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 2018التقدير اللبناني للنصف الثاني من شهر تموز 

 
ن ال تشــليق قريبــا للحلومــة اللبناليــةس علــى علــ  مــا أ ــيع فــي أيبــدو مــن الــواقعي اليــو  القــو   

فاقــا لصــق علــى صــعيد لــق العقــدة ن ات  أد عــن الــبالد قبــق فتــرة ونيــزة عــن قــرا التشــليق ومــا تــرد  
ـ سالمسيحية ة لـى المووـوا الـدرنا لا يـ  عـن لصـة السـن  إلـى لـق وسـا بالنسـبة إق وقرا التوص 

 المعاروين لرئي  الحلومة المللف سعد الحريرا. 
فرقــاء المختلفــين ربطــا بمعركــة رئاســة الجمهوريــة ووــوا الحلــومي أ ميــة كبيــرة لــد  اأويحتــق الم 

د لاللتخابـات نيابيـة المقبلـة التـي سـتمه  ق قد تستمر لتـى االلتخابـات الشل  تولكون الحلومة التي ست
  لقضـايا  امــة سـواء علـى الصـعيد الــدا لي لـى كـون الحلومــة المقبلـة ستتصـد  إالرئاسـيةس إوـافة 

 فيه المنطقة في مرللة دقيقة. أو الخارني في الوقت الذا تمر  
د بلـ  مرالـق ن السـجا  السياسـي قـإايا الثالث اآللفة الذكرس ال بـق ولم يطرأ أا نديد على القض 

ن رئــي  الجمهوريــة ميشــا  عــون يعتــدا أالقــو   غيــر مســبوقةس فــي رــق اعتــرا  درنا بلــ  لــد  
على تل  الطائفة التـي ا تـارت النائـب وليـد ننـبالث لتمثيلهـا فـي الحلومـة فـي االلتخابـات النيابيـة 

 قو  ألصار الزعيم الدرنا. الماويةس على لد   
د للفــاء الســعودية فــي لبنــان وعلــى رأســهم الحريــرا ونعــيم القــوات اللبناليــة ســمير ن تشــد  أويبــدو  

أوراقهـا فـي المنطقـة نعجع على ونه الخصوصس ال يزا  قائما في الوقت الذا تفقد فيـه الريـا  
ـــو اأ ـــر المـــرن  والـــدة تل ـــى الحلفـــاء إ ضـــر ن تعطـــي الريـــا  الضـــوء اأأح  ـــر . لكـــن مـــن غي ل
ن الحريرا قد اسـتجاا للنرـرة السـعودية فـي أمر قريبس والالفت في اأشليق في وقت بتسهيق الت
لــى إعــون للترانــعس مــن دون الــذ اا  عالقتــه مــع لليفــه رئــي  الجمهوريــة ميشــا  وــا  الكامــق معر  

 لى اال تزان.إ  ن  ذه العالقة ستتعر  أاعتبار 
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ـــ  علـــى  يـــنعل  ذلـــ  ســـلبا  ن تطـــو  عمليـــة تـــوليف الحلومـــة وبالتـــالي أن أة  شـــية فـــي الـــبالد وثم 
طمينـات التـي تطلـن مـن  نـا بـالرغم مـن الت سالكثير من الملفات ال سـيما النقديـة منهـا واالقتصـادية

ن  ناك مؤتمرات دولية عقدت أنق لبنانس ولتائج  ذه المؤتمرات تحتـا  إلـى للومـة إذ إو ناكس 
دا والمــالي الــذا يــردد علــى مســتو  تعزيــز الووــع االقتصــا فعليــة لتســييق  ــذه النتــائج  صوصــا  

 له بات في ووع دقين.أغلقة سياسيون واقتصاديون في مجالسهم الم  
ن الحريــرا يفــاو  مـــن أولــى والثالثــة و اصــة الكبــاا الصــامت بــين الرئاســتين اأ ويبــدو الفتــا   

ـــ ن أفيـــه  بصـــاللياته كمـــا بالـــدعم الخـــارني لـــهس فـــي الوقـــت الـــذا بـــدا واوـــحا   لا  موقـــع قـــوة متمس 
 و بين صالليات الطائفتين المسيحية والسنية. الخالف  

فصــا  بــووراع عديــدة فــي نيبــه ال يريــد اإوبينمــا يتعــاطى عــون تجــاه التــوليف مــن موقــع المحــتف   
ن امتناله الدائم لعون أله اوـطلع بـدور أساسـي فـي إ رانـه بعنها اآلنس أرهر الحريرا في السا

ات عـون والحريـرا طـوا  سـنة ولصـف سـنة مـن من ورطة التجانه في السعوديةس ولم تشـهد عالقـ
ن التلـــويح بخطـــوات دســـتوريةس أت ذات  ـــون. ولـــذل س يعـــرف الحريـــرا ة  الفـــاعمـــر الحلومـــة أي ـــ

ن أره فــي تــوليف الحلومــةس لــي  ســو  وســيلة للضــغاس علمــا  علــى تــو    كســحب التكليــف منــهس ردا  
  الـــرئي  حلومـــة معـــاس وقـــد تقـــد  س تقـــع علـــى عـــاتن رئيســـي الجمهوريـــة والمســـؤولية التـــوليفس واقعيـــا  
ن ال أ يـرس والطـرفين يعلمـان تمامـا  ة إلـى رئـي  الجمهوريـةس رفضـها اأالمللف بوفكار للومية عد  

 لى وبا اأمور لكي ال تتفلت. إبينهما ويسعيان  مجا  لتوسيع الخالف
ـــ ح بتوقيعـــه النهـــائي علـــى تشـــليلة الحلومـــةس بينمـــامـــن  نـــاس فـــلن رئـــي  الجمهوريـــة يتســـل      يتمس 

 ة الزمنية.الرئي  المللف بعد  تقييد التوليف بنص قالولي أو دستورا لو  المد  
ن يبقــى طرفــا المعادلــة الشــيعيةس لــزا ل ولركــة أمــقس  ــار  أفيــد فــي  ــذا الوقــتس يبــدو مــن الم   

دليــا بمطالبهمــا وال لانــة للــد و  اآلن فــي ســجاالت ســيوتي أهمــا قــد ل  أو   ــذا الســجا س  صوصــا  
 ا.وقته
س يلمــح بعــي فريــن رئــي  الجمهوريــة وبينمــا يســتمر الكبــاا بــين  ــاتين الرئاســتين علــى التشــليق 
مـر ر المجلـ  النيـابيس لكـن  ـذا اأن تتم معاروتها عبـأملالية تشليق للومة أكثريةس على إلى إ
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وليـد  طار الضغوث علـى الـرئي  المللـف وعلـى القـوات اللبناليـة والنائـبإويوتي في  ال يبدو واقعيا  
لــى إ ــار أن كــان إعلــى الحصــة الدرنيــة فــي الكامــقس و  ننــبالث الــذا ال يــزا  يتمســ  بالحصــو 

 بـا  له لن يقبق بون يلون  ـذا الـونير مقر  أال  إير "مناصفة" مع رئي  الجمهوريةس استعداده للقبو  بون 
ي  مــ  د معلنــة مطلبــا بتــول  ن القــوات اللبناليــة  رنــت بموقــف متشــد  أمــن غيــره أكثــر منــه. كمــا 

ث وناراتس فـي سـبيق تقـديم عروـه ن التيـار الـوطني الحـر كـان قـد طـر  ثـالألقائـب وناريـةس علمـا  
عــن منصــب لائــب  ة ونارة ســيادية وبعيــدا  ن أي ــع يــر بحصــو  القــوات علــى أربــع وناراتس بعيــدا  اأ

 ري  الحلومة.
ن ألعشــته االلتقــادات ألــى اقتنــاص  ــذا الخــالف بعــد إمــن الحريــرا ســارا  مقربــا   ن فريقــا  أويبــدو  

 العولية للحريراس و و فرين من معاروي التسوية العولية الحريرية. 
وســاث عــن ســقوث نوالــب أساســية مــن التســوية أو الصــفقة التــي عقــدت وبــدأ الحــدي  فــي تلــ  اأ 

ولــى ومـن ثــم لـى الرئاسـة اأإس مــع وصـو  عــون 2016تشـرين اأو   31بينهمـا وبـدأ تنفيــذ ا فـي 
يـرا لـي  محايـداس فـي لـى أن الحر إن عـون يلمـح ألـى إالرئاسة الثالثة. ويشـير  ـؤالء  ىلإالحريرا 

مور الخالفيـة التـي ال تـزا  تعيـن تـوليف الحلومـةس و اصـة مطالـب القـوات اللبناليـة تعاطيه مع اأ
 والنائب وليد ننبالث. 

يضا عـن الـونير أب "العهد"س كون االلتقادات صدرت ن السياع التصعيدا من نالأويقو   ؤالء  
ف وفــر   ــروث عليــه وعلــى مــا يتعلــن بصــاللياتهس نبــران باســيقس تجــاه رئــي  الحلومــة الملل ــ

ينــدر  فــي إطــار التفكيــر بــلنراء تعــديالت نو ريــة علــى التســوية. و ــذا يحصــق بنــاء علــى لتــائج 
انــع تيــار ابــق تر ن التصــارا فيهــاس مقااللتخابــات النيابيــة التــي يعتبــر التيــار الــوطني الحــر ألــه لق ــ

يجــب علــى الحريـرا دفعــهس طالمــا ألـه مــنح العــودة  مــر الـذا يعنــي أن ثمــة ثمنـا  المسـتقبق. و ــو اأ
 إلى رئاسة الحلومة.

مــن  نــا نــاء الكــال  أو التلمــيح عــن تشــليق للومــة أكثريــة أو إســقاث تكليــف الحريــرا. و ــذا كلــه 
فعـه إلـى الترانـع والتخلـي كان في إطار الضغا على الحريرا لفر  مزيد مـن الشـروث عليـهس ود

 عن مطالب القوات واال تراكي.
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يات رئـي  الحلومـة بالفعـق. ن الكـال  ينطـوا علـى تحجـيم صـاللألى القـو  إال بق يذ ب  ؤالء  
ا مـــن ن يلـــون وراء  ـــذا التحليـــق لـــد  الفريـــن الـــذا يقـــف علـــى يمـــين الحريـــرا والمقـــر  أويخشـــى 

ـإالسعوديةس دعـوة  لـه مهـزو س وبـون ذلـ  وسـوية الرئاسـية بعـد تصـويره بن التق مـلـى الحريـرا للتنص 
ــا   لفــر  المزيــد مــن الشــروث عليــه مــع عــودة العالقــات تــدريجيا مــع دمشــنس بــرغم  لــي  ســو  باب

 في مقاربة العالقات معها. موقف الحريرا منهاس كوله سيجد لفسه مع الوقت معزوال  

لــى تمنــين الحريــرا والقــو  لــه إن إن التيــار الــوطني الحــر يلجــو ألــى فروــية إويســتند  ــذا الفريــن  
ألــه ال يمتلــ  مــع ثالثــي نعجــع وننــبالث  مللفــا   لتــائج االلتخابــات ال تســمح لــه بــون يلــون رئيســا  

اأكثريــة الالنمــة. لــذل  ترتكــز مواقــف التيــار علــى مبــدأ تــذكير الحريــرا بضــرورة رد الجميــق عبــر 
 لتشليق الحلومة. االلتزا  بشروث عون وباسيق 

لــوا س مضــى بعــي الوقــت علــى كــال  رئــي  الجمهوريــة بولــه اقتــرا مــن التهــاء فتــرة فــي كــق اأ 
اإلترــارس فــي الوقــت الــذا يبقــى فيــه الضــغا المعنــوا لتشــليق للومــة أمــر واقــعس بــال أفــن علــى 

يعين لكـق بتـوق ن تشليق الحلومة غير مملـن إال  أققس ذل  يد إملان ترنمتهس دستوريا على اأصع
برفضـــه أا منحـــى لحلومـــة  فس الـــذا كـــان واوـــحا  مـــن رئـــي  الجمهوريـــة ورئـــي  الحلومـــة الملل ـــ

 أكثرية.

وتقو  أوساث في تيار المستقبق إن أية  طـوة مـن لـوا اإرتـداد علـى تكليـف الحريـرا بصـيغة أو  
 أ ــر س لــن تعنــي أقــق مــن وــرا التســوية ال بــق وــرا اتفــاع الطــائف لفســهس وال ســيما فــي رــق

  قـــد  ن ي  أح الحـــرا البـــاردة بـــين الطوائـــف تحـــت عنـــوان صـــراا الصـــالليات. لكـــن مـــن غيـــر المـــرن  
 ه في الفترة الحالية.رئي  الجمهورية على  ذه الخطوةس أقل  

ن الحريــرا ووــع لنفســه معــايير لتشــليق الحلومــةس ألــى إي الوقــت الحــاليس يشــير مســتقبليون وفــ 
س أا معرـم الملولـات واألـزااس ومـن دون اسـتبعاد تقو  على للومـة توافـن وطنـي تضـم الجميـع

 ألد ومن دون طغيان فرين على آ ر.
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اسـيةس ن الحريرا يعمـق علـى تفـادا التصـعيد مـع الجميـعس والعمـق علـى تهدئـة اأنـواء السيأكما  
ا يتمســــ  فيــــه ج.  ــــذاس فــــي الوقــــت الــــذلــــى المزيــــد مــــن التشــــن  إكــــون المرللــــة ليســــت فــــي لانــــة 

 ن دوره  و نمع مختلف اأطراف. أر بصاللياتهس واعتبا

 
 النازحون والعالقة مع دمشق

النـانلين السـوريينس بينما يستعر الخالف على التشليقس ثمـة تطـورات  امـة علـى صـعيد مووـوا 
يضـــا مووــوا كيفيــة التعـــاطي مــع مســولة العالقـــة مــع النرــا  فـــي ســوريا مــن قبـــق أو ــو مــا يفــتح 

 الحلومة التي ستشلق.
علــى  ــذا  وقــد طــرأ عامــق  ــا  علــى  ــا مووــوا النــانلين عبــر د ــو  الالعــب الروســي مشــرفا   
 راف الجالب العسلرا الروسـيس أا ونارة الـدفااس علـى إلف. وتوتي داللة الموووا من كون الم

 ــذا التطــور مــع التفـــا م  ــذا الملــفس طبعــا تحــت إدارة الـــرئي  الروســي فالديميــر بــوتين. ويـــوتي 
ميركــي ن مــع قمــة بــوتين والــرئي  اأميركــي اأ يــر فــي المووــوا الســورا والــذا تعــز  الروســي اأ

و  فــي ســوريا الجالــب الروســي قــد بــات الالعــب اأ نأد ترامــب فــي  لســنكي. ويملــن القــو  دولالــ
بـين مختلـف الالعبـين. ويحـق مووـوا  والمعنـي بتثبيـت قواعـد اللعبـة والتوانلـات التـي قامـت مـؤ را  

   المحيا السوراس ومن بينهم لانلي لبنانس نزءا من التسوية التي تتشلق.النانلين في دو 
مــر فــي ســبيق عــد  التواصــق مبا ــرة مــع النرــا  فــي دمشــنس لــى تفعيــق  ــذا اأإلحريــرا ويســعى ا 

ن الخطــوة الروســية تلــ  كالــت بعلــم الــرئي  الســورا بشــار االســدس و ــي لــن تتحقــن مــن دون أعلمــا  
منيـــةس لا يـــ  عـــن اأنهـــزة ومـــن دون التنســـين مـــع أنهزتهـــا اأ ىتجـــاوا دمشـــن مـــع  ـــذا المســـع

اللبناليــةس ولكــن اأ ــمس مــع رئــي  الجمهوريــة الــذا نادت  ــذه المســولة مــن التباعــد الحاصــق بينــه 
 وبين الحريرا.

مــر بالســهولة والســرعة التــي يوملهــا كثيــرونس فــلن المووــوا ن يــتم اأأح ذا كــان مــن غيــر المــرن  إو  
لكـي يتحقـن بسـهولةس لكـن  نـدا   ن العدد يبـدو كبيـرا  أنىء سورا في لبنانس أا ألف ال 890يعني 

آذارس وعلــى رأســهم الحريــراس للمضــي  14مــر لماســة فريــن فــي مــا كــان يعــرف ااأ الالفــت فــي
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قدما في المووـواس بينمـا تبـرن بعـي التسـاوالت لـو  توقيـت الطـر  الـذا يـوتي فـي الوقـت الـذا 
 ـراف المـدير العـا  إلـى سـوريا تحـت إدمشـن وعـودة متـات النـانلين   ـر مـعيتم فيه التنسـين المبا
 برا يم.إباس لألمن العا  اللواء ع

قــه النرــا  الســورا فــي التقــاطع الزمنــي بــين التقــد  الكبيــر والســهق الــذا يحق   مــن  نــاس يبــدو غريبــا   
بـــات يجـــابي فـــي لـــن الـــدور الروســـي فـــي ســـورياس ال بـــق إمحافرـــة درعـــاس و ـــرو  كـــال  أميركـــي 

راوـي السـورية. كبر للخريطـة العسـلرية فـي معرـم اأن موسلو قد باتت  ي المهندس اأأواوحا  
ميـركيين ينسـحبون ن اأأي يثبـت الـدور الروسـي  ـذاس ويبـدو ويوتي مووـوا النـانلين السـوريين لكـ

ســـيطرة النرـــا   رويـــدا رويـــدا مـــن الميـــدان لصـــالح توانلـــات ترعا ـــا موســـلوس يلـــون عماد ـــا تعزيـــز
 .سورا على أراويهال
ن الغـرا ال يـزا  يريـد أولالل  اليو  عجلة في أمر الحريرا لحق موووا النزو  السـوراس علمـا   

ــ لة لفــ  اســتقرار لبنــانس وقــد يلــون مووــوا النــانلين تهديــدا لــهس فــي رــق مواقــف أوروبيــة متمس 
ــإبــرفي  ــؤالء النــانلينس ال بــق  ورا فــي ألــف النــىء ســ 200و ة مســعى روســي إعــادة لحــن ثم 

 لى بالد م.إأوروبا 
ـــة أويجـــب التـــذكير  نـــا   ن الحريـــرا قـــد قـــاو  كثيـــرا االلفتـــا  علـــى دمشـــن وتجا ـــق طـــوا  المرلل

الماوــية أيــة محاولــة أو مبــادرة للبحــ  عــن للــو  لقيقيــة أنمــة النــزو  الســورا. أمــا اليــو س فــلن 
طقــة فــي رــق عــودة فــي المنن ال نــدو  مــن موانهــة مــا يحــدث ألــم تيــار المســتقبق بــات علــى ع  

ن عــودة االلفتــا  اللبنــالي ألــى النرــا  الســورا علــى أراوــيهس وبــات الحريــرا يــدرك تمامــا  إالمبــادرة 
علـــى ســـوريا أصـــبح مســـولة وقـــتس ولكنـــه يحـــاو  الهـــرا مـــن  ـــذا االســـتحقاع و ـــراء الوقـــت عبـــر 

لحلومــة الوــطراره كــرئي  ل اللجــوء إلــى وســياس  ــو روســيا اليــو س بضــوء أ ضــر أميركــيس تفاديــا  
 اللبنالية إلى تفعيق العالقات اللبنالية ــــ السورية أو توفير ووء أ ضر سياسي في  ذا االتجاه.

ما  عبر تحقين ملسب سياسـي و ـعبي فـي الوقـت الـذا لى اأإن الحريرا يحاو  الهروا أكما  
ق ى بالد ـم تشـل  لـإن عودة النانلين السـوريين أشليق الحلومة المقبلةس و و يعلم يتهم فيه بعرقلة ت
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للغالبية العرمـى مـن الشـعب اللبنـاليس و ـو بـذل  يلسـب  ـعبية ويرهـر بمرهـر المسـتجيب  مطلبا  
 ا لمطالب  رائح  عبية واسعة من مختلف الطوائف.والمتصد  

صــاد اللبنــاليس لــى التعــاا االقتإن فــتح المعــابر مــع دمشــن ســيؤدا أن الحريــرا يعلــم نيــدا  أكمــا  
ن يرهــر وكولــه يحــرع المرالــق علــى  ــا تطبيــع العالقــات مــع ســورياس ويهــدف أو ــو ربمــا ال يريــد 

سـد ال ا مـرارة كـوس التواصـق مـع لرـا  اأن تجـر  أمع دمشن لعلمه  فشيتا   لى تقريب المسافة  يتا  إ
 منه. مفر  
شــلق فــي ما يــة البيــان الــونارا الــذا تمــا  الحلومــة اللبناليــة التــي ستأكبــر ا اأوســيلون التحــد   

علــى صــعيد مقاربــة العالقــة مــع ســورياس وســيحدث لقــاا كبيــر قبــق االتفــاع علــى صــيغة سيصــدر 
ــأمقبولــة مــن الجميــعس علمــا     ر  والتقــد  ر بالضــرورة عــن الواقــع علــى اأن البيــان الــونارا لــن يعب 

ـــــــــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــــــــعيد تطـــــــــــــــــــــــــــور العالقـــــــــــــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــــــــــورية اللبناليـــــــــــــــــــــــــــة.  المضـــــــــــــــــــــــــــطرد عل
 

 

 جهود فلسطينية لرأب الصدع الداخلي

 ــرس طــرأ مســتجد علــى المووــوا الفلســطيني فــي لبنــانس فــي الوقــت الــذا تمــر فيــه آ علــى صــعيد  
القضــية الفلســطينية فــي مرللــة دقيقــةس بســبب مــا يحلــى عــن صــفقة القــرن الخطيــرةس غيــر واوــحة 

يضـا أ ميـة علـى لبنـانس و  يـرة بالغـة اأتهدف قضـيتي القـدس والالنتـينس واألهـا تسـأالمعالمس علما  
 اعتبر إسرائيق دولة قومية للشعب اليهودا. سرائيلي قالولا  الكنيست اإبسبب سن 

لــى إســرائيلية يــرة يــوتي مــن بينهــا لقــق الســفار اإمــر بعــد سلســلة مــن التطــورات الخطويــوتي  ــذا اأ 
عاديــة لمحــور المقاومــة لــى أقصــى الحــدود وم  إسياســات أميركيــة داعمــة إســرائيق  القــدس فــي رــق

 والممالعة.
طــار سلســلة إدولــة األاديــة العنصــرية ويعــد فــي س اللــه يلــر  أالون الجديــد ي  ــذا القــوالخطيــر فــ 

ن لبنـان  ـو أوالدو  المجـاورةس علمـا  التآمر على لن العودة المقدس لالنتين الفلسطينيين في لبنان
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ق  طـر تهجيـر ن  ـذا االمـر يشـل  أرا فـي مووـوا الالنتـينس لا يـ  عـن را وتضر  كثر توث  الدولة اأ
لى لبنـانس إوافية إالفلسطينيةس ما سيترك العلاسات  من فلسطينيين دا ق اأراويى على ما تبق  
ا الواقـع الفلسـطيني لى درنة غير مسبوقةس بينمـا يتخـب  إترانع عملية التسوية في المنطقة في رق 

ن بعضـــه يتـــآمر إســـالمي منقســـم  ـــو اآل ـــرس ال بـــق إووـــع عربـــي و  مريـــرس فـــي رـــق    فـــي القســـا   
لنرامهس لتحويق المعركة لحو داعمي القضية الفلسـطينية وعلـى  الفلسطينية لماية  لتصفية القضية 

 رأسهم إيران ولزا ل.
ح فيـه الهدلـة ا الدا مس في الوقـت الـذا تتـرل  على الفلسطينيين وانب موانهة  ذا التحد   أن ويبدو 

ن أعلـى  نديـدا   دلـيال  سـرائيليةس و ـو مـا يعـد ق المقاومـة فـي غـزة مـع الحلومـة اإالقائمة بين فصـائ
ــــى بقــــدر مــــا  ــــو صــــراا ونــــوداس مــــا يحــــت   ســــرائيق يبتعــــد عــــن كولــــه سياســــيا  إالصــــراا مــــع  م عل

ن اسـتعاد أكبيرة مع واقع الصرااس  اصة بعـد الفلسطينيين في الدا ق والخار  التعاطي بمسؤولية 
أ ــر  ها فــي منــاطن م المبــادرة لفســمحــور المقاومــة نمــا  المبــادرة فــي ســورياس ال بــق الــه بــات يتســل  

 .كما في العراع وفي اليمن
ويجهد فلسطينيو لبنان في محاولة لرأا الصدا بين فصائلهم المختلفـةس ويعمـق أكثـر مـن فصـيق  

علــى  ــا التقريــب بــين الحــركتين الكبــريين علــى الســالة الفلســطينية فــي لبنــان أا فــتح ولمــاسس 
وتحــذر بعــي الفصــائق  راوــي المحتلــةسين التنريمــين يلبــر باوــطراد فــي اأن الخــالف بــأعلمــا  

ن رئـي  السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس يعمـق علـى تعميـن الخـالف مـع لمـاس أالمقاومـة مـن 
مرللـة مــا بعـد عبــاس  فـي سـبيق تــدعيم سـلطته الدا ليـةس فــي الوقـت الــذا يخشـى فيـه كثيــرون مـن

 لها ستكون أكثر سلبية من المرللة الحالية!أالتي يقولون 
لـزااس للتقريـب بـين فـتح ومعهـا فصـائق قس بالتنسين مـع لبنـان وبعـي اأة من الفصائويعمق قاد 

منرمة التحرير الفلسطينيةس وبين لمـاس ومعهـا تحـالف القـو  الفلسـطينيةس ويتقـاطع  ـذا المجهـود 
سـالميس وقـد أثمـرت تلـ  الجهـودس التـي ال تـزا  مسـتمرةس سعى كبير تقو  به لركة الجهاد اإمع م

تجميــد ا فــي الفتــرة الماوــية  مــق بــاأطر المشــتركة ومنهــا القيــادة السياســية المولــدة بعــدبلعــادة الع
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ر علــى التنســين بالعمــق الفلســطيني فــي لبنــانس كمــا أث ــ آ ــرس و ــو أمــر كــان قــد أوــر    ــعار  إلتــى 
 الفلسطيني مع السلطات اللبنالية.

ر بالقيـادا الحمسـاوا علـي نت الجهاد من نمـع السـفير الفلسـطيني فـي لبنـان أ ـرف دبـو وقد تمل   
ن الواقــع الفلســطيني فــي أر اتفقــت عليــه فــتح ولمــاس لعلمهمــا بركــةس فــي لقــاء مصــارلة. و ــو أمــ

ــ ق المزيــد مــن االلقســامات والشــحن الــدا لي والتعبتــة والتــوتير ربطــا بمــا يحــدث فــي لبنــان ال يتحم 
الفلسـطيني فـي لبنـان مـع  لى الشتاتإن ينقق الصراا أمر وي المحتلةس أن من  ون  ذا اأاالرا

حدثـــه التفجيـــر مـــن واقـــع مـــؤن  للواقـــع ولالســـتقرار اللبنـــالي لا يـــ  عـــن الفلســـطينيس ن ي  أمـــا يملـــن 
ن الجهــود الفلســطينية مســتمرة لمحاولــة تحييــد لبنــان عــن الصــراعات الفلســطينية والتجاذبــات أعلمــا  
ا صـراعات أب الـد و  فـي علـى تجن ـ 2005ن الفلسـطينيين قـد نهـدوا منـذ العـا  أا ليةس ذل  الد

طراف لحريراس كون  ـذا المووـوا يضـر بـاألبنالية برنت على السطح مع اغتيا  الرئي  رفين ا
 نميعا.

ـــ  قلـــيم لحمايـــة دة علـــى تجنيـــب لبنـــان مـــؤثرات اإوقـــد نهـــدت القيـــادة السياســـية الفلســـطينية المول 
ا تلــ  اللجنـة و ــو مــع عـد  انتمـا اسـتقراره و اصـة لموانهــة التيـارات التكفيريـة. ثــم بـرنت السـلبية

 ميــة  مــا مــا اليــو  مــع اســتحقاقين بــالغي اأ  ــهر مضــت. ويبــدو التقــارا ملحــا  أمــا اســتمر طيلــة 
 ولروا و ما أمران يرتبطان ببعضهما البعي.صفقة القرن ومحاولة ورا وكالة اأى بيسم  
ب ونهـــات النرـــر سس بتقريـــقـــرار كبيـــر مـــن قبـــق فـــتح ولمـــا وقـــد لجحـــت الجهـــادس طبعـــا فـــي رـــق   

عالميس وقـد لـز  الطرفـان ة الخطاا السياسي واإفي لد   نواء و و ما العل  ترانعا  وترطيب اأ
مـن  ب تخفيفـا  علـى قطـاا غـزةس مـا تطل ـ سـرائيلي مسـتمر  إى مـا يبـدو عنـد مـا يحـدث مـن عـدوان عل
 ولوية للصراا مع للومة العدو.ء اأعطاإ ة االلتقان الدا لي و  د  
ـعادة اإإ االتفاع على  م  في لبنانس ت  لـى ميثـاع إق طار الجامع للعمق الفلسـطيني المشـترك والتوص 

ووـــاا و ـــو مـــا يعـــد بدايـــة نيـــدة فـــي رـــق اأ مشـــترك لعـــد  تـــد ق كـــق تنرـــيم فـــي  ـــؤون اآل ـــر
 .سالميةطار يشمق فصائق منرمة التحرير والتحالف وفصائق إإالحاليةس في 
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وعلى صعيد موانس برن دور للجبهة الديموقراطيـة لتحريـر فلسـطين مـن فصـائق منرمـة التحريـرس  
لمعالجـة  مـؤ را  التي قدمت ورقة عمق مشتركة مع فصائق المنرمةس  ال  انتماا عقد في بيروت

ه نمــة الحاصــلةس وتضــمنت اقتــرا  آليــة لتنرــيم العمــق الفلســطيني المشــترك مــن مختلــف نوالبـــاأ
 يعقد انتماا قريب القرار ا بالصيغة النهائية.ن أعلى 

ة لتقريــب ونهــات النرــرس وتــوطير كمــا عملــت الجبهــة علــى  ــا ممثلــي بــاقي الفصــائق الفلســطيني
ـــإ ـــلاالت فـــي اإ تجتمـــع فـــورا ســـواء لمعالجـــة  ـــذه  نأدة التـــي يجـــب طـــار القيـــادة السياســـية المول 
االبتــزان المــالي  ميركيــة ولسياســةلقــرن األصــفقة ا نمــة أو لبــدء سلســلة مــن التحركــات الرافضــةاأ

لهـا  ـريلة فيهـاوس وووـع أ  لهـذه السياسـة أو ذا كالـت تتعـر  إولروا )ال فـرع   لها اأالتي تتعر  
  طة للتحرك الشعبي للمرللة المقبلة.

نت ورقـــة العمـــق مقدمـــة تؤكـــد علـــى روليـــة العمـــق المشـــترك الـــذا يحفـــ  لقـــوع الشـــعب وتضـــم   
الفلسطيني ويصـون ولدتـه وتطـوير عمـق القيـادة السياسـية وفـن آليـة ولرـا  متوافـن عليـه مـن قبـق 

 الجميع ويراعي سلسلة من االعتبارات. 

مـــا  أا أســـتثنائيا دوراس مـــرة فـــي الشـــهر وا لـــى عقـــد انتماعـــات القيـــادة السياســـية بشـــلقإودعـــت  
ف لــــى االســــتخفاإن عمــــد الــــبعي أو س )بعــــد تدعي االنتمــــاا وبحضــــور المســــؤو  اأتطــــور يســــ

و عـن غيـر قصـدس وبعـ  مسـؤولين مـن الصـف الثـالي ولتـى أباالنتماعات المشتركةس عن قصـد 
 الثال و بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات وومان تطبيقهاس واتخاذ القـراراتس بعـد لقا ـها المفصـقس
بـــالتوافنس وفـــي لـــا  التبـــاينس يعمـــق علـــى تقريـــب ونهـــات النرـــر لحـــق المشـــللة مووـــع الخـــالف 

 والتباين.

نت ورقة العمق لرص القيادة السياسـية علـى تنرـيم العالقـات الفلسـطينية اللبناليـة علـى كما تضم   
قـو  اون مـع الأس  تضمن أمن وإستقرار المخيمات ولسن عالقاتها بـالجوار وتعزيـز أواصـر التعـ

ينية وتحسـين مر مهم كوله يسهق مسولة اقرار الحقـوع االلسـالية لالنتـين الفلسـطاللبناليةس و ذا اأ
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الجبهـة لتضـمين البيـان الـونارا  هن ثمة مسعى تقـودأم على  ذا الصعيد ل  وواعهم المعيشية. وع  أ
ة نمـــع مواقـــف كبيـــر تحـــاو  الجبهـــ علـــى  ـــذا الصـــعيدس و ـــو تحـــد    للحلومـــة اللبناليـــة المقبلـــة بنـــدا  

 الفصائق المختلفة للضغا في  ذا الموووا.

لجــانات لمشــتركةس وعــد  النــو  علــى لريــر اإلــى العمــق علــى تطــوير دور القــوة اإودعــت الورقــة  
مـن واالسـتقرارس تـه  ـذه القـوة فـي لفـ  األى الدور االيجابي الـذا أد  إمنية الماويةس وذل  لررا  اأ

طـر نديـدة فـي مخيمـات أ ـر  غيـر عـين الحلـوةس للحفـا  أيق لى تشلإن ثمة عمق للسعي إال بق 
 على أمن المجتمع الفلسطيني وعالقته مع المحيا.

نـراءات م تحركـات  ـعبية فـي موانهـة رفـي اإولم يتم الـرد علـى المطلـب المتكـرر للجبهـة بتنرـي
وا والتوكيــد ميركيــة باســتهداف قضــية الالنتــين ولــن العــودة عبــر االبتــزان المــالي لوكالــة اأولــر اأ

مــر لــوق  فــي الســابن وبــرنت ن  ــذا اأأفــيي الخــدمات تحــت اا اعتبــارس ذلــ  علــى رفــي تخ
ن تبقـى  ـذه الفكـرة ألتحركـات ومـدا اس لكـن مـن المفتـر  كثر مـن ونهـة لرـر لـو  ما يـة تلـ  اأ

مـر لحـو لبنـانس بـق لفائـدة ن يونـه  ـذا اأأطينيين متى سمحت الرـروفس مـن غيـر ورقة بيد الفلس
 قضية الالنتين.

نعيــة طــار مر إة تطــوير عمــق اللجــان الشــعبية تحــت  يــرس أكــدت الورقــة علــى أ ميــوفــي بنــد ا اأ 
يلقـى  ن تكون السفارة الفلسطينية المرنعية على  ـذا الصـعيدس و ـو أمـر الأمنرمة التحريرس على 

 .سالميينمعاروة من قبق التحالف واإ

ق العلاســـا الخالفـــات الفلســـطينية العميقـــة كولهـــا تشـــل  لـــوا س ال أو ـــا  لـــو  معالجـــة فـــي كـــق اأ 
 راوي المحتلةس لكنها مبادرات ذات دالالت لرفع معنويات الالنتينس علـى لـدللخالفات دا ق اأ

مــن االنتمــاعي والسياســي الفلســطينيس فــي الوقــت الــذا يعمــق تعبيــر قيــادا فلســطينيس وتعزيــز اأ
ي التـي تبـدو واء عبـر لجنـة الحـوار اللبنـالي الفلسـطينعادة تنشيا المساعي مع لبنانس سـإ على فيه 

ليــان كثيــرة لحــق أ طــوث أمنيــة وسياســية  ــي أفعــق فــي  ليــانس أو عبــرعــانزة فــي كثيــر مــن اأ
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س  اصــة ومــذ بيا   طــار الرســمي الــذا يتــوثر بــالواقع اللبنــالي المنقســم طائفيــا  عــن اإ نمــات بعيــدا  اأ
قبلــة علـى لبنـان قـد يلــون لــه يعتبـر أنمـة اقتصـادية م  ليـه بعـي الفلسـطينيين كو إمـا يشــير  فـي رـق

 التوطين أ م مفاعيلها.

 

 


