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 مقدمة
 

رورة إعادة ضديث عن سط حيقف لبنان اليوم أمام واقع إقليمي جديد ينعكس على الداخل مبزيد من التأزم، و 
لية اللبنانية يل األجندة احمليف تشك يميةالنظر يف تركيبة احلكم اللبنانية. هذا، وتركز الورقة على دور التبدالت اإلقل

  أرساها اتفاق الطائف.وأتثرياهتا على الصيغة اللبنانية اليت
 

بر/تشرين األول من العام أكتو  22)أقرَّه الربملان يف  1989سبتمرب/أيلول عام  30أسس اتفاق الطائف، يف 
لسوري ارعاية النظام  ، يف ظلبالدذاته(، والوضع اإلقليمي والدويل املرافق له، ملعادلة تقاسم سلطة جديدة يف ال

، األول: ميًّا، مبسارينان إقليكلذي  ى األرض. واتسم إطار احلل لألزمة اللبنانية اووجود قواته وأجهزته األمنية عل
 إيراين ذو طابع أمين.-سعودي، والثاين: سوري-سياسي سوري

 
يف املسار األول، فتح الطائف عمليًّا الباب أمام مشاركة خمتلفة يف احلكم للقوى الفائزة يف احلرب األهلية، 

سوري، حتديًدا حركة "أمل" بقيادة نبيه بري و"احلزب التقدمي االشرتاكي" بزعامة وليد واملدعومة من النظام ال

 تراجع قدرة حزب هللا فرصة كي يعزز جبران باسيل من صعوده، السيما أن الحزب سيزيد من االعتماد على حلفائه وباسيل من أهمهم. )رويترز(



 

جنبالط، وقوى أخرى اثنوية موالية لدمشق. لكن الدور السعودي يف الطائف شكَّل مدخاًل أيًضا لرجل 
زانت داخلية وإقليمية. األعمال، رفيق احلريري، إىل السياسة، والذي جنح يف إدارة عملية إعادة اإلعمار وإرساء توا

هكذا شكَّل نظام الطائف شراكة بني رجل أعمال مدعوم سعودًّيًّ من جهة، وزعماء حرب لبنانيني وحلفاء 
 آخرين للنظام السوري، أقل متثياًل.

 
ام لفعلي، أي النظحلاكم اها اكانت مرحلة الطائف يف تسعينات القرن املاضي، أشبه مبََلكية دستورية يتدخل في

حله األساسية. ئم مصات تالي، من أجل تعديل توازانت السلطة كلما شعر بتهديد، أو حىت بضرورة تعديالالسور 
"، يف لوفاء للمقاومةنوان "ات عحتيف املقابل، كان "حزب هللا" خارج املعادلة السياسية، سوى بتمثيل نيايب رمزي 

 .ن لبنانية ماب القوات السور حني تولت حركة "أمل" إدارة احلصة الشيعية يف الدولة حىت انسح
 

، سوري/إيراين ع أمين،طاب سعودي، كان هناك تفاهم آخر ذو-يف موازاة املسار السياسي للطائف، بتوافق سوري
 تحليالت يتمحورز يف الرتكيأضفى الشرعية على "حزب هللا" حتت مسمى مقاومة االحتالل االسرائيلي. مع أن ال

ظهر دوًما أن اضية، ي  امل وري، إال أن سياق األحداث خالل العقود الثالثغالًبا حول التفاهم السعودي/الس
ا منفصاًل عن سكرًّيًّ وأمنيًّ جوًدا عو سته االتفاق مع طهران كان أعمق أتثريًا على الواقع اللبناين ومآالته، نظرًا ملأس

 الدولة وآلية اختاذ القرار فيها.
 

سد، لسوري، حافظ األلرئيس اافاة و سورية، وعجَّال برتهلها، أواًل: حداثن إقليميان انعكسا سلًبا على السيطرة ال
يجية يف م أخطاء اسرتاتاًل أماة، جما، وتويل جنله بشار السلطة. فَ َتَحْت قلَّة خربة وريث الرائسة السوري2000عام 

، ما 2004ل حلود، عام يابق، إمالس التعاطي مع الفرقاء اللبنانيني، وخصوًصا اختاذ قرار التمديد للرئيس اللبناين
 لبنان. ي يفأحدث شرًخا يف الطبقة السياسية اللبنانية، وزاد من منسوب معارضة الدور السور 

 
 ، بدًءا بغزو العراق عام2001ام عسبتمرب/أيلول  11واثنًيا: تبدل السياسات األمريكية يف املنطقة بعد اعتداءات 

ر/شباط عام  فربايري يفحاب من لبنان بعد اغتيال احلري، وانتهاء ابلضغط على النظام السوري لالنس2003
2005 . 

 
أرست هذه التحوالت واقًعا جديًدا يف لبنان، بعد االنسحاب السوري منه. مل يعد النظام السوري الالعب 

ى الرئيسي يف لبنان، بل أدار "حزب هللا" اللعبة السياسية ابألصالة، ووفًقا ألجندة مرتبطة مبصاحله، وت ركز عل



 

احلفاظ على "سالح املقاومة" أواًل، ال النظام. وعندما كانت حتصل املقايضة بني "حزب هللا" وخصومه يف 
السياسة اللبنانية، كان النظام السوري عادة ضحيتها، مقابل التزام شامل بسالح "املقاومة" واإلقرار بشرعيته يف 

ء لبعض حلفاء النظام السوري، وإقرارًا ابحملكمة البيان الوزاري. هكذا شهد لبنان خالل سنوات قليلة، إقصا
اخلاصة بلبنان حملاكمة قتلة رفيق احلريري، مقابل توكيد على حق "حزب هللا" ابالحتفاظ بسالحه يف الرتكيبة 

 اللبنانية.
 

وازن العالقة مع النظام ، محل بعض التبدالت يف ت2012حىت دخول "حزب هللا" ابحلرب السورية، علًنا عام 
ا لتدخل، وحتديدً اام على عمن  سوري، وحتديًدا جلهة أن التنظيم محل معه أجندته اخلاصة يف التدخل. بعد أقلال

صراع فوائد ال، رؤية التنظيم ل، شرح األمني العام حلزب هللا، حسن نصر هللا2013يف التاسع من مايو/أًّير عام 
 يف سورًّي، سيما حتويلها ساحة ملواجهة اسرائيل:

 
جلوالن، لبنان وا هناك فرق بني له: ن كانوا ينتقدون سابًقا القيادة السورية يف موضوع اجلوالن، كنا نقول"كل الذي

عمل  دفع الدولة مثن، فال تعيفةضأنه يف لبنان يوجد هامش للمقاومة نتيجة أن العامل يعترب أن الدولة املركزية 
لتهديد اورًّي مت حتويل ا على سضتموهمتاح. ابحلرب اليت فر املقاومة، أما سورًّي دولة مركزية قوية، هذا اهلامش غري 

ا يعين  إلضعافها، هذلى سورًّي عإىل فرصة، أليس هذا ما يقولونه ابإلدارة: حتويل التهديد إىل فرصة؟ فرضتم حرابً 
د ر هذا  اجلوالن، يفلشعبية اومة أن اهلامش الذي يتيح قيام مقاومة شعبية يف اجلوالن أصبح موجوًدا، فإىل املقا

 (".1اسرتاتيجي كبري)
 

ثل بظاهرة متنًفا مقاباًل أنتجت ع  و يب، رفعت مشاركة التنظيم يف احلرب السورية وترية االنقسام احمللي، والتوتر املذه
توتر رتفاع منسوب ال. كان ااديةالشيخ أمحد األسري جنواًب، وابخنراط س ين ضعيف نسبيًّا يف صفوف الفصائل اجله

لداخلية، لب التوازانت الك يف قية ذبعيد برهاانت حملية على تبدل النظام يف سورًّي، نظرًا إىل أمه مرتبطًا إىل حد
ملصلحته عام  القصري عركةوحتديًدا إضعاف "حزب هللا". إال أن مسار احلرب كان ملصلحة احلزب مع انتهاء م

اركة من ذه املشهعت سكري، رف، رغم اخلسائر البشرية املرتتبة على ذلك. على الصعيد األمين والع2013
، إذ مل يدخل سابًقا يف معارك تقليدية م عث هذا ب، ومل يسبق أن ا النوعن هذمعنوًّيت التنظيم، سياسيًّا وعسكرًّيًّ

 العدد من املقاتلني خارج البالد.
 

 العامل الروسي 



 

 
د ٍّ ححسب، بل أيًضا وإىل ف، أعاد خلط األوراق، ليس يف سورًّي 2015التدخل الروسي يف احلرب السورية، عام 

صلة، لكن رائيلية املتوات اإلسلضرابما، لبنانيًّا. مشروع إنشاء مقاومة شعبية يف اجلوالن، تراجع ليس فقط نتيجة ا
 وحة.بهة مفتية جأأيًضا ألن التدخل الروسي وضع ن صب عينيه أهدافًا خمتلفة ال تتناسب مع إبقاء 

 
 للبنانية بصيغةلساحة اىل ار الكثري من التساؤالت عن احتمال عودته إزوال خطر اهنيار النظام السوري، أاث

 .يراين يف سورًّيجود اإلالو  خمتلفة، سيما يف ضوء التقارير عن ارتفاع منسوب التوتر بني موسكو وطهران حيال
  عسكرًّيًّ ا وحىتوسياسيًّ  يًّاذلك أن روسيا شرعت منذ بدء تدخلها السوري يف رفع منسوب دورها يف لبنان، ثقاف

وسي يف أن التدخل الر  ملفارقةمن او وأمنيًّا، ما أسس لتبدل يف الساحة اللبنانية والتحالفات احمللية مع اخلارج. 
يف العام الالحق انتخاب الرئيس  (، وتاله2سورًّي، تزامن مع صعود جربان ابسيل إىل قيادة "التيار الوطين احلر")

 (.3اللبناين، ميشال عون)
 

ىل موسكو، ومن إام هبا ات قة، عمل ابسيل على تعزيز عالقته ابجلانب الروسي من خالل سلسلة زًّير منذ البداي
قارنة ببقية وسية. مالر  خالل وسيط )النائب أمل أبو زيد( الذي توىل الحًقا منصب مستشار الرئيس للشؤون

ىل رة الرائسية إت ابلزًّيوجوت   األقطاب السياسية، عكف ابسيل على تنمية عالقاته ابجلانب الروسي بشكل وثيق،
ملاضي ية مارس/آذار ايف هنا وسكوموسكو هذا العام. وفًقا ملسؤول روسي، كانت الزًّيرة الرائسية اللبنانية إىل م

دميري ق بني الرئيسني، عون وفال(. متيزت الزًّيرة ابجتماع مغل4(، عالمة فارقة يف العالقة بني اجلانبني)2019)
مساعد  وشاكوف،أوري ن اجلانب الروسي وزير اخلارجية الروسي، سريغي الفروف، ويبوتني، حضره أيًضا ع

ومستشارة  ،جربان ابسيل جية،الرئيس، والسكرتري اإلعالمي، دميرتي بيسكوف، وعن اجلانب اللبناين وزير اخلار 
حيال ملفات  جلانبنيني االرئيس، مرياي عون، عن اجلانب اللبناين. خلصت الزًّيرة إىل خطوط تفاهم عامة ب

 االقتصادي.و لتجاري اادل النازحني والنفط والغاز والتعاون الدبلوماسي والعسكري واألمين واملايل والتب
 

ا ب الروسي، نظرً ع اجلانمقة بعد أسابيع قليلة، زار ابسيل موسكو جمدًدا، يف سياق سعيه الدؤوب لتعزيز العال
وحه الرائسي طاء لطمفر غأدواًرا مباشرة ووسيطة قد ت و  لتأثري موسكو يف اجلوار السوري، واحتمال لعبها

بيل املثال، ف على س، من حتال(. والعالقة مع موسكو الرباغماتية أكثر قبواًل لدى اجلانب املسيحي5مستقباًل)
  ريب.مع إيران احملافظة دينيًّا وصاحبة العالقة املتأزمة دوًما مع دول اخلليج الع

 



 

جًئا آلخر، إن كان اليض ضد التحر امي، ي وايل ابسيل صعوده حمليًّا عرب مسارين، أواًل: ويف موازاة الوضع االقلي
بالط، لدرزي، وليد جنلزعيم اثل امسورًّيًّ أو فلسطينيًّا، والتصعيد كالميًّا وسياسيًّا ضد أقطاب سياسية حملية 

ملسيحية ة يف األوساط االشعبي بعضا، و ورئيس جملس النواب، نبيه بري. هذا املسار األول مينح ابسيل زمخًا سياسيًّ 
ار الثاين، ف. املسلطائحصرًا، سيما أن خطابه يرتكز على إعادة احلقوق املسيحية املهدورة منذ اتفاق ا

رب ف منذ هناية احلالطوائ عماءواألصعب، هو العمل على حتقيق إجنازات خدماتية وريعية متاًما كما يفعل بقية ز 
وظيف موالني تية )أي كوممهمة استعادة حقوق املسيحيني، اإلمساك ابلتعيينات احل األهلية؛ ذلك أن يف صلب

فة بني ، فإن أية مناكملعادلةذه اهمن املسيحيني داخل الوظائف احلكومية(، متاًما مثل بقية زعماء الطوائف. ووفق 
ت وحقوق لتعيينااال يحابسيل، بصفته ممثاًل للمسيحيني ومدافًعا عن حقوقهم، وزعماء الطوائف األخرى، 

 املسيحيني فيها، ينعكس إجيااًب عليه.  
 

لدرزي، وليد االزعيم و ري، بيف هذا السياق، ت فهم التوترات الناشئة بني ابسيل من جهة، وبني الرئيس نبيه 
ره كالعب ، وي ظهواهمجنبالط، من جهة اثنية. إصرار ابسيل على مناكفة زعماء الطوائف، يرفعه إىل مست

 مفقود منذ هناية احلرب األهلية وبدء عهد الوصاية السورية. مسيحي 
بصفتها  عالقته مبوسكو،خاصة ل مهيةالبد من قراءة هذا الصعود والثقة يف إطار إيالء زعيم "التيار الوطين احلر" أ

 القوة الصاعدة يف اإلقليم، ورمبا الضامنة لدور رئيسي يلعبه مستقباًل.
  

 ابسيل ظاهرة إقليمية
 

اهرة "حزب هللا"، ظ ياره معلف تل وزير اخلارجية اللبناين، جربان ابسيل، بعالقته املميزة مع روسيا وحتايشك   
السوري،  ًّيًّ يف اجلوارا رًّيددورً  إقليمية أيًضا؛ إذ أييت صعوده يف حلظة سياسية مواتية يف املنطقة: تلعب روسيا

عهد  لف لبنان طوالدارة مبإبفت بارات العسكرية اليت ك ل   ومتلك نفوًذا يف أجهزة أمنية سورية من ضمنها االستخ
مًشا من تركيا، متلك هاإيران و و ئيل الوصاية وما بعده. والواقع أن روسيا بعالقاهتا املتشعبة مع دول اخلليج واسرا

 اخل اللبناين.  الدتهان هبا يفة ال يست قو املناورة السياسية، ال يبدو متوافرًا لدى الوالًّيت املتحدة، رغم أهنا ما زال
يف املقابل، تبدو إيران مقبلة على انكفاء وإعادة متوضع نتيجة ضعف مواردها، وابلتايل قدرهتا على تسديد كلفة 

(؛ ذلك أننا اليوم نقف أمام أزمة مالية تتكشف تباًعا، وما زالت يف 6وكالئها، كما ظهر يف تقارير غربية)
 43(، إىل 2018لعام  2017( )هناية عام 7مليارات دوالر) 104من بداًّيهتا. تقلصت املوازنة اإليرانية 



 

(، واخنفضت إىل النصف بعد شهور من بداية العام اجلاري. مبيعات النفط اإليرانية وصلت إىل أقل 8مليارًا)
 (. 9مستوى هلا منذ عقود )مئة ألف برميل وفًقا لوكالة رويرتز()

 
، لداخل اللبنايناا يف ياسيًّ البد أن ينعكس هذا االخنفاض غري املسبوق على قدرة "حزب هللا" على املناورة س

ء ية، وطالت حلفازب علنى احلوحتديًدا حيال تبين قضية املؤمتر التأسيسي. وابلفعل، ابتت إجراءات التقشف لد
ثاحل اض املرتقب يف قدرةابتوا يبحثون عن خيارات أخرى لتمويل نشاطاهتم. هذا االخنف ل فرصة أيًضا زب مي 

م املسيحي ع الزعيمربى لباسيل، ذاك أن احلزب سيزيد من االعتماد على حلفائه، وقد ي قدم على مقايضة ك
 الصاعد من أجل ضمان قانونية سالحه. 

 
 املؤمتر التأسيسي

 
ر نظيم، عندها أاثالح الت سابلبحث يف يف بداية التدخل املثري للجدل حلزب هللا يف سورًّي، ارتفعت املطالبات

ر أتسيسي وطين عنوانه: بناء ، عْقد "مؤمت2012احلزب، وللمرة األوىل على لسان أمينه العام يف يونيو/حزيران 
ليس على و لوطنية لشرائح ا(. كما جاء على لسان نصر هللا، ي نتخب املؤمتر على أساس "تركيبة ا10الدولة")

ثل ركيزة ألي حبث يف االسرتاتيجية ا أساس طائفي أو مناطقي". لة ط السالح ابلدو عية لربلدفاوهذا املؤمتر مي 
لسالح، يتحدث ااعه عن ق دفوجهازها التمثيلي. وكالم نصر هللا مل أيت خارج السياق؛ ذلك أن احلزب ويف سيا
شيعة حفة عددًّيًّ للا جموهنغم كعن شرعيته وفًقا للطائف. كما يربط التنظيم يف خطابه السياسي بني املناصفة، ر 

ص لة تعويض عن نقنا مبنز هالح والسنَّة، من جهة، واالعرتاف بشرعية سالح "املقاومة" من جهة اثنية، وكأن الس
حصاءات غري ت واإلتخاابيف احلصة الشيعية يف توازانت السلطة، مقارنة حبجمهم العددي، حبسب جداول االن

 الرمسية.
 

املرتدي، ي ظهر "حزب هللا" اتكااًل أكرب على احللفاء احملليني، وخباصة "التيار الوطين  اليوم، ونتيجة الوضع املايل
ا  ث  له من ثقل مسيحي، للحفاظ على موقعه الداخلي ودرء املخاطر. ولذا، ي الَحظ سلوك حذر جدًّ احلر" ملا مي 

ه، ولو عرًضا، خبطوط محراء  للتنظيم يف التعاطي مع التيار، كما ظهر يف عقاب النائب، نواف املوسوي، عند مس  
مل تكن واضحة قبل سنة أو اثنتني؛ ذاك أن النائب عن "حزب هللا"، ويف سياق هجومه على زعيم حزب 
"الكتائب اللبنانية" النائب، سامي اجلميل، قال: إن الرئيس اللبناين احلايل، ميشال عون، جاء ببندقية املقاومة، 

ة الرئيس الراحل، بشري اجلميل. مثل هذا النقد مل يعد مقبواًل لدى احلزب. وليس بدعم إسرائيلي، كما يف حال



 

وهذه سياسة تنسحب على مسائل أخرى يبدو أن للحلفاء اليد الطوىل يف اختاذ القرارات فيها، فيما ينكفئ 
اقع، أن احلزب احلزب على معاجلة أزماته الداخلية، والتحدًّيت املتزايدة يف سورًّي واإلقليم. ومن عالمات هذا الو 

(. 11تراجع عن مطالب داخلية سابقة، من قبيل تفعيل اهليئات الرقابية وحىت مالحقة احللفاء يف ملفات الفساد)
( إحصاء جديًدا للطوائف يف لبنان، ورد فيه أن 2019"الدولية للمعلومات" نشرت الشهر املاضي )يوليو/متوز 

ماليني  5.5بعد الشيعة والسنَّة، تباًعا. حبسب اإلحصاء، يتوزع  املسيحيني مبجموع طوائفهم يف املرتبة الثالثة
٪ فقط(، ومليون 30ألف مسيحي )بنسبة  686مليون من غري املقيمني(، على مليون و 1.3لبناين )بينهم 

(. وفق هذا اإلحصاء، حىت املثالثة بني السنة والشيعة 12ألف سين) 721ألف شيعي، ومليون و 743و
، انهيك عن املناصفة احلالية.( غ13واملسيحيني)  ري عادلة عددًّيًّ

 
ورة ر التأسيسي وضر املؤمت ح عنرغم نتيجة هذا اإلحصاء ومتثيلها فرصة مواتية، مل خيرج عن "حزب هللا" أي تصري

القدرة واًل ابلسالح و معين أ نظيمإعادة النظر يف الرتكيبة اللبنانية من خالل إعادة توزيع املناصب؛ ذلك أن الت
 سكرية واألمنية، ويستعيض هبما عن أي نفوذ إضايف يف السلطة اللبنانية.الع
 

تقدم ابسيل اعًما لدظهر والالفت أن "حزب هللا" ال يلوذ ابلصمت فحسب حيال مطالبه السابقة، بل أيًضا ي
  األخريواجهة بنييف امل ريًاحيال خصومه، كما هو األمر يف التعيينات، أو يف حوادث أمنية، ومنها ما حصل أخ

" أعلن على لسان أمينه (. كان "حزب هللا14وبني الزعيم الدرزي، وليد جنبالط، على خلفية حادث قربمشون)
م بدو احلزب اليو يل، لكن لعادالعام، حسن نصر هللا، جمموعة وعود انتخابية من مكافحة الفساد، إىل التوظيف ا

لتعرض لسالحه، اان عدم لضم هة الداخلية عرب احللفاءوكأنه يف تراجع شامل عن وعوده، ويركز على أتمني اجلب
 حىت لو كالميًّا. 

 
ذاك أن "حزب هللا"، بصفته الالعب األقوى لبنانيًّا، لن يقبل يف ظرف إقليمي خمتلف، دخواًل روسيًّا على خط 

اتفاق التعاون السياسة اللبنانية، من بوابة ابسيل وحلفاء النظام السوري. بيد أن احلزب ختلى مثاًل عن دعم 
(، بعد استنفار عناصره يف القلمون ضد قوة من 2018الروسي منتصف العام املاضي )-العسكري اللبناين

(. أاثرت احلادثة حفيظة 15الشرطة العسكرية الروسية على خلفية خالفات حول التموضع واالنتشار يف املنطقة)
سنتني من القتال والتعاون على أكثر من جبهة يف احلزب، كوهنا أشرت إىل بدء عالقة خمتلفة مع الروس بعد 

الداخل السوري. فمن النقاط اخلالفية: التنسيق اإلسرائيلي مع روسيا حيال قصف أهداف إيرانية، واحملاداثت 
األمريكية حيال الوجود اإليراين. واملسؤولون الروس، وفًقا ملصادر دبلوماسية، يؤكدون دوًما أن العالقة مع -الروسية



 

ان يف سورًّي تكتيكية وليست اسرتاتيجية. هذه احلساسية حيال الدور الروسي تنعكس على لبنان أيًضا، إير 
ووصفها األمني العام حلزب هللا يف مقابلة تليفزيونية له، وحتديًدا عند قوله: إن "تنسيقنا يف سورًّي هو مع السلطة 

 (. 16السورية ومل يكن يوًما مع روسيا")
 

ن "املؤمتر حلديث عقط اس"حزب هللا" داخليًّا، وصعود ابسيل على الساحة اللبنانية،  يف ظل إعادة متوضع
 .السالح رعيةالتأسيسي" وإعادة النظر يف الطائف، وابت الرتكيز األساسي يتمحور حول محاية ش

 
 خامتة

 
سية اللبنانية من امللفات السيا ةمقارب حنو إن لألزمة املالية اإليرانية أتثريًا على الواقع اللبناين؛ إذ تدفع حزب هللا

لة، بعضها ربى مقبت كموقع دفاعي، هبدف إبعاد سالحه عن النقاش السياسي يف الداخل، واالهتمام بتحدًّي
لثاين . أما العامل ااخلليج يف اإليراين-تنظيمي نتيجة تراجع التمويل، وبعضها إقليمي يف ظل االشتباك األمريكي

ر، جربان يار الوطين احلعيم التز ولة واقع اللبناين فيتمثل ابلدور الروسي الصاعد، وحمااملؤث  ر يف إعادة صياغة ال
 حبد أقصى. 2022ابسيل، جتيريه ملصلحته يف املعركة الرائسية املقبلة عام 

 
العام املاضي  لنيابيةاابت من الواضح أن "حزب هللا" ختلى عن أجندته االصالحية اليت تبناها قبيل االنتخا

ملتواصلة مع واجهة ا امل(، ألهنا ستنعكس سلًبا عليه وعلى عالقته حبلفاء أساسيني حيتاج لدعمهم يف2018)
هللا"  فامهني مع "حزبتا حبكم ادرً الوالًّيت املتحدة وإسرائيل. يف مقدم قائمة احللفاء، جربان ابسيل، الذي ابت ق

د قيل حلزب هللا، ضع احلالتمو ساسة. يبقى أن اورئيس جملس الوزراء، سعد احلريري، على إدارة ملفات خدماتية ح
األوراق  ، قد ي عاد خلط. حينهاانيةاألمريكي، وتعايف املالية اإلير -ال يدوم يف حال تراجع منسوب التوتر اإليراين

 ابلداخل اللبناين ابجتاه خمتلف، رمبا عرب إحياء مطلب "املؤمتر التأسيسي".
 

______________________________________________________ _ 
  بريوت.ألوسط يفالشرق لمدير االتصاالت واإلعالم وابحث مقيم يف مركز كارنيغي  :د. مهند احلاج علي*
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