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المجلججا الدسججتورط إبطججان القججايوي الضججري ي ف فججي قججرار ر هججات تم  ججُسجججف فججي اليججومين الماطججيين تطججو  

 في ال الد. رباكا  إحدث أالموازط لسلسلة الرتب والرواتب، ما 

ثاييجة،  هذه المفاجأة كايت إيجابية لناحية رفع سيف الضرائب عن رق ة الناس، ومن ياحيجة   من ياحية، فإي   

مجر سجتقوت السجلطة السياسجية بتداركجه فجي الفتجرة المق لجة، أد مصير السلسلة ورواتب الموظفين، وهو ه لم يهد  فإي  

وال تسجتطيع  السلسلة قائم ولم يُمجا  قايوي  كوي ال عالقة لقايوي السلسلة بإسقاط قايوي الضرائب، وبالتالي، فإي  

 الدولة إيقافه بذريعة تعطيف قايوي الضرائب.

جتدارك السلطة الحتمي لهذا المأزق سيحون دوي هذا السؤان عن مصجير السلسجلة، أ  لجى قجايوي إا بالنسج ة م 

ة مدروسجة ال ي ي  ب سياسجة طجرتمويف السلسجلة ع جر الموازيجة وهجو مجا يتطل ج و سيتم  أن عد  ا سيُ م  إه الضرائب، فإي  

 ،مجر علجى مفافحجة الفسجاد ومفجامن الهجدر فجي ا دارةي يشجتمف اأأمن الضرورط  ي  أكما  .تشمف الط قات الدييا

 الواقع الل نايي الطائفي. في ظف   مر ي دو مستعصيا  أوهو 

عجالي عجن ة ك يرة عن موافقتها على القجايوي ع جر ا ف في تراجع قوى سياسي  مر تتم   لفن المفارقة في اأ 

 .تهر عن المنحى الذط كايت تسلفه والهدف الذط توخ  إبطان القايوي الضري ي يع    ي  أ

القجايوي  ي  أحجون  ف الفرة ع ر تذكيره بما قاله سابقا  لى تلق  إوسارع رئيا الجمهورية العماد ميشان عوي  

قنجاة أأو. تججي. فججيأ مججا وردت أالمطعجوي فيججه صججدر فجي ليججان الموازيججة وخارجهججا وخجالف م ججدأ الشججمون. وقججد 

رئيا المجلا النيابي هجو مجن  ي  ألى إمن التن يه  أوللمزيد من إيعاش الذاكرة حون هذا الموطوع ال بد  :تهحرفي  

 على إقرار السلسلة ق ف الموازيةأ.  ا  كاي مصر  

لمالئجم، مجا خاذه الموقف القجايويي اث ات المجلا الدستورط مناعته ع ر ات  إطار ف في هذا ا ه يسج  ي  أعلى  

مات مسجؤولياتهما فجي طج إل ا يفجاق ومنجعد الهجدر والصجفقات والسمسجرات أيضع السلطتين التنفيذية والتشريعية 

ي يفقات السلسلة من دوي تف يد الط قات الفقيرة مصاريف هذه ي يغط  أللمان العات الذط من المفترض به  توفيرا  

 النفقات.

 

 دتحذير السفارات.. وموقف لبناني متشد  

ميركيججة والفريسججية ما اأجن يججة، ال سججي  يججات بعججس السججفارات اأأف عنججد مججا خرجججت بججه ق ججف يجججب التوق جج 

إلى رعاياها من عمليات إرهابيجة تنترجر الشجارع الل نجايي، وكجاي التركيجز مجن  وال ريطايية والفندية، بتحذيرات

ب حالجة هلجع ك يجرة فجي صجفوف الج الد، مجا سج    في ا  هام   ا  سياحي   عت ر معلما  الذط يُ  كازينو ل ناي ق ف بعضها على

 .المواطنين، واستياء لدى المسؤولين الل ناييين

قليلة على يججا  المقاومجة ول نجاي فجي تحريجر اأراطجي الل ناييجة مجن  وقد خرجت تلك التحذيرات بعد أيات   

 حة.فة المسل  المتطر  المجموعات

همية كاي من السفارة اأميركية في بيروت، فجي حجين أك ر ك ر واأالتحذير اأ ي  أم على هذا الصعيد لد وعُ  

جن يجة السجفارات اأ حون حق   مر سؤاال  تلقائي. ويطر  هذا اأ شفف  ب بهاها قد التحقت ي  أي دو  أي باقي السفارات

في إصدار تحذيرات كهذه من دوي تنسيق مع الدولة الل نايية، التي صدر عنها بيجاي مجن وزارة الخارجيجة ايتقجد 

جتلك التحذيرات  ة  . وقد دعا رئيا الجمهورية ميشان عوي المواطنين إلى عجدت ا يججرار وراء الشجائعات، خاص 



 
 30/09/2017  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  27رقم )                  

       
 

4 
 

ب بحالة هلع ك يرة في صفوف المواطنين والمقيمين، وبجذلك يفجوي رئجيا الجمهوريجة قجد يطجق بحجان ها تتس   ي  أ

ة، االقتصجججادية منهجججا علجججى وججججه لي جججالل نجججاييين كجججوي هجججذه ال يايجججات لهجججا تجججداعيات خطيجججرة علجججى اأوطجججاع المح

 .الخصوص، كما على االستقرار النفسي للمواطنين

فضف مجن أمني في ل ناي، على مستوى التهديدات ا رهابية، هو الوطع اأ ي  أف في لفن المفارقة هنا تتم    

 ر فجيمجن بجؤر التجوت   ا  منجي، بجالرلم مجن قجرن ل نجاي جغرافي جبعس ال لداي التي تطلق الشائعات حجون وطجعه اأ

 ده على الدوات. لى إسرائيف التي تترص  إ ط عا   سوريا والعراق، إطافة  

مفايات ل ناي مجن جهجة، وتلجك ال لجداي إة كفاءتها، مع الفارق الشاسع في ط يعة ومني  جهزة اأث تت اأأوقد  

إل للقيجات بعمجف إرهجابي، يت تخط جة تابعة لتنريم داعش كاعلن ل ناي بالفعف عن توقيف خلي  أخرى. وقد أ من جهة  

ة المجذكورة، التجي يرأسجها المصجرط فجادط إبجراهيم و بجخخر بالخلي جأ الرت جاطهم بشجفف   شخصا   19اعتقان  وقد تم  

 .مخيم عين الحلوة داخف ب بـأأبو خطانأ، وهو متوار  حمد علي الملق  أ

مجر هذا اأ ي  إط تهديد إرهابي، ال بف أر مواطنيها من و تحذ  أه ي تن   أجن ية ذا كاي من حق السفارات اأإو 

ب هجذا ي تتجن جأمجن اأهميجة بمفجاي لجوزارة الخارجيجة والمغتجربين  ي  أمن طمن مسؤولياتها، فقجد سجاد رأط  د  ع  يُ 

شجاعات التجي طجالق م جف تلجك ا إلجى إاأخيرة  أي تلجأمق لة ع ر بحث المسألة مع السفارات ق ف  ة  مر في مر  اأ

والتي ترافقت مع موجة مجن ا شجاعات والمعلومجات ليجر الصجحيحة التجي ايتشجرت بسجرعة علجى  ،ث تت كذبهاأ

 مواقع التواصف ا جتماعي المختلفة.

ث فجي إصجدار من تلجك السجفارات التري ج الجهات الرسمية الل نايية قد طل ت فعال   ي  أم على هذا الصعيد لد وعُ  

ق مجع ي تنس جأة تابعجة ل الدهجا، وتجم الطلجب منهجا مني جأجهجزة أمات خطيرة مجن ط معلوأة لدى توافر بيايات تن يهي  

مر إرهجابي. كمجا ُطلجب أط أت من جهزة الل نايية ع ر االتصان بوزارة الخارجية، لتأمين ما هو مطلون للت    اأ

رج ومجرج فجي تحدث حالجة هجولى الل ناييين إشاعات ن ا ي تقوت بذلك التنسيق لفي ال تتسر  أمن تلك السفارات 

 ة المق لة. المر  

ما فعلته ال يعني التشفيك بقدرة  ي  أبعس تلك السفارات أبلغت الجهات الل نايية التي راجعتها،  ي  أم لد كما عُ  

ك جر مجن منطقجة أرهابيجة فجي إمجن وهجي التجي كشجفت، وتفشجف، شج فات ة الل ناييجة علجى يشجر اأمني ججهزة اأاأ

 ها مع الوقت. أث تت خطأتلك ال يايات  ي  أالل نايي  د  ل نايية، وكاي الر  

هجا قجد نيجت بهجزائم ك يجرة فجي المرحلجة الماطجية، فإي  ذا كايجت التنريمجات ا رهابيجة قجد مُ إفي كف اأحوان،  

 ة عين الحلوة. تفوي ال تزان يشطة ع ر بعس الخاليا النائمة كما هو الحان مع خلي  

ة، ورفجع حرن العصابات في مهاجمة بعس الدوريات اأمني  سلون أتلك التنريمات إلى  أمن هنا، فقد تلج 

ت سجياحية، وتنفيجذ عجدد مجن التفجيجرات أوتيرة الهجمات ا رهابية التجي تسجتهدف مواقجع حيويجة عسجفرية كايجت 

و عجن إصجابة أعلجى سجير مؤسسجات الدولجة  ا  الغادرة التي تطان المدييين، ما يؤلم الل ناييين من دوي التجأثير فعلي ج

 و رفس الهزيمة والمفابرة عليها. أليها التنريمات في مرحلة اليأس أ إلمقاومة. وهي وسائف تلجبنية ا

مجة الجذين يجحجت القجوى اأمنيجة باعتقجالهم وبجايتزاع معلومجات قي   ،وقد جاءت اعترافات بعجس الموقجوفين 

ي أمنهم في سياق أالحرن ا ست اقي ةأ التي يعتمدها ل ناي طد ا رهان منذ فترة، في رفع مستوى الخشية، بعد 

 وساق الستهداف مناطق آمنة.  ن أي تحضيرات تجرط على قدت  ت ي  
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أمنجي اليجوت يفجوق الخطجر الجذط كجاي فيجه  ل ناي ليا في خطجر   ي  ألفن، وعلى الرلم من ذلك، يمفن القون  

م االي على ذلك(، والعامف اأهم في ذلجك  2014و 2013ي او حتى ق ف بضعة أعوات )العامأ ف بضعة أشهر ق

ة الل ناييجة فجي جهجزة اأمني جلجى يججا  اأإ ق في الحرن السورية لمحور المقاومة، إطافة  هو االيتصار الذط تحق  

 وتشتيت العديد مجن أالخاليجا النائمجةأ، وتجم  است اق بعس الخاليا ا رهابية في تنفيذ طرباتها. وقد جرى تففيك 

 اعتقان عشرات المطلوبين والمشت ه بهم. 

جه بعجد ايتهجاء معركجة الججرود، ات  لجة فجي مخجيم عجين الحلجوة، فإي جة المتم   مني جوحتى بالنس ة إلى ال غرة اأ  ذ خد

و أق مجع القجوى الفلسجطينية ممفن، بالتنسي يهاء هذه الراهرة بأسرع وقت  إقرار ل نايي عالي المستوى، بوجون 

 ما يعرف بالفصائف.

ك جر السججلطات أاتصجاالت ك يفجة قائمجة فجي المرحلجة الراهنججة مجع قيجادات فلسجطينية مختلفجة، بعلجم  ي  أم لدجوعُ  

ي أممفنة، لفن من دوي مماطلة هذه المرة، بعد  كلفة   الل نايية، لتأمين تسليم المطلوبين المخت ئين في المخيم بأقف  

ت اط العديجد مجن الخاليجا ا رهابيجة فجي ل نجاي بأشجخاص ومطلجوبين داخجف المخجيم، لجهجة ُحصجولهم علجى ن ارت ي  

 التمويف والتوجيه والدعم اللوجستي على اختالف أيواعه. 

د فيهجا، تعمجف ة حجون المخجيم وعنجد مداخلجه، ال بجف يتشجد  ز الجيش الل نجايي مجن إجراءاتجه اأمني جوبينما يعز   

طججافية إلججى داخججف المخججيم، وذلججك لرفججع مسججتوى الضججغإل علججى إعلججى يقججف عناصججر مقاتلججة القججوى الفلسججطينية 

همججين، فججي إطججار سججعي الجميججع  يهججاء الحالججة الشججاذة لهججذا المخججيم وطي ججه، لمججا فيججه مصججلحة المطلججوبين والمت  

 الفلسطينيين كما الل ناييين.

 

ق بري  تثبيت موعد االنتخابات.. وتفو 

دعجوات العتمجاد  ، فجي ظجف  استحقاق االيتخابات النيابية المق لة بات على المحجك   ثناء، بدا وكأي  في هذه اأ 

لجى هويجة إة تحت عنواي تحديث اأحجوان الشخصجية، مجا يعنجي تطجوير بطاقجة الهويجة الحاليجة ال طاقة ال ايومتري  

ة مفايي جإمد في العملية االيتخابية، مجا يطجر  تسجا الت حجون عت  عن الناخ ين تُ  ة  شخصي   دة ب يايات  ة مزو  بايومتري  

 يار من العات المق ف.أيجاز تلك ال طاقة في الوقت المناسب ق يف ايتهاء والية المجلا النيابي في إااليتهاء من 

 د ق جف عشجرة أيجات علجى أقجف  عق جلجن تُ  الفرة باتت فجي ملعجب المجلجا  قجرار تمويجف االيتخابجات، فجي جلسجة   

 د.  يجاز ال طاقة في الموعد المحد   صعب   مات استحقاق  أدير، وهو ما يضع وزارة الداخلية تق

لالقتجراع فجي االيتخابجات النيابيجة المق لجة، وبجدء  ومع استمرار الس ججان حجون ال طاقجة ال ايومتريجة كوسجيلة   

ق جف يهايجة الشجهر الحجالي،  مراسم عاشوراء، تفاد تفوي فرص إقرار مجلا النجوان تمويجف االيتخابجات النيابيجة

فة اآلي على ق ون المجلا النيابي للتمويف، وعلى ما يمفن أي يحصجف ال طاقة ال ايومترية متوق   ي  أمعدومة. كما 

عجن قجدرة وزارة المجان  خالن جلسة المجلا لهذا اأمر من ايقسات، وما إذا كاي المجلا سيوافق سريعا، فضجال  

 . على تحويف هذه االعتمادات سريعا

وائجف الشجهر المق جف لل جدء أوزير الداخليجة وال لجديات يهجاد المشجنوق، كجاي قجد وطجع مهلجة  ي  أهذا مع العلم  

ذة، ثم ال دء بجمع بيايات طال ي ال طاقجة بدايجة بإجراءات تنفيذ مشروع ال طاقة، من توقيع العقد مع الشركة المنف  

 .2018ع العات للم اشرة بإصدار ال طاقات مطل الشهر المق ف، تمهيدا  
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من دوي تأمين مجلجا النجوان للموازيجة المطلوبجة. فجالمجلا لجن يجتمجع  ها ستمر  ي  أح هذه المهلة من المرج  

درج علجى ججدون أعمالجه بنجد تمويجف العمليجة االيتخابيجة أه حتجى لجو اجتمجع وي جأكمجا  ،ق ف يهاية مراسم عاشجوراء

مليوي دوالر  صدار  40مليوي دوالر، بينها  186بنحو ر مجموعه قد  وتوفير االعتماد المطلون لذلك، الذط يُ 

االيقسجات الحاصجف حجون تلجزيم  مجر ال يعنجي إقجرار المجلجا لهجذا ال نجد، فجي ظجف  هجذا اأ ي  إال ايومترية وحدها، فج

 العقود لشركة واحدة بالتراطي، وتمسك بعس اأطراف بإحالة اأمر على إدارة المناقصات.

رئجيا المجلجا يخشجى علجى مصجير  ي  أة هجذا االقتجرا  هجي خلفي ج ي  أبجرط  يقون متجابعوي لموقجف الجرئيا

بعس القوى السياسية، م ف رئجيا الحفومجة سجعد الحريجرط، يتحايجف علجى موطجوع  ي  أااليتخابات، وهو يرى 

لجى تمديجد جديجد إه يرلب الذهان إيجاز ال طاقة االيتخابية الممغنطة المنصوص عنها في قايوي االيتخان، وكأي  

ر العجدد المقجد   ي  إن مجن تجأمين هجذه ال طاقجة ق جف حلجون الموعجد االيتخجابي، إذ لا النجوان بذريعجة عجدت الجتمف  لمج

 .ألف بطاقة 800ك ر من ثالثة ماليين وأإيجازه من هذه ال طاقة ي لغ 

لجى إمجلا لل جديدا   مات خيارات ثالثة: تأجيف االيتخابات، ما يعني تمديدا  أال الد كايت  ي  أويقون المتابعوي 

تقصير للوالية، ما يعني إجراء االيتخابات هذا الخريف بموجب بطاقة الهوية أو  ة،حين إيجاز ال طاقة االيتخابي

او إستعجان ا جراءات والخطوات التنفيذية  يجاز ال طاقة االيتخابيجة الممغنطجة، وهجذا اأمجر ليجر  ا،ما يعادله

 صة.، سواء بـالتراطي أو بـالمناقا  مضموي زمني  

مر الذط تزامن مع دعوة الرئيا بجرط ي تسقإل الدعوات العتماد هذه ال طاقة، اأأح وبالتالي، فمن المرج   

جج لججى تقريججب موعججد االيتخابججات اسججت اقا  إ ر لفتلججة ف المفججر  لمججا يخشججاه. مججن هنججا كايججت ففججرة اقتججرا  القججايوي المعج 

كايوي اأون المق ف، علجى  31ط في أالتحرير والتنمية الختصار والية المجلا النيابي، فتنتهي في آخر العات، 

 جرى االيتخابات ق ف هذا التاريخ.أي تُ 

برط يفوي قد فاز في جولة ك اش فجي وججه رئجيا الجمهوريجة ميشجان  ومع ش ه فشف تمرير ال طاقة، فإي   

ة بججين بججرط مججن جهججة، مججر الجج الد معركججة سياسججي  ب هججذا اأعتمججاد تلججك ال طاقججة. وقججد جن ججد اعججوي الججذط كججاي يؤي جج

علجى  فجاق رطجائي، ويصجر  بجرط لجن يق جف بات   أي   أخرى، وخصوصجا   والرئيسين عوي وسعد الحريرط من جهة  

 إجراء مناقصة ع ر إدارة المناقصات.

ط ع جر أة االيتخجان التقليجدط، ودة إلجى آلي جومن الممفن العج ،موطوع ال طاقة لن يمر   ي  أبس ب ذلك، ي دو  

 خر ع ر التوفير على الدولة م الغ طائلة.آو جواز السفر، وبذلك هناك مفسب أالهوية 

 ك بجإجراء االيتخابجات فجي موعجدها فجي ظجف  ه يتمس  ي  ،أمن ياحيته، يقون متابعوي لموقف رئيا الجمهورية 

جف ولم تُ ه  ا اقتربت المُ سؤاله عن س ب إفشان ال ايومترية منذ اليوت، فإذ ال حجث عجن الحلجون  ه حينهجا يجتم  ز، فإي جنج 

 في وقتها.

ة سؤان يطر  يفسجه اليجوت، بعجد يحجو عجات علجى ايتخجان العمجاد ميشجان عجوي رئيسجا لفن، بعد كف ذلك، ثم   

هجف تسججير اأمججور يحججو  وهججو للجمهوريجة وتفاهمججه مججع الجرئيا سججعد الحريججرط علجى ملفججات مختلفججة فجي الجج الد،

 أخرى؟ مواجهة بين الرئاستين اأولى وال ال ة، من جهة، والرئاسة ال ايية، من جهة  

ن كجف مجر فجي وججه بجرط الجذط يتحجي  لجى هجذا اأأ إمر مست عد، كجوي رئجيا الجمهوريجة لجن يلججي اأأي دو  

 فاق الطائف. ات   لى مرحلة ما ق فإي ال عودة أفهات رئيا الجمهورية إفرصة لت  يت سلطاته و
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ف فجي موقجف يتم    اأهم   ي  أحجم اللع ة المحلية وا قليمية والدولية، على  لفن برط، في المقابف، يعلم تماما   

ال وهو حزن هللا، الذط ال يزان الضابإل اأساسجي لألمجور والجذط لجن يسجمح أالالعب اأك ر في اللع ة المحلية، 

 .أصال   ر على االستقرار الداخلي، الهش  ا قد يؤث  بأط ع ث داخلي بين الرئاسات ال الث م

 

 عين الحلوة: إنجاز الالئحة 

خيجرة لجداعش، مخيم عين الحلوة، خاصة مع الفشف الجديد عن الخلية اأبمني الرسمي هتمات اأا  ستمر  ي

 وطاع السياسية الداخلية عن سابقاتها.لى اختالف اأإى وذلك بعد حسم معارك الجرود، ما أد  

من الل نجايي والفلسجطيني الستهداف اأ ف مصدرا  ي يشف  أة يحو المخيم الذط يمفن ي  لذا، ايطلقت الحملة بجد   

 للف ير من المطلوبين. لى مالذ  إخيرة ن في السنوات اأي تحو  أبعد 

في الفترة  ا  ي يفوي عسفري  ألير الضرورط  من كها،بالغ الفصائف الفلسطينية بضرورة تحر  إ ي تم  أوبعد  

ولويجججات لجججى تحديجججد اأإبالنسججج ة  بعيجججدا   الفلسجججطينية شجججوطا   -ة الل ناييجججة مني جججصجججاالت اأالحاليجججة، قطعجججت االت  

تنفيذها علجى صجعيد المطلجوبين المتواججدين فجي عجين الحلجوة، والمجدرجين طجمن لجوائح الخطجرين وفجق  المنوط

 ى الفصائف التي أعلنت استعدادها للعمف على اعتقالها. لإمتها سل  وتها مخابرات الجيش الل نايي عد  أة سمي  إلوائح 

قامتهم مع إماكن أسماء وتصنيفاتهم وعدادهم مع جردة كاملة باأأ، حصف تفاهم حون ملف المطلوبين وذا  إ

د علجى االجتمجاع شجد   ي  أمجة علجى هجذا الصجعيد.على أولى، لفجن متقد   تحديد القضايا المطلوبين بشأيها، في خطوة  

 ة عن المطلوبين بقضايا عادية.مني  أة ورهابي  إطرورة الفصف بين قضية المطلوبين بقضايا 

تها التنسيق اليومي في منطقة صيدا بشأي قضية المطلوبين والوطجع تشفيف لجنة ل نايية فلسطينية مهم   وتم  

بشجأي  ا  تها التنسيق حصجري  فوي مهم  ي تت عها لجنة متابعة تأعلى  ،مني في عين الحلوة وسائر الملفات اأمنيةاأ

 ملف المطلوبين.

فججي السججفارة الفلسججطينية فججي بيججروت للقيججادة  ا  مركزي جج اللجنججة تنترججر اجتماعججا   ي  أويقججون متججابعوي للملججف  

 ط لها.ة المنوط التصد  سماء اللجنة والفصائف المشاركة والمهم  أفاق على السياسية لالت  

تعزيزهجا  ي يتم  أة المشتركة التي تعفا تفاهم الفصائف على بالقوة اأمني   كة تمس  من جهة الفلسطينيين، ثم   

 حداث الطارئة والتطورات في المخيم.ة لمتابعة اأبعد تشفيف لرفة عمليات مركزي  

جج  ججلفججن ثم  لججى اعتقججان المطلججوبين الخطججرين فججي المخججيم، والججذين زاد علججيهم أخيججرا إف ة صججعوبة فججي التوص 

 المصرط أأبو خطانأ الذط يقان عن تواريه في حي الطوارئ.  

علجى  ا  دة التجي يقجوت بهجا الججيش والتجي تجزداد يومي جفي المقابف، يشتفي الفلسطينيوي من ا ججراءات المشجد   

 مداخف عين الحلوة. 

سجمنتي الجذط تقيمجه قيجادة الججيش فجي الجهجة الغربيجة للمخجيم، ة الججدار ا قضجي  كما رفع ال عس مجن جديجد  

 على مساره. معترطا  

لججى إوكايجت معرجم الفصججائف الفلسجطينية، باسجت ناء حركججة فجتح التجي وافقججت علجى مضجس ومججن ثجم عجادت  

 ال دء بالعمف به في تشرين ال ايي من العات الماطي. الجدار الذط تم   تعتراض، قد رفضا 



 
 30/09/2017  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  27رقم )                  

       
 

8 
 

جثم    بجالغ إ ه تجم  ي جأ ة مجن أبجراج المراق جة فيجه، علمجا  ة شعور فجي المخجيم منجذ ذلجك الحجين بااليزعجاج، وخاص 

ة بنائجه بحجث كيفي ج ي يتم  أ، على 2012منذ شهر أيلون من العات  طويلة، وتحديدا   ة  الفصائف الفلسطينية به منذ مد  

 .الحقا  

مجن  طت طيلجة السجنوات الماطجية لضجغوط، خصوصجا  تعر  السلطات الل نايية  لى أي  إويلفت ال عس النرر 

 قوات اليوييفيف ل ناء الجدار في س يف الحؤون دوي تعريس طريق صيدا يحو الجنون للخطر.

العجدون عجن بنجاء  ه تجم  غجت فجي شجهر آن مجن العجات الماطجي أي جالفصجائف قجد ت ل   لجى أي  إوبينما يشير ال عس 

ة الججدار لجى ماهي جإعمان لم تفجن تشجير كوي تلك اأ إلى أعمان ال ناء ة اعتراطها علىالجدار، تعزو فصائف عد  

 .محدودا   وليا مشروعا   سمنتي  إو ه عان  ي  أذ بدا إن بعد ذلك، كما ت ي  

هجا تعتجرض اليجوت علجى فجي أواخجر العجات الماطجي تراجعجت الفصجائف عجن اعتراطجها، علجى مضجس، لفن   

الجدخون فجي خجالف مجع  ن حيث الم جدأ. وهجي بجذلك ال تجود  ي يعني ذلك رفس الجدار مأبعس مساره، من دوي 

هججا ال تريجد مواجهجة الحفومججة الل ناييجة التجي تشججترك معهجا فججي ي  أبجالرئيا ميشجان عججوي كمجا  ال  العهجد الجديجد ممجج   

 المعركة في وجه ا رهان.

مع ل ناي يأخجذ فجي  ،فقإل ا  منيأوليا  ،لى مطل هم الجديد القديم في إقامة حوار شامفإوقد عاد الفلسطينيوي  

الجوايجب االجتماعيجة واالقتصجادية والمعيشجية  ساسجا  أة، وعين االعت ار مخاوف الفلسطينيين وهواجسهم الحياتي  

لجى إف ن الجماعجات المسجلحة مجن التسجل  والقايويية للشعب الفلسطيني، كوي الفقر المدقع الذط يعيشوي فيه قد يمف ج

 المخيم.بسطاء الفلسطينيين والع ث بأمن 

بجين الفلسجطينيين فجي  فجاق بجين حمجاس والسجلطة الفلسجطينية فجي لجزة، ارتياحجا  ثناء، ايعفا االت  في هذه اأ 

لزة  تاحة المجان أمات جهود اللجنة ا دارية في عين الحلوة وليره من مناطق الشتات الفلسطيني.االتفاق بحف  

مجع حركجة  بين فتح وحماس التي تحتفظ بعالقة جيدة مؤخرا   ، ايعفا تقاربا  مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

 فتح اأخرى بقيادة القيادط الفتحاوط المفصون محمد دحالي. 

ليهججا الشججعب إي تسججاهم المصججالحة بججين تلججك الفصججائف، والتججي يحتججاج أوتأمججف القججوى الفلسججطينية فججي ل نججاي  

ة ة وأمني جة للمخيمات التي تعجيش أوطجاعا سياسجي  ة حماية سياسي  الفلسطيني في الداخف والخارج، في تشفيف مرل  

لججى تخفيججف هججذه المعايججاة، وفججتح حججوار رسججمي إفججاق والمصججالحة ط االت  ة صججع ة بحيججث يججؤد  ة واجتماعي ججيسججايي  إو

 .وسريع مع الدولة الل نايية


