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 الجمود الماضية، األيام في نصرهللا، حسن السيد هللا لحزب العام األمين ألقاها التي الثالث الكلمات خرقت

 والرواتهب الرتهب سلسهلة صهعيد علهى كبهر  مشهكلة ال أن ذله  جديهد، أي عليه  يطرأ لم الذي الداخلي السياسي

 تلجيه  إمكانيهة حهو  الماضهية القليلهة األيهام فتهرة فهي شها  مها أن   كمها أكثهر، ال وقهت مسهللة إقرارهها بهات التي

 على ،(ضمنا) المستقب  تيار باستثناء الكبر ، السياسية القو  إجما  نتيجة واقعي غير بدا النيابية، االنتخابات

 . لالنتخابات الجديد القانون أساس على االستحقاق هذا إجراء

 الهزيمة كأس تجّرع السعودية على

هت وقد  هها وكان وداخلي ا ، وإقليمي ا   إسرائيلي ا   ات جاه، من أكثر في رسائ  هللا نصر السيد كلمات وج   تله  أهم 

 يلقهي والتهي هللا لحهزب العهام األمهين إلهى بالنسهبة األههم الثابتهة المناسهبة محهرم، مهن العاشهر يهوم في ألقاها التي

لة كلمة خاللها  .وتاريخي ة وديني ة سياسي ة بمعان   محم 

 مهع الصهرا  صهعيد علهى دالالت مهن حملت  لما األهم هي العاشر يوم في هللا نصر السيد كلمة كانت وإذا 

 .قضي ة من أكثر حو  بينها ما في تقاطعت الثالث الكلمات فإن   اإلسرائيلي، العدو

 قبه  المعاكسهة بهالهجرة وينصهحهم اإلسهرائيليين ليصهدم العاشهر ذكهر  هللا لحهزب العهام األمين اختار وقد

ال   من  أراد خطاب عبر األوان، فوات  أن دون مهن األقه ، على تلجيلها أو الحرب، لمنع ردعي ة رسالة توجي  أو 

 .مواجهتها على قادر غير هللا حزب أن   ذل  يعني

 فلسهطين فهي المسهتوطنين اليههود إلهى جهرأة   وأكثرهها الرسهائ  أقسهى مهن واحهدة   وج   هللا نصر السيد لكن 

 . الحرب نشبت إذا للمغادرة فرصة أمامهم تكون لن ألن  منها أتوا التي الدو  إلى العودة منهم طالبا   المحتلة،

 نسهه  إمكاني ههة أن   مههّد اه جههوهري لسههبب وذلهه  االعتبههار، عههين فههي أخههذها العههدو قههادة علههى رسههالة وهههي

 كانهت بعهدما ومباشهرة، متدحرجة حرب   نشوب إلى سيّد ي لبنان على إسرائيلي عدوان عبر الجديدة التوازنات

 .مباشر وغير محد د   بشك    اللحظة هذه حتى تدور

 جانهب إلهى يقاته  الحهزب: اآلتهي الشهك  على كانت اليوم حتى دائرة كانت التي الهاوية حافة لعبة أن   ذل  

 االسههتثناءات بعهه  مههع سههوريا، هههي المواجهههة وسههاحة المعارضههة، فصههائ  تههدعم وإسههرائي  السههوري النظههام

 .عليها موضعي ة وردود للحزب أهداف على بهجمات المت صلة

 فههي مشههروعهما هزيمههة عههن التعههوي  سههيحاوالن األميركيههة واإلدارة اإلسههرائيلي أن   هنهها التحههذير يجههب 

 .لبنان يكون قد آخر، مكان   في مفترض بانتصار والعراقي السوري الميدانين

ى مهها محههور بكههون ناتانيههاهو بنيههامين العههدو حكومههة رئههي  ويتسههل     ضههمنا ، يقهه  العربههي باالعتههدا  يسههم 

 السهعودية تقه  الفلسهطينية القضهية لتصهفية مسهعى ظه    فهي هللا وحزب إيران على حرب شن   مع علنا ، وأحيانا

 . األحداث على كبير تلثير ذات غير لكن أخر  عربية ودو  واألردن ومصر اإلمارات ومعها رأس  على
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 هههذا جيههدا   تههدر  التههي حمههاس، أي فلسههطين، فههي المقاومههة حركههات أبههرز تحييههد علههى الههدو  تلهه  وتعمهه  

 إال   المرحلهة لصهعوبة إدراكهها بهرغم يهتم، أن األمر لهذا تسم  لن الحركة أن   قيادييها أحد من ُعِلم وقد المسعى،

 .األخيرة لوثيقتها المتعد دة التلويالت برغم المقاوم خيارها على تزا  ال أن ها

 ههزيمتهم، باسهتثمار ألعهدائها تسهم  لهن المقاومهة: واضهحة هللا نصهر السهيد رسهالة تبدو األحوا ، ك  في 

 مهرورا   طههران مهن يمتهد   محهور ووراءهها المقاومهة سهتحميها التي الحقيقة هذه تقب   اآلخر المحور على ويجب

 علهي الكبيهر القيهادي ذكهر  فهي أم  خطاب  في هللا نصر السيد علي  أك د الذي نفس  األمر وهو. ودمشق ببغداد

 .خسارت  تقب   إلى اآلخر المحور بدعوت  الدين، ناصر محمد الشهادة في وأخي  العاشق

 لبنههان، علهى الحهرب فهت  علهى قههادرة إسهرائي  تكهن لهم اليهوم، حتههى 2006 العهام منهذ أن ه  التهذكير ويجهب 

ههت إسهرائي  فإن   سوريا، في هللا حزب بها قام التي العسكرية والمواجهات السورية الحرب بدء مع ولكنها،  وج 

 الحهزب، لقهادة نوعي هة اغتيهاالت تنفيهذ علهى وعملت سوريا، في للحزب المعادية المجموعات دعم نحو جهودها

هة السالح شاحنات طرق واعتراض أ دون من الحد ، هذا عند ووقفت. لبنان إلى المتوج   قواعهد خرق على التجر 

 .لبنان في االشتبا 

 السهيد أن   جي هدا   يهدر  اإلسهرائيلي أن   ذله  صوتية، قنبلة أو نفسي ة حرب إطار في الخطاب يكن لم هنا، من

 ومصهداقي ة أهمي هة تمامها   يعلهم اإلسرائيلي الجمهور أن   كما. تنفيذه على قادرا   كان إذا إال   تهديدا   يطلق ال نصرهللا

 . شاملة إقليمية حرب   من تحذيرية رسالة يوج   الذي هللا نصر السيد ب  يُدلي ما

 سهوريا علهى حربها   شهن   إذا أن   العدو يعرف أن يجب أن   سابقا   هللا نصر السيد قال  بما التذكير يجب وهنا، 

 آالف لمئهات األجهواء تفهت  فقهد. إسهرائيلي ا سهوري ا   أو إسهرائيلي ا   لبناني ها   القتها  يبقى أن معلوما   فلي  لبنان على أو

 أصهب  المقاومهة فمحهور المعركهة، ههذه فهي شهركاء ليكونهوا والعربهي اإلسالمي العالم أنحاء ك  من المجاهدين

 .واحد بمصير   معني ا  

 مهع التعهاطي موضهو  فهي األهميهة غايهة فهي رسهالة توجيهه  مهع تقاطع بالخطر هللا نصر السيد استشعار 

 ،"بطريقتنها سهنعالج "فهـ السياسهية، بهالطرق يعهالج لهم إن األمهر ههذا أن   إلهى النظر الفتا   اإلسرائيلية، الخروقات

 حديثه  مهع تتقهاطع بإمتيهاز أمني هة رسهالة أن ها كما كاملة، جهوزي ة   في الحزب أن قِبل  من أخر  رسالة ذل  وفي

 .الجرود معار  بعد التكفيرية الجماعات ضع  عن

 والعههراق سههوريا فههي داعهه  تنظههيم هزيمههة مههن قلههق اإلسههرائيلي العههدو أن   االسههتخال  ببسههاطة ويمكههن 

. اإلسهتراتيجية دالالتهها بكه  وحلفائ  هللا حزب يحق قها التي المتالحقة االنتصارات ومن للبنان الشرقية والحدود

 المقاومهة احهتال  تشهتم  محتملهة حهرب محاكهاة إطهار فهي المحتلهة، فلسطين شمالي كبر  مناورة إلى لجل وهو

 .األعلى الجلي  في مستوطنات

 خهار  األمهور مسهار لكيفي هة تمامها   مقهد ر وغيهر مسهي   غيهر أميركهي رئهي  بوجهود يتسهل   العدو أن   كما 

 األمهر كهان وإن ذل ، على مثاال   سو  إيران مع النووي االت فاق من لالنسحاب تلميح  ولي  المتحدة، الواليات

 .إيران مع النووي باالت فاق تماما   خاص ة وغير بالمنطقة، تتعل ق أميركي ة سياسي ة بحسابات يتعل ق
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 الهدفا  وزيهر أطه    ولغيرهها، إلسهرائي  هللا نصهر السهيد تحهذيرات على ساعات بعد أن   الُمالحظ من وكان

ف، اليميني ،ليبرمان أفيغدور اإلسرائيلي  سهوريا في انتصر قد األسد بشار السوري الرئي  أن   ليعترف المتطر 

 . من  تقترب بدأت معتدلة وعربي ة أوروبي ة كثيرة دوال   وأن  

 غيهر إسهرائي  أن   إلهى يشهير مها المنطقهة، فهي دورهها تفعي  إلى األميركية اإلدارة دعا المقاب ، في ولكن  ، 

 المتزايهد، اإليرانهي النفهوذ وخاصهة بدق هة، السهوري المسهرح تطورات تراقب ولكن ها العدوان، مسللة في حاسمة

 . السوري المسرح على يإسرائيل إيراني صدام عن الحديث ألوان  السابق ومن

 سهمع عهون ميشها  العمهاد الجمهوريهة رئهي  أن   الحهر الهوطني التيهار في أوساط من ُعِلم   األثناء، هذه في 

حهت األخيهرة، الفرنسهية ـه األميركية رحلت  هام  على "غربية رسائ "  علهى تقهدم أن يمكهن إسهرائي  أن   له  لم 

 كاسههرة لصههواري  مصههانع إقامههة عههن اإلسههرائيلي اإلعههالم فههي يُثههار بمهها ربطهها   لبنههان ضههد كبيههر عسههكري عمهه 

 .لبنان أرض على للتوازن

 طلبهوا قهد اإلسهرائيليين بهلن   تُفيهد حماس، ومنها فلسطينية، فصائ  لد  معلومات مع األمر هذا تقاطع وقد 

 اسههتهدافها يهتم   ال لكهي السهفارات تله  تواجهد قمنهاط اإلسههرائيلية الحكومهة إبهال  غربي هة سهفارات مهن فتهرة منهذ

 . لبنان على ُمقبلة غارات أي ة في بالخطل

 تكهن لهم التهديهدات تله  أن   ات ضه  وقهد لبنهان، تهديد إلى العدو فيها يلجل التي األولى المرة ليست أن ها على 

 . الحجري العصر إلى بإعادت  لبنان تحذير عبر كالمية، تهديدات سو 

 إلهى يهدفعها قهد مها المنطقهة فهي القهو  مهوازين لواقهع إدراكها إلى يعود العدوان، هذا بشن   إسرائي  وتردُّد 

 . اللبنانية األرض على حماقة بلي ة القيام تجن ب

 خط هة مهن للمنطقهة يحها  مها خطهورة مهن هللا نصهر السهيد منه  حهذ ر مها الصهعيد، ههذا على األهم أن   على 

 علهى إسرائي  تق  بينما علم، غير عن أو مقصودة سياسة عبر ذل  كان سواء الكردية، القيادات تّد يها للتقسيم

ضين رأس  . السياسة تل  على المحر 

 فمهن التقسهيم، ههذا إلهى بالهدعوة والسهعودية المتحهدة الواليات ات هم عندما واضحا   هللا نصر السيد كان وإذا 

 إلهى يههدف وكهان ،2006 تمهوز عهدوان فهي إسهقاط  تهم   الهذي الجديد األوسط الشرق مشرو  استحضار المفيد

 . ومذهبي ة وطائفي ة عرقي ة أس  على المنطقة تقسيم

ضهة دولهة أكثهر وههي السهعودية إلهى سيصه  المنطقهة تقسيم أن   من هللا نصر السيد حذ ر وقد  . للتقسهيم معر 

ه أن يجب فإن نا مذهبي، خطاب في الخوض دون ومن  السهعودية، فهي الشهرقية المنطقهة أن   الصعيد هذا على ننو 

 إليه  يلتفهت أن يجهب أمهر وههو النفطيهة، الثهروة حيهث مهن العهالم فهي األغنهى المنطقة هي الشيعية، الغالبية ذات

 كمها. العهراق تقسهيم إلهى بدعوتها بالنار تلعب أنها يبدو التي السعودية في الحاكمة العائلة رأسهم وعلى الجميع،

 أبنهاء مهن ههم المنطقهة تله  فهي النفطهي القطها  فهي العهاملين مهن المئهة فهي 90 من أكثر أن   القو  الُمفيد من أن  

 .الشيعية الطائفة

 الهداخلي واالقتتها  التقسهيم إلهى مصيرها سيّو  التي األخر  الخليج دو  على أيضا   ينطبق التقسيم خطر

 .العراق تقسيم دعمت ما إذا
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 األو   المنطقهة، فهي تهاريخيين مشهروعين بوجهود باسهتمرار التهذكير يُعيد هللا نصر السيد أن   الواض  ومن

ة والدة لمنع المقس م بتقسيم ينادي  مشهد دا   المقابه ، المحهور فهي القهو  بجمهع يطالهب والثهاني إسهرائي ، تواج  قو 

 .التقسيم ومواجهة الثاني المشرو  لتحقيق الجميع يتحر   أن ضرورة على

ة رسالة هللا نصر السيد وج   كما  . الداخلي اإلستقرار حفظ: للحزب اللبنانية المسل مة على التشديد عبر هام 

 مهل  لبنهان تجنيهب إلهى سهعيهما في وللحكومة عون ميشا  للرئي  الئقا   مخرجا   تلمين  عبر جيدا   عناه أمر وهو

 . القانون هذا مع شاملة داخلية مواجهة إلى دعوت  دون من الحزب، على المنتظرة المالية العقوبات

 اللهوم توجيه  دون من التحد ي، عن بعيدا   القو ، مختل  بين والتالقي التواص  إلى دعوة أطلق كان وهو 

ه  مههن اللبنههانيين مك هن التحههد ي عههن اإلبتعهاد" أن   إلههى مشههيرا   األخهر ، القههو  مههن أي    إلهى  فههي" حهه  إلههى التوص 

 ". خطير استحقاق   أمام البلد كان" أن بعد والرواتب، الرتب سلسلة موضو 

هر السهعودية أن   مهن حذ ر كلمات ، وفي سجالي، خطاب أي عن ابتعد وقد   وجهر   جديهدة، الصهطفافات تحض 

ها وخشهية السعودية إلى اللبنانية األطراف بع  زيارة إلى تلمي    في داخلية، مواجهة إلى لبنان  عهن ينهتج قهد مم 

 . سياسية مواق  من األمر هذا

هة السهتنهاض تحضهير بمثابهة تعهد   الزيهارات تل  أن   الصعيد هذا على وُعِلم   كهالقوات األطهراف بعه  هم 

 14 بقهو  يُعهرف كهان مها قهو  جبههة تصهد   رأب سهبي  فهي المسهتقب ، تيهار وبالطبع الكتائب وحزب اللبنانية

 .آذار

 بالعمهاد أتت التي البالد في الكبر  بالتسوية ملتزم الجميع كون تنج  أن الجهود لهذه المقد ر غير من لكن 

 .للحكومة رئيسا الحريري سعد المستقب  وبزعيم رئيسا   عون ميشا 

 انتشهار ظه    فهي وأمني هة، سياسهي ة قالقه  اليجهاد محاولهة مهن داخلهي بقلق هللا نصر السيد استشعر هنا، من 

 أي فهي الهدخو  تجن هب إلهى اللبنانيهة األطهراف بعه  دعها وههو. الحاليهة الحكومهة سهقوط فرضهية حهو  أقاوي 

 هللا حهزب أن   مهواز، سهياق   فهي أك هد، عنهدما دالالت ذا كهان كالم  لكن وأميركي، سعودي بدفع داخلية، مواجهة

 .تلسيس  منذ ل  وضع   أقو  في

 كمها فيها اإلستمرار على تشديده عبر للحكومة الغطاء توفيره مع اإلستقرار حفظ إلى دعوت  تقاطعت وقد 

 القهانون وفهق النيابيهة االنتخابهات وإجهراء المّسسهات عمه  تفعيه  علهى تشهديده ومع ،"اإليجابي التعاون" على

 .لالنتخابات األخير

 وطبيعيهة، روتينية الزيارات تل  أن   السعودية زائري لمواق  متابعون يقو  الرأي، هذا مقاب  في ولكن، 

لت وقد ا أكثر ُحم   النائهب زيهارة كهون عهن فضهال   اآلراء، وتبهاد  المواق  استعراض إطار في وتلتي تحم ، مم 

 . الجديدة السعودية القيادة إلى بالنسبة" تعارف" زيارة كانت المثا ، سبي  على الجمي ، سامي

 أن   علمهها   واقعي ها ، اللقهاءات ههذه خلفيهة فهي ومخططهات أجنهدات عهن الحهديث ههّالء إلهى بالنسهبة يبهدو وال 

  سهوريا مهع التطبيهع لفرض اآلخر للمحور الحثيثة المساعي ضوء في خصوصا   برأيهم، الصحي ، هو العك 
 القهوات بحهق االتهامهات أن   ههّالء ويهر  .بهلخر أو بشهك    له  رهينهة الحكومهة ووضهع فيه ، لب  ال واقع   كلمر  

م من هي والكتائب  .االستقرار تسم 
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 الهداعي الحهزب موقه  على األخير بخطاب  أصر   نصرهللا السيد أن   إلى آذار 14 قو  في البع  ويشير 

 مههن بههالحروب الهدخو  قههرار يمله  مههن: يسهل  الههبع  وهههذا اإلقليميهة، الصههراعات كه  فههي طرفها   لبنههان لجعه 

 عدم ؟

 محههاوالت علههى المههرة، هههذه حههاد   وبشههك    التههذكير، األخيههر خطابهه  فههي أعههاد قههد هللا نصههر السههيد أن   علههى 

 هذا أن   علما   المنطقة، في محورها خسارة حو  المكابرة بمحاولتها ربطا   الداخلي، االصطفاف إلعادة السعودية

 .عليها االنتصار هذا تداعيات من اإلمكان قدر التقلي  فعل  السعودية مقدرة في ما وك  ينفع لن األمر

 المهد   تجليهات إحد  وهي الظاهرة، تل  هللا لحزب العام األمين تناو  داع ، بعد ما لمرحلة استعداد وفي 

هة هللا نصهر السهيد وضهع وقهد الظالمهي، الوههابي الفكهر ههو التكفيري المد   هذا في واألص  التكفيري،  أمهام األم 

 المعركهة حسهم يجهب أن ه  مّكهدا   بهراء، منهها اإلسهالم كهون الصهعيد هذا على حاسما   موقفا   تق  لكي مسّولياتها

 .داع  مع وجودي ا  

هه  وقههد  ههة مواجهههة رسههالة وج   خههرائط رسههم إعههادة بههاب مههن عودتههها، مههن تحههذيره عبههر الريههاض إلههى هام 

 بله  وقهد الشهما ، فهي وخاصة اللبناني، بالمسرح العبث محاولة إلى فيها، بهزيمتها ربطا   المنطقة في التحالفات

هد النصهر تسهرق لهن هنها والسهعودية سهتقطع، البلهد ههذا إلهى سهتمتد   التهي اليهد بلن   تهديده مع أوج  التحذير  المعم 

ون قد الذين اللبنانيين بع  إلى أيضا   موج   التحذير أن   علما   بالدماء،  .السعودي المخط ط إلى ينجر 

 اإلقليمهي والسهالم األمن على خطر" من السعودية تمثل  ما بمواجهة الوضوح بالغة رسالة كانت هنا، من 

 ."إسرائي  جانب إلى

 والتقهارب الحهوار أمهام مفتوحها   البهاب تهر  هللا نصهر السهيد أن   المفيهد من كان المعطيات، تل  ك  وبرغم 

هه  وهههو. اإليرانههي-السههعودي  علههى الحفههاظ يمكههن حيههث الحههوار هههو الطريههق أن   قههائال   السههعودية حكههام إلههى توج 

 . الجميع وكرامات الجميع مصال  يحفظ بما وضمانات تسويات إلى الوصو  ويمكن المصال 

 أن   يعنهي األمهر ههذا فهإن   اليهوم، لهها جهوزي ة أعلى في المقاومة بلن   واضحا   هللا نصر السيد كون مع لكن، 

 علههى ُمقبه  أن ه  يعهرف الهذي والواثهق القهوي موقهع مهن به  الضهع ، موقهع مهن ليسهت الحهوار إلهى تله  دعوته 

 .وطويلة صعبة مواجهة

 إرتياح فلسطيني

في ههذه األثنهاء، عهاد الشهلن الفلسهطيني ليفهرض نفسه  فهي لبنهان عبهر ات فهاق المصهالحة بهين حركتهي فهت   

 وحماس في غزة، ما أسفر عن ارتياح  في الساحة الفلسطينية في لبنان وخاصة في مخيم عين الحلوة.

وُعِلهم علههى ههذا الصههعيد، أن  الفلسههطينيين فهي المخيمههات شهعروا باالنعكههاس اإليجههابي لهذل  االت فههاق علههى  

األوضا  المعنوية لالجئين ما يفت  الطريق أمام تفاهمات جديدة تكون الحركتين الكبريين عمادها، وخاصة في 

 عين الحلوة.

ة عم  حثيث على تج  نيهب مواقهع الشهتات الفلسهطيني فهي لبنهان وخاصهة ويقو  متابعون لهذا المل  أن  ثم 

 عين الحلوة، أي توتر، في سبي  التفر   لمواجهة ما قد يضر  بقضية الالجئين.
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ة سعي كبير من قب  فت  وحماس على االستمرار في عم  القيادة السياسية الموحدة للفصائ  وتعزيهز   وثم 

ليهات مركزيهة لمتابعهة األحهداث الطارئهة والتطهورات فهي ورفدها بغرفهة عمنشر القوة األمنية في عين الحلوة، 

ال ، منههع العنهه ، وثانيهها ، المخههيم. ثههم  الشههرو  فههي حههوار فلسههطيني شههام  يّس هه  لتوحيههد الرويههة فههي سههبي ، أو 

 الشرو  في حوار بناء مع السلطات اللبنانية يوف ر الحقوق الفلسطينية.

سهون مهن خطهر التهوطين، علهى قضهيتهم ويبدو التم س  بحق العودة الهدف األو  للفلسطي  نيين الهذين يتوج 

ال ، كما على لبنان ثانيا .  أو 

ه  إلهى معالجهة نهائيهة للخله  األمنهي القهائم فهي عهين الحلهوة.   ة عم  يجري هذه األيام في سبي  التوص  وثم 

د بين الفصائ  مّد اه عدم التراجع عن المطالبة بالحقوق الفلسهطينية، سياسهي ا  واجتماعي ها   لكن، هنا  موق  موح 

 واقتصادي ا ، وعدم االقتصار العم  على الشق  األمني.

مههن هنهها، سههيتم  اسههتثمار المصههالحة فههي غههزة فههي سههبي  تفاهمههات فلسههطينية فلسههطينية، وفلسههطينية لبنانيههة  

الجديهدة علهى للتوص   إلى حلو   جذري ة للحالة الشاذ ة للمتطرفين في عين الحلهوة. وستسهاعد األجهواء اإليجابيهة 

 توحيد الموق  الفلسطيني للقاء الجهد اللبناني الحاسم في سبي  الخال  من تل  الحاالت الشاذ ة.

وفي هذا اإلطار، يتم  العم  على توفير أجواء آمنة بين الفصائ  الفلسطينية، وبين الفلسطينيين واللبنانيين،  

لية بالمطلوبين داخ  المخيم إلى ا لسلطات اللبنانية، وهو أمر ال زا  مستمرا  هذه األيهام عبهر بعد تسليم الئحة أو 

 رفده بلسماء جديدة، كما أن   سيتواص  في الفترة المقبلة. 

أن  المعالجات كافة لهذا المل  يجب أن ترتكز على المبدأ األساسي بالنسبة إليهم وهو ويّك د الفلسطينيون  

 .ل  حماية العالقة مع الجوار اللبنانيالحفاظ على المخيم وتثبيت أمن  واستقراره، وكذ

ويطالب هّالء بإجراء مس  شام  عن المطلوبين كافة في المخهيم، وعهن االتهامهات القضهائية أو األمني هة  

هههة لهههم . وبينمهها يههرف  الفلسههطينيون االقتصههار علههى العمهه  العسههكري فههي المخههيم، باتههت الفصههائ  علههى الموج 

تخل ص مههن الحههاالت الفلسههطينية اإلرهابيههة فههي عههين الحلههوة، علههى أن اسههتعداد ألي عمهه  مشههتر  فههي سههبي  الهه

يحص  جهد مشتر  في سهبي  تسهليم بعه  اللبنهانيين المتواجهدين فهي المخهيم، األمهر الهذي سهيكون ملقهى علهى 

ال .   عاتق السلطات اللبنانية أو 

هة تقهد م علهى ههذا الصهعيد، لكن ه  تقهد م ال يشهفي غليه  الفلسهطينيين الهذين   وعلى صعيد الحوار مع لبنان، ثم 

يطالبون اللبنانيين بالمزيد، وخاصة رئي  الجمهورية العماد ميشا  عون الذي استقب  أكثهر مهن وفهد فلسهطيني 

 اللبنانية الفلسطينية على هذا الصعيد. عرض المطالب الفلسطينية. باإلضافة إلى عم  تقوم ب  لجنة الحوار

ة جهد كبير ال زا  ينتظر الفلسطينيين، ويبدو أن  األولويات اللبنانيهة ال تلحهظ الشهرو  فهي عمه    إال  أن  ثم 

جد ي لتحسين ظروف عي  الفلسطينيين، الذين، في موازاة ذل ، يدركون أن  للمرحلة اإلقليمية ظروفها، والتي 

 اجهة اإلرهاب بالنسبة إلى السلطات اللبنانية المختلفة.يتصد رها موضو  مو

لذا، من المهرج   أن يسهتمر  العمه  مقتصهرا  علهى تنسهيق أمنهي لبنهاني فلسهطيني، ومهن المنتظهر أن تهزداد  

الضههغوط اللبنانيههة علههى الفلسههطينيين للعمهه  علههى الههتخل ص مههن بههّر اإلرهههاب فههي عههين الحلههوة. لكههن مههن غيههر 
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كبير على هذا الصعيد وستستمر حا  المراوحة فهي ههذا المله  طهويال، كمها أن  المطالهب المرج   تحقيق خرق 

 الفلسطينية ال يبدو أن ها ستلقى آذانا  صاغية قريبا .

 


