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المنـــابر السياســـية عـــن المواقـــد وتقلصـــت اىحـــداث الهامـــة علـــى الســـاحة اللبنانيـــة  خـــال  اىســـبوعين  صـــمتت

ـــة التـــي ســـرقت كـــ    ـــات البلدي ـــة وضـــجيج اونتخاب اىضـــواء  فانشـــ    الماضـــيين  لمصـــلحة الحمـــالت اونتخابي
 والتحضـير لـو ومجرياتـو  مـع انطـال بالحـدث اونتخـابي   مأحزابًا وعـاالالت وشخصـيات ووسـاال  إعـال :الجميع

 في داالرتي بيروت والبقاع.  7/5/2016المرحلة اىولى من اونتخابات البلدية يوم اىحد في 
 
 ـ االستحقاق الرئاسي: 1

مــــا خــــال بعــــ    غــــاب اوســــتحقا  الرالاســــي إلــــى حــــد  التالشــــي  عــــن المشــــهد السياســــي الــــداخلي فــــي لبنــــان
التصريحات الداعية ونتخاب رالـي  للجمهوريـة مـن  نـا و نـاع  وبعـ  المواقـد والتسـريبات حـو  مصـير  ـذا 
اوســـتحقا   حيـــث كشـــفت بعـــ  المصـــادر عـــن أســـباب ونتـــاالج زيـــارة ســـعد الحريـــر  للعاصـــمة الروســـية بدايـــة 

مـن إيـران وسـوريا  ام نفـوذ  لـدك كـ   فالحرير  طلب مـن الـرالي  الروسـي فالديميـر بـوتين اسـتخد .الشهر الفاالت
وتضـيد المصـادر أن بـوتين الـذ  اسـتقب   ؛من أج  تسهي  انتخاب سليمان فرنجية راليسًا للجمهورية في لبنان

الحرير  استقبا  رؤساء الحكومات طلب من السفير الروسي في سـوريا اسـتطالع الموقـد السـور  مـن اىمـر  
م أكـد للسـفير الروسـي أن أن المعل ـ إو   .م لهـذ  ال ايـةة السـور  وليـد المعل ـفالتقى السفير الروسـي بـوزير الخارجيـ

سوريا و تتدخ  في  ذا اىمر  وأن القـرار بهـذا الشـهن  ـو عنـد اىمـين العـام السـيد حسـن نصـري  وأن سـوريا 
يران مت   ون للعـب دور مسـتعد   الـرو فقتان على  ذا اىمر. وقـد أوحـى التسـريب الروسـي لهـذ  المعطيـات بـهن وا 

إيجــابي  وأن علــى الحريــر  أن يلجــه لمحاولــة اوتفــا  مــع الســيد نصــري ميجــاد الحلــو  بــدًو مــن الــذ اب إلــى 
وبالتـالي فـ ن مفتـا   .روسيا وفرنسا وغير ما لطلب تدخلهما  ىن القرار الفعلي والحقيقي  و بيد السيد نصـري

 ا كان الحرير  راغبًا فعليًا في إيجاد الحلو  للفراغ الرالاسي.الح   والربط  و في اوستجابة لما يقولو إذ
 اقتنـع  جمع اىوساط المتابعة لالستحقا  الرالاسي أن سعد الحرير  وبعد محاولتـو الفاشـلة تلـعفي  ذ  اىثناء ت  

قليميـبهن سليمان فرنجية و يمكن أن يص  إلـى رالاسـة الجمهوريـة فـي اـ   المعـادوت القاالمـة محل     لـذلع .اً يـًا وا 
الذ  يعتبـر الحريـر  أن اسـتمرار  يمنعـو   التفتيش عن مخارج للمهز  القاالمببدأ ـ كما أشرنا في القراءة السابقة ـ 

ىنو يـرك أن  ـذ  العـودة   ما بوسعو للوصو  إليو ك   و و الذ  يعم   ؛رالاسة الحكومة موقع من الوصو  إلى
خاصة تلع المتعلقة بهزمتو السياسية مع الناام السعود    لح   مشاكلو المالية والسياسية لو ابة الوحيدة ي البو  

 بين السعودية والحرير (. المتهزمة )أنار فقرة خاصة عن العالقة
اىوساط السياسية المتابعة والمرجعيات اىساسـية الفاعلـة فـي الـبالد باتـت علـى قناعـة بـهن اوسـتحقا  الرالاسـي 

ة جمود طويلة اىمد  وأن و انتخابات رالاسية في لبنان قبـ  اونتخابـات الرالاسـية اىميركيـة  فـي دخ  في مرحل
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مًا عنــدما تــربط اونتخابــات الرالاســية بالتســوية التــي يــتم الحــديث بعــ   ــذ  اىوســاط تبــدو أكثــر تشــاؤ  حــين أن
 والتي و تبدو قريبة.  عنها لألزمة السورية بين الوويات المتحدة وروسيا

ـ الواقـع والحقيقة أن  ذا الكالم لي  بعيدًا عن  ح ىن عـون ومـن يؤيـد  ليسـوا فـي وارد التراجـع عـن تهييـد  كمرش 
  إلزامــي لالنتخابــات الرالاســية  فــي حــين أن الســعودية ومــن معهــا  وب طــاء أو تفــوي  أميركــي وحيــد أو كممــر  

نــو مــن رفين يعتبــر أن المســتقب  القــادم قــد يمك  وكــال الطــ ؛ليســوا فــي وارد القبــو  بميشــا  عــون راليســًا للجمهوريــة
 فر  شروطو في لبنان  وبالتالي فهو غير مستعج  لتقديم التنازوت.

مـا للفـراغ  ن مـن مصـلحتهم المحاولـة ميجـاد حـ   ويعتبرون أ  دون خارج السربن يبدو أنهم ي ر  وحد م الفرنسيو 
محـاووتهم مـع إيـران والسـعودية  طامحين للعب دور في المنطقـة مـن خـال  لبنـان  علمـًا أن كـ     الرالاسي القاالم

نتـاالج ملموسـة فـي  ـذا المضـمار  حيـث  أيةق الفرنسيون ع أن يحق  توق  وو ي   .واىطراف اللبنانية قد باءت بالفش 
ب عطـاء الفرنسـي   أو السعود  وحلفاؤ   أو اىميركـي وحلفـاؤ   ع اميراني وحلفاؤ أنو من غير المنطقي أن يتبر  

 انتصار في لبنان على حسابهم. أ   
رس  مبعوثًا خاصًا لو إلى وتتحدث مصادر قريبة من السفارة الفرنسية في بيروت أن الرالي  الفرنسي  ووند سي  

ولــة بحــث الحلــو  الممكنــة  فــي لبنــان فــي أواخــر  ــذا الشــهر مجــراء مباحثــات حــو  اوســتحقا  الرالاســي ومحا
وحـد  البطريــرع المـاروني بشــارة الراعــي . نـة أعــال   إلـى نتــاالج إيجابيـة لألســباب المبي  خطـوة و يبــدو أنهـا ســتؤد  

تقـو  المعلومـات إنـو التقـى بعيـدًا عـن امعـالم بسـماحة  حيـثيعو   على المبادرة الفرنسية أو الجهـود الفرنسـية  
علـى   لسيد حسن نصري ـ وفقًا لما نشرتو جريدة اىخبـار ـ لبحـث اوسـتحقا  الرالاسـياىمين العام لحزب ي ا

وكان   قاعدة أن الرالي  الفرنسي فرنسوا  ووند أبلغ الراعي أن فرنسا أجرت اتصاوت مع اميرانيين بهذا الشهن
 شهن عند السيد نصري.جوابهم أنهم و يتدخلون في الشهن السياسي الداخلي للبنان  وأن القرار بهذا ال

وأيًا يكن جواب سـماحة السـيد للبطريـرع الراعـي فـي اللقـاء المفتـر  الـذ  جمعهمـا  فـ ن السـيد أكـد فـي خطـاب 
  أن و جديــد فــي الملــد الرالاســي  6/5/2016علنــي أقامتــو  يالــة دعــم المقاومــة امســالمية يــوم الجمعــة فــي 

ريد انتخابات رالاسية فـي لبنـان  فعليـو أن يعلـم أن عليـو أن ومن ي .ما زلنا نسمع نف  المواقد والتصريحات»و
عرق  انتخابـات الرالاسـة من ي   أن كما عليو أن يعلم .يتكلم مع المعني المباشر بهذا اىمر )يقصد الجنرا  عون(

ـ ين الحقيقيـين فـي  ـذا فـ ن المطلـوب التواصـ  مـع المعني ـ    وعليـو«ح الطبيعـي ي السعودية التي تـرف  المرش 
 ستحقا  للتوص  إلى نتيجة.او

اب أثبتتـو جلسـة مجلـ  النـو    م بشـهنهاتقـد   مراوحة اىمور في اوستحقا  الرالاسي في مكانها  وعدم حصـو  أ   
فـي  صة ونتخاب رالي  للجمهورية  حيث كانت كسابقاتها  لقـاءً   والمخص  10/5/2016التاسعة والثالثون في 
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اب عـون وحـزب ي وغالبيـة مقاطعة نو   ن النصاب النيابي لم يتحقق في ا   ى  للفراغ الرالاسي اً الفراغ  واستمرار 
 اب حركة أم .باستثناء نو    آذار 8اب نو  
 
 تكرار المكّرر :ـ الحوار الوطني والحكومة 2

السقد اىدنى لدور ا  كحكومة تقوم بتسيير المرفق العام  دون القـدرة علـى  يلم تستطع الحكومة اللبنانية تخط  
والمـدق ق ببيانـات الحكومـة فـي  .اجترا  الحلو   ووضع الخطط  وتشخيص الخل   والعم  على إصـال  الفسـاد

  لـــم يتجـــاوز مهمـــة تصـــريد اىعمـــا   وتهجيـــ ر ـــاالجلســـتين المنعقـــدتين فـــي اىســـبوعين الفـــاالتين  يـــدرع أن دو 
ـالملفات الخالفية   ة المـواطنين  وتوصـيد المشـكالت بـدًو مـن إيجـاد الحلـو  لهـا  حتـى غـدا الـوزراء أشـبو بعام 

 اهر بوضو  في: ما و ذا .يشكون قصر ذات اليد وقل ة الحيلة
النقابية في موضوع زيادة اىجور  رغم إقرار  الية و يالة التنسيقالعم  ـ عدم استجابة الحكومة لمطالبات النقابات 

 منذ سنوات. ق  الوزراء بهذا الح
ة تلـو أخـرك  لطـر  المشـكلة القاالمـة فـي جهـاز أمـن الدولـة بـين المـدير العـام للجهـاز اللـواء ــ تهجيـ  الحكومـة مـر  

ســابات الطاالفيــة جــورج قرعــة وناالبــو العميــد محمــد الطفيلــي  مخافــة أن تنفجــر الحكومــة مــن الــداخ   نتيجــة الح
للجهــاز المــذكور أســوة بــاىجهزة اىمنيــة  مــا فعلتــو الحكومــة فــي جلســتها اىخيــرة إقــرار الحــق   وكــ    .والمصــلحية

بقاء الخالفات امدارية والمالية والتنفيذية على حالها. (داتا)اىخرك  بالحصو  على   اوتصاوت  وا 
ملد اوتصاوت إلى شاطئ الرملة البيضاء  وعدم اتخاذ  من :ـ استمرار الحكومة في تسويد الفضاالح المتنقلة

 واسترجاع أموالها المسروقة في  ذ  الملفات. الدولةالقرار الحاسم والواضح ببسط سلطة 
فهي لم تفع  شيالًا لحماية  .خارج مصلحة مواطنيها ت ر دضاف إلى ذلع أن الحكومة اللبنانية الحالية و تزا  ـ ي  

والمســت رب أن الحكومــة و  .مواطنيهــا مــن العقوبــات اىميركيــة المفروضــة مــن قابــ  الوويــات المتحــدة اىميركيــة
تجــر  علــى  حقيقيــة غيــر مباليــة بحــرب  أميركيــةو ــي   فــي  ــذا الملــد  سياســيًا أو ماليــاً  :تمتلــع رؤيــة واضــحة

 أرضها وضد  مواطنيها.
  كانـت جلسـة 10/5/2016فـي   ف ن الجلسة اىخيرة للحـوار الـوطني  ق بجلسات الحوار الوطنيأما فيما يتعل  

فولكلوريــة شــكلية  تــم  التهكيــد فيهــا علــى المؤكــد  والمتمث ــ  بضــرورة اســتمرار الحــوار الــوطني وامشــادة ب يجابيــة 
وستمرار اميجابية واوستفادة منها  اونتخابات البلدية في مرحلتها اىولى في محافاتي بيروت والبقاع  والدعوة

علمــًا أن أطـــراف الحــوار الــوطني  و ــم رؤســـاء الكتــ  النيابيــة فـــي  ؛فــي المراحــ  المتبقيــة مـــن  ــذ  اونتخابــات
د لـو  كـان علــيهم مجلـ  النـو   رسـلوا رسـالة اطمالنــان للمـواطن اللبنـاني  علــى اىقـ  لجهـة تهكيــد أن أن ي  اب الممــد 

لنيـابي ا ة وويـة المجلـ تفـتح البـاب أمـام تجديـد الحيـاة السياسـية مـن خـال  بحـث تقصـير مـد  اونتخابات البلدية 
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د لــو  والـــدعوة ونتخابــات نيابيــة قـــد تفــتح البــاب أمـــام انتخابــات رالاســية وانفراجـــات فــي المشــهد السياســـي  الممــد 
 لوجستيًا وأمنيًا وسياسيًا.  لنيابيةاللبناني  على قاعدة أن اونتخابات البلدية أثبتت إمكانية إجراء اونتخابات ا

 
 نان تزخيٌم لمواجهة إيران وروسياـ الدور الغربي في لب 3

قرار العقوبات المالية واوقتصادية على حزب ي أرادتو أميركا ذراعًا لتكبي  الحزب الذ  يشك   ـ وفقًا لمفهومهـا 
مًا لـدو  تراتيجيًا لروسيا في سوريا  وفيلقًا عسكريًا متقـد  ـ ذراعًا عسكريًا ميران  و اىقوك في المنطقة  وحليفًا اس

 ذا القرار يهدف إلى محاصرة  .والنفوذ اىميركي في لبنان والمنطقة «إسراالي »الممانعة ومحور المقاومة بوجو 
 «إســـراالي »الحـــزب وا عاقـــة عملـــو ومحاولـــة لتخفيـــد منـــابع دعمـــو المـــالي كونـــو العـــاالق اىســـا  بوجـــو أميركـــا و

  2006 العـام في السيطرة على لبنان  وكونو حجر العثـرة اىسـا  الـذ  أعـا  فـي  وال رب عموماً   اً خصوص
امسرااليلي لتفتيت المنطقة وا عادة تركيبها وفقـًا لمـا بـات ي عـرف  ـ في سوريا المشروع اىميركي 2011العامومنذ 

 بالشر  اىوسط الجديد.
ك إلى ت ييـرات جو ريـة فـي اسـتراتيجيات أميركـا وال ـرب تجـا  أد  وصحيح أن تنامي امر اب في سوريا والعرا  

رات الديموغرافيــة خاصــة لجهــة المخــاوف اىمنيــة مــن انتشــار امر ــاب غربــًا والت ي ــ  حــزب ي ولبنــان والمنطقــة
أن حــزب ي بقــي عــدوًا  التــي تحــدث نتيجــة اللجــوء الســور  الــذ  أربــع ال ــرب عمومــًا وأوروبــا خصوصــًا  إو  

ىنهــا تجــد فيــو مشــروعًا اســتراتيجيًا خطيــرًا علــى   وحتــى لــبع  الــدو  اىوروبيــة  «إســراالي »كزيــًا ىميركــا ومر 
يران من جهة ثانية.  نفوذ ا ومصالحها من جهة  وسندًا لروسيا وا 

 وسـاال  الحـرب الناعمـة ة لمواجهـة ناعمـة بكـ   أمام  ذا الواقـع وجـدت الوويـات المتحـدة اىميركيـة نفسـها مضـطر  
يران وروسيا في الوقت نفسو.  مع حزب ي في لبنان  و ي في الحقيقة مواجهة مع سوريا وا 

 نجد أن ثم ة دورًا غربيًا وأميركيًا متزايدًا في اآلونة اىخيرة على الساحة اللبنانية  و و ما تؤكد :  لذا
 ـ مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت.

 المتزايدة في اآلونة اىخيرة لبيروت.ـ زيارات المسؤولين ال ربيين 
 ـ او تمام العربي بالجيش اللبناني ودعمو.

 ـ زيارات المسؤولين العسكريين واىمنيين واوقتصاديين اىميركيين لبيروت.
الســورية شــيالًا فشــيالًا  مــن خــال  طــاالرات  ـ ـــ او تمــام اىميركــي والبريطــاني تحديــدًا باممســاع بالحــدود اللبنانيــة

وأبراج المراقبة البريطانيـة التـي يـتم نشـر ا علـى   شرف عليها فريق عسكر  أميركيستطالع اىميركية التي ي  او
 طو  الحدود اللبنانية ـ السورية ب شراف بريطاني مباشر.

 ـ محاصرة حزب ي ماليًا بالعقوبات اىميركية.
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عمـــدون إلـــى مالعبتــــو لـــذا ي .لبنـــان وســـوريا دًا قـــدرات حـــزب ي فـــيلكـــن اىوروبيـــين واىميـــركيين يـــدركون جي ـــ
ارتباط حلفاالو بو  دون  باردة وناعمة تهدف إلى تجفيد منابع دعمو  وتقليب بيالتو عليو  وفع   ومواجهتو بحرب

  ذلع يتم  وضعو في إطار مواجهة الدور اميراني المتصاعد في المنطقة وك    .الدخو  معو في مواجهة مباشرة
 خاصة بعد اوتفا  النوو .

أنها لم  وصحيح أن امدارة اىميركية أطلقت يد السعودية في حصار حزب ي ومالحقتو ومحاصرة إعالمو  إو  
عــطا الضــوء اىخضــر للســعودية بتفجيــر اىوضــاع اىمنيــة أو السياســية أو اوقتصــادية فــي لبنــان بوجــو الحــزب ت  

الحزب في لبنان  ىنها تدرع أن الوقت لي  وقـت  ب الطويلة اىمد ضد    الحر فهميركا تفض   .على نطا  واسع
الــذ  مــا زا  قــادرًا علــى قلــب الطاولــة علــى الجميــع وخلــط   الرعونــة الســعودية والحــرب التقليديــة مــع حــزب ي

لزام الك     بما يريد في حا  كان اوحتكام للسال . اىورا  وا 
وماســية وامعالميــة فــي لبنــان عــن قيــام الســفارة اىميركيــة فــي بيــروت تتحــدث المصــادر الديبل  وفــي  ــذا الســيا 

بزيــادة عــدد الطــاقم الديبلوماســي واىمنــي وامعالمــي والسياســي العامــ  فــي لبنــان  ناــرًا إلــى زيــادة دور الســفارة 
ع اىميركيــة فـــي متابعـــة اىوضـــاع فــي لبنـــان والمنطقـــة  خصوصـــًا التطــو رات الســـورية وانعكاســـاتها علـــى الوضـــ

اللبناني من جهة  ونارًا للدور الروسي واميرانـي المتنـامي علـى حسـاب أميركـا وحلفاالهـا فـي المنطقـة مـن جهـة 
 ثانية.

 أ داف زيادة دور المؤسسات والسفارات اىميركية وال ربية في لبنان  و: منوتضيد المصادر عينها أن 
 في لبنان والمنطقة بعد توقيع اوتفا  النوو .ـ مواجهة احتماوت تزايد الدور اميراني ودور حزب ي  1
مها دو  الخلـيج  و ـ م ء الفراغ الحاصـ  بسـبب تراجـع الـدور الخليجـي وتوقـد المسـاعدات التـي كانـت تقـد   2 
 اللبنانية الرسمية أو اى لية الحزبية أو الطاالفية على الصعد كافة.للمؤسسات   ما السعوديةسي  
قليميـًا  خاصـة بعـد التطـو رات اىخيـرة التـي شـهدتها والمتصـاعد لحـزب ي محل   ـ مواجهـة الـدور المتنـامي 3 يـًا وا 

 الساحة السورية لمصلحة الناام  وفش  السعودية في فر  شروطها في الحرب على اليمن.
 ـ منع الرو  من القدرة على استثمار ما يحق قونو في سوريا  نفوذًا وتهثيرًا على الساحة اللبنانية. 4
ازدياد المخاوف من أن يكون لبنان منطلقًا لهجرة المزيد من النازحين السوريين والالجالـين الفلسـطينيين إلـى  ـ 5

ـ ر زيـادة او تمـام ال ربـي  وكثافـة أوروبا  في حا  لم يتم  مسـاعدة لبنـان علـى اسـتيعاب  ـؤوء  اىمـر الـذ  يفس 
طال  الوعود بالممي  الزيارات لمسؤولين غربيين وأ    نية تحـت عنـوان أساسـوقرو  والمساعدات للدولة اللنباين  وا 

 تقرار م في  ذا البلد لمدة طويلة!التمكين من استيعاب الالجالين وتهمين احتياجاتهم  وتحقيق اس
ف أوروبا خصوصاً  6 من تحو   لبنان إلى مركز انطال  وعم  للمجموعـات امسـالمية   وال رب عموماً   ـ تخو 

دة المعتنقة للف    ؤوء ضـربات موجعـة اكر امر ابي التكفير   كبدي  عن الساحة السورية التي يتلقى فيهالمتشد 



 
 15/05/2016  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  11رقم )                  

       
 

8 
 

  ىن يكــون قاعــدة انطــال  وانتقــا  لهــذ  فلبنــان ـ وفقــًا للمخــاوف ال ربيــة ـ مؤ  ــ .خاصــة فــي اآلونــة اىخيــرة
 المجموعات إلى دو  أخرك في أوروبا والمنطقة.

فع بالدو  ال ربية إلى زيادة او تمام بلبنان  وتكثيد الزيارات لو  وتزخيم إن  ذ  الحسابات ال ربية  ي التي تد
المسـاعدات العسـكرية واىمنيـة لجيشـو وقـوا  اىمنيـة  وتفعيـ  الهبـات أو القـرو  الماليـة واوقتصـادية لحكومتـو 

ي تناولت زيارات المسؤولين ا قد حل لنا  في قراءاتنا السياسية السابقة التو يالات المجتمع المدني فيو. و ذا ما كن  
 ال ربيين والمساعدات اىمنية والعسكرية واوقتصادية والمالية للبنان.

وفــي  ــذا الســيا  أيضــًا  تشــير المصــادر الديبلوماســية ال ربيــة فــي لبنــان  إلــى أن المســؤولين اىميــركيين أبل ــوا 
ارات اىخيــرة أو خــال  زيــارة الوفــد النيــابي القيــادات العســكرية واىمنيــة والسياســية فــي لبنــان ـ ســواء خــال  الزيــ

أو خــال  مشــاركة وفــد عســكر  لبنــان فــي مــؤتمر لمكافحــة امر ــاب فــي   اللبنــاني لواشــنطن فــي شــباط الماضــي
الكويـت نهايــة شــباط الماضـي أيضــًا  أو خــال  لقــاء قاالـد المنطقــة الوســطى للجيــوش اىميركيـة مــع قاالــد الجــيش 

مـا يحتاجـو  ة لتقـديم كـ   ي آذار الماضـي ـ أن الوويـات المتحـدة اىميركيـة مسـتعد  اللبنـاني العمـاد جـان قهـوجي فـ
وتقــديم منهــا مــا يحتاجــو الجــيش اللبنــاني لمواجهــة   لبنــان مــن مســاعدة ودعــم لحمايــة الحــدود الشــمالية والبقاعيــة

دفق اىســلحة بالفعــ  البــدء بتطبيــق  ــذ  الوعــود مــن خــال  تــ وقــد تــم   .خطــر امر ــاب علــى حــدود  وفــي داخلــو
 من الوويات المتحدة للجيش اللبناني  و ذا ما تسعى بريطانيا وفرنسا للقيام بو أيضًا. والذخاالر المستمر  

ــ ا ســبق تؤكــد المصــادر امعالميــة والديبلوماســية وحتــى مصــادر الجــيش اللبنــاني  أن لبنــان أصــبح انطالقــًا مم 
أبرز ـا أن الـدو  ال ربيـة   ى ذ  المرحلـة  تحـت عنـاوين شـت    أحد أبرز او تمامات اىميركية وال ربية في بشك  

 لن تترع لبنان لقمة ساال ة ميران وروسيا وحزب ي  كما أنها لن تسمح لإلر اب بالتمركز فيو.
 
 ـ الحريري المأزوم... يجد األيدي المنقذة: 4

  وعلى الحرير   على مستوك وضعو الماد   سعد و أحد يستطيع أن يجزم بحقيقة واضحة وبي نة لما يحدث مع
ؤ بمـا يمكـن أن يكـون عليـو مصـير الحريـر  كما أنو و أحد قادر علـى التنب ـ .مستوك عالقتو بالمملكة السعودية

بداء استعداد  للبقاء وبقاالو فيو 2016/ شباط/  14فمنذ عودة الحرير  إلى لبنان في  .المستويات على ك      وا 
فــي زيـارات قصــيرة  والتكهنـات بشــهن عودتـو وأســبابها ومصـير الحريــر   م ادرتــو لبنـان إو    و بــ  عـدم الطويـ 

سعود   وأن السـعودية  مدد مالي سياسيًا وا عالميًا  دون أ     حدب  وصوب وعالقاتو بالسعودية تتوالى من ك   
ثبــات وجـود  فــي وجــو الحـزب الحــرب الســعودية  اـ   فــي   أعطـت الحريــر  اىوامـر بــالعودة لمقارعــة حـزب ي وا 

مســاعدات  أيــةكمــا أن الثابــت أن الســعودية ربطــت  .والتــي تزامنــت مــع عــودة الحريــر    المفتوحــة علــى الحــزب
 مالية للحرير  بقدرتو على إثبات وجود  وفعاليتو في المهام التي أوكلت لو  والتي كانت سببًا في عودتو.



 
 15/05/2016  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  11رقم )                  

       
 

9 
 

َ  من ذلع ية من جهة  ومواجهة ات قدرتو على اممساع بالساحة السن  نجد أن سعد الحرير  يجهد مثب  انطالقًا
يران في لبنان من جهـة ثانيـة  طمعـًا ورغبـة فـي إرضـاء  أن الحريـر   إو   .فـي السـعودية أسـياد نفوذ حزب ي وا 

الم د كـمـا قـام بـو  ـو مجـر   في الحقيقة ـ و ذا ما يرا  السعوديون أيضًا ـ لم يفع  شيالًا ملمموسًا حتـى اآلن  وكـ   
يــرا ن الحريـر  علــى اونتخابـات البلديــة القادمــة   لــذا .ط  وعـدم قــدرة علــى فـر  معــادوت جديـدةوخطـب وتخــب  

مها للسـعوديين علـى أنـو القاالـد السـن ي اىقـوك والممث ـ  للشـارع السـن ي  لتكـون بمثابـة لو أن يقـد  لتحقيق نتاالج تخو  
مـن الـيمن إلـى   مـع إيـران النفـوذن فـي صـراعات ا المشـ وليدة لـو عنـد المملكـة المتعبـة وأمراالهـأورا  اعتماد جدي

 سوريا فالعرا ... إلخ.
ــ وب ــ     لكــن فــ ن   ســواء فــي اونتخابــات البلديــة أو مواجهــة حــزب ي  ا يســتطيع الحريــر  تحقيقــوالناــر عم 

خاصــة ولــي العهــد محمــد بــن نــايد وولــي ولــي العهــد محمــد بــن   مــة مــع أمــراء المملكــةعالقــات الحريــر  المتهز  
  محطـات أساسـية فـي مسـتقب  ستشـك    إضافة إلى أزمات الحرير  المالية وملفـات الفسـاد التـي تالحقـو  سلمان

بالسعودية  على الرغم من أن نتاالج اونتخابات البلدية الجارية في حا  أتت  ومصير عالقتوالحرير  السياسي 
ســـعد الحريـــر   «شـــباب»د حريـــر   كمـــا  ـــو حـــا  نتـــاالج اونتخابـــات فـــي بلديـــة بيـــروت  ف نهـــا ســـتجد  لصـــالح ال
نو من تقديم أورا  اعتماد  من جديد للسعوديين والدو  المعني    السياسي ة بلبنان على أنو زعيم السن ة في وستمك 

 جم وطبيعة تمثيلو.م على  ؤوء التعاطي مع الحرير  انطالقًا من ححت  لبنان  اىمر الذ  سي  
 شـركة بدءًا مـن إفـال   المهز  المالي الذ  يعيشو وأإن المدق ق في أوضاع الحرير  وتيار  يدرع حجم اىزمة 

ة عن دفع المستحقات المالية للعـاملين فـي تيـار المسـتقب  الحرير  منذ أشهر عد   بتوقدمرورًا  (سعود  أوجيو)
أوجيو )ومن أبرز ا   ن بدء الحرير  ببيع شركاتو التي ورثها عن أبيوومؤسساتو  وصوًو إلى الحديث المتزايد ع

ذلع نتيجة توقد السـعودية عـن مـد  الحريـر  بالمـا   في تركيا  وشركة اىلما  في روسيا وغير ا. وك    (تلكوم
ت   عبــر مســاعدا1984السياسـي  الــذ  كـان عنصــر القــوة اىساسـية للحريريــة السياســية منـذ بــدايتها فــي العـام 

  نـا:ة أسـاللة جو ريـة لكـن ثم ـ .ثمرت وحقًا في إنتاج الحريريـة السياسـيةإغاثية وغذاالية ومالية ومنح دراسية است  
لـــى أ   مـــدكً مـــا  ـــي اىســـباب التـــي دفعـــت بالســـعودية للتخل ـــ يمكـــن  ي المـــالي عـــن حليفهـــا الـــداالم فـــي لبنـــان  وا 

 للسعودية اوستمرار في  ذ  السياسة 
الجزم بحقيقة اىسباب بشك  قطعي  لكن مجموعة من اىسباب سيقت على أنها قد تكون في الحقيقة و يمكن 

رات لهذ  السعودية من أبرز ا:  المبر 
ـ خيانة الحرير  لألمانة وسرقتو ىموا  طااللة دفعتها السعودية لمشاريع و مية في لبنان والسعودية على حـد  1

 سواء.
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تهـا فـي اىشـرطة التـي بث    مـام لجنـة التحقيـق الدوليـة فـي اغتيـا  والـد   الحرير  ىركـان فـي المملكـة أـ تعر   2
ولــي العهــد الســعود   وصــدحيــث   «الحريــر  لــيك »عــرف باســم فيمــا بــات ي   2009فــي العــام  (الجديــد)قنــاة 

 ار.الحالي محمد بن نايد بالدمو  والجز  
رة عن ترجمة سياسات وطموحات السـ 3 خفاقاتو المتكر  زب ي  ابتـداًء عودية فـي مواجهـة حــ ضعد الحرير  وا 

 ي عن الساحة اللبنانية. وصوًو إلى غيابو الكل   2010لعام ا كومتو فيمن إسقاط ح
ـم صـورة الحريـر  كرجـ  نـاجح 4 مـن خـال  الفشـ  السياسـي والمـالي واىزمـات التـي عانتهـا شـركاتو فـي   ـ تهش 

 يذ مشروعها السياسي في لبنان.والتي جعلت السعودية و تثق بقدرتو على تنف  السعودية
انطالقـًا مــن كـ   ــذ  اىســباب وربمـا غير ــا  إضــافة إلـى أســباب موضـوعية تتعلــق بالســعودية ذاتهـا  أتــت أزمــة 

 14الحريــر  السياســية والماليــة الواضــحة مــع الســعودية  والتــي بل ــت حــدود عــدم زيــارة الحريــر  للســعودية منــذ 
صــــها لتســــوية أزمــــة ة واحــــدةمــــر   للســــعودية إو   2016شــــباط  مــــع المصــــارف  (ســــعود  أوجيــــو)  قيــــ  إنــــو خص 

ة اىولـى منـذ وفـاة والـد  يعمـد كما أن من دووت أزمـة الحريـر  مـع السـعودية أنـو للمـر   .والحكومة في السعودية
 إلى إحضار زوجتو وأوود  إلى بيروت لإلقامة معو.

زمنــي يمكــن أن  مــدكً  الحريــر  نفســو و يعــرف إلــى أ   أمــا عــن مــدك اســتمرار اىزمــة مــع الســعودية  فيبــدو أن 
لكــن الثابــت أن الســعوديين أرغمــوا الحريــر  علــى العــودة لالســتقرار فــي لبنــان  واضــعين إيــا  أمــام أمــر  .تســتمر
طالبين منو إعـادة إثبـات ذاتـو واممسـاع بالشـارع السـن ي  حتـى يعيـدوا إليـو المكتسـبات السـابقة أو بعضـها  .واقع

نجـد أن الحريـر  اسـتمات معـادة إثبـات وجـود  ونفـوذ  واسـتعادة حجمـو  والـذ  يبـدو أنـو قـد     لذلععلى اىق 
 .نجح إلى حد  ما في تحقيقو  والذ  يبدو أيضًا أنو يجد في التركيبة السياسية اللبنانيـة خيـر معـين لتحقيـق ذلـع

ـن الحريـر  إلى جانب سعد الحرير  في انتخابات بيرو  فالتحالد العري  الذ  اصطد   ت البلدية  و الـذ  مك 
ثبات دور  وتمثيلو... وما ي    ثبت ذلع أمران:من إعادة صناعة ذاتو  وا 

البلديـــة المدعومـــة مـــن ســـعد « البيارتـــة»المتناقضـــات السياســـية اجتمعـــت بقـــدرة قـــادرة فـــي والحـــة  ـ أن كـــ    1
 الحرير .

ر عـن ـ أن ك    2 فضـاالح كبيـرة تناولـت الحريـر  فـي اآلونـة  اىطراف السياسية ت اضت بشك  وفت وغير مبـر 
 وأ م  ذ  الفضاالح: .اىخيرة  كانت كفيلة ب سقاط زعماء في بلد غير لبنان
رات بين أميركا الالتينية وأوروبا وبيـروت )و ـذا مـا أشـرنا ـ فضيحة تبيي  الحرير  ىموا  شبكات تجارة المخد  
 (.2016لو في القراءة السياسية للنصد اىخير من نيسان 

والتـي بي نـت أن الحريـر  يعتمـد   بدايـة الشـهر الحـالي (الجديـد)التي عرضتها قناة  (بنما ليك )ـ فضيحة وثاالق 
 على شركات و مية للتهر ب الضريبي في ج زر الكاريبي وأماكن أخرك من العالم.
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  بلدية بيروت بال  حمد بالتآمر مع رالي  ـ فضيحة امتالع الحرير  لشاطئ الرملة البيضاء ومحاووتو الملتوية
لحرمــان الفقــراء فــي بيــروت مــن شــاطالهم الوحيــد فــي العاصــمة  أو محاولــة بيــع  ــذا   والمتمــو   وســام عاشــور

 الشاطئ بهسعار خيالية لبلدية بيروت إنقاذًا للحرير  ماليًا على حساب بيروت وفقراالها.
ذين داالمــًا مــن الســقوط. وعلــى رأ  المنقــ ينقــذ ا»تجــد مــن حــة  انطالقــًا مــن ذلــع  فــ ن زعامــة الحريــر  المترن  

لزعامة الحرير  الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان والتي تحالفـت معـو فـي بيـروت  إضـافة إلـى أن حـزب ي و 
بد  حماسة في إل اء أو لنق ـ  تحجـيم دور الحريـر  فـي المعادلـة السياسـية الداخليـة لحسـابات خاصـة بـالحزب ي  

ار الحزب وتقييمو خيٌر بهلد مـرة مـن التطـر ف ن فالحرير  أيًا يكن   و في .لسن ي في الوطنونارتو للشريع ا
 ــذ  اىمــور ســتدفع بالســعودية يومــًا إلــى إعــادة الــدعم والتبن ــي  الســن ي المتمث ــ  بــداعش والنصــرة والقاعــدة... كــ   

  في وجـو حـزب ي ومعـادوت المنطقـةوو نان و بعيدًا نارًا لحاجة السعودية لو في لعب دور   الكام  للحرير  
 سواء استمر  الجر  السور  النازف أو توق د.

 
 ـ ملف اإلنترنت غير الشرعي.. تابع: 5

ــ  إليــو ملــد امنترنــت غيــر الشــرعي  فتحــدث وزيــر  رفــع الجميــع ســقد التوقعــات فــي شــهن مــا يمكــن أن يتوص 
فضــ  ي عــن اخــتال  للمــا  العــام و ــدر اوتصــاوت بطــر  حــرب ورالــي  لجنــة اوتصــاوت النيابيــة حســن 

أن  إو   .وتخــابر دولــي غيــر شــرعي... إلــخ« إســراالي »وتجــاوز صــالحيات ورؤو  كبيــرة متور طــة وعمالــة مــع 
التصريحات والمرجعيات واىجهزة اىمنيـة والقضـاالية الوصـو   ولم تستطع ك     الرؤو  الحامية  دأت وسكنت

فــي الملـــد إلــى تلـــع الـــرؤو  الكبيــرة المتور طـــة  وأصـــبح الملــد محصـــورًا بتجـــاوز صــالحيات  نـــا  واســـتجرار 
إنترنــت غيــر شــرعي مــن شــركات شــرعية  نــاع  وغابــت كــ  اوتهامــات الســابقة...  كــذا بســحر ســاحر  ــدأت 

نو كان  و السبب اىو  في يوسد مت همًا في الملد الذ  قاي  إفهصبح عبد المنعم   داثالمنابر  وانقلبت اىح
سابقة  كون عبد المنعم يوسد فتح ملد فساد في  ذا المكان قراءة ا قد بي نا  قب  شهرين في فتحو )و ذا ما كن  

 ي ويدعم فسادًا آخر في مكان آخر(.لي ط  
الـتهم  همـًا ومشـتبهًا بـو فـي كـ   عم يوسـد سـاعدت فـي جعـ  اىخيـر مت  حملة وليد جنبالط وفريقو على عبـد المـن

الســابقة فــي ملــد امنترنـــت غيــر الشــرعي  فاســـتجاب ســعد الحريــر  وتيــار المســـتقب  لضــ وط جنــبالط  ورفـــع 
ال طاء جزاليًا عن يوسد  حيث أكد الحرير  أنو إذا كان يوسـد متور طـًا فـاقطعوا رأسـو  لكنـو فـي الوقـت نفسـو 

 !ة الدفاع عنو لفؤاد السنيورة ووزير اوتصاوت بطر  حربترع مهم
عنـدما طلـب القاضـي سـمير   لـذلع .رميـاً ف كالحرباء  لم يتـرع خلفـو مـا يدينـو ج  عبد المنعم يوسد الذ  يتصر  

لـم يجـد   امذن بمالحقـة يوسـد« عي العـام المـاليالمـد  »من القاضي علي إبـرا يم « عي عام التمييزمد  »ود حم  
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فعمـد إلـى طلـب امذن مـن وزيـر اوتصـاوت مالحقـة يوسـد   مـةيوسد في الملفـات والمسـتندات المقد   ما يدين
كان خارج الـبالد عنـد   وللصدفة المريبة حقاً   أن يوسد إو   .بتهمة ام ما  الوايفي... و ذا ما حص  بالفع 

يـة أنـو تعـر   ىزمـة قلبيـة و ـو يعـالج طلب القضاء المختص  اوستماع لو  وأرس  كتابًا مدعومًا بالتقارير الطب  
 أيار الجار ... 20مستشفيات باري   فتم  تهجي  موعد مثولو أمام القضاء المختص  إلى ما بعد  إحدكفي 
و و من الذين أصابوا الـوطن والمـواطن بهزمـات قلبيـة   من ال باء تصديق أن يوسد يعاني من أزمة قلبية لكن
عتبـر فـي لبنـان مـن اىغلـى الـذ  ي    م في قطـاع اوتصـاوت وامنترنـتفساد المنا  نتيجة اىداء وال  ات عديدةمر  

 ؛فـي مجـا  امنترنـت وخصوصاً اوحتكار وغياب الدولة وشبكاتها لصالح الشركات الخاصة   بسببفي العالم  
ومــا  .وكــ  ذلــع بفضــ  سياســة عبــد المــنعم يوســد فــي إدارة القطــاع منــذ أواخــر التســعينيات مــن القــرن الماضــي

في تقريـر لهـا بعـد يـومين مـن تهجيـ  مثـو  يوسـد أمـام القضـاء اللبنـاني  أكـدت أن  (الجديد)يؤكد ذلع أن قناة 
 ي  وأنو موجود في الريا  ولي  في باري .ى   عار  صح   يوسد بخير ولم يتعر  

 التيارة  ب إلى جدي  ف ن البع  يذ  عن عبد المنعم يوسد من تيار المستقب « الجزالي»ع ال طاء أما لماذا رفا 
ن علــى أن امذن دو    تــهــة ليوســد مــن جهــة ثانيــةهم الموج  والــت    لكــن الوقــاالع مــن جهــة عنــو. فــي رفــع ال طــاء

بـراءة رسـمية  د  إو  بـد  . فاوتهـام الواسـع لـو و تبمالحقة يوسد الهدف منو إثبات براءة  ـذا الرجـ  ولـي  اتهامـو
 قضاالي. بختم  
 
 ونتائجها االنتخابية والسياسية: ـ االنتخابات البلدية 6

فـــالمجتمع الـــدولي حـــذ ر مـــن خســـارة لبنـــان لهـــذ   .فرضـــت المســـاعدات الدوليـــة للبنـــان إجـــراء اونتخابـــات البلديـــة
المساعدات والهبات الممنوحة للبلديات والحكومة لمواجهة أزمـة النـزو  السـور   مـا لـم ت جـر  اونتخابـات البلديـة 

ـــات والمســـاعدات والقـــرو  إو  فـــي موعـــد ا  ىن البرلمانـــ ـــ   ـــذ  الهب ـــة تـــرف  إعطـــاء مث لبلـــدان  ات اىوروبي
 !ديمقراطية و يالات بلدية منتخبة

د إجــراء  ــذ  الناــر عــن نتــاالج الــدورة اىولــى مــن اونتخابــات البلديــة فــي العاصــمة بيــروت  فــ ن مجــر   وب ــ   
 بنان من زاويتين اثنتين:غير متوقعة على الواقع السياسي في ل اونتخابات  ستكون لو آثار

ـ م اىحجـام السياسـية لألطـراف  وترسـيخ التحالفـات القاالمـة فـي  ـذ  اونتخابـات البلديـة ـ غالبـًا ـ و اىولـى: رس 
في اونتخابات النيابية المقبلة  حيث أن انتصار التيار الـوطني الحـر  والقـو ات  د بشك  نهاالي إو  يمكن أن يتحد  

ز التحـالد البلـد  بـين الفـريقين ويقـو  اللبنانيـة فـي تحالفاتهمـ   الثقـة بينهمـا فـي ا البلديـة علـى سـبي  المثـا  سـيعز 
 اونتخابات النيابية.
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ثانيًا: سيضع نجا   ذا اوسـتحقا  الحكومـة اللبنانيـة واىحـزاب السياسـية والقـوك اىمنيـة اللبنانيـة  أمـام معادلـة 
عيو مجـراء ا ومفاد ا أن إجراء اونتخابـات البلديـة بنجـا  يفـتح البـاب علـى مصـر   بسيطة و يمكن الهروب منها

اوستمرار بتهجيلها لدواع  أمنية سيصـبح تفا ـة و تنطلـي علـى أحـد  إلـى درجـة  ف ن وبالتالي .اونتخابات البلدية
ســيجع  المجلــ  النيــابي  أن بعــ  المحل لــين والمــراقبين والسياســيين بــاتوا يعتبــرون أن نجــا  اونتخابــات البلديــة

 القاطع. بالدلي فاقدًا للشرعية  كون دواعي تهجي  اونتخابات النيابية لم تع د موجودة 
جــرت المرحلــة اىولــى مــن اونتخابــات فــي محــافاتين بيــروت والبقــاع فــي اــ   فسيفســاء مــن التحالفــات ال ريبــة 

ت نـــادرة باســـتثناء بلـــدتي بريتـــا  وعرســـا  وجـــب أن المفاجـــآت فـــي نتـــاالج  ـــذ  اونتخابـــات كانـــ والمتناقضـــة  إو  
 جنين.

 
 *التحالفات االنتخابية:

كبريتا  التي انسحبت   باستثناء بلدات قليلة  ـ حزب ي تحالد مع حركة أم  في ال البية العامى من البلدات
فــي محاولــة منهــا وســتمالة جماعــة الشــيخ صــبحي الطفيلــي   مــن تحالفهــا مــع حــزب ي فــي  ــذ  البلــدة «أمــ »

 الذين يخوضون المعركة بوجو حزب ي.
اىحــزاب المســيحية  فــي إطــار تحــالد حزبــي واســع ضــم    ـــ حركــة أمــ  تحالفــت مــع تيــار المســتقب  فــي بيــروت

ـــار المســـتقب  ـــوطني الحـــر والقـــوات والكتاالـــب والطاشـــنا ( مـــع تي ـــار ال ـــع اىساســـية )التي والحـــزب التقـــدمي  اىرب
ة لناخبيـو  فـي موقـد اوشتراكي  في حين رف  حزب ي اونضمام إلـى  ـذا التحـالد فـي بيـروت تاركـًا الحري ـ

فهـو و يريــد أن يكـون شـريكًا للحريـر  الملط خـة يـدا  بالفسـاد المــالي  .يعكـ  رؤيـة ثالثيـة اىبعـاد عنـد حـزب ي
ــو ناخبيـو نحـو الالالحـة المنافسـة ؛ط الحريـر  والسياسـي  وو يريـد أن يكـون سـببًا فــي إسـقا  وو يريــد .لـذلع لـم يوج 

جي ش بو اىحاسي  المذ بيـة فـي  ـذ  المرحلـة بالـذات إذا مـا أيضًا أن يضع بين يد  الحرير  سالحًا ي   الحزب
 والحة منافسة للحرير . ذ ب الحزب لدعم أ   

ــن ية  ومـــع الجماعـــة ـــ تحـــالد ســعد الحريـــر  فـــي البقــاع مـــع عبـــد الــرحيم مـــراد فـــي غ البيــة البلـــدات البقاعيـــة الس 
امســـالمية ومـــراد فـــي بعـــ  البلـــدات اىخـــرك  وخـــا  تيـــار المســـتقب  اونتخابـــات البلديـــة فـــي بعـــ  البلـــدات 

مث  عرسا  وجب جنين وبدناي  وسعدناي  التـي   حين من العاالالتالبقاعية بلواالح مستقبلية بالتحالد مع مرش  
 للواالح المنافسة.ها لمصلحة اخسر ا كل  

فقــد فــازت اللــواالح المدعومــة مــن وليــد جنــبالط  والتــي كانــت فــي   ـــ أمــا فــي المنــاطق الدرزيــة فــي قضــاء راشــيا
 مواجهة عاالالت وأحزاب أخرك كالقومي السور   وجماعة الوزير السابق فيص  الداوود.
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لـــواالح: اىولـــى والحـــة  ت فيهـــا ثـــالثلفكانـــت مدينـــة زحلـــة التـــي شـــك ا   ــــ أمـــا أكثـــر المنـــاطق غرابـــة فـــي تحالفاتهـــا
ـــة الشـــعبية التـــي   التيـــار الـــوطني الحـــر  اىحـــزاب المســـيحية )القـــوات اللبنانيـــة والكتاالـــب(  والثانيـــة والحـــة الكتل

التقليديــة فـي زحلــة بقــوة المــا  والمصــالح التــي  الــذ  يشــك   الزعامــة  تتزعمهـا أرملــة الــوزير الســابق إيلــي سـكاف
فــي اوقتــراع  مــع  غمــز  ىتباعــويــة دامها لمصــالحو السياســية  وقــد تــرع الحريــر  الحر  يمتلــع القــدرة علــى اســتخ

اىمــر الــذ  يعكــ  اســتمرار الخــالف بــين الحريــر  وحلفاالــو المســيحيين فــي   بالتصــويت لصــالح والحــة ســكاف
حيـــث تحـــالد   خاصـــة القـــوات اللبنانيـــة  ويعكـــ  أيضـــًا ازدواجيـــة فـــي المعـــايير والتحالفـــات  اآلراء والتوجهـــات

لكــن المــدق ق فــي خفايــا اىمــور يــدرع أن ! الحريــر  مــع القــوات فــي بيــروت ولــم يــر   التحــالد معهــم فــي زحلــة
فـي زحلـة ىنـو أراد  افي بيروت لحاجة الطرفين لهـذا التحـالد  ولـم يتحـالد معهـ «القوات»الحرير  تحالد مع 

أمــا حــزب  .لموقــد فــي اونتخابــات النيابيــة القادمــةســمن وســتثمار  ــذا ا نــي وو ي  تســليد آ  ســكاف موقفــًا و ي  
زاب وعلـى أعضـاء لتيـار الـوطني الحـر فـي والحـة اىحـا فقد وجد مصـلحة فـي توزيـع أصـواتو علـى أعضـاء  ي

 من الالالحتين. والحتي سكاف وفتوش مناصفة  حيث أعطى ثمانية أعضاء في ك   
 

 موضوعية(:*نتائج الدورة األولى من االنتخابات )قراءة 
ـــ محافبـــة بيـــروت:  فـــي  24تحقيـــق الفـــوز بكامـــ  أعضـــاالها الــــ (والحـــة البيارتـــة)اة اســـتطاعت الالالحـــة المســـم  ـ

اونتخابات البلدية لمدينة بيروت  والمدعومة بشـك  أساسـي مـن تيـار المسـتقب  وتحـالد اىحـزاب: حركـة أمـ   
 7000الطاشــنا   بفــار  حــزب الحــزب التقــدمي اوشــتراكي  الكتاالــب  القــوات اللبنانيــة  التيــار الــوطني الحــر  و 

مــع نســبة   ى المجتمــع المــدنيســم    مــا ي  والتــي تمث ــ  «بيــروت مــدينتي»لمنافســة صــوت عــن اىو  فــي الالالحــة ا
 .فقط تصويت بل ت عشرين بالمالة
إو أن انتخابــات العاصــمة أفــرزت دووت سياســية وانتخابيــة غايــة فــي   قــا  بالنتــاالجوصــحيح أن اونتخابــات ت  

 أبرز ا:   مناى مية
وكية رغم قيادة الحرير  بنفسو للحملة اونتخابية وجووتو المك    تقب ة لصالح والحة المسـ نسبة تصويت متدني   1

وتحالفــــو مــــع اىحــــزاب   ة اونتخابــــاتفــــي اىحيــــاء البيروتيــــة والمرجعيــــات الدينيــــة امســــالمية والمســــيحية عشــــي  
 لة للسلطة السياسية والحكومة الحالية باستثناء حزب ي.امسالمية والمسيحية الوازنة والمشك  

% مــن إجمــالي أصــوات أ ــالي بيــروت الــذين يحــق  لهــم 8.8والحــة الحريــر  لــم تحصــ  علــى أكثــر مــن  ـ 2
 اوقتراع.

حيـث حصـلت   المدعومة من المجتمع المدني جـاء با تـاً  (بيروت مدينتي)ـ فوز والحة الحرير  على والحة  3
% 41علـى مـا يقـارب  (نتيبيـروت مـدي)% مـن أصـوات المقتـرعين  ووالحـة 52والحة الحرير  على ما يقـارب 
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ـا من أصوات المقترعين  وشـرب   وفـي عمليـة حسـابية بسـيطة . % مـن أصـوات المقتـرعين7ووالحتـو علـى  نح 
  كـان سـيؤد    ع لهـذ  اونتخابـات  فيمـا لـو حـدثيمكن القو  إن اتحاد وتحـالد الالالحتـين مـع حـزب ي المقـاطا 

 بلو السياسي.مستق إلى سقوط والحة الحرير  البلدية  وضرب ك   
نــت المعطيـات المتـوفرة أن الـرأ  العــام المسـيحي بشـك  عـام  والتيـار الــوطني الحـر بشـك  خـاص  غيــر ـ بي   4

ســاد التشـطيب المشـهد اونتخــابي فـي اىوســاط   لـذلع .را   علـى التحـالد اونتخــابي مـع الحريـر  فــي بيـروت
  مـًا  قـاد  مسـؤولون بـارزون اآلخر كـان منا   بع   ذا التشطيب كان عفويًا  وبعضو ؛المسيحية من العاصمة

ـ  بشـك  مكشـوف علـى تشـطيب أعضـاء فـي     القياد  في التيار الوطني الحر زياد عب مث والحـة )الذ  عما
   اىمر الذ  دفع التيار الوطني الحر لتحويلو إلى المحكمة التنايمية في التيار.(البيارتة

حيــث   تيــار المســتقب  علــى اونتخابــات البلديــة فــي العاصــمة والبقــاعـ كــان وفتــًا انعكــا  اىزمــة الماليــة ل 5
تحدثت وساال  امعالم عن أن التيار امتنع عن تقديم وجبات الطعام للقوك اىمنية أو رؤساء اىقالم اونتخابية 

 في المناطق كما كان يفع  في السابق.
تين لصـالحـ ستنعك  نسبة التصويت المدنية في بيروت  وانخفا  نسبة ال 6 % 64المسـتقب  مـن  تيـار مصـو 

% مـن نسـبة إجمـالي أصـوات 13% فـي اونتخابـات اىخيـرة  ومـن 52من المقترعين في الـدورات السـابقة إلـى 
وحسـاباتو اونتخابيـة فـي اونتخابـات النيابيـة القادمـة  التيار%  على معنويات 8.8أ الي بيروت المقترعين إلى 

السياسـيين  وسـتعطيهم دفعـًا  (المسـتقب )اىرقـام ارتفاعـًا فـي معنويـات خصـوم  كمـا سـتنعك   ـذ  حين إجراالها.
المشـاركة فـي  الطبقة السياسـية فـي لبنـان واىحـزاب رموز   مستقباًل  علمًا أنلتشكي  لواالح مواجهة حقيقية ضد  

ية  ىن من السلطة ـ وو ندر   شهن مثـ   ـذ  الخسـارة ربما حزب ي ـ و يريدون للحرير  أن يخسر خسارة مدو 
ار   وو ـ بحسب بع  التنايرات ـ تقوية التطر ف في الشارع السن ي  علمًا أن  ذ  المخاوف ي ذ يها الحرير  وتي  

 ر عن واقع حقيقي.نان  أنها تعب  
 

 محافبة البقاع:* 
 باستثناء ما يلي:  عيمكن القو  إن اونتخابات البلدية في البقاع أتت نتاالجها في اىعم اىغلب وفق المتوق  

ـــ خســارة موجعــة لتيــار المســتقب  فــي جــب جنــين وبــر اليــا  وســعدناي  وعرســا  لصــالح اللــواالح المدعومــة مــن 
وتكمــن أ ميــة  .ة التــي يمكــن وصــفها بالقريبــة مــن قــوك الثــامن مــن آذارالعــاالالت وبعــ  الشخصــيات المحلي ــ

أنها تشـك   ثقـاًل شـعبيًا  (المستقب )ى في  ذ  البلدات في أنها بلدات أساسية كبيرة لطالما ت ن   (المستقب )خسارة 
نيـًا  حيـث تنافسـت فـي البلـدة سياسـيًا ووط :فـي عرسـا  تهخـذ طابعـًا خاصـًا وفريـداً  (المستقب )أن خسارة  إو   .لو

المســتقب  تيــار والثانيــة قريبــة مــن   اىولــى مدعومــة مــن تيــار المســتقب  برالاســة حســين الحجيــر   :لــواالح ثــالث
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الــداعم للنصــرة « أبــو عجينــة»ومدعومــة مــن قــوك التطــر ف المعاديــة لحــزب ي وســوريا برالاســة علــي الحجيــر  
    نب  العاالالت والشارع العرساليوالمعارضة السورية حتى بوجو الجيش والقوك اىمنية اللبنانية  والثالثة تمث  

ـــ وقـــد  ؛دولـــة والعـــيش الطبيعـــي مـــع المحـــيط الشـــيعي للبلـــدة  برالاســـة باســـ  الحجيـــر  فت بهنهـــا مـــع خيـــار الووصا
مقعـدًا مــن مقاعــد المجلـ  البلــد  الواحـد والعشــرين  اىمـر الــذ  شــك    18اسـتطاعت الالالحــة اىخيـرة اكتســا  

في البلدة  ح بع  المصادر ممارسة القوك والعناصر المتطر فةمفاجهة للمتابعين وصدمة قاسية للمستقب . وترج  
وجوار ا إر ابًا على أعضاء البلدية الجدد  وربما اغتيا  بعضهم  انتقامًا  وحقدًا في آن  ىن  ؤوء يعتبرون أن 

رون اىمر الواقع المفرو  في البلدة وجوار ـا. ويمكـن تسـجي  نقطـة إضـافية لبلد  الجدد ي ي  ا أعضاء المجل 
تتمث ـ  فـي سـقوط شـقيق الشـيخ مصـطفى و   ع الـذ  تعيشـو البلـدةلصالح أ الي بلدة عرسا  ورفضهم لألمر الواق

 عتبر رأ  حربة القوك المتطر فة في البلدة  في اونتخابات اوختيارية.الذ  ي  « ةأبو طاقي  »الحجير  
ـ من العالمات الفارقة في انتخابات البقاع نجا  كافة لواالح التحالد بين حركة أم  وحزب ي فـي ثمـانين بلـدة 

  أن العالمــة الفارقــة فــي انتخابــات البقــاع إو   .بمــا فــي ذلــع فــي مــدينتي بعلبــع والهرمــ   يــة نجاحــًا كــامالً بقاع
فوز الالالحة المدعومـة مـن حـزب ي فـي بلـدة بريتـا  بكامـ  أعضـاالها  و ـي   وتحديدًا في قضاء بعلبع الهرم 

لبلديـة فيهـا حرصـًا منـو علـى أمـن البلـدة خـو  اونتخابـات ا 1998البلدة التي كان الحزب يتحاشـى منـذ العـام 
كونهــا بلــدة اىمــين العــام الســابق والمنشــق  عــن الحــزب الشــيخ صــبحي  هــا وســالمة العالقــة بــين أ لهــا وعاالالت

 الطفيلي.
ـــ أمــا اونتخابــات فــي مدينــة زحلــة  فقــد جــاءت النتــاالج وفــق المتوقــع فــوز والحــة أســعد زغيــب الــذ  يتــرأ  بلديــة 

أن توزيـع اىصـوات علـى اللـواالح الـثالث  إو   .  والمدعومة مـن اىحـزاب المسـيحية حاليـاً 1998زحلة منذ العام 
ـــ انتخـــابي كـــان ذو معنـــىً  فـــي حـــين   صـــوت 10500ا   حيـــث أن والحـــة زغيـــب نجحـــت بحـــوالى وفـــت وحس 

صوت  اىمر الذ  جع   7000وش على حوالى ووالحة فت    صوت 9000حصلت والحة سكاف على حوالى 
و  .حزب من اىحزاب المسيحية الثالث الداعمـة لالالحـة زغيـب وش ثانيًا أقوك بكثير من أ   اف أوًو وفت  آ  سك

 ةإن والحـة سـكاف كانـت أقـوك مـن اىحـزاب الثالثـ  وفقـًا محصـاءات ودراسـات ميدانيـة  ب  إن  ناع من يقو 
 ت.صو  2000ة انتخابية ذاتية تبلغ حوالى ىن أسعد زغيب يملع قو  مجتمعة  

وش ـ سـكاف ـ حيـث أن تحـالد فت ـ  إن  ـذ  اىرقـام لهـا دووت شـديدة اى ميـة فـي اونتخابـات النيابيـة القادمـة
  إلــى اكتســا  والحــة اىحــزاب المســيحية حــزب ي فــي  ــذ  اونتخابــات ـ فــي حــا  حدوثــو ـ يمكــن أن يــؤد  

ة الحريــر  فــ ن قــو    ن الطــر  علميــاً حتــى ولــو تحالفــت  ــذ  اىحــزاب مــع ســعد الحريــر ... وحتــى يكــو   مجتمعــة
مقابــ    صــوت تقريبــاً  4000البــالغ   اونتخابيــة فــي اونتخابــات البلديــة فــي زحلــة  ــي فــي الوســط الســن ي فقــط

أمــا فــي اونتخابــات النيابيــة فــ ن اونتخابــات تجــر  علــى أســا  القضــاء ـ وفقــًا . صــوت شــيعي تقريبــاً  6000
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ألــد  30اىخيــرة ـ وبالتــالي فــ ن أصــوات الســن ة ترتفــع إلــى   النيابيــة المطب ــق فــي اونتخابــات 1960لقــانون 
 صوت. 3500صوت وتزيد نسبة المسيحيين بحوالى  16.000صوت  والشيعة إلى 

 
 *أصداء هذه النتائج:

طال  الرصـاص فـي العديـد  ـ احتف  المنتصرون في ك    المناطق على الطريقة اللبنانية بالمفرقعات والزمامير وا 
 من البلدات والمدن.

برصاصة طاالشة على بلدة المرج في البقاع ال ربي بعد وقـت   سنة 14يبلغ من العمر  و و فتىً   ـ سقط مدني
 قصير من إعالن النتاالج.

الحـر علـى خلفيـة عـدم التـزام المناصـرين فـي بيـروت بالالالحـة ـ حصلت إشكاوت تنايمية داخ  التيار الوطني 
ت  ــذ  امشــكاوت إلــى إحالــة أحــد أبــرز قيــاديي التيــار فــي أد  و  .«البيارتــة»و ــي والحــة   المدعومــة مــن التيــار

 إلى  يالة التحكيم أو المحكمة التنايمية في التيار.  زياد عب   بيروت عمومًا واىشرفية خصوصاً 
  ونتخابات فـي بيـروت إلـى مزيـد مـن انعـدام الثقـة بـين تيـار المسـتقب  واىحـزاب المسـيحية الـثالثت نتاالج اـ أد  

« البيارتة»على خلفية التشطيب الذ  حص  لألعضاء في والحة   خاصة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية
 في المناطق واىقالم المسيحية.

ــ بعــد انتهــاء اونتخابــات فــي جولتهــا اىولــى ــ ـ ث حيــث تحــد    د المســتور بــين الحريــر  والتيــارات المســيحيةتكش 
  سـت اًل التشـطيب الـذ  حصـ  فـي بيـروتم    الحرير  عن مكنوناتو الداخلية تجا  القوات والتيار الـوطني الحـر

فوصــد بعــ  الحلفــاء فــي الالالحــة بــهنهم تصــر فوا بشــك  غيــر مســؤو  كــاد أن يطــيح بالمناصــفة فــي بيــروت  
الســنيورة للقــو ات  فــؤاد واصــفًا تصــر فهم  ــذا بهنــو خيانــة وبهنــو غيــر شــريد! وقــد وصــ  اىمــر إلــى حــدود انتقــاد

 ـذ   .10/5/2016فـي  (39)ريـة في تصـريح لـو ب عيـد جلسـة انتخـاب رالـي  الجمهو   يهمسم  اللبنانية دون أن ي  
الناالــب فــي كتلــة القــوات  تســاء حيــث   التصــريحات لقيــادات المســتقب  اســتلزمت ردًا قاســيًا مــن القــوات اللبنانيــة

د اســـمو  ــ  نحــن أتبـــاع لســي  : »11/5/2016فـــي « أم.تي.فــي»اللبنانيــة أنطــوان ز ـــرا فــي مقابلـــة لــو مــع قنـــاة 
ثًا عن تقصـير تيـار المسـت« ة لبلديالمستقب  لنخونو في اونتخابات ا   الحـةقب  فـي رفـع نسـبة التصـويت لال  متحد 

رت ك   »قاالاًل   .«ويجب معالجة  ذا التقصير بالحوار  و برمي المسؤولية واوتهامـات علـى اآلخـر  النا  قص 
 «.لماذا و نقو  بهن تيار المستقب  خاننا في زحلة »وخاطب سعد الحرير  قاالاًل: 

ــًا امتــ ــ كــان وفت وبعيــدًا عــن التــزام حــزب «. البيارتــة»دا  ســعد الحريــر  ولتــزام الطاشــنا   بالتصــويت لالالحــة ـ
ــ فــ ن لهــذا اومتــدا  صــدكً   الطاشــنا  تاريخيــًا بتحالفاتــو اونتخابيــة د لفــتح إيجــابي فــي اىوســاط اىرمنيــة قــد يمه 

 خاصة في بيروت.  صفحة جديدة في اوستحقاقات اونتخابية القادمة بين الطاشنا  والمستقب 
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وشـرب  نحـا  وأ   حـزب مـن اىحـزاب )حـزب  (بيروت مدينتي)ـ أثبتت الدراسات امحصاالية أن تحالد والحة 
ي  اىحباش... إلخ( لو حص   كان كفياًل بهن يقلـب المـوازين فـي انتخابـات العاصـمة ويسـقط غالبيـة أعضـاء 

 «.البيارتة»والحة 
ن موضعيًا ـ في زحلة وشـتورا   شرخ بين التيار الوطني الحر  ـ من جملة التداعيات أيضًا حصو   وحزب ي ـ وا 

حيـــث أبـــدك العونيـــون فـــي زحلـــة وشـــتورا وبعـــ  قيـــادتهم مركزيـــًا اســـتياء م مـــن عـــدم تصـــويت الحـــزب لالالحـــة 
بعـد يـًا لصـالح الالالحـة المنافسـة للتيـار الـوطني الحـر فـي شـتورا  اىحزاب كاملة في زحلة  وتصـويت الحـزب كل  

مزاعم بدعم الحـزب لالالحـة التيـار فـي شـتورا.  ـذا اىمـر دفـع اىمـين العـام لحـزب ي السـيد حسـن نصـري فـي 
ي إلــى التوضــيح والــرد بشــهن قــرار تصــويت الحــزب فــ  12/5/2016فــي   كلمتــو لمناســبة يــوم جــريح حــزب ي

وتـابع: نحـن  .يت لمن يتحالد حلفاؤنـا معهـممنا التصويت لحلفاالنا فقط دون التصو زحلة تحديدًا  فهكد: إننا التز 
ذا ع د    أ   الوفاء لذلع  .ا وما زلنا أوفياء لمن تحالفنا معهم جميعاً وقد كن   .اىوفياء في  ذا العالم فنحن منهم وا 

أعضاء التيار الوطني الحر في والحة اىحزاب  وأعطينا  قمنا بتقسيم أصواتنا بين حلفاالنا الثالثة في زحلة؛ ك   
 وش وسكاف.المتبقية مناصفة بين حليفينا اآلخرين فت  ة حص  ال
 

 ـ فضيحة شراء األصوات من ِقبل الحريري في بيروت:
أمـام مركـز تيـار المسـتقب  فـي الطريـق  العشـرات مـن اىشـخاص (الجديد)بالصوت والصورة رصدت كاميرا قناة 

 ديد من الذين تقاضوا بد  أصواتهموقد صر   الع .دوور للصوت الواحد 100مقاب   .مون  وياتهمالجديدة  يقد  
اهــرت فــي حيــث هن مــا قبضــو  كــان ثمنــًا ىصــواتهم فــي اونتخابــات البلديــة اىخيــرة لصــالح والحــة البيارتــة  بــ

الصور وجو  الـدافع والمـدفوع لـو  وبطاقـات  ويـاتهم  واىمـوا  المدفوعـة  وشـخص يحمـ  السـال  علنـًا لحراسـة 
ـــ  فـــي مســـته   نشـــرة اىخبـــار المســـاالية فـــي ث ـــت  ـــذ  الصـــور الموث  وقـــد ب   .ســـةاىمـــوا  المكد   قـــة فـــي تقريـــر مفص 

ضــاف إلــى ت      اىمــر الــذ  يشــك   فضــيحة أخالقيــة وسياســية وقانونيــة للحريــر  وتيــار  ووالحتــو12/5/2016
 فضاالح الحرير  المختلفة الم شار إليها في سيا   ذ  القراءة السياسية.

ســـتفادة مـــن  ـــذ  الصـــور  وغير ـــا مـــن التجـــاوزات  فيمـــا لـــو تـــم  توايفهـــا بـــالطر  القانونيـــة وحـــرٌ  القـــو  إن او
 إعادة اونتخابات. الصحيحة  كفيلة بامطاحة بالالحة البيارتة والطعن في شرعية وصولها ونجاحها  وبالتالي

 
 ـ الحريري ـ ميقاتي يلتقيان ويتحالفان: 7

منذ عودة الحرير  إلى بيروت  استمر   الحرير  ونجيب ميقاتي بعد انتاار  أخيرًا حص  اللقاء المرتقب بين سعد 
كابر الرجالن  وتشـب ث كـٌ  منهمـا برأيـو  لثالثـة أشـهر متتاليـة؛ الحريـر  كـان يقـو : لـن  .2016شباط  14في 
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لــى أســلحة الضــ ط ع اســتخدم الحريــر  كـ   قــد و  !أدعـو ميقــاتي للقــاء  وعليــو أن يـهتني إلــى بيــت الوســط صـاغراً 
أن ميقاتي  و اآلخر وضع شروطًا ووقد عند ا بقـوة قـاالاًل: لـن ألتقـي بـالحرير   ميقاتي ليضعد ويرضخ  إو  

فاللقـاء بينـي  .في بيـت الوسـط  ولـن أقبـ  أن يكـون اللقـاء تثبيتـًا لزعامـة الحريـر  السياسـية علـى الطاالفـة السـن ية
 ابات البلدية في طرابل .ومن أج  اوتفا  على اونتخ  ياً وبينو يجب أن يكون ند  

قب  انتخابات الشما  بهيام رضـخ الحريـر  وكسـب ميقـاتي معركـة عـ   اىصـابع  وحصـ  اللقـاء بمبـادرة مـن و 
ــ فــالحرير  الخــاالد مــن  .12/5/2016يــوم الخمــي  الواقــع فــي   ام ســالم فــي مكــان حيــاد رالــي  الحكومــة تم 

و الوج  والخوف من تهديدات ميقاتي عبر الوسطاء  انتخابات الشما  عمومًا ومدينة طرابل  خصوصًا  أصاب
بتشكي  والحة فـي طـرابل  بوجـو الحريـر  مـا لـم يبـادر الحريـر  إلـى السـعي لتسـوية تـريح فيهـا الجميـع  فسـارع 

 إلى توسيط سالم منجاز اللقاء.
عـدم قناعتهمـا  الناـر عـن نتاالجـو ـ يعكـ  حاجـة الفـريقين لبعضـهما الـبع  رغـم الحقيقة أن  ذا اللقاء ـ ب ـ   

أن الســفير   12/5/2016فــي عــدد ا الصــادر فــي  (اىخبــار)  وقــد نقلــت صــحيفة بينهمــاوعــدم صــفاء النوايــا 
ــ الوســاطة  ام ســالم علــى خــط  الســعود  فــي بيــروت علــي عــوا  العســير  دخــ  إلــى جانــب رالــي  الحكومــة تم 

  إن لـــم نقـــ  رعايـــة الســـفير الســـعود الـــذ  يعكـــ  لتـــهمين اللقـــاء والتحـــالد بـــين الفـــريقين فـــي طـــرابل   اىمـــر 
رغـــم   ي الســـعودية للولـــد العـــا   ســـعد الحريـــر  الســـعودية  لتســـوية الخالفـــات فـــي الســـاحة الســـن ية  واســـتمرار تبن ـــ

 ة التي يوصد بها الحرير  في السعودية.الضعد والهوان وعدم الصدقي  صفات 
المعــارع القاســية فــي الشــما  عمومــًا وطــرابل  ب وجــديٌر بالــذكر أن حاجــة الحريــر  للتحــالد مــع ميقــاتي وتجن ــ

ــ ة  وقــد تكــون أكبــر مــن حاجــة ميقــاتي للتحــالد مــع الحريــر   ناــرًا لعجــز الحريــر  خصوصــًا   ــي حاجــة ملح 
المالي  وضعد وضعو التنايمي في الشما   وعدم قدرتو على دفع تكاليد معركة قاسية في طرابل  تحديدًا  

ف الحريـــر  مـــن تحـــا رين مـــن أشـــرف لد ميقـــاتي مـــعخاصـــة وأن تخـــو   تيـــار ريفـــي والتيـــارات الســـلفية والمتضـــر 
ر علـى زعامتـو المستقب   في مواجهة والحتو الطرابلسية  اىمـر الـذ  سـيعر   الحريـر  ونتكاسـة انتخابيـة تـؤث  

 السن ية ومستقبلو السياسي  وحجمو في اونتخابات النيابية المقبلة عند حدوثها.
من أج  التوافق وبالتالي ف ن الحرير  وميقـاتي حتمـًا اتفقـا علـى أن يخرجـا منتصـرين معـًا  إو  إذًا اللقاء لم يجرا 

 والحــة مواجهــة والحــة تضــم   فــي اونتخابــات القادمــة فــي الشــما  أواخــر الشــهر الحــالي  حيــث يصــعب علــى أ   
 طرابل .الصفد  والجماعة امسالمية في محمد كرامي و فيص  ومعهما   المستقب  وميقاتي تيار
 
 طقة وال جديد في رئاسة الجمهوريةال حلول قريبة في المن :ـ السيد نصرهللا 8
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خاطبـًا الــرأ  م    6/5/2016يــوم الجمعـة فـي   أطـ   اىمـين العـام لحـزب ي الســيد حسـن نصـري بكلمـة متلفـزة
لهيالة دعم المقاومة امسالمية تكريمًا لمندوبيها العاملين في مختلد  العام اللبناني وجمهور المقاومة في احتفا   

المنــاطق اللبنانيــة  وذلــع قبــ  يــومين فقــط مــن انطــال  المرحلــة اىولــى مــن اونتخابــات البلديــة فــي محــافاتي 
فيعـة وقـد اسـت    سـماحتو المناسـبة مطـال  مواقـد سياسـية بنكهـة أخالقيـة ودينيـة واجتماعيـة ر  .بيروت والبقـاع

 نادرًا ما يمكن سماعها من زعيم سياسي لبناني غير سماحة السيد.
لمســتقب  المنطقــة  قــاالاًل: المحـور اآلخــر فــي حالـة  زيمــة ىنــو لــم  واقعيـاً رســم سـماحة الســيد ســقفًا  ـــ إقليميــا : 1

ــــى عــــدم التفــــاؤ  بالمفاوضــــات الجاريــــة ىن  ــــًا إل ــــيمن  الســــعوديينيســــتطع إنجــــاز وتحقيــــق أ دافــــو  داعي فــــي ال
إن الـذين قـاتلوا فـي »واىميركيين والسعوديين في سوريا يطرحون اوستسالم وكهنهم انتصروا  ونحن نقو  لهـم: 

واصـفًا المفاوضـات الجاريـة بهنهـا تقطيـع للوقـت    «ين لالستسالمسنوات وسنة في اليمن ليسوا مستعد   5سوريا 
مــا الكيـ» ىن المحـور اآلخــر يريـد لــذلع  .«د وســفع الـدماء  ويجــب اونتبـا  الــداالم وعـدم ال فلــةإمــا اوستسـالم  وا 

أحــد عــن المواجهــة  فهنــاع أشـــهر  أحــد بوجــود حلــو  جذريــة فــي المنطقــة  وو ي فلــن   و ينخــدعن  »أقــو  لكــم: 
 «.صعبة مقبلة في المنطقة

ث الميـدان  ـو الـذ  يبـي ن رؤيـة حـزب ي وحلفاالـو امقليميـين ىوضـاع المنطقـة المقبلـة  حيـ  ذا الكالم الواضـح
والقــادم مــن اىيــام  ــو مزيــد مــن الكيــد الســعود  وســفع الــدماء  ىن  .والقــو   ــو الــذ  يفــر  الشــروط  يحســم

 المحور المقاوم يرف  اوستسالم.
قا  وما نسمعو  ـو تكـرار ما ي   أن و جديد في  ذا الملد  وأن ك    أكد السيد نصري  ـ في الملف الرئاسي 2

السـابقة  داعيـًا مـن يريـد انتخابـات رالاسـية فـي لبنـان أن يتفـاو  مـع الشـخص المعنـي )أو و ـو  لنف  المواقـد
معتبرًا أن السعودية وفريقها في لبنان مسؤولين عن عدم انتخاب رالي  ىنهما و يريدان   الجنرا  ميشا  عون(

صــا  مــع المعنيــين الحقيقيــين فــي علــيكم اوت»الحــديث مــع الرجــ  المعنــي  و بــ  يريــدان اســتبعاد  قــاالاًل لهمــا: 
 «.اوستحقا  الرالاسي للتوص  إلى نتيجة

ى  ىن الســعودية ســم  لــة إلــى أجــ   غيــر م  ســماحة الســيد أكــد بصــورة غيــر مباشــرة أن اونتخابــات الرالاســية مؤج  
و ذا اىمر و يمكن أن يقب  بو حزب ي به   شك   .تنتار نتاالج الميدان السور  لتفر  راليسًا وفقًا لشروطها

ونقطـــة علـــى أو    فخيـــار حــزب ي معـــروف أو و ـــو: الجنــرا  ممـــر  إلزامـــي لرالاســة الجمهوريـــة ؛مــن اىشـــكا 
 السطر.

يم أخالقيـة وسياسـية ودينيـة لحفـف أنفـ  وكرامـات وضـع سـماحتو مناومـة قاـ ،ـ في ملف االنتخابـات البلديـة 3
  والمسـؤو  لمصـلحة النـا   داعيـًا حين أو مقترعين  داعيًا إلى التناف  الود  سواء أكانوا مرش     ومصالح النا

ـ   لونـا المسـؤوليةحين علـى خلفيـة اونتخابـات البلديـة  قـاالاًل: حم  إلى التخفيد من اوحتقان بين العاالالت والمرش 
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الخالفات واىحقاد بين العـاالالت  اأم .خاباتفجسم اىحزاب قادٌر على تحم   المسؤوليات الناتجة عن  ذ  اونت
قد و تندم   داعيًا المناصرين إلى دعم لواالح التحالد القاالمة بين حركة أم  وحزب ي في ففي القرك  واىفراد

 مختلد المناطق اللبنانية.
 
 ـ السيد في إطاللته الثانية هذا نحن: 9

  12/5/2016  بتــاريخ مــن أســبوع  تحــدث الســيد حســن نصــري فــي يــوم الجــريح فــي إطاللتــو الثانيــة فــي أقــ   
 أ مها:  متناوًو العديد من اىحداث والملفات

ومن وزيرة الخارجية اىميركية  CNCبالتصريحات اىميركية المعلنة من جنرا  أميركي على شبكة  ( داعش)ـ 
ـــ نهـــاء   حة الرالاســـية الحاليـــةالســـابقة والمرش   ـــي صـــنيعة أميركيـــة  كمـــا القاعـــدة تمامـــًا  والهـــدف منهـــا محاربـــة وا 

وأكــد  .ة مــا ذ ــب إليــوة والشــوا د بــالتواريخ والتصــريحات علــى صــح  مًا اىدل ــمشــروع المقاومــة فــي المنطقــة  مقــد  
ـــام أن نصـــري الســـيد ـــ حك   ضـــد   2006ذ مـــا عجـــزوا عنـــو فـــي حـــرب أميركـــا والســـعودية يريـــدون لـــداعش أن تنف 

داعيـًا المسـلمين للتنبـو لمـا يجـر    المقاومة  ويريدون لها أن تكون على حدود إيران وداخ  إيـران إن اسـتطاعوا
سـن ية كمـا يصـو رون لنـا   ـ   وليسـت حربـًا شـيعيةـ إسـرااليلية ـ تكفيريـة ـ سـعودية في المنطقة  ىنو حـرب أميركيـة

  في سوريا وفي العرا  وفي الـيمن وفـي لبنـان وفـي إيـرانالمنطقة:  معتبرًا أن  ذا المشروع يشهد  زيمة في ك   
 بفض  قوك الممانعة والمقاومة.

بـ  إن  .اىراضـي اللبنانيـة قا  سماحتو: نحن لم نتحالد مع خصـم سياسـي علـى كـ     عن اونتخابات البلديةـ 
نســتطيع أن نقــو  لهــم: جمهورنــا وو فــنحن صــادقون مــع  .تحالفاتنــا كانــت مــع حلفــاء أو مــع مــن لــم يســيالوا لنــا

نتخبوا الخصوم الـذين لـم يتركـوا مناسـبة إو وكـالوا فيهـا ام انـات والشـتاالم واوتهامـات اليوميـة  ونـالوا فيهـا مـن إ
نونا. وتابع: نحن م   فنحن أ   الوفاء وو ن در بمـن  .لتزمون مع حلفاالنا ولي  مع حلفاالهمرموزنا ومقدساتنا وخو 

ذا ع د  أ   ا بالتهكيد منهم.  الوفاء في  ذا العالم كن  تحالفنا معو  وا 
قـاالاًل: نحـن لـم نتحـالد مـع المسـتقب    السيد وضع اىس  الحاكمة لحـزب اىخـال  السياسـية سماحة واستكم 

ن بالتصـويت لـزميفي بيروت انطالقًا من القاعدة السابقة  وكذلع في زحلة  تحالفنا مع حلفاالنـا الثالثـة  ولسـنا م  
ة ســاتنا  وتــابع: لــم نشــك  حلفــاء حلفاالنــا الــذين أســاؤوا لنــا ولشــهداالنا ومقد  أو التحــالد مــع    والحــة فــي بيــروت لعــد 

لها المســتقب   ومنهــا أننــا و  أســباب منهــا ىننــا و نريــد أن نكــون فــي مواجهــة مــع حلفاالنــا فــي الالالحــة التــي شــك 
إضــافة إلــى أننــا و نريــد أن  ؛ة والفــوزة اللــواالح فــي والحــة واحــدة لتكــون قــادرة علــى المنافســيمكــن أن نجمــع بقي ــ

يـــا أ ـــ  الســـن ة   نعطـــي الطـــرف اآلخـــر ورقـــة للحقـــن المـــذ بي  فيبـــدأ التحـــري  والقـــو  للنـــا : يـــا أ ـــ  بيـــروت
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ـــ ونحـــن و نريـــد مكاســـب انتخابيـــة بهكـــذا أثمـــان  ىن  .وا  الشـــيعة يريـــدون الســـيطرة علـــى بيـــروتوالجماعـــة  لم 
 الطرف اآلخر جا ز لهذا اىمر.

شـاكرًا ثقـة   مؤكدًا الوفاء للحلفاء والتحالفـات التـي يـدخ  فيهـا حـزب ي علـى امتـداد وجـود  نصري م السيدوخت
دًا علـى اولتـزام بـاللواالح مشـد  و النا  ووفاء م للمقاومة ونهجها في التصـويت للـواالح الوفـاء والتنميـة فـي البقـاع  

لنا فـــبقولـــووالتحالفـــات فـــي اونتخابـــات القادمـــة  ي الضـــاحية لـــواالح تحـــالد حـــزب ي وحركـــة أمـــ  والتيـــار : شـــك 
  الــوطني الحــر مــع اىحــزاب والقــوك الصــديقة اىخــرك والعــاالالت  تحــت اســم لــواالح الوفــاء والتنميــة وامصــال 

 دعمهم والتزامهم بهذ  اللواالح.لاىوفياء  اى  شاكرًا سلفًا 
 

 :ب في جرود عرسال... المأزق مستمرـ اإلرها 10
حة فــي جـــرود ة وســـتهداف المجموعــات امر ابيــة المســـل  المقاومــة والجـــيش اللبنــاني علــى وتيـــرة مســتمر  حافاــت 

 بـالخطرمن جهة  والتـذكير الـداالم  امر ابيين حيننتقاة تهدف إلى إرباع واستنزاف المسل  عرسا   في ضربات م  
و ــو تــذكير مــزدوج  .جهــة ثانيــة اىمنــي والعســكر  والســياد  لوجــود  ــؤوء فــي قســم مــن اىراضــي اللبنانيــة مــن

 وللمجتمع الدولي الداعم للبنان من جهة ثانية.  للشعب اللبناني وقوا  السياسية من جهة
فــي  (داعــش)اســتهدف الجــيش اللبنــاني أميــر تناــيم   فــي عمليــة مباغتــة وجريالــة  وبنــاًء علــى معلومــات أمنيــةـــ 

  فيمــا اعتقاــ  لــى مقتلــو وأحــد مرافقيــو علــى الفــورك إمــا أد    28/4/2016بتــاريخ   عرســا  المــدعو أبــو الفــوز
تهكيـد  وبال .ية ودولية بـدور الجـيش اللبنـاني فـي مكافحـة امر ـابك إلى إشادة محل  مرافقو الثاني  اىمر الذ  أد  
  إلـى احتـدام لكنو في الوقت نفسـو يـؤد    في تفعي  الدعم العسكر  للجيش اللبناني ف ن لمث   ذ  العمليات أثر

.. د وتوع د بالرد   المواجهة بين الجيش وامر اب الذ   د 
 أحد المسؤولين اىمنيين لداعش في المنطقة.  «أبو الهمم»الجيش اللبناني أعلن وحقًا أن المرافق المعتق   و 

وبـــث  شـــريطًا   حين فـــي الجـــرودأعلـــن الجـــيش اللبنـــاني اســـتهداف مواقـــع وتجمعـــات للمســـل    30/4/2016فـــي ــــ 
رًا  مجا ديــو   فيمــا أعلــن حــزب ي عــن اســتهداف (داعــش)مــن الجــو  لقصــد طــاالرة للجــيش ىحــد مواقــع مصــو 

 .1/5/2016في   وفي جرود عرسا  بصاروخ موج   امر ابية لموقع لجبهة النصرة
عــات لــداعش فـي جــرود قــارة   اسـتهدفت المقاومــة والجــيش السـور  تجم  9/5/2016فــي بيـان للمقاومــة بتــاريخ ــ 

 ا أسفر عن مقت  العديد من امر ابيين.مم    المحاذية للحدود اللبنانيةالسورية 
 


