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 2018التقدير نصف األول من شهر أيلول/

  

م هو الشغل الشاغل للبالد، وكما قلنا في السابق، لم يطرأ ال يزال الموضوع الحكومي المتأز  
جواء التي سرت عبر بعض وسائل االعالم في ي على تشكيل الحكومة، ولم تكن األتطور إيجاب

ذ ال تزال العقد على حالها بالتوازي مع إشكيل الحكومة، قريبة من الواقع، البالد حول قرب ت
رات قد تطرأ د واستمرار مراهنات الفريق الحليف للسعودية في لبنان على متغي  قليمي معق  إ وضع

 لصالحه في الفترة المقبلة، وهو أمر سيثبت عقمه من جديد.

ية وأولها قليمبعد بعض االستحقاقات اإللى ما إلى التأجيل إحة مور مرش  وقد تكون األ 
لى ما قد يطرأ من تطورات في العراق، حيث تحاول السعودية إضافة إمعركة إدلب في سوريا، 

ط يراني، وفي اليمن حيث تتخب  ة لمحاولة مجابة النفوذ اإليالتدخل حتى لدى أقطاب شيع
ن كان ثمة إبعيدا عن كل ذلك، و  ن لبنان ليسأكة.. ويبدو ة المتحر  السعودية في الرمال اليمني  

عرقالت داخلية فعلية على صعيد تشكيل الحكومة، أبرزها الحصة المسيحية التي يريد عون 
التقدمي االستئثار بمعظمها، والعقدة الدرزية على صعيد المواجهة بين عون وزعيم الحزب 

لى إدخاله إلحزب هللا  دا  ج ي الذي يبدو مفيدا  لى الوزير السن  إضافة إاالشتراكي وليد جنبالط، 
ة الحلفاء لمحور المقاومة )وهذا مغزى اعتماد قانون جديد الحكومة وتمثيل خط وازن للنواب السن  

 لالنتخابات مبني في شكل وازن على النسبية(.

لطائفية والمذهبية، ومن ن القضية اليوم تتمثل في صراع على الصالحيات اأمن الواضح  
ولى والثالثة، في استعادة لبعض مشهد مرحلة ما الحبال قائم بين الرئاستين األ ن شد  أالمالحظ 

قبل اتفاق الطائف حين كان النزاع قائما بين رئيس الجمهورية المسيحي والماروني، ورئيس 
ي الذي كان يحاول منازعة الرئاسة على النفوذ، من دون القدرة على كسر شبه الحكومة السن  
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ر أكثر من مرة في مرحلة ما بعد الطائف مر تكر  ن هذا األأللصالحيات. كما الحتكار الرئاسي ا
عين إلتفاق الطائف الذين كان ة غابت عن بال النواب المشر  في داللة على ثغرات دستورية عد  

ضعاف موقف رئاسة الجمهورية إ، 1989عه في مدينة الطائف العام ساس لدى اجتماهم األهم  
لى ثغرات عديدة كان يجب إهوا . لكن هؤالء لم يتنب  ى الرئاسة حينهالإلخشيتهم من وصول عون 

 تالفيها، يدفع اللبنانيون اليوم ثمن تقصيرهم فيها.

ه في هذه المرحلة، ن  أ ال  إي في الماضي، خذ الطابع المسيحي السن  ذا كان الصراع يت  إو  
، على خط النزاع، نتيجة طابع دخلت الطائفة الشيعية، أي الرئاسة الثالثة، رئاسة المجلس النيابي

ذا كانت الرئاسة الثالثة تبدو بعيدة اليوم إقة بين الرئاسات الثالث اليوم. و التوازن الذي يميز العال
عن النزاع الحكومي القائم، ولكنها مسألة وقت قبل عودة الصراعات بين الرئاسات الثالث، وما 

ها، أو هي أرادت بلورة هذا المفهوم، ن لكل رئاسة مفهومأز من منطقة تلك الصراعات يعز  
 لصالحياتها.

ذا كنا تناولنا في السابق أسباب رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر إو  
مر، وبإيعاز خارجي سعودي على ما يبدو، هذا األ في محاولة االستئثار بالحصة المسيحية، فإن  

الضغط على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري  ة مقابلة، وقد يكون تمي  قد أثار نزعة سن  
 مقابال.  ا  ي  سن   ال  مر تكت  لة، أثار هذا األللسير في هذا الطريق، ولكن، في المحص  

ن بيان رئاسة الجمهورية الذي صدر ألى إالمقربين من زعيم تيار المستقبل ويشير بعض  
، عارما   ا  ي  سن   للحريري، ترك استياء  عقب رفض رئيس الجمهورية ميشال عون للتشكيلة الوزارية 

على البيان لعدم الدخول في صراع مكشوف على  ن يرد  أن الرئيس الحريري لم يشأ أ علما  
عائها الدفاع صلت بالحريري وأبدت دعمها له، من زاوية اد  ة ات  ي  الصالحيات، لكن شخصيات سن  

ة كرؤساء الحكومات السابقين نجيب ي  به. وقد دفع البيان بشخصيات سن   عن الدستور ومنع المس  
ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سالم، وحتى شخصيات مخاصمة للحريري كاللواء أشرف ريفي الذي 

بصالحيات رئيس  ي رافض للمس  لى الخروج بموقف سن  إللخروج من كبوته، مر األ استغل  
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ن رئيس أالكواليس،  حين بموقف سعودي وراءالحكومة كما يقولون، وقد اعتبر هؤالء، متسل  
ف، وهذا خرق دستوري، ألن د معايير تشكيل الحكومة ويمليها على الرئيس المكل  الجمهورية يحد  

ع الكتل الرئيس المكلف هو من يضع معايير التشكيل بالتشاور مع رئيس الجمهورية وبالتماهي م
في ظل نظام رئاسي ن بيان بعبدا يوحي وكأن عون يمارس صالحياته أالنيابية. واعتبر هؤالء 

ات مام موجة جديدة من الحساسي  ألى فتح الباب إ مخالف التفاق الطائف، وذلك يقود حتما  
دها صلة بالصالحيات المنوطة بالرئاسات، وخاصة صالحية الرئيس المكلف التي حد  المت  

 ال. ه  الدستور ولم يضع لها م  

ي هذا بدأ يشهد ن التكتل السن  أل في لى أمر على هذا الصعيد يتمث  إلكن يجب التنويه  
وساط الرئيس أم من ل  ع   هن  أ ال  إلى العلن، إن كانت تلك التباينات لم تظهر إبعض التباينات، و 

ة التي يقوم بها الرئيس فؤاد السنيورة لديه من الحركة المستجد   ة امتعاضا  ن ثم  أنجيب ميقاتي 
ك كالعادة في مثل هذه الظروف في سبيل تحر  لل سا  رت له متنف  خيرة والتي وف  حداث األباأل ربطا  

ر المزايدة وربما طرح نفسه من جديد كبديل في حال اعتذر الحريري عن متابعة مهامه، وهو أم
 ميركي.مر منوط بالقرار السعودي واألاأل نأما كمستبعد حتى هذه اللحظة، 

ة المعترضة على محاولة التقليل من صالحيات رئيس ي  وساط السن  ويرى البعض في األ 
نه عندما تم أالرجل الثاني في الطائفة اليوم، الحكومة المكلف، وهم من المقربين من ميقاتي، 

صومه مطالبة بإطالق صوات حتى من ضمن خالحريري في السعودية وخرجت كل األاحتجاز 
دانة والمواقف نازلهم ولم يطلقا كلمات اإلم في مالسنيورة ومعه الرئيس تمام سال ئسراحه، إختب

كهما بالحريري أو بصورة رئيس علنا تمس  مر ولم ي  يا لألهما لم يتصد  ن  أمر، حتى الرافضة لهذا األ
مور انا ينتظران مسار األن السنيورة وسالم كألى القول إحكومة المكلف! ال بل يذهب هؤالء ال

 ذا ما استطاع الخروج من أزمته!إن الوالء للحريري عالإ يبايعو البديل للحريري أو من ثم حتى 

ن السنيورة قد خرج اليوم في حركته إلحراج الحريري ومعه ميقاتي ألى إويشير هذا البعض  
مور وكأنه ة تصوير األوهو كان وراء طرح فكرة عقد اجتماع رؤساء الحكومات السابقين لمحاول
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مور وكأنها ر األعب على الوتر الطائفي وصو  ة في وقت الصعاب، وهو لي  مهندس الحركة السن  
ليه(، على صالحيات إمن ورائه حزب هللا )بالنسبة  ه رئيس الجمهورية، وطبعا  بمثابة عدوان يشن  

 ي.رئيس الحكومة السن  

ن هذا إذ إي ورموزه وحركته، ل السن  همية كبيرة لهذا التكت  أ من هنا، من المفيد عدم إيالء  
الصوت واستطاع تأمين حماية معنوية لحرب الصالحيات بين رئيس ن كان رفع إالتكتل، و 

مر منوط بالقرار ن األأ ال  إيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الجمهورية ميشال عون ورئ
ها هي من تستطيع رفع السعودي أوال على صعيد هذه الطائفة، فإذا ما أرادت الرياض فإن  

 ة في لبنان.الصوت لحماية صالحيات السن  

مر في اتجاه تفع سقف تلك الحركة، أو تصعيد األحتى اآلن، لم يصدر االمر لكي ير   
 ى، وتول  2011انون الثاني من العام الشارع، كما حصل عندما سقطت حكومة الحريري في ك

 .آخر شعار  إحتى  دا  ن يستمر مجم  أح ميقاتي شؤون رئاسة الحكومة. لذا، فإن الوضع مرش  

بون من رئيس على الصالحيات، يلفت مقر   الذي بات مكشوفا   لى الصراعإوبالعودة  
بذلك ال يتجاوز سقف نه ليس في وارد التراجع عن ممارسة صالحياته، وهو ألى إالجمهورية 

 بعد الطائف يقومون به.  ننالبنه يمارس ما لم يكن رؤساء جمهوريات إالدستور، بل 

صالحيات رئيس الجمهورية طلب  ن منأمقربون من الحريري، في المقابل، ويؤكد ال 
نه بذلك يتجاوز مر ألم له، من دون فرض هذا األد  ق  ة تشكيلة حكومية ت  التعديل على أي  

 90له من العام   ال  يصالحيات رئيس جمهورية ما بعد الطائف وهو أمر لم تشهد البالد مث
 في محاوالت تعديل الدستور. عتبر سابقة دستورية وسياسية وتصب  وي  

ضة للتفاقم نه في حال استمر الخالف على ما هو عليه فإن األمور معر  أر هؤالء من ويحذ   
ى تشكيل الحكومة، وهي تبدو أزمة مفتوحة كون مبدأ باتجاه أزمة نظام طويلة وخطيرة تتعد  

 االعتذار أو العودة عن التكليف غير واردين لدى الرئيس المكلف.
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يه أشد المعارضين إلتفاق الطائف، وكان، خالل تول  ن عون كان من أب التذكير هنا ويج 
مجلس النواب لمنع النواب الذين  ، قد حل  1990و 1988رئاسة الحكومة العسكرية بين عامي 

اجتمعوا في مدينة الطائف من اعتماد هذا االتفاق. ثم أصبحت مواقفه تلين بعدها، مع شعوره 
رئيسي الممثل بالرئيس العراقي االسبق صدام قليمي الي، وحصار داعمه اإلفقدان الدعم الخارج

 خضر لفرض الحل في لبنان.سد الضوء األي الرئيس السوري حافظ األحسين، وتلق  

ظاته على نصوص الطائف، وخرج باقتراحه الشهير "أنا أقبل لقي تحف  عون ي   وظل   
ر الظروف تغي  للوقت في تلك المرحلة على أمل  بالطائف.. مع فاصلة"، وهو راوغ كثيرا كسبا  

تغيرات التي كانت في طور النشوء. نه قرأ في شكل خاطىء المألى إ ضافة  إقليمية، الدولية واإل
التفاق الطائف من  ن عون كان رافضا  ألى إشارة مر لإلفي كل االحوال نستذكر هذا األ

، وهو 2005نان العام لى لبإرفض هذا االتفاق حتى بعد عودته  يضمر ساس، وهو استمر  األ
 نه يستطيع االحتفاظ برؤيته الخاصة للدستور التي تعطيه الصالحيات التي يراها.أاليوم يرى 

نهم يعتمدون مبدأ "خذ أداخل التيار الوطني الحر، ويبدو مر يهمس به كثيرون هذا األ 
ازات ليهم في ظل رغبة جامحة بالحصول على امتيإالب"، فكل ما يتحقق جيد بالنسبة وط

سوة بباقي أركان السلطة. وعلى صعيد األزمة الحاصلة، ال يريد هؤالء الدخول في أالسلطة 
ن الحريري أد البعض منهم ون مهاجمة الحريري والمستقبل، ويرد  بالبالد وال يود   سجال يضر  

 ي المقابل يستثيرهم، وهمل السن  باع خطواته الحالية وكسب الوقت، لكن التكت  ر على ات  جب  م  
رؤساء الحكومات السابقين قرأوا الدستور في شكل مجتزأ، بعدما أهملوا المواد  نأ يعتبرون 

 د صالحيات رئيس الجمهورية. الصريحة التي تحد  

ن رئيس الدولة هو رمز وحدة إذ إ ،شراكةالن الدستور واضح في مسألة أويعتبر التيار  
البالد في تشكيل الحكومة، وهو يصدر باالتفاق مع رئيس الحكومة مراسيم تشكيل الحكومة 

بالتوقيع على المرسوم فقط، إذ إن  . وبالتالي، ليس األمر محصورا  وقبول استقالة الوزراء وإقالتهم
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ية الحق الدستوري بقول ال أو نعم، عبارة باالتفاق تعني التفاهم بين الرئيسين، أي لرئيس الجمهور 
 .وتوقيع رئيس الجمهورية ليس شكليا  

طار معركة وهمية لتبرير إيات التي يثيرها المستقبليون في من هنا، فال معركة صالح
 التأخير في التشكيل.

ن عنوان الطائف هو التشاركية، ورئيس الجمهورية يملك الحق بتوجيه أويرى عون والتيار  
ة اها وهو لن يوافق على بياض على أي  ة تشكيلة حكومية يتلق  تسهيل أو لتصويب أي  المالحظات ل

 على صالحياته ويضعه في موقف اإلذعان.  يا  مر يعد تعد  هذا األ فإن   ال  إتشكيلة و 
ن عون ال يريد الظهور بمظهر المعتدي على صالحيات رئيس الحكومة، أمن الواضح  

ي عندما اعتقل في السعودية ودعا ض لقبول استقالة الحرير لذا، يذكر أنصاره عندما ضغط البع
قبل جالء  قاطعا   ذ رفض رئيس الجمهورية ذلك رفضا  إلزمة للتكليف، ة م  لى استشارات نيابي  إ

 .نظروف االستقالة وعودة الحريري إلى لبنا
بأنها معركة على من هنا، سيخرج عون على الدوام بمواقف ترفض تصوير األزمة  

ن الحكومة أة صيغة حكومية، خاصة و ه بإبداء مالحظاته على أي  د حق  ن يؤك  أات، على الصالحي
ة يعتبر من النسبي   ساس قانون جديد يعتمد نوعا  أي بعد انتخابات نيابية حصلت على المنتظرة تأت

 نجازات العهد.إحد أل نه يشك  أعون 
 

 كارثة وقف التمويل األميركي لألونروا

جراءات إنية أمام مرحلة دقيقة عبر سلسلة ميركية القضية الفلسطيدارة األوضعت اإل 
قرارها وقف تمويل وكالة األمم المتحدة لغوث خيرة، كان آخرها خذتها في الفترة األومواقف ات  

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا، الذي أثار مخاوف فلسطينية كبرى وموجة احتجاجات 
رار الداخلي حال اضطرار ة على االستقمخاوف من انعكاسات سلبي  عارمة، كما أثار في لبنان 

تحت  ألف الجىء هم يرزحون أصال   200لى تقليص خدماتها التي يستفيد منها نحو إالوكالة 
 تنتشر في المحافظات اللبنانية كافة. مخيما   12وضع صعب في 
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ن أخاذه، ولكن ال يبدو ميركية في السابق على ات  أدارة إة هو قرار عدواني لم تتجرأ أي   
وال أراته االنفعالية التي ال تتوافق ة حدود عبر قراميركي الحالي دونالد ترامب أي  لجموح الرئيس األ

ن ترامب يستهدف أاضح من والسلم الدوليين. ومن الو لح الواليات المتحدة وال تخدم األمع مصا
 سرائيلية الحالية العدوانية.حكومة اإللتصفيتها بالتواؤم مع الفي ما يستهدف القضية الفلسطينية 
سرائيليون هم روح تلك القضية، وال يزال اإل ن الالجئينأويعرف أعداء القضية الفلسطينية 

مليون الجىء فلسطيني في  5،4ة دولتهم على أنقاض فلسطين، من عودة نحو أيخشون، منذ نش
علنه رئيس أ لى هذا الصعيد ما أبلغ ما قيل ع الشتات الداخلي وفي الدول المجاورة، وقد كان

ونروا لالجئين يطيل من عمر األزمة، وهو بنيامين ناتانياهو بأن تمويل األ سرائيليالوزراء اإل
فة لمحاولة تدمير القضية ميركية الحالية المتطر  دارة األبذلك قد دخل في مخطط مكشوف مع اإل

ة كما بالصراعات والمذهبي   في ظل وضع عربي بالغ الصعوبة وعامر باالنقسامات السياسية
 الجانبية، ال بل بالتآمر على القضية األم أال وهي قضية فلسطين.

ونروا ايضا، التي تعتمد على نحو ثلث تمويلها من واشنطن، وقد أثار هذا القرار حفيظة األ 
تكبها ل وزر المؤامرة التي ار نساني العالمي وال تتحم  ر نفسها عاملة في المجال اإلوهي التي تعتب

واشنطن لها عبر تحميلها  ن الوكالة رفضت انتقادإم عبر تهجير الفلسطينيين، ال بل العال
ط في االنتقادات ة تخب  ن ثم  أ لى حل للقضية الفلسطينية، علما  إل مسؤولية في عدم التوص  

 تنتقد برامجها التعليمية! همها باالنحياز السياسي وطورا  تت   ذ تارة  إوكالة، ميركية للاأل

 نها ستواصلأالمقبلة على قدرتها على تنفيذه، يام علنت الوكالة، في ما ستحكم األأ و  
لى الالجئين إهم الوكالة باالنحياز لواشنطن التي تت   عملياتها وبأنها باقية، وفي ذلك لهجة تحد   

نطبق عليهم وضع الالجئ. وفي شكل مبالغ فيه أعداد الفلسطينيين الذين ي وبأنها تزيد دوما  
غير  ن دولة واحدةأوواشنطن خاصة مع اعتبار الوكالة مور باتجاه الصدام بين الوكالة وتسير األ

إلى تعزيز عزيمة الوكالة حتى تؤدي هدفها  ن هذا القرار لن يؤدي إال  أقادرة على التأثير عليها، و 
 لمحنة الالجئين. ودائم   عادل   ل إلى حل   وهو التوص  



 
 15/09/2018  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  50رقم )                  

       
 

10 
 

نها ستعتمد على دول الجمعية العامة لألمم المتحدة أم من متابعين لعمل الوكالة ل  وع   
ف لى التقش  إام به، في الوقت الذي ستلجأ فيه بالتوازي مع ما يمكن للدول االسالمية والعربية القي

احتياجات الالجئين  دنى مناأل والقيام بإصالحات وعصر نفقاتها، في سبيل تأمين ولو الحد  
، بينما تصر 1948ام روا خالل نكبة العج   عداء القضية حصرهم بأولئك الذين ه  أ يحاول الذين 

نه يجب معاملتهم كما في أماكن مثل أفغانستان والسودان والصومال والكونغو أالوكالة على 
وغيرها، حيث يتم االعتراف باألبناء وباألحفاد، في سبيل عدم تقويض أسس النظام الدولي 

 اني، كما تعتبر الوكالة ودول كثيرة في العالم.والنظام اإلنس

ن الواليات المتحدة التي كانت على مدى عقود المساهم األول في موازنة أيجب التذكير هنا 
ضت في كانون الثاني الماضي بنسبة كبيرة مساعدتها للوكالة األممية، إذ إنها لم األونرو، خف  

. وقد جاء 2017مليون دوالر في العام  370ل مليون دوالر مقاب 60تقدم العام الحالي سوى 
مليون دوالر كمساعدات اقتصادية للسلطة الفلسطينية في محاولة  200هذا القرار مع قطع 

 للضغط عليها ودفعها الى القبول بشروط ما بات يعرف بصفقة القرن.

ن لشؤون تابعو مام أزمة حقيقية، ويقول مأوا ونر حوال، لقد وضع هذا القرار األفي كل األ 
لى النهاية ال ينفي وجود إها ن تأكيد الوكالة الدولية على المضي في مهام  أالالجئين في لبنان 

ن الميزانية المرصودة ألى إي إلنهاء عملها. ويلفت هؤالء مام احتمال جد  أنها أزمة وال يلغي األ
ة ي  مور بتفاؤل وجد  ذا سارت األإيلول الحالي، و أهر للمخيمات في لبنان سوف تنتهي في نهاية ش

 ن الوكالة بمساعدة دول كبرى وأخرى اسالمية كتركيا وماليزيا، واحتمال انضمام دوال  ستتمك  
مور حسب كل فترة ن تتم األأول المقبل، على ، من تمرير استحقاق شهر تشرين األخليجية لها

 .زمنية

في  70بنان فاقت الـن نسبة البطالة بين الالجئين الفلسطينيين في لألى إويشير البعض  
ة مخاوف من لى األسوأ، وثم  إيني على األراضي اللبنانية يسير ن الواقع الفلسطأ المائة، علما  

انعكاسات سلبية للتطورات األخيرة على االستقرار الداخلي في المخيمات، وما قد ينعكس على 
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الجئين، وأبرزها التعليمية ي على الوكالة لتقديم الخدمات للبنان، خاصة أن لبنان يعتمد بشكل كل  
والمرتبطة بالصحة، فيما تساهم دول أخرى محيطة تستضيف الجئين بتقديم بعض الخدمات 

 لهم. 

مع دول العالم، مثلما يجب على حلفاء الدول الخليجية في  ويجب على لبنان التحرك سريعا   
مكان من ل قدر اإلقل تقدير التقليأو على ي ما حصل ألبنان التحرك في سبيل محاولة تخط  

ألنه يرزح  اعن األونرو  ل بأي شكل من األشكال أن يكون بديال  مفاعيله، كون لبنان ال يتحم  
 تحت وضع اقتصادي ومالي صعب للغاية. أصال  

في المحافل الدولية عبر لى خطاب قانوني أكثر منه سياسي إن يلجأ لبنان أومن المفيد  
مة بإجماع دولي كوكالة تابعة لألمم المتحدة بقرار من الجمعية العاونروا قد تأسست ن األأالتأكيد 

ة دولة إلغاء تفويضها القائم على تقديم المساعدة نه ال يحق ألي  أ، والتشديد على 1949في العام 
 والحماية لالجئين.

ميركي، وخاصة مع وق العربي المتضررة من القرار األق لبنان مع دول الطن ينس  أويجب  
ذلك على القانون الدولي، و  ونروا عاصيا  العتبار كل من يدعو إلى إلغاء األالفلسطينية،  السلطة

 يستوجب تحرك من مجلس األمن الدولي، ومجلس حقوق االنسان، والمحكمة الدولية،
ر جراءات الالزمة بحق هذه الكيانات، وهو أمر تفك  خاذ اإلت  والمؤسسات، والمنظمات الدولية ال

جاد يإلى إدولي من باب الجمعية العامة ودعتها  لسطينية وهي شرعت في تحركفيه السلطة الف
على األمن  ، ال بل حفاظا  الستغالل الوكالة سياسيا   مم المتحدة منعا  ميزانية ثابتة للوكالة من األ

 ذ ال يمكن االستخفاف بقرار خطير كهذا.إوالسلم الدوليين، 

يجاد ميزانية إنان الذي يجب عليه العمل على لب مر، ثمة واجبات علىفي مقابل هذا األ 
، وسياسيا   واجتماعيا   عليه أمنيا   ثابتة لالجئين، ذلك أن أي خلل في عمل الوكالة سينعكس سلبا  

 ة جهد كبير على الفلسطينيين القيام به.ن ثم  أمثلما 
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بجهد على في موازاة ذلك، يمكن للقوى الحليفة لخط المقاومة وللقضية الفلسطينية القيام  
ن رئيس مجلس أ جدر للقيام بهذه المهمة، علما  ينيين ولبنان، ويبدو حزب هللا األخط الفلسط

بين الفصائل يعد  فلسطينيا   النواب نبيه بري بادر على هذا الصعيد ورعت حركة أمل تفاهما  
الوحدة عادة بعثه عبر توقيع وثيقة إ الفلسطيني المشترك، وهو أمر تمت مفيدا لناحية العمل 

الوطنية على الساحة اللبنانية برعاية بري في عين التينة، خالل اجتماع حضره ممثلون عن 
 الفصائل الفلسطينية كافة والسفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور.

ويعتبر التوقيع مفيدا في هذه الظروف، خصوصا على صعيد تنفيس االحتقان بين  
انه سيكون هناك اجتماع عاجل خالل أيام الستئناف الفصائل، وأشارت مصادر متابعة الى 

على المخيمات الفلسطينية كما على صعيد العالقات  يجابا  إن ينعكس أالمشترك ما ينتظر العمل 
 اللبنانية الفلسطينية.

ذ تقول إولى بين الفصائل، معنويا بالدرجة األ ن هذا التفاهم يعد تفاهما  ألكن يجدر القول  
طيني ن يتم في الداخل الفلسأساس بين الفلسطينيين يجب ن التفاهم األأ تابعةأوساط فلسطينية م

في خيرة ذا مضت األإدت فتح تنفيذ تهديدها تجاه حماس راأذا إوعلى خط حركتي فتح وحماس، و 
لى الشتات إ عنها، فإن هذا النزاع سينتقل حكما   سرائيلية بعيدا  تفاهمات سياسية مع الحكومة اإل

 لبنان.  الفلسطيني في

راضي المحتلة يتم في ثالث قضايا بالتوازي: األولى هي ن البحث في األأ يأتي ذلك علما   
التهدئة، وبالتوازي معها قضية كسر الحصار على قطاع غزة، وإنهاء االنقسام ومسألة الوحدة 
الوطنية، بانتخابات شاملة لمجلس وطني جديد توحيدي بالتمثيل النسبي الكامل وانتخابات 

وهي أمور تبحث بين الرعاية المصرية والسلطة الفلسطينية وحماس والجهاد اإلسالمي  . رئاسية
ساس على ن القضية األألتحرير فلسطين. ولكن يجدر القول والجبهتين الديموقراطية والشعبية 

 .سرائيلية في مرحلة أولى قبل الولوج في باقي البنودلصعيد تتمثل في وقف العدوانية اإلهذا ا
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هم، كبر واألفي لبنان، فإن فتح تعد الفصيل األويجب التذكير بأنه على صعيد المخيمات  
ومنافس فتح على هذا الصعيد هو تنظيم فتح التابع للقيادي فيها محمد دحالن، وهذات 
الفصيالن يملكان المال والسالح لحفظ أمن المخيمات في وجه تيارات مسلحة مبعثرة تم ضربها 

 يرة.في اآلونة االخ
 ال  إرض شعبيا، ن كان لها حيثيتها على األإخرى، و ن التنظيمات األألذا، من المفيد القول  

دارة االميركية كيفية الرد على حصار اإل يا  ن المبادرة الكبرى ال تزال في يد فتح التي تدرس جد  أ
 لها، ال بل محاربتها.

التوطين بأشكاله كافة، ويودون تعزيز لى الفلسطينيين في لبنان، فهم يرفضون إوبالنسبة  
مني، وهو أمر ال يثمر في حال عانت ي للتنسيق المشترك على الصعيد األعالقتهم بلبنان الرسم

مام التيارات أية واالنسانية، ما سيفتح المجال المخيمات على الصعد االجتماعية واالقتصاد
 ضاعهم المادية الصعبة.المسلحة والتكفيرية للتغلغل بين الفلسطينيين مستغلة او 

والجوار اللبناني، ومنع تحويلها وتؤكد الفصائل حرصها على حفظ أمن وإستقرار المخيمات  
أو منطلق الستهداف األمن  لى ممر  إمن وجه العدالة أو المطلوبين أو لى مالذ آمن للفارين إ

يل الحكومة العتيدة مع المساعي لتشك اللبناني، في ظل شد العصب السياسي اللبناني، وتزامنا  
ن ال مصلحة للبنان وللفلسطينيين في عودة االنقسام، أالتي تلقى صعوبات، والجميع يعلم 

 لالستقرار اللبناني. وتعزيزا   يجابا  إن يحمي المخيمات ما ينعكس بدوره والتفاهم بين الجانبي

بالتعاون مع ن الفلسطينيون منية قد حصلت في السابق، وتمك  ذا كانت االهتزازات األإو  
 نجازات كبيرة على هذا الصعيد، فإن أوساطا  إقت تطويقها وقد تحق   من منية اللبنانيةاألجهزة األ

علنت عن عودة بعض الشباب الالجئين الفلسطينيين الذين قاتلوا إلى جانب جبهة أ فلسطينية 
  إلى المخيمات التي كانوا يعيشون فيها. النصرة في سوريا إلى لبنان، وتحديدا  

ن أشعبية أو ظاهرة مسلحة، وذلك بعد ة لوا حيثي  ن هؤالء قد شك  أومن السابق ألوانه اعتبار  
يام، ل من األقب  ل الجهود في الم  بذ  ن ت  أيرة من هؤالء في سوريا. لكن يجب عدادا كبأ قضت 



 
 15/09/2018  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  50رقم )                  

       
 

14 
 

لبنانية وخاصة من قبل الفصائل الفلسطينية، لتسليم المقاتلين الذين قدموا من سوريا إلى الدولة ال
لت لبعض ج  حاالت فرار س   ن يتأخر بعدأمر ال يمكن ن هذا األأ في حال طالبت بهم، علما  

ية ومنهم من عاد للظهور في دلب السور إمطلوبين، منهم من ظهر في محافظة االرهابيين ال
 لبنان.
 


