار الـوطني  جاءت بمشاركة سعودية  تمثل رسالة أميركية سعودية

https://www.elnashra.com/news/tag/الإنتخابات+النيابية
https://www.elnashra.com/news/tag/السعودية
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الحــر  أ  رئــيس الجمهوريــة ميشــال عــون والعهــد  و،ركــة أمــل بزعامــة رئــيس مجلــس النــوان نبيــه 
مــن البــان االقتصــاد . ويقــول هــةالء أن  دا  بــر   وللبنــان فــي شــهل عــام  بــأن اســتقرارع بــات مهــدّ 

علــى الصــعيد الحهــومي بعـــد  كبيــرا   العبــا  عــات دخــول ،ــزن   الهــد  تحميــل الدولــة اللبنانيــة تب  
فــإن الســلطات  رهابيــا  إ تنظيمــا   فا  قهــا فــي االنتخابــات النيابيــة  ومــا دام الحــزن مصــنّ النتــائج التــي ،قّ 

 لــة  أ  ،اصــال  قب  فــي الحهومــة الم   كبيــرا   عــات هــثا التصــنيف فــي ،ــال القبــول بــه شــريها  ل تب  تتحّمــ
ال  يقــول متــابعون علــى وزارات ذات قيمــة علــى  يــر عــادة الســنوات الماضــية. فعلــى ســبيل المثــ

ي الـوزارات السـيادية  ،ركـة أمـل بحقيبـة وزارة الماليـة أو تـولّ ك ،ـزن   و ن تمّسـللشأن السعود  أ
ن قيقــة  ويبــدو الحــز فيــه المنطقــة فــي فتــرة د ســيةزم عمليــة تشــهيل الحهومــة  فــي الوقــت الــث  تمــرّ 

 .ة مواجهة إقليميةغ أليّ لى تأمين استقرار سياسي واقتصاد  داخلي للتفرّ فيها في ،اجة إ

 نوعيــا   ن فــرض العقوبــات علــى الحــزن يمثــل تطــورا  علــى أن وجهــة النظــر هــثع تشــير إلــى أ 
لــى تشــهيل للحهومــة. ر األمــر إدّ ،تــى لــو أ كثــر مــن المواجهــة داخليــا  تقتــرن أ لــى مر،لــة  س إويةّســ

خــرر  لحصــار وأ آخــر  ســيدخل لبنــان فــي مر،لــة مواجهــة  تختلــف طبيعتهــا بــين فتــرة   أ   بمعنــى
ط ،صـار إمـران فـي المنطقـة  مـن ،زن   والست مال تطويقه  في الوقت الث  يمضي فيـه مخّطـ

تها عليهـا  ناهيـك عـن دون الر بة في مواجهة كبرر ليسـت إسـرائيل فـي واردهـا كونهـا تعلـم ارتـدادا
 ركية عسهرية إلمران  مستبعدة في الوقت الحالي.ميأن أية ضربة أ

ن لهـا أعدمدة على صعيد العقوبات المفروضـة  أوّ  مور  ل ن  في المقابل  يجب اإلشارة إلى أ 
علـــى اعتبـــار أن عقوبـــات ســـابقة قـــد فرضـــت علـــى أشـــخا ص مـــن  هـــثع العقوبـــات لـــم تحمـــل جدمـــدا  

خـث أيـة ن مواجهتهـا مـع الحـزن لـن تتّ د أالحزن  وتريد واشنطن ومعها الحلفاء في المنطقة أن تةّكـ
ذا داللـة   را  ويعـد مةّشـ ن كان جدمدا  قوبات على "سياسيين" في الحزن  وإليونة. لثا  فإن فرض ع

ة الحـــزن ن هـــثع العقوبـــات لـــن تقـــدم ولـــن تـــةخر فـــي وضـــعيّ ل مـــدعى للقلـــث  ذلـــك أه ال يمّثـــّنـــأ الّ إ
علــــى هــــثا الصــــعيد  علــــى اعتبــــار أن هــــةالء األشــــخا ص المســــتهدفين لــــيس لهــــم  ن ماليــــا  المحّصــــ
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ن تراجع المحـور المعـاد  إلمـران ة هثع العقوبات الداللة على أ،سابات في الخارا  وست ون مهمّ 
دارة االميركيـــة ســـت ون فـــي وارد التراجـــع عـــن نطقـــة  ولبنـــان مـــن ضـــمنها  ال يعنـــي أن اإلفـــي الم

 عدائها للحزن.

مهان عدم تأثير هـثع العقوبـات علـى الوضـع السياسـي الـداخلي ية في إجهة نظر تفاؤلة و وثمّ  
  ا    ال بـل نوعّيـكبيـرا   نجازا  ث إمن ،يث تشهيل الحهومة ومشاركة الحزن فيها  على اعتبار أنه ،قّ 

. ا بعــد االنتخابــات النيابيــة  وهــو إنجــاز ال يمهــن تجــاوزعمــع ،لفائــه مــن ،يــث النتــائج التــي أ،رزهــ
هـــــوا  بحســـــب الخبـــــراء ن متنبتـــــأثير هـــــثع العقوبـــــات علـــــى الحـــــزن  أ جـــــب علـــــى المبـــــال ين فـــــيوي

لى التعقيدات  التقنية بالدرجة األولى  التـي سـتطال تطبيـث العقوبـات  وخاصـة فـي االقتصادمين  إ
ن أســماء رمزيــة لهــا وقــع نفســي فــي األســواق  وإ،تمــال إدراا ،ــال توســيعها. فهــثع الالئحــة تتضــمّ 

،قيقيـة  لـى تـداعيات  إر لهـا أوزان إقتصـادية مثـل رجـال األعمـال  والشـركات  قـد مـةدّ أسماء أخر 
علـى الواقـع  ر سلبا  ن النتائج لن تشمل ،زن   بالضرورة  بل ستةثّ على األرض. وهو ما يعني أ

 ته في البالد.االقتصاد  العام برمّ 

ر األميركــي والخليجــي صــدر وفــي موضــوع التعامــل اللبنــاني الرســمي  فــال قلــث  إذ هــثا القــرا 
دمن محــدّ    والقــرار يعنــي أشخاصــا  تصــنيف الــث  أطلقتــه  وهــو لــيس قــرار دولــيعــن دول تلتــزم ال

ــــان  إن لــــم تضــــم أ،ــــدا  ومعــــه منتفــــي وجــــود أ ــــي التنســــيث مــــع ،هومــــة لبن لــــك مــــن ت   مشــــهلة ف
لتعامــل مــر مخرجــا  لــيس فقــط للبنــان  بــل للــدول التــي تريــد االشخصــيات العشــر. ويمثــل هــثا األ

منــي واالقتصــاد  مهــم العــالم  وهــي عوامــل مرتبطــة ون اســتقرارع السياســي واألوعــدم القطــع معــه كــ
لــدول أوروبيــة كبيــرة لالســتمرار فــي سياســتها المعتدلــة تجــاع  ل بابــا  ببعضــها الــبعض  وهــو مــا يشــهّ 

 لبنان و،وارها معه.
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يــة  ،يــث يســتمد شــرعيته مــن هنــا  لــن متــأثر وجــود الحــزن فــي الســلطتين التشــريعية والتنفيث 
ن مـن نـه سـيتمهّ ،تضان بيئته الشعبية له(  ال بـل إالرسمية )شرعيته االهم يستمدها من مقاومته وا

ن أ ر  فــي البيـان الــوزار  المقبـل  علمــا  ل  ن ـرّ ن االعتــرا  بمقاومتـه سيســجّ تعزيـز ،ضــورع  كمـا أ
 ي وجه العالم الخارجي.مر له دالالت ف ير مرتبط بهثا البيان  ول ن األ دور المقاومة

يـــة علـــى أرض الواقـــع  مـــن هـــثا التحليـــل  فإنـــه قـــرار مـــن دون مفاعيـــل قانونيـــة جدّ  وانطالقـــا   
مــر دفعــه فــي هــه إلــى هــثا األن ،ــزن   اعتــاد علــى صــدور قــرارات مــن هــثا النــوع  وتنبّ خاصــة وأ
النيابيـة  والتشـدمد خـالل ة بأنـه ال مر ـب بالسـيطرة علـى ال البيـة كثـر مـن مـرّ التأكيـد ألـى إالماضي 

عـن التصـعيد الـث   خيـرة علـى أن لبنـان ال يحهـم إال بالصـي ة التوافقيـة  بعيـدا  خابية األ،ملته االنت
عنـه االنتخابـات   رافث الحمالت اإلنتخابية  وان كان من  ير الممهن تجاهل الواقع الث  أسـفرت

ن يضـــع الحـــزن ظـــر أنت  نيـــة. ومـــن الم  للحـــزن كـــالقوات اللبنا كبيـــرا   خصـــما   يضـــا  وهـــو واقـــع يشـــمل أ
بمـا  هـادرء  ربطـا   اإلستقرار المحلي على رأه قائمة أولوياته  وسـيتعامل مـع التطـورات فـي شـهل  
مختلفـــة   خـــث أوجهـــا  يحضــر للمنطقـــة ومـــا منتظـــرع فــي المر،لـــة المقبلـــة مـــن اســـتهدا  جدمــد  قـــد متّ 

جتمعــة  مــع مــزا بــين هـثع العوامــل م  ن االسـتهدا  قــد ية أو اقتصــادية أو عســهرية  ال بــل إسياسـي
 لها.     ن يهون لبنان مسر،ا  األمر على شاكلة ،رن شاملة  وخاصة أ ن متماستبعاد أ

ذا كانـت لهـثع العقوبـات تـداعيات إقتصـادية   تبرز وجهة نظر متشائمة ،ـول مـا إفي المقابل 
آليـة تطبيـث تلـك العقوبـات   د فـيمر منـو  بنسـبة التشـدّ أن هثا األ ومالية عميقة على لبنان  علما  

لى مدر مقاومة لبنان المصرفي لها وآلية تلك المقاومة. وعلى هثا الصعيد  يشـير بعـض إ ضافة  إ
فين  وهم أصحان وجهة نظر اقتصادية تقترن من تلك التي يحـتف  الـرئيس سـعد الحريـر  المتخوّ 

علــى نتــائج مــةتمر ســيدر  لعقوبــاتبهــا  مــن نتــائج تلــك العقوبــات علــى لبنــان  ومــن انعهــاه تلــك ا
خير وإلتزام الدول المشاركة في هثا المةتمر تطبيث العقوبات  لثا  ست ون مشاريع سيدر تحـت األ
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فين مناصرين لحـزن   و شركات مصنّ لمي واألميركي بهد  منع استفادة أشخا ص أالمجهر العا
 شاريع.من هثع المشاريع. وهثا األمر قد يهون عامل تأخير في تطبيث هثع الم

مـر  ومـدر انعهاسـه علـى االقتصـاد هـثا األكما ي طرح سةال ،ول مدر تأثر لبنانيي الخلـيج ب 
ويالت اللبنـــانيين مـــن دول اللبنـــاني  وخاصـــة علـــى صـــعيد التحـــويالت الماليـــة  مـــع العلـــم بـــأن تحـــ

عمـد دول د أن تسـتبع  لى لبنان تبلغ ،والى ثالثة مليارات دوالر أميركي سنويا. ل ـن مـن الم  الخليج إ
ـــ علـــى المصـــار  اللبنانيـــة  نظـــرا   مباشـــر   لـــى التضـــييث بشـــهل  التعـــاون الخليجـــي إ ة عـــددها  إذ لقّل

منحصـر عــدد المصــار  اللبنانيــة الموجــودة فــي بعــض تلـك الــدول بأربعــة  هــي بنــك بيبلــوه وبنــك 
 .  ط وبنك بيروت وبنك لبنان والمهجرالبحر المتوس

ة عقوبـات جدمـدة فـي لـى فـرض سـلّ اإلدارة األميركيـة إه الـبعض أن تـثهب في الخالصة  مرجّ 
مــر مــن ل هــثا األن يشــهّ ومــة للضــ ط علــى ،ــزن    مــن دون أمر،لــة مقبلــة تطــال البيئــة المقا

بـال الـدائر فـي بماهيـة نتيجـة ال    ته سيبقى مرتبطـا  مر برمّ للحزن  على أن األ مباشرا   جدمد تهدمدا  
  في صلبه  من نا،ية  والمحور اآخر الـث  يضـم خليطـا  المنطقة بين محور المقاومة  و،زن  

 مراني. ن  الثمن تجمعهم الخشية من "الخطر" اإل ير متجانس من الالعبي

 

 

 موضع للحريري.. والتقارب مع جعجعإعادة ت

" مــا قــام بــه رئــيس الحهومــة ســعد الحريــر  مــن عمليــة "تطهيــر ثنــاء  كــان الفتــا  فــي هــثع األ 
 سرارع نادر الحرير .ستقبل  وكان أبرزها إبعادع لمدمر مهتبه والمةتمن على أجزئية في تيار الم

ب مواعيــدع  هــو أوال نجــل د موظــف مــدمر شــةون الحريــر  ويرتّــلــم يهــن نــادر الحريــر  مجــرّ  
 صـيا تها  وكـان مسـةوال   ،يانـا  قـائم علـى تنفيـث سياسـات الحريـر  وأنـه الة الحريـر   بهيـة  ثـم إعمّ 
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مور عدمدة  مـن بينهـا الفشـل وال تنتهي. ويبدو أن نادر الحرير  قد ذهب ضحية أعن ملفات تبدأ 
التوقيـت الـث  ،ـدثت فيـه عمليـة  ليه البعض كونه جـاء نتيجـةاالنتخابات النيابية والث  ذهب إفي 

 . وسوء إدارة وتقصيرا   مر ال يمهن اختزاله بنتيجة االنتخابات التي شهدت فسادا  اإلبعاد  ل ن األ

ن ثمــة فــاتورة أ قنــا  ن خــرا الحريــر  مــن ا،تجــازع فــي الريــاض  فإنــه كــان متيّ اقــع أنــه منــث أوالو  
نجــز االنتخابــات النيابيــة  فــي ن م  ة وضــ ط ســعود  بعــد أب عليــه دفعهــا  بموافقــة  ربّيــقريبـة متوّجــ

ن من علــى الحريــر  فــي معســهرع  ف ــان أدمقابــل الوقــف الموقــت للــدعم المــالي عــن بعــض المتمــرّ 
 الء الثمن في االنتخابات وفي طليعتهم اللواء أشر  ريفي. دفع هة 

الـــثمن  ف ـــان مـــن الضـــرور  بالنســـبة إلـــى مهـــان تـــدفيع الحريـــر  نفســـه وإذا لـــم يهـــن فـــي اإل 
همـتهم بمجموعـة خيـارات ذهــب ن تنـتقم مـن مقـربين منــه  وعلـى رأسـهم نـادر الحريــر   اتّ الريـاض أ

نـــه كـــان مهنـــده الصـــفقة الرئاســـية التـــي أتـــت بالعمـــاد لحريـــر . وقـــد اتهـــم نـــادر الحريـــر  بأليهـــا اإ
ميشـال عـون رئيسـا للجمهوريـة  والتقــارن مـع الرجـل القـو  بعـد عــون فـي التيـار الـوطني الحــر أ  

بمسائل ،صلت لم ت ن الرياض راضـية عنهـا كسـير الحهومـة وقـانون  الوزير جبران باسيل  مرورا  
وأبعدتــه عــن ر المســتقبل مــن التيــار الــوطني الحــر االنتخــان والصــيا ات السياســية التــي قّربــت تيــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.  القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات اللبناني
ـــرة ا،تجـــاز الحريـــر  فـــي إ ضـــيفت كـــل تلـــك العوامـــلوأ  ـــادر الحريـــر  خـــالل فت لـــى دور مـــا أداع ن

 ة  فرنســية علــى وجــه التحدمــد  مــا اعتبــر كســرا  ة  ربّيــخيــر بمعّيــر إلــى إخــراا األأدّ  مــا الســعودية 
 ة الرجل القو  فيه محمد بن سلمان.ل لمة الحهم السعود   وخاص

وقــد ت ــون هــثع اإلجــراءات مر،ليــة  بإبعــاد بعــض النافــثمن فــي التيــار عــن الصــورة  إلظهــار  
منا في السياسـة  ال يمهـن الحـدمث عـن انتهـاء دور نـادر موقف ومنحى جدمدمن  ول ن  اذا ما ت لّ 

الموقــع الــث  كــان يحتلــه نــادر إلــى الحريــر   ربمــا هــي مر،لــة تقتضــي إبعــادع عــن المشــهد  فيمــا 
جانــب ســعد  كــان يشــهل مــا يشــبه توأمــة ال يمهــن أن تنتهــي  والمر،لــة اآن تقتضــي ابتعــاد الرجــل 
عــن المشــهد. وقــد أراد الحريــر  تعزيــز وضــعه اإلقليمــي مــع الســعودية مــن خــالل هــثع اإلجــراءات  
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يــر  يمثــل رســالة الــى التيــار فــي مقابــل ،فاظــه علــى التســوية الريــاض  علمــا ان ابعــاد نــادر الحر 
ن هـــثا الـــوطني الحـــر  وخاصـــة الـــوزير جبـــران باســـيل الـــث  أعـــرن امـــام الـــبعض عـــن انزعاجـــه مـــ

فـي العالقـة  عا  ل تصـدّ ن تمّثـه أل رسـالة الـى ،ـزن    مـن  يـر المـرجّ مـر مّثـاالبعاد  كما أن األ
 مع الرئيس الحرير .

ن ال إكمـــال عمليـــة "التطهيـــر" تلـــك  علـــى أم علـــى هـــثا الصـــعيد أن الحريـــر  فـــي صـــدد ل ـــوع   
ة ومدروســـة  وتحـــت عنـــاوين تحصـــل علـــى استحســـان قاعدتـــه ل  بـــل بخطـــوات متأنّيـــتحـــدث بتعّجـــ

 الشعبية.

ي رئاســــة هان بالتســــوية وعــــودة الحريــــر  لتــــولّ ن ،ــــزن    كمــــا الحريــــر   متمّســــوالواقــــع أ 
ي عـن التسـوية  للتخّلـ ا  يـر  لـيس مسـتعدّ باالسـتقرار  فـإن الحر  ذا كان الحزن مهتم جدا  الحهومة. وإ

 ألنه سيخسر كل ما كسبه منث إبرامها  ال بل انه سيتراجع عما قبلها.

خيــر ،ــري  علــى الحفــاس علــى االســتقرار  مــن زعــيم تيــار المســتقبل أن األبــون ويقــول مقرّ  
الدولية. ل ـن قت  ال سيما على صعيد المةتمرات و ير مستعد للتفريط به وال باإلنجازات التي تحقّ 

هه بالتسوية ال يعني قبوله بأية شرو  ستفرض عليـه  سـواء فـي طريقـة تسـميته للرئاسـة  وهـو تمسّ 
أمر عاد و،صل ونال رضى زعيم المستقبل عبر ال البية الرمزيـة المريحـة التـي ،صـل عليهـا  أو 

ـــة يـــة التابعـــة الـــى علـــى صـــعيد تشـــهيل الحهومـــة  وقـــد ال مرضـــى مـــنه ثلـــث المقاعـــد الوزار  الطائف
ال يســتبعد أصــحان لــى أخصــامه فــي السياســة  وخاصــة أولئــك المقــربين مــن ،ــزن  . و الســنية  إ

لى االعتـثار عـن الت ليـف فـي ،ـال شـعر بأنـه يعامـل كخاسـر ر  إن ملجأ الحريوجهة النظر هثع أ
 في االنتخابات. 

ية علــى صـــعيد ل معادلـــة أساســنــه يشــهّ ويشــير هــثا األمــر إلـــى أن الحريــر  ال مــزال يعتبـــر أ 
سـاه ود   بمـا مـو،ي بإعـادة تموضـع علـى أاللعبة الداخلية  وهـو يقـوم بهجمـة مضـادة  بـدفع سـع
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وســتبقى التفاهمــات السياســية  ،ــادا   خــث هــثا التصــعيد طابعــا  لــن متّ و تصــعيد سياســي مــع ،ــزن    
 هلي اللبناني.مع الحزن بما يضمن ،ف  السلم األ القائمة

خيــر الــث  ،صــل بــين الحريــر  وزعــيم القــوات ر عبــر التقــارن األوثمــة مةشــر إلــى هــثا األمــ 
خــث ســمير جعجــع  أو لنقــل كســر الجفــاء الــث  ،ــدث  والــث  تــرجم باللقــاء بــين الجــانبين  والــث  اتّ 

 لى زيارة الحرير .نة عبر لجوء جعجع إرمزية معيّ 

موقع المعتمـد األول ن زعيم القوات اللبنانية يهاد منافس الحرير  في أ مر علما  ويأتي هثا األ 
 هامـا   ن أسهم جعجع ارتفعت لدر الرياض في الفترة االخيـرة وبـات ،ليفـا  أ سعوديا في لبنان  علما  

 لها.

ـن ما أ  عون للقاء األخير بين الحرير  وجعجع أويقول متاب  لـم مبلـغ  ز فـي لقـاء بيـت الوسـطنج 
ئاســــة المعركــــة )الخاســــرة( لنيابيــــة ر ن كانــــت أولــــى نتائجــــه الحلــــف فــــي ،ــــدود التفــــاهم ال امــــل  وإ

جوبـة متبادلـة مـن الجـانبين  سـت ون رهـن لقـاءات ال،قـة بينهمـا مـن المجلس النيـابي  فـي انتظـار أ
ن يقـودع الثنــائي  طـاه خــور  ه أجهـة  وبـين مــن سـيةمن التواصـل الثنــائي  وهـو أمـر مــن المـرجّ 

 عن الحرير  وملحم رياشي عن جعجع.

ن جعجــع هــو بالفعــل الالعــب رقــم وا،ــد لــدر الســعودية فــي قــوات أوتشــير قــراءة مقربــة مــن ال 
لبنان وهي تراهن عليه في تنفيث أجنـدة معارضـة ومحاصـرة العهـد باعتبـارع مـوفر شـرعية لحـزن   
فــي الشــارع المســيحي  فــي ،ــين تــرر الســعودية فــي الحريــر  شخصــية ضــعيفة فــي وجــه الحــزن 

 تنحو نحو التسويات ومهادنة الحزن.

سيدور خالل تشهيل الحهومة مع رفع القوات لسقف التوقعـات  كبيرا   ن كباشا  البعض أ ويقول 
مــر  يــر واقعــي كــون التيــار أن هــثا األ ل ــي يصــبه هــثا الحــزن نــدا للتيــار الــوطني الحــر  علمــا  

ق علـى القـوات بنوابـه نه متفوّ لغ نحو ضعفي كتلة القوات  ال بل إق على القوات بهتلته التي تبمتفوّ 
د التيار فـي مـنه القـوات الحصـة التـي مريـد  وأولـى المةشـرات ر تشدّ بيين ايضا  وهو ما سيفسّ الحز 
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قـــوات  إضـــافة إلـــى الحقيبـــة علـــى ذلـــك ســـت ون فـــي معركـــة نيابـــة رئاســـة الحهومـــة التـــي مريـــدها ال
 ساسية التي يطالب بها. األ

ن ويجــب القــول أ بــين التيــار الــوطني الحــر والقــوات.هنــا  يجــدر التوقــف عنــد أزمــة مســتجدة  
زت بـالتوتر خـالل سـنوات طويلـة  لـم يهـن للتفـاهم الموضـعي الـث  العالقة بين الجانبين  التي تمّيـ

ـــ صـــامتة علـــى زعامـــة المســـيحيين   لحـــرن   ل عالجـــا  ي بتفـــاهم معـــران  ليشـــهّ مّ أقامـــه الطرفـــان  وس 
 خفتت مر،ليا منث هثا التفاهم.

رع جـوع الجـانبين لحصـة المسـيحية وهـو أمـر يفّسـوسرعان ما بدأ التنافس بين الجانبين علـى ا 
 لهما خالل ،قبة طويلة. على مراكز المسيحيين في الدولة اللبنانية بعد ما اعتبروع ،رمانا  

ن تفــاهم معــران قيقيــة مــع القــوات الــى درجــة القــول أويتحــدث الــبعض فــي التيــار عــن أزمــة ، 
ن ،جمــه مناصــفة مــع التيــار ر ــم أصــة مســيحية ن يأخــث ،أصــبه وراء ظهــر القــوات الــث  مريــد أ
ن ،صة القـوات كانـت "منتفخـة" فـي الحهومـة د هةالء على أ،زن القوات ال يسمه له بثلك. ويشدّ 

ن فــي المجلــس النيــابي  ويــثهب هــةالء إلــى اعتبــار أللتمثيــل الســابث ل تلــة القــوات  الماضــية قياســا  
ل فـــي توســـيع ،جـــم ،ضـــور التيـــار  بمعنـــى آخـــر رئـــيس الجمهوريـــة ميشـــال عـــون  كـــان لـــه الفضـــ

 القوات في الحهومة  وذلك للمرة االولى.  

ن يهبر الخال  بين الجانبين في المر،لة المقبلة  سواء لدر تشهيل الحهومـة ع هةالء أويتوقّ  
لـــى مر،لـــة ،رجـــة  ل ـــن مبـــدو مـــن العالقـــة المتثبثبـــة بـــين الجـــانبين إأو بعـــدها  وهـــو مـــا قـــد منقـــل 

 لتفاهم معران. المبهر الحدمث عن سقو  قريب
عن الحريـر   لى موضوع العالقة المستجدة بين الحرير  وجعجع  فإنها تأتي ر ما  وبالعودة إ 

الث  يشعر بطعن جعجع له في الظهر خالل فترة ا،تجازع فـي السـعودية  ل نـه التقـاع مر مـا  مـع 
فـي كتلتـه النيابيـة  كبيـر   الض ط السعود  المتزامـد علـى زعـيم المسـتقبل  خاصـة وانـه خـرا بتراجـع  

 بينما تقدم ،جم القوات عن السابث  ما جعل جعجع في موقع قوة.
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مـد تشـمل لجعجـع الـث  يخطـط لمر،لـة طويلـة األن الحريـر  بـات يعتـر  بـدور وازن ويبدو أ 
 ما بعد عهد الرئيس ميشال عون.

ذ قـد ال إمـن هـثع العالقـة المسـتجدة   ن ال يخـرا ممتعضـا  ويقول الـبعض أن علـى الحريـر  أ 
دنــى مــن التــوازن بــين القــور المســيحية  وعــدم االعتمــاد ال امــل أ يهــون هنــاك خســارة فــي إقامــة ،ــدّ 

 على التيار الوطني الحر.

ك بدورع في الحهومـة  االسـتفادة مـن ش للسلطة والمتمسّ من جهته  سيهون على جعجع  العط  
تيــار الــوطني الحــر والنفــوذ هــثا الظــر  ليقنــع الحريــر  بتشــهيل تــوازن سياســي يحــد مــن جمــوح ال

 المتزامد لحزن   في الحهومة المقبلة.

ـــى تفـــاهم لتشـــهيل أنتجتـــه االيـــام الماضـــية  مبـــدو أن األ وفـــي خالصـــة مـــا   فرقـــاء ال بـــار عل
ة المر،لــة بهــا دّقــن مــتم هــثا التشــهيل بالســرعة التــي تتطلّ ه أالحهومــة ســريعا  ل ــن مــن  يــر المــرجّ 

نـان كمـا المنطقـة  وسـيهون علـى هـةالء الـدخول فـي مفاوضـات لـن ت ـون فيهـا لب الحالية التـي يمـرّ 
عامــل الخــارجي الضــا ط  ســهلة علــى صــعيد التــأليف  ،تــى لــو صــفت النيــات الداخليــة وانتفــى ال

ا أفرزتــه االنتخابــات النيابيــة ميركــي والخليجــي  لعرقلــة تشــهيل ،هومــة تعهــس واقــع مــوخاصــة األ
 خيرة.األ

 


