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ذين يمـر المشــهد اللننـايي فــي أســوأ مرارلـي التاريخيــة مــن دوق بارقـة امــا رقيقيــة يقـدمها المســ ولوق الــ  

 ين.تكشف االيام مدى استخفافهم بمعاياة الشعب وأياييتهم التي تصا الى درجة االجرام في رق اللننايي

صتها رزينـة  اق كـتلا الحتومـة الجديـدة او لـم تشـتا  واق فالمشهد الداخلي ينطق بحقيقة واردة خال 
قــرر الرسيســاق ميشــاو عــوق وســعد الحريــر  أق يتصــالحا ويتفقــا علــى رتومــة  و ق اســتمرا فــي خالفهمــا 
وصــراعهما مــن احق ورتــى يهايــة العهــد  و ق قــررت رتومــة تصــريح االعمــاو برساســة رســاق ديــا  اق 

 و ضـمن الحـدود المتارـة لهـا  او تسـلر مسـارا معاوسـا ولـو متـ خرا تمضي في فشلها في ادارة الدولة ولـ
 علما اق ثمة من يشير الى قرار بتعويم هذه الحتومة في هذه الفترة.

النلـد  فلقد كاد اللننـاييوق يفقـدوق المـا يهاسيـا مـن هـ الء المسـ ولين  والحقيقـة السـاطعة امـامهم هـي اق 
ن رايـة فـي االتجــاه الـذ  يعقيـي علـى قيـد الحيـاة  وتنـ ى بـي عــصـار يتـيم المرجةيـة التـي تقـوده بحتمـة ود

 اإلرتطام الكارثي الذ  يتهدده والذ  المسي فعال..

وما هو أسوأ هو إيكـار الطعقـة السياسـية للواقـع ومضـيها فـي صـراعاتها التـي ال تنتهـي علـى الحصـ   
ين هـو احخـر بمـ الت الصـرا  بـ والمغايم في كتا يندى لي الجنين. وبذلر بات اللننايي يشـعر بالمعـاالة

منظومة الحتـم وينظـر بعجـز علـى فضـيحة التشـتيا الحتـومي ومـا يحتـى عـن اتصـاالت تجـر  لتـدوير 
سـي زوايا العقد المايعة للت ليح  فيما هي باعث للملا وتتنقـا مـن فشـا الـى فشـا  هتـذا علـى المنـواو يف

 الماضي.منذ تكليح الرسيس سعد الحرير  تشتيا الحتومة منذ العام 

الم سـف فــي المـر أيــي مــع كـا يــوم يتضــل مـدى صــعوبة المعركـة مــع الطعقــة السياسـية الحاومــة التــي  
تخطـــا كـــا رـــدود فـــي التالعـــب بمصـــاسر اللننـــاييين و لهـــاسهم عـــن مصـــاسنهم  الحقيقيـــة لصـــالل العقـــاء 

 وترسيخ سطوتها ومصالحها وتحاصصها.

تشرين الذ  وجي سهامي يحو المنظومة واتهمها  17وبعد مررلة من الفوراق الشعني تمظهر في رراك  
صـرارة بــالوقور وراء كــوارث اللننــاييين  برعـا الســلطة فــي تحويــا اليظـار عنهــا عنــر إكــغاو الشــراسل 

 الشعنية المعترضة بمصاسب جديدة تتوالد كا يوم.
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وتمتنــا هــذه المنظومــة بنراعــة وخنــرة مــن تصــويب ايظــار اللننــاييين فــي اتجــاه  يــر القضــايا الكنــرى  
المةيشــية التــي يزلــوا مــن أجلهــا طــويال فــي الســارات والشــوار . فظهــرت قضــايا م ــا اســتعادة االمــواو 

اسـيين  بعـد المنهوبة والمهربة والتدقيق الجناسي وبعض القرارات المصرفية لتطغـى علـى تصـريحات السي
حـو  قليا على كارثة ايفجار المرف  التي تقتر  ذكراهـا السـنوية الم لمـة االولـى مـن دوق تحقيـق تقـدم مل

  في هوية القتلة أو في تصويب التحقيقات يحو كيفية دخوو المواد المتفجرة الى لنناق..

 ر االميركـي يياسـا الـىثم اتجي االهتمام يحو قضايا او ـر إلحارـا تتم ـا فـي ارتفـا  سـعر صـرر الـدوال 
ا الليرة وفضـيحة ايقطـا  الكهربـاء وكـل مـادتي الننـزين والمـازوت ورتـى الـدواء والمـاء و يرهـا مـن قضـاي

تقض مضاجع اللنناييين. وبذلر تم الهدر المتم ا في تحقيق كفاية معنوية للشعب ف صعل مجرد توفير 
تحقـق هـذا أصـال  إيجـازا للسـلطة التـي  بعض المواد االساسية لهم وبعض مـدخراتهم فـي المصـارر  إذا

 تمنن الشعب بعطاقة تموينية لم تر النور رتى اللحظة ستموو من مدخرات عمر الشعب المستين..

 وما يدعو الى السف اق الك ير من الشراسل الشعنية التي تحتج على السلطة بات في راجة إليهـا فـي 
ك يــر ممــن يزلــوا الــى الســارات لالعتــرا  علــى  ظــا وضــعي المــزر   والمفارقــة الســاخرة فــي المــر اق

المنظومة بات يطلـب رضـاها ومسـاعدتها فـي عمليـة ركـوة ايتخابيـة واضـحة قنـا اكـهر مـن االيتخابـات 
 النيابية.

 والواقع اق السلطة تسابق الزمن يحو هذا االستحقاق الذ  لم يتنـق لـي سـوى اقـا مـن عـام  وهـي سـتفيد 
ســـابق الوقـــا الســـترجا  اونـــر عـــدد مـــن الـــذين خســـرتهم مـــع الهعـــة مـــن عـــدم قـــر  هـــذا االســـتحقاق وست

 الشعنية الماضية.

وفــي مقابــا كــا ذلــر  تنــدو قــوى التغييــر ضــةيفة. فهــي  يــر راصــلة علــى متاســب الســلطة مــن مــاو  
ووظاسف وتقديمات ورص   كما ايها تندو منقسمة على يفسـها وثمـة امـاون يعلـي فيهـا بعـض اركايهـا 

ي اتجــاه التركــل لاليتخابــات  رتــى اق بعــض اركــاق المنظومــة امتطــى الحــراك رــب الــذات والســعاق فــ
 الشعني وتنرأ من سلطة كاق لسنوات طويلة ركنا فيها.

من هنا تندو معركة قوى التغيير  وهو المصطلل الذ  يعنر عن معارضي منظومة الحتـم مـن ارـزا   
 ير ياكط فيي  جد صةعة.وتيارات كعنية منها ما هو في الحراك الشعني ومنها من هو  
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ووســط قــايوق لاليتخــا  يعتمــد علــى الطاسفيــة والمذهنيــة  واق كــاق متقــدما علــى ســابقي  ســتكوق مهمــة  
وو اجراء التغيير المرجو جد كاقة. على اق ثمة من المتفاسلين فـي بيةـة قـوى التغييـر مـن يـذهب الـى القـ

ي قراءة تعتمد علـى التمنـي خاصـة فـي ظـا مقعدا في االيتخابات  وه 40بالقدرة على الظفر ب و ر من 
افتقار مجموعات وكخصيات التغيير للحملة االعالمية المطلوبة وللماو الالزم لخـو  اسـتحقاق كهـذا  
فضـــال عـــن قـــايوق  يـــر عـــادو لاليتخابـــات ســـواء مـــن ياريـــة المضـــموق الطـــاسفي او لناريـــة الصـــرر 

 االيتخابي والدعاسي على سنيا الم او ال الحصر.

لر من دوق القطع بإجراء تلر االيتخابـات العـام المقنـا الـذ  بـات محـط كـر اذا كـاق قـادرا علـى كا ذ 
 تنفيذ استحقاقاتي االيتخابية النلدية والنيابية.. والرساسية!

  وفي الحديث عن آخر تطورات الملف الحتومي الذ  ينتظره اللنناييوق لمحاولـة ايتشـالهم مـن كـوارثهم 
 طالق رلة بينما ال يريد الرسيس المتلف سعد الحرير  تقديم اعتذاره عن التكليح و يندو الجمود سيد المر 

سراح القيد الحتومي الذ  يشتا اولى خطوات الخروج من االزمات التي تتفاقم وسط كـعي عتمـة كـاملة 
 وفقداق لساسيات الحياة.

ي تواصـلا فـي السـاعات وتشير الجواء الطاغية على الملف الحتومي  الى اق رركة االتصـاالت التـ 
الماضية على أو ر من خط معني بملف ت ليح الحتومة  لم تتوصا الى خرق رتومي في هذه احوية  
وخصوصــا اق طرفــي االكــتعاك الحتــومي لــم يقــدما مــا يمتــن اعتعارهــا تســهيالت او تنــازالت تفضــي الــى 

لب زاد بـدرجات عمـا كـاق فتل ثغرة في الجدار الحتومي المسـدود  بـا علـى العتـس  فـإق منسـو  التصـ
 عليي في السابق.

وينــدو اق رســيس مجلــس النــوا  ينيــي بــر  مــا زاو يــدفع فــي االتجــاه الــذ  يعقــي بــا  التواصــا مفتورــا  
وبــوتيرة مت فــة اســتنادا الــى معادرتــي المطرورــة  باعتعــاره اياهــا صــارت او ــر مــن ضــرورة ملحــة فــي هــذه 

ت ريعـة  وكسـنيا للخـروج مـن الزمـة ووقـف مسلسـا االيهيـاراالفترة  درءا للمخاطر التي تتفـاقم بصـورة م
 الداخلية والمةيشية على أو ر من مستوى.

 ومن يارية العهد  فال جديد يذكر ورسيس الجمهورية ي كد اق االولوية هي لتشـتيا رتومـة سـريعا  وهـو
 بالتالي ما زاو ينتظر ما سيقرره الرسيس المتلف  لُيننى على الشيء مقتضاه.
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 اق الجميع يتحما مس ولية التعطيا  فإق الحرير  يعد االو ـر مسـ ولية بـين الكـا مـع علمـي بعـدم ومع 
 القنوو بي رسيسا للحتومة  ومع ذلر يترك راو المراورة الم ذ  في  النالد.

 اوســاطي ترديـد بعـد الــذ  لالعتـذار وأخـرى  للتشـتيا النيــة بـين االعـالم الـى ويقيضــي المـر يسـر  وهـو 
 الضغط ولتحرير النلد من ازمتي  يعود الى التمسر بالمنصب. من للتحرر اياه

 فــي واللعــب الوقــا لتمديــد الــالزم الــزخم اعطتــي وبــدا اق رصــيلة االجتمــا  الــذ  جمعــي بــالرسيس بــر   
 .االضافي الوقا

ويرى الععض اق الحرير  رـري  علـى عـدم التفـريط بنجـاح التكليـح  ولـيس ادو علـى ذلـر او ـر مـن  
 رة السفيرين االميركي والفريسي الى السعودية للتوسط لذلر.زيا

فـــالحرير  عـــاود يشـــاطي السياســـي للوصـــوو الـــى رـــاو تـــ ليح او اعتـــذار. وهـــو ال يـــزاو يحظـــى بـــدعم  
ــــين ســــنق وطررــــوا  ــــي  لكــــن االميــــركيين واالوروبي مصــــر  عربيــــا  وروســــي تعــــزز اخيــــرا و ربــــي ودول

حرير  على ت ليح رتومة في ظا العهـد الرساسـي الحـالي. هـم سيناريوهات النداسا في راو عدم قدرة ال
 لن سقفي اق علما المهمة  لتولي كجاعة يظهر ال الذ  يجيب ميقاتيس لوا عن رسيس الحتومة االسنق 

 بصــالريات التمســر فــي منــي تشــددا أقــا وال الحتومــة  تــ ليح ملــف فــي الحريــر   ســقف مــن أقــا يتــوق 
اق  على اق يتولى ميقاتي رتومة ما قنا االيتخابات  وال ينـدو تتركز المساعي اق كما. رساسة الحتومة

 هناك مصلحة لي ب ق يترأس رتومة من هذا القنيا.

ار والواقــع اق ميقــاتي ال يــزاو يعلــن فــي كــا مواقفــي ايــي يــدعم الحريــر  لتــ ليح الحتومــة  علمــا اق التيــ 
بملفــات وسياســات ســابقة ال تتناســب مــع كــعارات الــوطني الحــر ال يحنــذ تســميتي العتعــارات لهــا عالقــة 

 المررلة المقنلة.

لذا يتسلل الحرير  بتمسر بر  بي الذ  يراه المحيطوق برسيس المجلس  ير يابع من مس لة كخصية   
با من تخوفي من اق يدخا النلد في مزيد من الفوضى  خصوصا لعدم وجود بديا مطروح وجّد  يقنا 

. ومــن هنــا ينطلــق بــر  مــن الســ او عــن النــديا  فــي رــاو أظهــر الحريــر  تــولي مهمــة تــ ليح الحتومــة
 صدقي في االعتذارو ها توافق الطاسفة السنية على طرح اسم آخر؟ ومن هو يا ترى؟
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إلتقــى الحريــر  ســابقا واعــر  عــن معارضــتي بغالنيتــي العتــذار ز ــيم  المجلــس الشــرعي االســالميوكــاق  
القـــو  فـــي  ت طاسفيـــة فـــي وجـــي العهـــد الـــذ  رفـــع طـــويال كـــعارتيـــار المســـتقنا  فـــي موقـــف يتخـــذ دالال

 .طاسفتي

ت االستشـارالذا  فإق القوى السنية تملر ورقة قوية تتم ا في عدم تسـمية أ  بـديا مـن الحريـر  خـالو  
 في راو قدم رسيس الحتومة المتلف إعتذاره. هذا رتى كتابة هذه السطور. النيابية

ويجهـد العهــد لتمريــر ورقــة او ــر مــن كخصــية ســنية ومنهــا الناســب فيصــا كرامــي علــى ســنيا الم ــاو ال  
الحصر. لكن االخير لم يجد راضنة سنية كافية لإلقـدام علـى الخطـوة  اضـافة الـى أق ثنـاسي رـز    

  بقـرار الحريـر ورركة أما لم يظهر إيدفاعة تجاهي  في وقا يربط فيي ال ناسي ذاتي موقفي من الحتومة 
 المرتقب.

. ميشــاو عــوق  الجمهوريــة رســيس دعــم يلقــى وهــو المهمــة  لتــولي فــ اد مخزومــيكمــا ُطــرح إســم الناســب  
مـع مطالـب العواصـم الدوليــة التـي تشـتر  تحقيـق اصــالرات  رساسـة الحتومــةل مخزومـي تركـيل ويتوافـق

تشـرين  17اقتصادية من أجا دعم لننـاق. علمـا اق إسـم مخزومـي يسـتفز المجتمـع المـديي وقـوى رـراك 
 الذين يضمويي الى  يره ممن فسدوا في الحتم  علما ايي مركل العهد اوال.

ســفير مصــطفى أديــب الــذ  فشــا فــي التكليــح أمــا اإلســم الرابــع الــذ  عــاد الــى التــداوو مجــددا فهــو ال 
الوو. اق طرح اسم أديب هو محاولة تسويق مشرو  عدم كسر أ  مـن الفـريقين السياسـيين المتنـازعين 

يفسي  راليا. لكن هذا الطرح في راجة الى دالسا اونر في االيام المقنلة لكي يتخذ جدّيتي  كما اق اديب
 يرفضي.

 سالم  ير المتحمس رتى اللحظة لتولي زمام التكليح. وُيطرح ايضا اسم الرسيس تمام 

وفــي رــاو توصــلا القــوى الســنية الفاعلــة الــى تركــيل اســم بــديا  فــإق ذلــر يتــيل إعــادة تفعيــا الملــف  
 الحتومي ووضعي على الستة الطنيةية.

فــي ظــا كــا ذلــر  تتقــاطع معلومــات رــوو اتخــاذ الحريــر  فعــال قــراره باالعتــذار  لكنــي ينتظــر كفرصــة  
بتننــي خطــوات الحريــر  فــي الــداخا  الريــا اخيــرة ثمــار تواصــا دولــي موعــود بــي مــع الســعودية إلقنــا  

ننــايي  وال اللننــايي  بعــدما اخرجــا الســعودية يفســها مــن اللةعــة اللنناييــة  وســحنا يــدها مــن أ  كــ ق ل
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يعنيها الحرير  تحديدا. فإذا فشلا االتصاالت الفريسية الميركية فـي الوصـوو الـى يتـاسج يعغيهـا رسـيس 
الحتومة المتلف فإيي سيسر  الى اعالق االعتذار  وسيحاوو ربط قراره بإخراج لننـاق مـن دوامـة الجمـود 

 التي تمنع معالجة الزمة.

عضــاءها فــي مــا آلــا اليــي تطــورات الملــف الحتــومي بعــد عــر  وهــو اجتمــع بتتلتــي النيابيــة ووضــع ا  
وجهــة يظــره مــن ملــف التــ ليح  م كــدا اق االمــور مــا زالــا مقفلــة بســنب مــا يعتنــره تعنتــا مــن قنــا رســيس 

 الجمهورية ومن خلفي رسيس التيار الوطني الحر جنراق باسيا.

كـا كـيء. ولفـا النظـر الـى  وقاو للحاضرين  رسب ما تسر   إيي التقى الرسيس بر  وبحث معـي فـي
ايــي عنــدما قنــا المهمــة بتــركس رتومــة  كــاق ذلــر ليــي ارــتفخ بتصــور رــوو كيفيــة الخــروج مــن االزمــة 

فـي  التي دخا فيها النلد. وبعدما اكار الى التعقيدات والتعطيا المتعمد من قنـا عـوق وباسـيا  قـاو إيـي
 وا الرواو لن يقنا اق يتوق على رأس رتومة كيفما كاق.

ولمــل الــى مجموعــة اقترارــات يقــوم بدراســتها مــن جديــد  ومــن ضــمنها موضــو  االعتــذار. وخلــ  الــى  
الطلــب مــن كتلــة المســتقنا بــ ق ُتعقــي اجتماعاتهــا مفتورــة  معلنــا فــي الوقــا ذاتــي ايــي ســيعتف فــي هــذه 

وو فــي احويــة علــى عقــد اجتماعــات علــى مســتوى ييــادة واركــاق تيــار المســتقنا والمتتــب السياســي  للتــدا
 هذه التطورات والت سيس لما يمتن اتخاذه من خطوات.

ويقوو من في بيةتي إق خيار االعتذار على طاولة الحرير  ويتتسب جديتي مع كا يـوم جديـد  فلـو اق  
مفاعيلــي ســتكوق ايجابيــة علــى الــرسيس المتلــف  فعالت ويــد هــو لــن يتــوايى علــى اتخــاذ هــذه الخطــوة  ولــن 

مـن  يا مفاعيلي سلنية  فاالمر النديهي ايي سيتريث  ولن يتسر  فـي اتخـاذ خطـوةيت خر فيها. اما اذا كا
 هذا النو .

 في المجما تندو كا االرتماالت قاسمة ومتساوية مهما كاق من تسريعات  ولعا اعتـذار الحريـر  او ـر 
يــة  تعقيــدا ممــا يتصــور اخصــامي  فهــو يــرتعط بمجموعــة اعتعــارات كخصــية ومســتقنلية وسياســية واقليم

ورصــولي يســتدعي علــى االقــا رــدا أديــى مــن التقــاطع بــين هــذه االعتعــارات  االمــر الــذ  يفســر تريــث 
 الحرير  طيلة الفترة السابقة  وتمستي بالتنسيق المسنق مع الرسيس ينيي بر .
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 عرر الحرير  اق ما بعد االعتذار لن يتوق كما قنلي بالنسعة إليي والـى مجمـا المعادلـة الداخليـة التـيي 
سيصـــعل علـــى هامشـــها وهـــو الـــذ  يحتـــاج الـــى تعزيـــز كـــعنيتي التـــي قـــد ترتفـــع إال ايـــي قـــد يضـــعف فـــي 

 موازاتها  ولذلر فهو يجد يفسي معنيا بإجراء رسابات دييقة قنا اق يتخذ القرار النهاسي.

ويشير من في بيةتي الى ايي يتجنب اق يتخذ قـرار االعتـذار تحـا وطـ ة االيفعـاو او خضـوعا لضـغو   
صـويره مهزومــا امـام رســيس الجمهوريــة ميشـاو عــوق ورسـيس التيــار الــوطني الحـر جنــراق باسـيا مــا قــد وت

 ي ثر سلعا علـى مسـتقنلي السياسـي. هـو يريـد تطويـع ارتمـاو االعتـذار لحسـاباتي وتكييفـي معهـا والتوصـا
ن كــا الــى مخــرج مالســم لهــا  بــدو اق يقــدم هديــة مجاييــة لخصــومي ويتــوق بــذلر خــرج خــالي الوفــا  مــ

كيء  واال فإيي ال يستسيغ خو  مغامرة  ير محسـوبة فـي مررلـة ال تتحمـا المجازفـات  فإمـا رتومـة 
 مقنعة لي و ما خروج آمن  وهو ما يرجل بقاء االمور على ما هي عليي احق بر م ما يتسر  من تفـاكو

 روو قر  الفرج الحتومي.

 توقيـا سـيتوق مربحـا لـي. فـإذا تشـتلا الحتومـةفي المقابا ثمة وجهة يظر تقوو إق اعتـذاره فـي هـذا ال 
الجديــدة برساســة الحريــر   لــن تســتطيع أق تحقــق إيجــازات يو يــة خــالو الفتــرة القصــيرة التــي تفصــا عــن 

 أكهر. 10موعد إجراء االيتخابات النيابية بعد يحو 

 طغى رسـاباتهاففي رتومة كهذه من المقدر اق الجميع سيدخا في معمعة االيتخابات النيابية التي ست 
. ومتطلعاتها على ا  امر آخر  وسيغدو مةيار الكسب االيتخابي مع ما يرافقي من مزايدات هو المعتمد
د وما اق رجم الكارثة االقتصادية واالجتما ية بالغ العمق بحيث لن تكفي بضـعة أكـهر الرتواسـي  ويريـ

الظرور ستكوق  ير كعنية وستزيد  الحرير  اق يتجنب اتخاذ ا  قرارات اقتصادية ومالية في م ا هذه
يقمــة النــاس علــى اصــحابها وخاصــة فــي موضــو  رفــع الــدعم الــذ  يتجنعــي م لمــا يتجنــب ك ســي الــرسيس 

 عوق.

واالمــر االهــم هــو ايكســار العالقــة الشخصــية بــين الحريــر  مــن جهــة  وعــوق وباســيا مــن جهــة اخــرى.  
ة من قنا الجاينين  وهو ما يشـير الـى فالتعايش بات صةعا جدا عقب كا ما رصا من اتهامات جارر

اق العهد لن يتوق ُمررعا بالحرير  في راو رتمي ما يعنـي مشـاوا ك يـرة بـين الجـاينين. وكـا ذلـر مـن 
دوق يسياق الدعم السعود  المفتقد والذ  يشتا اهـم اسـعا  عـزور الحريـر  عـن التشـتيا سـابقا  وفـي 
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ي مـن الريـا  التـي سـتعتنر ايـي وصـا  صـعا عنهـا راو كتا رتومتي فهو لـن يتلقـى الـدعم الـذ  يع يـ
 )و ق كاق االمر مستععدا(.

اق مصلحة الحرير  تكمن فـي االعتـذار  ومـن ثـم ت نيـا  من هنا يشير اصحا  وجهة النظر تلر الى 
تموضعي في خندق معارضة العهد ما سـيمتني مـن كسـب الوقـا للتحضـير لاليتخابـات المصـيرية  وهـو 

لة سـا  العاطفـة الشـعنية والظهـور بم ابـة المظلـوم االمـر الـذ  لجـ  إليـي مـع اسـتقاسيتوق قـادرا علـى اوت
 .2019تشرين االوو  17رتومتي بعد ايام على رراك 

وقــد يحــب الــرسيس المتلــف اق ينــدو مهزومــا بالنقــا  ولــو فــي الشــتا  لكنــي ســيتوق رابحــا علــى المــدى  
م الرسيسـين إميـا لحـود وسـليم الحـ  فـي العـام الععيـد فـي اسـتعادة لمشـهد ابيـي رفيـق الحريـر  ريـاو رتـ

رين عاد على رصاق طروادة كعني  وهو المشهد الذ  كاق الرارا يخطط لي قنا ا تيالـي فـي  2000
 .2005العام 

ر   بـلذا فإق قرار الحرير  باالعتذار قد يتـوق يمهـد لـي عنـر التفكيـر مـع الحلفـاء واهمهـم الـرسيس ينيـي  
 ر عنر التوافق مسـعقا علـى بـديا يتـوق مقنـوال مـن رسـيس تيـار المسـتقنا  رتـىفي مررلة ما بعد االعتذا

يحصا ايتقاو سلس للتكليح من كخصية الى أخرى تفاديا لتكرار تجربة الرسيس رساق ديا  التي كاق 
 من الم سف أيها روربا من داخلها.

حــدة  قــد صــارروه بــ يهم وعلــم اق بعــض رلفــاء الحريــر  فــي االقلــيم م ــا مصــر واالمــارات العربيــة المت 
   ير قادرين على استصدار قنوو سعود  بي ياهير عن مجرد ت مين زيارة لي الى الريا .

فــي مقابــا كــا ذلــر يجهــد مــن فــي محــيط بيــا الوســط للتــرويج لفكــرة اق العواســق الحتوميــة هــي فقــط  
ش معــي فضــمن كــروح داخليــة  ومصــدر العرقلــة هــو العهــد الــذ  ال يقنــا بــي  واذا كــاق ال بــد مــن التعــاي

 يفرضها عوق وباسيا.

لكـــن اوســـا  العهـــد تـــرفض بشـــدة ذلـــر وتشـــير الـــى تنـــازالت قـــدمها باســـيا خـــالو المفاوضـــات وتشـــما  
 موضو  ال قة الحتومية في المجلـس النيـابي ومسـ لة الـوزيرين المسـيحيين. وبـذلر فـإق الحريـر  كـاق وال

 لريا .يزاو يتجنب التشتيا قنا تسوية المور بيني وبين ا
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 هذا الموقف يتقاطع مع او ر مـن ركيـة مـن طـرر داخلـي مـا يعـزز الفكـرة القاسلـة بـ ق الحريـر  ال يريـد 
 التشتيا على االطالق ويشتر  الوقا ُمظهرا يفسي بمظهر الضحية.  

هنـاك لذا  يترقب الجميع ما ستسفر عني زيارة السفيرتين الميركية والفريسية في بيروت الى الريـا . و  
كرات الى الفشا في استصدار موقف سعود  م يد للحرير   وسط فكـرة تقـوو إق الوظيفـة االساسـية م  

لكنيـر  لهذه الزيارة تندرج في سياق السعي الفريسي والميركي الى إدارة االيهيار ومنع ردوث االرتطام ا
لذ  السيناريو السوأ خشية اق يقع لنناق بالكاما في يعضة رز    وايراق ومشروعهما الشرقي  تععا ل

ت خــذه فــي الحســعاق بعــض الــدواسر الخارجيــة  وهــذا مــا يفســر إعطــاء االولويــة لمســاعدة الجــيش اللننــايي 
عط ومنع تدا يي كويي يشتا بالنسعة إلـى الميـركيين واالوروبيـين الم سسـة الوريـدة التـي فـي إمتايهـا ضـ

 الر .

وضى اللننايية  ير محددة العواقب  مـا قـد يصـيب ذلر اق الخارج الغربي وخاصة االوروبي يخشى الف 
مصــالل تلــر الــدوو ســواء عنــر هجــرة ديمو رافيــة خطيــرة علــى مجتمعاتهــا  او عنــر تمهيــد تلــر الفوضــى 

ي الــى تســّيد لحــز    للســارة الداخليــة  كمــا ايهــا تضــع فــي الحســعاق مــا قــد يــ ثر علــى قواتهــا يفســها فــ
. مــن هنــا فــإق االخطــر دومــا بالنســعة الــى كــا تلــر الــدوو هــو الجنــو  اللننــايي اذا مــا رصــلا الفوضــى

 وقو  لنناق في يعضة الحز   وهو السيناريو المتوهم دوما من قنا هذا الغر  الذ  ي نـا كـا يـوم عـدم
 فهمي للواقع اللننايي.
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 ملخ  التقدير اللننايي

15-7-2021 

ذين يمـر المشــهد اللننـايي فــي أســوأ مرارلـي التاريخيــة مــن دوق بارقـة امــا رقيقيــة يقـدمها المســ ولوق الــ  
 ين.تكشف االيام مدى استخفافهم بمعاياة الشعب وأياييتهم التي تصا الى درجة االجرام في رق اللننايي

جديـدة او لـم تشـتا  واق فالمشهد الداخلي ينطق بحقيقة واردة خالصتها رزينـة  اق كـتلا الحتومـة ال 
قــرر الرسيســاق ميشــاو عــوق وســعد الحريــر  أق يتصــالحا ويتفقــا علــى رتومــة  و ق اســتمرا فــي خالفهمــا 
وصــراعهما مــن احق ورتــى يهايــة العهــد  و ق قــررت رتومــة تصــريح االعمــاو برساســة رســاق ديــا  اق 

 لر مسـارا معاوسـا ولـو متـ خرا تمضي في فشلها في ادارة الدولة ولـو ضـمن الحـدود المتارـة لهـا  او تسـ
 علما اق ثمة من يشير الى قرار بتعويم هذه الحتومة في هذه الفترة.

النلـد  فلقد كاد اللننـاييوق يفقـدوق المـا يهاسيـا مـن هـ الء المسـ ولين  والحقيقـة السـاطعة امـامهم هـي اق 
ن قيـد الحيـاة  وتنـ ى بـي عــصـار يتـيم المرجةيـة التـي تقـوده بحتمـة ودرايـة فـي االتجــاه الـذ  يعقيـي علـى 

 اإلرتطام الكارثي الذ  يتهدده والذ  المسي فعال..

وما هو أسوأ هو إيكـار الطعقـة السياسـية للواقـع ومضـيها فـي صـراعاتها التـي ال تنتهـي علـى الحصـ   
ين والمغايم في كتا يندى لي الجنين. وبذلر بات اللننايي يشـعر بالمعـاالة هـو احخـر بمـ الت الصـرا  بـ

ومة الحتـم وينظـر بعجـز علـى فضـيحة التشـتيا الحتـومي ومـا يحتـى عـن اتصـاالت تجـر  لتـدوير منظ
سـي زوايا العقد المايعة للت ليح  فيما هي باعث للملا وتتنقـا مـن فشـا الـى فشـا  هتـذا علـى المنـواو يف

 منذ تكليح الرسيس سعد الحرير  تشتيا الحتومة منذ العام الماضي.

كـا يــوم يتضــل مـدى صــعوبة المعركـة مــع الطعقــة السياسـية الحاومــة التــي  الم سـف فــي المـر أيــي مــع 
تخطـــا كـــا رـــدود فـــي التالعـــب بمصـــاسر اللننـــاييين و لهـــاسهم عـــن مصـــاسنهم  الحقيقيـــة لصـــالل العقـــاء 

 وترسيخ سطوتها ومصالحها وتحاصصها.
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نظومة واتهمها تشرين الذ  وجي سهامي يحو الم 17وبعد مررلة من الفوراق الشعني تمظهر في رراك  
صـرارة بــالوقور وراء كــوارث اللننــاييين  برعـا الســلطة فــي تحويــا اليظـار عنهــا عنــر إكــغاو الشــراسل 

 الشعنية المعترضة بمصاسب جديدة تتوالد كا يوم.

وتمتنــا هــذه المنظومــة بنراعــة وخنــرة مــن تصــويب ايظــار اللننــاييين فــي اتجــاه  يــر القضــايا الكنــرى  
مــن أجلهــا طــويال فــي الســارات والشــوار . فظهــرت قضــايا م ــا اســتعادة االمــواو المةيشــية التــي يزلــوا 

 المنهوبة والمهربة والتدقيق الجناسي وبعض القرارات المصرفية لتطغـى علـى تصـريحات السياسـيين  بعـد
حـو  قليا على كارثة ايفجار المرف  التي تقتر  ذكراهـا السـنوية الم لمـة االولـى مـن دوق تحقيـق تقـدم مل

  هوية القتلة أو في تصويب التحقيقات يحو كيفية دخوو المواد المتفجرة الى لنناق..في 

 ثم اتجي االهتمام يحو قضايا او ـر إلحارـا تتم ـا فـي ارتفـا  سـعر صـرر الـدوالر االميركـي يياسـا الـى 
 ضـاياالليرة وفضـيحة ايقطـا  الكهربـاء وكـل مـادتي الننـزين والمـازوت ورتـى الـدواء والمـاء و يرهـا مـن ق

تقض مضاجع اللنناييين. وبذلر تم الهدر المتم ا في تحقيق كفاية معنوية للشعب ف صعل مجرد توفير 
بعض المواد االساسية لهم وبعض مـدخراتهم فـي المصـارر  إذا تحقـق هـذا أصـال  إيجـازا للسـلطة التـي 

 ب المستين..تمنن الشعب بعطاقة تموينية لم تر النور رتى اللحظة ستموو من مدخرات عمر الشع

 وما يدعو الى السف اق الك ير من الشراسل الشعنية التي تحتج على السلطة بات في راجة إليهـا فـي 
ظــا وضــعي المــزر   والمفارقــة الســاخرة فــي المــر اق ك يــر ممــن يزلــوا الــى الســارات لالعتــرا  علــى 

اكـهر مـن االيتخابـات المنظومة بات يطلـب رضـاها ومسـاعدتها فـي عمليـة ركـوة ايتخابيـة واضـحة قنـا 
 النيابية.

 والواقع اق السلطة تسابق الزمن يحو هذا االستحقاق الذ  لم يتنـق لـي سـوى اقـا مـن عـام  وهـي سـتفيد 
مـــن عـــدم قـــر  هـــذا االســـتحقاق وستســـابق الوقـــا الســـترجا  اونـــر عـــدد مـــن الـــذين خســـرتهم مـــع الهعـــة 

 الشعنية الماضية.

ةيفة. فهــي  يــر راصــلة علــى متاســب الســلطة مــن مــاو وفــي مقابــا كــا ذلــر  تنــدو قــوى التغييــر ضــ 
ووظاسف وتقديمات ورص   كما ايها تندو منقسمة على يفسـها وثمـة امـاون يعلـي فيهـا بعـض اركايهـا 
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رــب الــذات والســعاق فــي اتجــاه التركــل لاليتخابــات  رتــى اق بعــض اركــاق المنظومــة امتطــى الحــراك 
 فيها. الشعني وتنرأ من سلطة كاق لسنوات طويلة ركنا

من هنا تندو معركة قوى التغيير  وهو المصطلل الذ  يعنر عن معارضي منظومة الحتـم مـن ارـزا   
 وتيارات كعنية منها ما هو في الحراك الشعني ومنها من هو  ير ياكط فيي  جد صةعة.

ة ووســط قــايوق لاليتخــا  يعتمــد علــى الطاسفيــة والمذهنيــة  واق كــاق متقــدما علــى ســابقي  ســتكوق مهمــ 
وو اجراء التغيير المرجو جد كاقة. على اق ثمة من المتفاسلين فـي بيةـة قـوى التغييـر مـن يـذهب الـى القـ

مقعدا في االيتخابات  وهي قراءة تعتمد علـى التمنـي خاصـة فـي ظـا  40بالقدرة على الظفر ب و ر من 
خـو  اسـتحقاق كهـذا  افتقار مجموعات وكخصيات التغيير للحملة االعالمية المطلوبة وللماو الالزم ل

فضـــال عـــن قـــايوق  يـــر عـــادو لاليتخابـــات ســـواء مـــن ياريـــة المضـــموق الطـــاسفي او لناريـــة الصـــرر 
 االيتخابي والدعاسي على سنيا الم او ال الحصر.

كا ذلر من دوق القطع بإجراء تلر االيتخابـات العـام المقنـا الـذ  بـات محـط كـر اذا كـاق قـادرا علـى  
 ابية النلدية والنيابية.. والرساسية!تنفيذ استحقاقاتي االيتخ

  وفي الحديث عن آخر تطورات الملف الحتومي الذ  ينتظره اللنناييوق لمحاولـة ايتشـالهم مـن كـوارثهم 
 طالق يندو الجمود سيد المررلة بينما ال يريد الرسيس المتلف سعد الحرير  تقديم اعتذاره عن التكليح و 

ى خطوات الخروج من االزمات التي تتفاقم وسط كـعي عتمـة كـاملة سراح القيد الحتومي الذ  يشتا اول
 وفقداق لساسيات الحياة.

وتشير الجواء الطاغية على الملف الحتومي  الى اق رركة االتصـاالت التـي تواصـلا فـي السـاعات  
الماضية على أو ر من خط معني بملف ت ليح الحتومة  لم تتوصا الى خرق رتومي في هذه احوية  

صوصــا اق طرفــي االكــتعاك الحتــومي لــم يقــدما مــا يمتــن اعتعارهــا تســهيالت او تنــازالت تفضــي الــى وخ
فتل ثغرة في الجدار الحتومي المسـدود  بـا علـى العتـس  فـإق منسـو  التصـلب زاد بـدرجات عمـا كـاق 

 عليي في السابق.

ا  التواصــا مفتورــا وينــدو اق رســيس مجلــس النــوا  ينيــي بــر  مــا زاو يــدفع فــي االتجــاه الــذ  يعقــي بــ 
وبــوتيرة مت فــة اســتنادا الــى معادرتــي المطرورــة  باعتعــاره اياهــا صــارت او ــر مــن ضــرورة ملحــة فــي هــذه 
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الفترة  درءا للمخاطر التي تتفـاقم بصـورة مريعـة  وكسـنيا للخـروج مـن الزمـة ووقـف مسلسـا االيهيـارات 
 الداخلية والمةيشية على أو ر من مستوى.

 ال جديد يذكر ورسيس الجمهورية ي كد اق االولوية هي لتشـتيا رتومـة سـريعا  وهـوومن يارية العهد  ف
 بالتالي ما زاو ينتظر ما سيقرره الرسيس المتلف  لُيننى على الشيء مقتضاه.

 ومع اق الجميع يتحما مس ولية التعطيا  فإق الحرير  يعد االو ـر مسـ ولية بـين الكـا مـع علمـي بعـدم 
 مة  ومع ذلر يترك راو المراورة الم ذ  في  النالد.القنوو بي رسيسا للحتو 

 اوســاطي ترديـد بعـد الــذ  لالعتـذار وأخـرى  للتشـتيا النيــة بـين االعـالم الـى ويقيضــي المـر يسـر  وهـو 
 .بالمنصب التمسر الى يعود ازمتي  من النلد ولتحرير الضغط من للتحرر اياه

لــالزم لتمديــد الوقــا واللعــب فــي ا الــزخم اعطتــي وبــدا اق رصــيلة االجتمــا  الــذ  جمعــي بــالرسيس بــر   
 الوقا االضافي.

ويرى الععض اق الحرير  رـري  علـى عـدم التفـريط بنجـاح التكليـح  ولـيس ادو علـى ذلـر او ـر مـن  
 زيارة السفيرين االميركي والفريسي الى السعودية للتوسط لذلر.

فـــالحرير  عـــاود يشـــاطي السياســـي للوصـــوو الـــى رـــاو تـــ ليح او اعتـــذار. وهـــو ال يـــزاو يحظـــى بـــدعم  
ــــين ســــنق وطررــــوا  ــــي  لكــــن االميــــركيين واالوروبي مصــــر  عربيــــا  وروســــي تعــــزز اخيــــرا و ربــــي ودول
سيناريوهات النداسا في راو عدم قدرة الحرير  على ت ليح رتومة في ظا العهـد الرساسـي الحـالي. هـم 

ن همة  علما اق سقفي لالم لتولي كجاعة يظهر ال الذ  يجيب ميقاتيوا عن رسيس الحتومة االسنق س ل
يتــوق أقــا مــن ســقف الحريــر  فــي ملــف تــ ليح الحتومــة  وال أقــا تشــددا منــي فــي التمســر بصــالريات 

 قا ينـدو وال االيتخابات  قنا ما رتومة ميقاتي يتولى اق على تتركز المساعي اق كما. رساسة الحتومة
 .القنيا هذا من رتومة يترأس ب ق لي مصلحة هناك

ار والواقــع اق ميقــاتي ال يــزاو يعلــن فــي كــا مواقفــي ايــي يــدعم الحريــر  لتــ ليح الحتومــة  علمــا اق التيــ 
الــوطني الحــر ال يحنــذ تســميتي العتعــارات لهــا عالقــة بملفــات وسياســات ســابقة ال تتناســب مــع كــعارات 

 المررلة المقنلة.
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لذا يتسلل الحرير  بتمسر بر  بي الذ  يراه المحيطوق برسيس المجلس  ير يابع من مس لة كخصية   
با من تخوفي من اق يدخا النلد في مزيد من الفوضى  خصوصا لعدم وجود بديا مطروح وجّد  يقنا 

ر  تــولي مهمــة تــ ليح الحتومــة. ومــن هنــا ينطلــق بــر  مــن الســ او عــن النــديا  فــي رــاو أظهــر الحريــ
 صدقي في االعتذارو ها توافق الطاسفة السنية على طرح اسم آخر؟ ومن هو يا ترى؟

إلتقــى الحريــر  ســابقا واعــر  عــن معارضــتي بغالنيتــي العتــذار ز ــيم  المجلــس الشــرعي االســالميوكــاق  
القـــو  فـــي  تيـــار المســـتقنا  فـــي موقـــف يتخـــذ دالالت طاسفيـــة فـــي وجـــي العهـــد الـــذ  رفـــع طـــويال كـــعار

 .طاسفتي

ت االستشـارالذا  فإق القوى السنية تملر ورقة قوية تتم ا في عدم تسـمية أ  بـديا مـن الحريـر  خـالو  
 في راو قدم رسيس الحتومة المتلف إعتذاره. هذا رتى كتابة هذه السطور. النيابية

لــى ســنيا الم ــاو ال ويجهـد العهــد لتمريــر ورقــة او ــر مــن كخصــية ســنية ومنهــا الناســب فيصــا كرامــي ع 
الحصر. لكن االخير لم يجد راضنة سنية كافية لإلقـدام علـى الخطـوة  اضـافة الـى أق ثنـاسي رـز    

ر  ورركة أما لم يظهر إيدفاعة تجاهي  في وقا يربط فيي ال ناسي ذاتي موقفي من الحتومة بقـرار الحريـ
 المرتقب.

. ميشــاو عــوق  الجمهوريــة رســيس دعــم يلقــى وهــو المهمــة  لتــولي فــ اد مخزومــيكمــا ُطــرح إســم الناســب  
مـع مطالـب العواصـم الدوليــة التـي تشـتر  تحقيـق اصــالرات  رساسـة الحتومــةل مخزومـي تركـيل ويتوافـق

تشـرين  17اقتصادية من أجا دعم لننـاق. علمـا اق إسـم مخزومـي يسـتفز المجتمـع المـديي وقـوى رـراك 
 الذين يضمويي الى  يره ممن فسدوا في الحتم  علما ايي مركل العهد اوال.

ســفير مصــطفى أديــب الــذ  فشــا فــي التكليــح أمــا اإلســم الرابــع الــذ  عــاد الــى التــداوو مجــددا فهــو ال 
الوو. اق طرح اسم أديب هو محاولة تسويق مشرو  عدم كسر أ  مـن الفـريقين السياسـيين المتنـازعين 

يفسي  راليا. لكن هذا الطرح في راجة الى دالسا اونر في االيام المقنلة لكي يتخذ جدّيتي  كما اق اديب
 يرفضي.

 سالم  ير المتحمس رتى اللحظة لتولي زمام التكليح. وُيطرح ايضا اسم الرسيس تمام 
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وفــي رــاو توصــلا القــوى الســنية الفاعلــة الــى تركــيل اســم بــديا  فــإق ذلــر يتــيل إعــادة تفعيــا الملــف  
 الحتومي ووضعي على الستة الطنيةية.

 فــي ظــا كــا ذلــر  تتقــاطع معلومــات رــوو اتخــاذ الحريــر  فعــال قــراره باالعتــذار  لكنــي ينتظــر كفرصــة 
بتننــي خطــوات الحريــر  فــي الــداخا  الريــا اخيــرة ثمــار تواصــا دولــي موعــود بــي مــع الســعودية إلقنــا  

 اللننــايي  بعــدما اخرجــا الســعودية يفســها مــن اللةعــة اللنناييــة  وســحنا يــدها مــن أ  كــ ق لننــايي  وال
سـيس يتـاسج يعغيهـا ر  يعنيها الحرير  تحديدا. فإذا فشلا االتصاالت الفريسية الميركية فـي الوصـوو الـى

ود الحتومة المتلف فإيي سيسر  الى اعالق االعتذار  وسيحاوو ربط قراره بإخراج لننـاق مـن دوامـة الجمـ
 التي تمنع معالجة الزمة.

وهــو اجتمــع بتتلتــي النيابيــة ووضــع اعضــاءها فــي مــا آلــا اليــي تطــورات الملــف الحتــومي بعــد عــر   
االمــور مــا زالــا مقفلــة بســنب مــا يعتنــره تعنتــا مــن قنــا رســيس وجهــة يظــره مــن ملــف التــ ليح  م كــدا اق 

 الجمهورية ومن خلفي رسيس التيار الوطني الحر جنراق باسيا.

وقاو للحاضرين  رسب ما تسر   إيي التقى الرسيس بر  وبحث معـي فـي كـا كـيء. ولفـا النظـر الـى 
كيفيــة الخــروج مــن االزمــة  ايــي عنــدما قنــا المهمــة بتــركس رتومــة  كــاق ذلــر ليــي ارــتفخ بتصــور رــوو

فـي  التي دخا فيها النلد. وبعدما اكار الى التعقيدات والتعطيا المتعمد من قنـا عـوق وباسـيا  قـاو إيـي
 وا الرواو لن يقنا اق يتوق على رأس رتومة كيفما كاق.

ولمــل الــى مجموعــة اقترارــات يقــوم بدراســتها مــن جديــد  ومــن ضــمنها موضــو  االعتــذار. وخلــ  الــى  
طلــب مــن كتلــة المســتقنا بــ ق ُتعقــي اجتماعاتهــا مفتورــة  معلنــا فــي الوقــا ذاتــي ايــي ســيعتف فــي هــذه ال

احويــة علــى عقــد اجتماعــات علــى مســتوى ييــادة واركــاق تيــار المســتقنا والمتتــب السياســي  للتــداوو فــي 
 هذه التطورات والت سيس لما يمتن اتخاذه من خطوات.

ذار على طاولة الحرير  ويتتسب جديتي مع كا يـوم جديـد  فلـو اق ويقوو من في بيةتي إق خيار االعت 
مفاعيلــي ســتكوق ايجابيــة علــى الــرسيس المتلــف  فعالت ويــد هــو لــن يتــوايى علــى اتخــاذ هــذه الخطــوة  ولــن 

مـن  يت خر فيها. اما اذا كايا مفاعيلي سلنية  فاالمر النديهي ايي سيتريث  ولن يتسر  فـي اتخـاذ خطـوة
 هذا النو .
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 في المجما تندو كا االرتماالت قاسمة ومتساوية مهما كاق من تسريعات  ولعا اعتـذار الحريـر  او ـر 
تعقيــدا ممــا يتصــور اخصــامي  فهــو يــرتعط بمجموعــة اعتعــارات كخصــية ومســتقنلية وسياســية واقليميــة  

تريــث  ورصــولي يســتدعي علــى االقــا رــدا أديــى مــن التقــاطع بــين هــذه االعتعــارات  االمــر الــذ  يفســر
 الحرير  طيلة الفترة السابقة  وتمستي بالتنسيق المسنق مع الرسيس ينيي بر .

عرر الحرير  اق ما بعد االعتذار لن يتوق كما قنلي بالنسعة إليي والـى مجمـا المعادلـة الداخليـة التـي ي 
سيصـــعل علـــى هامشـــها وهـــو الـــذ  يحتـــاج الـــى تعزيـــز كـــعنيتي التـــي قـــد ترتفـــع إال ايـــي قـــد يضـــعف فـــي 

 موازاتها  ولذلر فهو يجد يفسي معنيا بإجراء رسابات دييقة قنا اق يتخذ القرار النهاسي.

ويشير من في بيةتي الى ايي يتجنب اق يتخذ قـرار االعتـذار تحـا وطـ ة االيفعـاو او خضـوعا لضـغو   
قــد وتصـويره مهزومــا امـام رســيس الجمهوريــة ميشـاو عــوق ورسـيس التيــار الــوطني الحـر جنــراق باسـيا مــا 

 ي ثر سلعا علـى مسـتقنلي السياسـي. هـو يريـد تطويـع ارتمـاو االعتـذار لحسـاباتي وتكييفـي معهـا والتوصـا
الــى مخــرج مالســم لهــا  بــدو اق يقــدم هديــة مجاييــة لخصــومي ويتــوق بــذلر خــرج خــالي الوفــا  مــن كــا 

مـا رتومـة كيء  واال فإيي ال يستسيغ خو  مغامرة  ير محسـوبة فـي مررلـة ال تتحمـا المجازفـات  فإ
 مقنعة لي و ما خروج آمن  وهو ما يرجل بقاء االمور على ما هي عليي احق بر م ما يتسر  من تفـاكو

 روو قر  الفرج الحتومي.

 في المقابا ثمة وجهة يظر تقوو إق اعتـذاره فـي هـذا التوقيـا سـيتوق مربحـا لـي. فـإذا تشـتلا الحتومـة 
إيجــازات يو يــة خــالو الفتــرة القصــيرة التــي تفصــا عــن الجديــدة برساســة الحريــر   لــن تســتطيع أق تحقــق 

 أكهر. 10موعد إجراء االيتخابات النيابية بعد يحو 

 ففي رتومة كهذه من المقدر اق الجميع سيدخا في معمعة االيتخابات النيابية التي ستطغى رسـاباتها 
. ن مزايدات هو المعتمدومتطلعاتها على ا  امر آخر  وسيغدو مةيار الكسب االيتخابي مع ما يرافقي م

د وما اق رجم الكارثة االقتصادية واالجتما ية بالغ العمق بحيث لن تكفي بضـعة أكـهر الرتواسـي  ويريـ
الحرير  اق يتجنب اتخاذ ا  قرارات اقتصادية ومالية في م ا هذه الظرور ستكوق  ير كعنية وستزيد 

يتجنعــي م لمــا يتجنــب ك ســي الــرسيس  يقمــة النــاس علــى اصــحابها وخاصــة فــي موضــو  رفــع الــدعم الــذ 
 عوق.
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واالمــر االهــم هــو ايكســار العالقــة الشخصــية بــين الحريــر  مــن جهــة  وعــوق وباســيا مــن جهــة اخــرى.  
فالتعايش بات صةعا جدا عقب كا ما رصا من اتهامات جاررة من قنا الجاينين  وهو ما يشـير الـى 

يعنـي مشـاوا ك يـرة بـين الجـاينين. وكـا ذلـر مـن اق العهد لن يتوق ُمررعا بالحرير  في راو رتمي ما 
دوق يسياق الدعم السعود  المفتقد والذ  يشتا اهـم اسـعا  عـزور الحريـر  عـن التشـتيا سـابقا  وفـي 
راو كتا رتومتي فهو لـن يتلقـى الـدعم الـذ  يع يـي مـن الريـا  التـي سـتعتنر ايـي وصـا  صـعا عنهـا 

 )و ق كاق االمر مستععدا(.

اق مصلحة الحرير  تكمن فـي االعتـذار  ومـن ثـم ت نيـا  ا  وجهة النظر تلر الىمن هنا يشير اصح 
تموضعي في خندق معارضة العهد ما سـيمتني مـن كسـب الوقـا للتحضـير لاليتخابـات المصـيرية  وهـو 

لة سيتوق قـادرا علـى اوتسـا  العاطفـة الشـعنية والظهـور بم ابـة المظلـوم االمـر الـذ  لجـ  إليـي مـع اسـتقا
 .2019تشرين االوو  17د ايام على رراك رتومتي بع

وقــد يحــب الــرسيس المتلــف اق ينــدو مهزومــا بالنقــا  ولــو فــي الشــتا  لكنــي ســيتوق رابحــا علــى المــدى  
الععيـد فـي اسـتعادة لمشـهد ابيـي رفيـق الحريـر  ريـاو رتـم الرسيسـين إميـا لحـود وسـليم الحـ  فـي العـام 

شهد الذ  كاق الرارا يخطط لي قنا ا تيالـي فـي رين عاد على رصاق طروادة كعني  وهو الم 2000
 .2005العام 

ر   بـلذا فإق قرار الحرير  باالعتذار قد يتـوق يمهـد لـي عنـر التفكيـر مـع الحلفـاء واهمهـم الـرسيس ينيـي  
 في مررلة ما بعد االعتذار عنر التوافق مسـعقا علـى بـديا يتـوق مقنـوال مـن رسـيس تيـار المسـتقنا  رتـى

للتكليح من كخصية الى أخرى تفاديا لتكرار تجربة الرسيس رساق ديا  التي كاق  يحصا ايتقاو سلس
 من الم سف أيها روربا من داخلها.

وعلــم اق بعــض رلفــاء الحريــر  فــي االقلــيم م ــا مصــر واالمــارات العربيــة المتحــدة  قــد صــارروه بــ يهم  
  لي الى الريا .  ير قادرين على استصدار قنوو سعود  بي ياهير عن مجرد ت مين زيارة

فــي مقابــا كــا ذلــر يجهــد مــن فــي محــيط بيــا الوســط للتــرويج لفكــرة اق العواســق الحتوميــة هــي فقــط  
داخليــة  ومصــدر العرقلــة هــو العهــد الــذ  ال يقنــا بــي  واذا كــاق ال بــد مــن التعــايش معــي فضــمن كــروح 

 يفرضها عوق وباسيا.
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قـــدمها باســـيا خـــالو المفاوضـــات وتشـــما  لكـــن اوســـا  العهـــد تـــرفض بشـــدة ذلـــر وتشـــير الـــى تنـــازالت 
 موضو  ال قة الحتومية في المجلـس النيـابي ومسـ لة الـوزيرين المسـيحيين. وبـذلر فـإق الحريـر  كـاق وال

 يزاو يتجنب التشتيا قنا تسوية المور بيني وبين الريا .

 لحريـر  ال يريـدهذا الموقف يتقاطع مع او ر مـن ركيـة مـن طـرر داخلـي مـا يعـزز الفكـرة القاسلـة بـ ق ا 
 التشتيا على االطالق ويشتر  الوقا ُمظهرا يفسي بمظهر الضحية.  

هنـاك لذا  يترقب الجميع ما ستسفر عني زيارة السفيرتين الميركية والفريسية في بيروت الى الريـا . و  
م كرات الى الفشا في استصدار موقف سعود  م يد للحرير   وسط فكـرة تقـوو إق الوظيفـة االساسـية 

لكنيـر  ردوث االرتطام ا لهذه الزيارة تندرج في سياق السعي الفريسي والميركي الى إدارة االيهيار ومنع
لذ  اخشية اق يقع لنناق بالكاما في يعضة رز    وايراق ومشروعهما الشرقي  تععا للسيناريو السوأ 

ت خــذه فــي الحســعاق بعــض الــدواسر الخارجيــة  وهــذا مــا يفســر إعطــاء االولويــة لمســاعدة الجــيش اللننــايي 
عط وروبيـين الم سسـة الوريـدة التـي فـي إمتايهـا ضـومنع تدا يي كويي يشتا بالنسعة إلـى الميـركيين واال

 الر .

ذلر اق الخارج الغربي وخاصة االوروبي يخشى الفوضى اللننايية  ير محددة العواقب  مـا قـد يصـيب  
مصــالل تلــر الــدوو ســواء عنــر هجــرة ديمو رافيــة خطيــرة علــى مجتمعاتهــا  او عنــر تمهيــد تلــر الفوضــى 

ي داخليــة  كمــا ايهــا تضــع فــي الحســعاق مــا قــد يــ ثر علــى قواتهــا يفســها فــالــى تســّيد لحــز    للســارة ال
الجنــو  اللننــايي اذا مــا رصــلا الفوضــى. مــن هنــا فــإق االخطــر دومــا بالنســعة الــى كــا تلــر الــدوو هــو 
 وقو  لنناق في يعضة الحز   وهو السيناريو المتوهم دوما من قنا هذا الغر  الذ  ي نـا كـا يـوم عـدم

 ننايي.فهمي للواقع الل

 


