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فـي تـخليا الحمومـة بسـبب ازسـتنزاب ال بيـر  ر المسـتمر  اء التـخ   جـر   وقلقـا   بـا  تزداد أجواء البالد ترق  
 ض له الوضع العام الذي ز يحتمل المزيد من  سارة الوقت.الذي يتعر  

الصــعيد  علــى كفــر  ســارة  ن الطــرفين ا أمــن اــذا ا مــرث وتتمفــل المفارقــة  ويبــدو الجميــع  اســرا   
على اـذا الصـعيدث أي رسـيل الجمهوريـة  لى حل   إل بالتوص   كفر مطالبة  المعنوي والسياسي اما ا 

 ميشال عون ورسيل الحمومة سعد الحريري.

ـــأح ومـــن المـــرج    ل للحمومـــةث وســـيمون لـــى حـــإل ن ينقضـــي الشـــهر الحـــالي أيضـــا مـــن دون التوص 
يل التيـار الـوطني الحـر جبـران باسـيل بالمقايضـة بـين الـو ير مـه رسـ ير الذي قد  مصير الطرح ا 

نــه إذ إمــن حصــة رســيل الجمهوريــةث الفشــلث  المســيحي مــن حصــة رســيل الحمومــة بــالو ير الســني
 م ما او جديد. صل لم يقد  في ا 

ــأوبينمــا يدكــد الحريــري   ة ثناسيــة علــى الصــعيد الســني عبــر تــو ير أحــدام مــن حصــة الــرسيل ن ثم 
ــنجيــب ميقــ و يــرا لــه  11لــى رســيل الجمهوريــة الــذي يريــد فــرض حصــة تبلــ  إنظــار ه ا اتيث تتوج 

ن اــذا المســعى يفســر ث أثلــم مقاعــد مجلــل الــو راء. ويبــدو  وللتيــار الــوطني الحــرث أي أكفــر مــن
لى الصراع على السلطة الذي بات مـن سـمات التيـار الـوطني الحـرث محاولـة عـون كسـب إ ضافة  إ

قع الرساسة فيقتنص التيـار حصـة الفلـم فـي أيـة حمومـة ويصـبح لـه مفعـول الوقت  شية شغور مو 
 التعطيل.

ن عــون نفســه رفــ  أو اريــة لــرسيل الجمهوريــةث مفلمــا  علــى حصــة ل ــن اتفــاط الطــاسا لــم يــنص   
الحصة الو ارية التي أعطيت للـرسيل السـابم ميشـال سـليمانث لـذاث فـان مفتـاح الحـل قـد يمـون فـي 
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كونـه أنقـذ الـبالد مـن از مـةث وحـافا علـى التسـوية الرساسـية  قـد  ـرف فـاسزا   يد  اوث وسـيمون بـذل 
 وعلى العالقة مع حزب هللا. 

ر عضــو مــن اللقــاء التشــاوري الســني فــي اــذا الوقــتث تراجــع موقــا التيــار وعــون مــن رفــ  تــو ي 
ـأح تهمث ل ن مـن ييـر المـرج  لى القبول بحيفي  إ المقبلـةث وسـيمون لـى حـل فـي ازيـام إل ن يـتم التوص 

 الد ول في مفاوضات شاقة على اذا الصعيد. لزاما  

مـور مـن دون التنـا ل عـن رفضـه تـو ير سـني يشـمل الحريريث فانـه ز يريـد تصـعيد ا  من ناحية 
ل ب ــ  حتــى مــن ق  رف  ن ي ــأنــه أمــر يجــب ألــى إ" لحــزب هللا فــي الحمومــة مــا يشــير "حصــان طــروادة

مســدولياته كونــه ســيمون الخاســر  ي عــنرد ازعت ــاب أو التخل ــرســيل الجمهوريــةث واــو لــيل فــي وا
كبـــرث فـــال انتخابـــات فـــي ا فـــمث واـــو لـــم يعـــد رأب حربـــة مشـــروع ســـعودي فـــي الـــبالدث وباتـــت ا 

لــى إإلقليمــي اــو لغيــر محــور ث وشــعبيته ن الوضــع اأالســعودي عنــد زعبــين   ــرينث كمــا  الحظــوة
 تراجع. 

اـم علـى قطاب السنة حولـهث وا شمل ا  عادة لم  إ موقعه عبر لمستقبل شرع في تقوية ل ن  عيم ا 
 اذا الصعيد او حلفه مع ميقاتي.

 يــر لــه علــى اــذا الشــارع بعــد الخطــاب ا لــى ارتيــاح أر ــى بظالإويشــير متــابعون للشــخن الســني  
لحصـة السـنيةث وقـد  هـر فـي للحريريث لناحية عدم اروبه من الميدان كما لناحية عدم استئفار  با

 نه رفع مسدولية التعطيل عن عاتقه.أالخطاب 

ة منــهث ولــيل عــالن الحريــري عــن ريبــة شخصــيإ ة عنــد عــدم ويتوقــا كفيــرون فــي الطاسفــة الســني   
ي من حصتهث ل ونـه يملـ  كتلـة نيابيـة عطاء ا  ير حم تسمية و ير سن  إ بطلب من ميقاتيث عن 

ي علــى يــرار البيــت شــمل البيــت الســن   م  ل ــســعودية بــين الجــانبين ل  اــو حلــا برعايــة  فــي المجلــل. 
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اليـــوم موقـــع ميقـــاتي  الشـــيعي تحـــت شـــعار حمايـــة صـــالحيات الـــرسيل المملـــا والطـــاسا. وز يعـــد  
متنوعـة نـه يتـرأب كتلـة أنه يمتل  شرعية شعبية كبيرة كما إذ إيال في الحياة السياسية السنيةث تفص

بالسحة كاملةث أنتجت كتلة نيابية طرابلسية مـن أربعـة نـوابث ورفـ  ذ  اض ازنتخابات إطاسفياث 
ة السـتة فــي اللقــاء مـن بعــداا اإلنخـرات بمتلــة تيـار المــردة فـي المجلــل النيـابيث  الفــا للنـواب الســن  

قبــلث فــي أي وقــت مــن ا وقــات. التشــاوريث واــو رســيل ســابم للحمومــة ومشــروع رســيل حمومــة م
ي عبــر اعتمــاد  مبــدأ النــخي بــالنفلث وحصــل علــى تخييــد الشــارع الســن   م  طابــا وســطيا  نــه يقــد  أكمــا 

ويحتفا بعالقة جيـدة مـع رسـيل الجمهوريـة وبسياسـة ييـر عداسيـة تجـا  حـزب هللاث وبـخ ر  مقبولـة 
 مع رسيل مجلل النواب نبيه بري.

تح نــه فــإرب الضــغوت مــن موقــع القــويث ز بــل   الحريــري موقعــه الســني وبــات يقــابــذل ث فقــد عــز   
ار  للخـــروف علـــى ازعـــالم وتصـــعيد فـــي تي ـــ  يـــرة لـــبع  المتطـــرفين سياســـيا  لمجـــال فـــي الفتـــرة ا ا

 ة وتهديد لموقع رسيل الحمومة.ة سني  الموقا تحت عنوان مظلومي  

مـام  ـواار سياسـية ودينيـة أاليـه الحريـري سـيمون فسـح المجـال  كبـر الـذي قـد يلجـخل ن الخطخ ا  
ن أريري تماما  طورته ومـن المسـتبعد لحزب هللاث واو أمر يعي الح للخروف بخطاب مذابي معاد  

يلجخ اليهث ل نهث في المقابلث مطالب بضبط الخطاب ازعالمي لتيار  ووضع سـقا لتحركـات فـي 
 الشارع  هرت في الفترة از يرة. 

 

 القوات والمردة: ُمصالحة مصلحية

حصـل بـين رسـيل حـزب القـوات اللبنانيـة سـمير   يـر الـذيعنـد اللقـاء ا  ز  ا مطـو  ز بد من التوق   
 جعجع ورسيل تيار المردة سليمان فرنجية برعاية البطريرك الماروني بشار الراعي في بمركي.
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ــألــى إ شــارة أوز  يجــب اإل  خــذ   مــه القــوي ســو  فــي ر لــه منــذ مــدةث ل نــه لــم يت  ن اللقــاء كــان يحض 
ع الطــرفين مــع التيــار الــوطني الحــر و عيمــه  يــرةث ولعــل الخصــومة ال بيــرة التــي تجمــشــهر ا ا 

يل علــى وجــه الخصــو ث كــان الســبب رســيل الجمهوريــة ميشــال عــون ورســيل التيــار جبــران باســ
 ز التنفيذ.ول لسلوك تل  المصالحة حي  ا 

ــــأ عطــــى كفيــــرون لهــــذ  المصــــالحة حجمــــا  أ وقــــد   مــــر يتمحــــور حــــول ن ا أ ز  إا تحتمــــلث كبــــر مم 
ن يبقــى أر منهمــا مــن المقــد   ن كــالا أ يشــترك جعجــع وفرنجيــة فيهــاث علمــا  الطموحــات الرساســية التــي 

فـــي محـــور ث فرنجيـــة حليفـــا للمقاومـــة وســـورياث وجعجـــع ذراعـــا ســـعودية فـــي لبنـــانث وحليفـــا للوزيـــات 
 المتحدة. 

دن ز يممـن محـو  بمصـالحة عـابرة. تاريخ مجـزرة إاـ 1978حزيران  13لى إالخالب الذي يعود  
المجزرة كـان لهـا إرااصـاتها فـي  ـل الخـالب الـذي قـام بـين رسـيل الجمهوريـة حينـذاك ن تل  إذ إ

ســليمان فرنجيــة وحــزب ال تاســب بزعامــة الشــاب الصــاعد والخطــر فــي تلــ  المرحلــة بشــير الجميــل 
 )برعاية من أبيه بيار الجميل(.

لقواتيــون عــن افــع ان جعجــع شــارك فــي قتــل نجــل فرنجيــة و وجتــه وابنتــه وييــرامث ودأقيــل حينهــا  
حــوالث كانــت زرة جعلتــه ين فــىء عنهــا. فــي كــل ا نــه تعــرض إلصــابة قبــل المجــأ عــيمهم بــالقول 

ـــ ـــاريخيث ادفـــه تصـــفية ة مبي  الني  ـــد أتـــت المجـــزرة فـــي ســـياط سياســـي ت تـــة ضـــد عاسلـــة فرنجيـــةث وق
ن أ مـا  د فئة تدعمها إسراسيل في الساحة المسيحيةث علالمسيحيين المشرقيين في لبنانث لحساب تفر  

مـر قبلهـا بفتـرة وأعلـن سياسـة انفتـاح علـى سـوريا بعـد تورطـه بحلـا فرنجية الجد كان قـد تـدارك ا 
 .ي تل  المرحلة بالجبهة اللبنانيةف مي  يميني طاسفي س  

مــر مفلــة علــى اــذا ا ات علــى الــدوام تصــفية أ صــامهم وا وكــان دأب ال تاســب ومــن بعــد  القــو  
يين ازحـــرار ومـــن ثـــم قتـــل  عيمـــه دانـــي شـــمعون و بعـــاد  عـــيم عديـــدة كتصـــفية تنظـــيم حـــزب الـــوطن

نفســها  ال تلـة الوطنيـة ريمــون إد  والحـرب ضــد الـزعيم القــواتي السـابم ايلـي حبيقــة ومـن ثــم الحـرب
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ن ننسـى عمليـة قتـل الـزعيم السـني ال بيـر رشـيد كرامـي وتصـفيات أبين جعجـع وعـون.. ومـن دون 
 .لبنانيها في حم مناصرين للجيش الإتهم جعجع ب

ولعــل جعجــعث الــذي حــاول تعــديل صــورته امــام الشــارع المســلمث يريــد مــن اــذ  المصــالحة تطهيــر   
فـــي  ـــرب سياســـي معـــينث وز إعـــالن  2005مـــن صـــورة القاتـــل. فـــال العفـــو العـــام الصـــادر العـــام 

نـــا مـــن النيـــات بـــين التيـــار الـــوطني الحـــر والقـــوات فـــي معـــراب ن ايـــة بســـليمان فرنجيـــة وقتهـــاث تمم  
 هير جعجع وطي صفحة ازتهامات في حقه.تط

تـاف حــرب ن اـذ  المصــالحةث مهمـا حمـي عنهـاث تبقـى منقوصــة. فهـي ليسـت ن  أويجـدر بنـا القـول  
الـي علـى السـلم ا  أالية فحسبث تطمـل )علنـا ولـيل فـي الـذاكرة( الجـراسم بمفعـول رجعـي حفا ـا  

ظــرتين لمســتقبل لبنــان ودور ث كمــا حصــل مــع جــراسم الحــرب اللبنانيــةث بــل اــي نتــاف صــراع بــين ن
 واحدة انتصرت وأ ر  سقطت تخسيسا زتفاط الطاسا.

ذ إلـى المـد  الطويـلث عفرنجيـة الـذي يخطـط لكفر منهـا أختي المصالحة اليوم لمصلحة جعجع وت 
نــه أنــه ســيحقم مماسـب كبــر ث يبــدو أسـرا مــن اتفــاط معــراب بعـدما اعتقــد ن جعجـع الــذي  ــرف  اإ

تها مـع عـون. سـيحاول الظهـور بمظهـر المعـوم اللعبة نفسها التي ذاب ضحي  سيمارب مع فرنجية 
ن جعجــعث الــذي ذاــب إلــى حضــن ميشــال أط ذا صــد  إزعيم المــردة الــذي ســيخونه الــذكاء ا لــشــعبي  

 د  رسيسا للجمهورية. عون  صومة فيهث قد يدي  

اء تفســيرا   ــر طــعإ فح فرنجيــة عنــه )ز يممــن لفرنجيــة فــي المقابــلث يممــن لجعجــع أن يغتــنم صــ 
ي قـد تعتـرض نه لم يبر ء جعجع مـن دم القتلـى(ث لحسـاب إسـقات الفيتـوات التـألذل  حتى لو قال 

 مر الرساسة جد صعب.أن كان  طريقه إلى الرساسةث و 

ن أقفل صـفحة  الفـه مـع ال تاسـب الـذي كـان رسـميا مسـدوز أمن ناحيتهث فان فرنجية الذي سبم  
ور بمظهــر المتعــالي عــن الجــراح والمضــحيث واــوث المخاصــم عمــا حصــل فــي إاــدنث يممنــه الظهــ

لعــون و اصــة بعــد محــاوزت ا  يــر توريــم الــو ير جبــران باســيل كرســي رساســة الجمهوريــة بــاكراث 
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عـاء د  ية مـع الحالـة العونيـةث ويممنـه اإليجد في جعجع عنصرا لتشميل توا ن على السـاحة المسـيح
مــن المســيحيين والموارنــةث فــي الشــمال تحديــدا مــع  كبيــرا   ل جــزءا  نــه يمف ــأســاعة الحقيقــة  حــين تــدط  

ر مـن جبـل امتداداتهم إلى جبل لبنانث وذل  كون الرسيل القو  عادة يخ ذ شرعيته من كونـه يتحـد  
 لبنان. 

بعــد  فـي اللحظـات از يـرة عــن أنـه اـادن مـن أبقى ل ـن نقطـة ضـعفه علــى الـدوام فـي شـارعه ســت 
مســخلة الرساســية اــي أكبــر بمفيــر مــن لحظــة انتقــال جعجــع لمناصــرة ن تعقيــدات الأ الرساســةث علمــا  

 ء جعجــعث ل نــه يعلــم نــه ســامح ولــم يبــر  أ. ل ــن  عــيم المــردة ســيحاول القــول عــون وتطويبــه رسيســا
نـه حصـل مـن دون أر ن ازتفاط جاء لصالح جعجع أكفر من كونه لصالحهث حتى ولو كـر  أتماما 

 مستقبلي.أي اتفاط سياسي أو التزام أو تفاام 

ولــىث يســتقوي بــه الطرفــان بمباركــة بمركــي التــي ســاامت فــي اــو لقــاء مصــلحي فــي الدرجــة ا  
ي المفقــل بالخالفــاتث همــا قــد أراحــا الشــارع المســيحن  أعــاء د   ــريل المصــالحةث ويممــن للطــرفين اإلت

يـت علـى ن العالقـة بـين إاـدن وبشـري بقأين للعالقة بـين الجـانبين يدكـدون ن المتابعأمع التسجيل 
 الدوام جيدةث ولم يمن لقاء بمركي فوقياث واو جاء انعماسا لتهدسة طويلة بين قيادات الطرفين. 

ن المصــالحة ســاامت أالمســيحيينث فــان كفيــرين ســيقولون  لــى مفاعيــل ازتفــاط علــىإأمــا بالنســبة  
ــــة التــــي تســــببت فــــي ازنقســــامات دا ــــل البالصــــفحة ا فــــي إنهــــاء  ــــة  يــــرة مــــن الحــــرب اللبناني يئ

ي ة تخط ـمماني ـإدعـاء فـي ارتيـاح مسـيحي شـعبيث وبـات يممـن اإلالمسيحيةث مع ما يعني ذل  مـن 
 أية جروحات مسيحية ماضيةث ومن ثم فان ما بعد المصالحة لن يمون كما قبلها. 

 مع المصالحة؟ يار الوطني الحرالتن يتعاطى أول ن كيا يممن  

لألطـراب از ـر ث واـو الحـال مـع  ن يمون أي تقارب مسيحي بـين جـانبين مزعجـا  أمن الطبيعي  
مسـامحة مـن إنـه "إذا كـان فرنجيـة قـادرا علـى  جبـران باسـيلالتيار الحر. وعندما قال رسـيل التيـار 

عـدم  نه أ ذ الرساسة من دربـه"ث كـان واضـحا  أون قادرا على أن يسامح من يعتبر قتل عاسلتهث سيم

https://www.elnashra.com/news/tag/التيار+الوطني+الحر
https://www.elnashra.com/news/tag/جبران+باسيل
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ترحيبــه بالمصــالحةث أو امــذا قــرأ كفيــرون بــين ســطور كالمــه الــذي حــاول باســيل عبــر  دط إســفين 
 بين المتصالحين.

الدرجــة ازولــىث فــان التيــار ذا كــان مــن الواضــح توجيــه المتصــالحين ســهامهم نحــو باســيل فــي  و  
الترحيبيـة التـي أدلـى بهـا  سيحاول النخي بنفسه عن الظهـور بمظهـر المنـزعجث وامـذا أتـت التغريـدة

 لى مواقا نواب وقياديي التيار.إضافة إالمصالحة وموقا رسيل الجمهورية  ثرإباسيل 
ـــى  ـــار اإل وكـــان عل ـــى المصـــيعـــا  لمناصـــريه بوقـــا تهج  التي كـــان بارعـــا فـــي  الحةث وقـــدمـــاتهم عل

 القــي المفقــود فــي تلــ  قــوي و بعــاد الهجــوم علــى الطــابع ا نجــا  للعهــد الإمــر وكخنــه تصــوير ا 
 المصالحة.

لـى تحــالا سياسـي اسـتراتيجيث ويعتبـر كفيـرون ان جعجــع إن المصـالحة سـتددي أز يـر  التيـار  
لسياسـيث كـون ز مصـلحة إعالن التحـالا ا وفرنجية ز يريدان توسيع أفم اذ  المصالحة إلى حد   

لهمــا فــي ذلــ  )واــذا مــا يفســر عــدم صــدور وثيقــة مشــتركة عنهمــا(ث وامــا متناقضــان فــي السياســة 
كمــا فــي المصــالحث  اصــة فــي الراانــات اإلقليميــةث وز مجــال  ي التقــاءث ســو  فــي حالــة انقــالب 

 بلة.في المرحلة المق عا  أحداما على المحور الذي ينتمي إليهث واو ما ليل متوق  
ن المنـافل الرسيسـي أبـات عقـم تلـ  المصـالحةث مـع العلـم وثمة راانات في التيار على الوقـت إلث 

ن يرشــحه. ل ــن مــن أمــا اــو باســيل أو مــن يممــن للتيــار  لفرنجيــة علــى الرساســة لــيل جعجــع بقــدر
لــى الرساســة معمــدا بــدعم جعجــع فــي  ــل رفــ  تــام مــن إن يمــون وصــول فرنجيــة أييــر المنطقــي 

 يار أو رسيل الجمهورية الذي ز منا  من ازنفتاح عليه و لقاء ال رة في ملعبه.قبل الت
بـين الجـانبين  لـى اـذا ازنفتـاحث تبـدو العالقـةإن فرنجيـة سـيبادر أوبينما يعتقـد كفيـرون فـي التيـار  

وي للجـانبينث أي حـزب جـدر لرسـم معالمهـا سـيمون الحليـا القـن الطـرب ا أصعبة ومعقدةث كمـا 
ن إ الفـــات سياســـية عميقـــة بينهمـــاث بـــل ن ز تـــاريخ دمويـــا بـــين عـــون وفرنجيـــةث وز أهللاث  اصـــة 

 الرجلين كانا حليفين وثيقين حتى وقت قريب.
ن اذ  المصالحة لم تنل حماسا وتخييدا كبيرين فـي أوسـات جمهـور أ إلى في الختامث يجب التنويه 

وات المنتقـدة صـذا كانـت ا  و  .يـزال يحـتفا بشـموكه بـالقوات اللبنانيـة ذار الـذي ز  8ما يعـرب ب
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لـــى وطنيـــة ه لـــم يســـجل تخييـــد علنـــي لهـــا ســـو  التخكيـــد عن ـــأز إكبيـــرث  شـــمل  ب للمصـــالحة لـــم تخـــرف
ن المصـــالحة لـــم تخ ـــذ ضـــجة إعالميـــة كبيـــرة ســـو  بـــين أنصـــار جعجـــع أفرنجيـــة والفقـــة بـــهث كمـــا 

 وفرنجية. 
 

 جعجع: محاولة التطهر

جر  مراجعـة نقديـة لسياسـته الماضـية. أنه أات اللبنانية سمير جعجع اإليحاء لقد حاول  عيم القو  
حمـام جنه بعفـو عـامث ولـيل ببـراءة مـن ا من سـ 2005ودأب على اذا المنوال منذ  روجه العام 

 في حقه.

 ـــرين فــي الحـــرب ا اليــةث ل نـــه طالــب اآ نــه اعتـــذار عــن جـــراسمأقـــال  مقتضــبا   أعلــن كالمـــا   وقــد
ارت ابهــا. واــو أوحــى  ن كالمــه كــان أقــرب إلــى التبريــر للجــراسم التــي تــم  أممفــال مــا يعنــي  باعتــذار  

كفــــر مــــن امتحــــان وكــــان   ــــر أعلــــى اآ ــــرث ل نــــه ســــقط فــــي  نــــه بــــات منفتحــــا  اأكفــــر مــــن مــــرة 
 في السعودية.   يرلى حليفه الحريري  الل احتجا  ا ازمتحانات انقالبه ع

نــه بــات أننــا مــن القــول ن ذلــ  ز يمم  أ ز  إقــد عــدل مــن موقفــه حيــال المقاومــةث ذا كــان جعجــع  و  
ى تصـريحات لإمماننا العودة بالذاكرة بامع إسراسيل من منظور سيادي. و لى قضية الصراع إينظر 

نهـم ســيعيدون أكـدين ن ثـم انقلبـوا علـى كالمهـم مد جـروا مراجعـة نقديـةث ومـأمـن تعـاملوا مـع العـدو و 
عليهـا  لـى مـا كانـتإلمسـيحيين أو فـي حـال عـادت الظـروب د وجـودام ووجـود اال رة في حال تهـد  

ن معظــم اــدزء ز يزالــون يحتفظــون بالضــغينة نفســها تجــا  إفــي ســبعينيات القــرن الماضــي. ز بــل 
فـتح لهـم المجـال  اآ ر وال ر  تجا  القضية العربية ومن يناصرااث ولألساث فان كفيـرين مـنهم قـد

 وبعضها ينتمي الى العهد الحالي. في المرحلة از يرة في وساسل اعالم

ن  عـيم القـواتث بـريم مراجعتـه الذاتيـة العلنيـةث ز يـزال يـددي الو يفـة نفسـها انطالقـا مـن أعلى   
لو يفيـة رؤية اسـتراتيجية لـم تتغيـر عبـر التحـالا مـع الوزيـات المتحـدة ا ميركيـة والعالقـة الفابتـة ا
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ــ ذ ذلــ  فـــي وجــه الحريــري كمــا فــي وجـــه حليفــه المســتجد فــي اتفــاط معـــراب مــع الســعودية. اــو نف 
 الرسيل ميشال عونث وقد يقوم بازمر نفسه مع فرنجية في المستقبل.

ـن أي  أز بد من القول   صـل مـر اـو فـي ا ب بهـاث ل ـن ا ة مراجعـة نقديـة نحـو ازفضـل اـي مرح 
 ــارف نطــاط قــوة جعجــع نفســهث وتتعلــم بتنظيمــه نفســه وبتاريخــه المشــبع بالعصــبية الطاسفيــة والــذي 

مامه الطريم طويال ل ـي يقـوم بمـا ضـروري لتطمـين اآ ـر وبـازنخرات فـي العـيش معـه فـي أيبدو 
 وطن واحد.

لشـــدون ن جعجـــع قـــد بـــات يقـــل فـــي تعاطيـــه العلنـــي فـــي اأفـــي الفتـــرة از يـــرة  وقـــد كـــان مالحظـــا   
ــ  ــرين مـن قضــايا معيشــية وحياتيــة واقتصــاديةث مــا يشــترك علــى مــا يجمعــه مــع اآ زا  ازقليميـةث مرك 

فيـــه مــــع قــــو  ناصــــبها العــــداء كحــــزب هللاث واــــو أمـــر إيجــــابيث وقــــد تمظهــــر فــــي مجلــــل النــــواب 
ة ســم بالمقبولي ــداء و راء القــوات ات  أن أ والــو راءث  اصــة علــى صــعيد قضــية محاربــة الفســادث علمــا  

 مع و راء ينتمي بعضهم الى الخط نفسه مع الحزب. مقارنة  

لــى الفشــلث إزب هللاث وقــد  لــت معظــم محاوزتــه يحــاول جعجــع كســر الحــاجز النفســي القــاسم مــع حــ 
ن أســب القــوات أنــيل نصــار الــذي اعتبــر  يــرة التصــريح الــذي  ــرف بــه نايــام ا فــي ا  وكــان زفتــا  

 ان ام شهداء القوات.شهداء حزب هللا في الدفاع عن لبن

لـى العلـن إاحبه تراجـع عنـهث ل ـن مجـرد  روجـه ن صـإحوصـر اـذا التصـريح سـريعاث ز بـل  وقد 
ن الخطـاب الحـديم للقـوات أ ن بخجـلث فـي ازنفتـاح علـى الحـزبث علمـا   لى ريبة قواتيـةث و إيشير 
 .اعتراب اذا التنظيم بشهداء الحزبلى إيلفت 

 نــه أ فــم مــرارا  أ علــى المتغيــرات ازقليميــة و اصــة الدوليــةث علمــا  ذا كــان جعجــع ز يــزال يــراان  و  
لــى اليمـين المســيحي وقــد إث فـان ييــر القـوات مــن قــو  انتمـت 2005فـي تلــ  الراانـات منــذ العــام 

مهــا علــى المقــاومينث عــادت وأجــرت مراجعــة قربتهــا مــن المقاومــة كانــت مشــابهة وأقســى فــي تهج  
مـــةث اــم اــي المقاو مـــع شــريحة لبنانيــة كبــر  قضـــيتها ا  وحافظــت علــى الحــد ا دنـــى مــن عالقــة
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تلــ  القــو  والقيــادات قــد  ن ت ــون أســتبعد مــر الواقــع إذ مــن الم  وذلــ  علــى ســبيل التعــاطي مــع ا 
 ا ضمن محور المقاومة والممانعة.عادي إلسراسيل والمصن  لى المحور الم  إانتقلت 

ن أتاحيــة علــى حــزب هللاث ويــر  الــبع  نفز مالحظــة محاولــة قواتيــة اإ الصــة القــولث ز يممــن  
ن جعجـع يحـاول ايتنـام ألـى إفيهـاث ويشـير الـبع  اآ ـر  ي دورا  الطموحات الرساسية لجعجع تـدد  

ة تحليـل ن ثم ـأطني الحـر فـي موضـوع الحمومـةث حتـى از تالب الحاصل بين الحـزب والتيـار الـو 
ن أســتبعد نــه مــن الم  أز إطــارث ا اإلام انفتاحــه علــى فرنجيــة فــي اــذن جعجــع يريــد ايتنــألــى إيشــير 

فـــي العالقـــة التـــي ستقتصـــر فـــي المرحلـــة الحاليـــة علـــى التواصـــل  يا  جـــد   يحقـــم اـــذا ازنفتـــاح  رقـــا  
 النيابي وربما في الحمومة في قضايا تهم الجانبين.

 

 انتصار غزة في لبنان.. وقضية المية ومية

ية فــي   ــر معاركهــا مــع العــدو يجــدر بنــا التوقــا عنــد ازنتصــار الــذي حققتــه المقاومــة الفلســطين 
 سراسيلي في يزةث والحديم عن انعماب اذا النصر على قضية اللجوء الفلسطيني في لبنان.اإل

اميتهـا أ مقاومة مع العـدو فـي فلسـطينث ل ـن  يرة التي تخوضها البالطبعث ليست اي المعركة ا  
يها المـــذابي فيهـــا ا مـــةث ســـواء عبـــر تشـــظ   يـــوم ت مـــن فـــي كونهـــا جـــاءت فـــي مرحلـــة دقيقـــة تمـــر  ال

ميركيـةث اقتنـا  ذلـ  لتمريـر دارة ا المتآمرين عليهاث وعلـى رأسـهم اإل والسياسيث أو عبر محاولة
لى محاولـة تصـفية القضـية الفلسـطينيث واـي إبات يعرب بصفقة القرن التي تهدب ى وما ما يسم  

 تشمل روح ونب  قضية ا مة. التي

 واسـتخباراتيا   عسـمريا   قـت نصـرا  ن المقاومـة قـد حق  ألتخكيـد ا حدث في يزةث يجـب اثنا عم  وعند تحد   
تـه وجعلـه يشـعر مـن كيان العدو وحموم ام كان في دززت اذا ازنتصار الذي از  اث ل ن ا اام  
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نهـا انغمسـت فـي السـلطة وبمغانمهـا ولـم تعـد تـدجينها وبخ نـه تـم  أمام مقاومة اعتقـد أجديد بالهشاشة 
 تريد القتال.

اذا النصر جعل العـدو يقـا أكفـر فـخكفر أمـام معضـلة المقاومـة فـي لبنـان حيـم تتفـوط المقاومـة  
ريـب يشـعر بـالقلم مـن  يذاسه و لحاط الهزيمة بهث واو زإتل  التي في فلسطين بقدرتها على على 

لصــالح محــور المقاومــة فــي المنطقــة كمــا فــي ســوريا وفــي العــراطث قليميــة التــي تــختي التطــورات اإل
اث وبدفع من الوزيات المتحدةث يطلـب ميركي  أم بات التحالا العربي المدعوم و  راا في اليمن حي

 وقا القتال. 

لقضية اللجوء الفلسـطيني فـي لبنـان حيـم بـات مـن الضـروري  جديدا   وقد أعطى اذا النصر دفعا   
 ة.ة ومي  حداث مخيم المي  أيام على أزستقرار في المخيماتث وذل  بعد اترسيخ الهدوء و 

ـ ن الحـل الـذي تـم  أخيمث من الواضـح على صعيد الم  ة لـن يحـول دون ة ومي ـليـه فـي المي ـإل التوص 
ــألــى المخيمــاتث حتــى إحــداث عــودة ا  بــين حركتــي فــتح  محــدودا   را  ل فــي اــذا المخــيم تــوت  ج   نــه س 

موضع عناصر من فتح بالقرب من حاجز لحماب في المخـيمث ل ـن سـرعان ة توحماب على  لفي  
 شمال. حل اإل ما تم  

ة فــي شــمل رسيســي بهــذا التفــاام الفلســطيني المــدعوم ن فــتح تبــدو معني ــألــى إشــارة اإلمــن  وز بــد   
ـــلبنانيـــا كونهـــاث وفـــم متـــابعين للشـــخن الفلســـطينيث حاولـــت تغييـــر الواقـــع الميـــداني فـــي المي ـــ ة ة ومي 

  اــذا لــى تراجــع دور حركــة أنصــار هللاث وقــد أد  إت كاســتفمار لنتــاسج ازشــتباكات ا  يــرة التــي أد  
 يـــر والـــذي حصـــل بعـــد تموضـــع عناصـــر لفـــتح فـــي مبنـــى تـــابع  حـــد ذلـــ  التـــوتر ا  لـــىإمـــر ا 

ولـة المبذللجهود السياسـية  مام توترات متنقلة  الفا  أد بفتح الباب المربعات ا منية لحمابث ما اد  
 لى طبيعتها في المخيم بعد ازشتباكات از يرة.إللتهدسة ولعودة الحياة 
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ــثــر ازت  إمــر ا  حــل   وتــم    يــة علــى مــا اــو عليــه مــن دون منعــات ا ن يبقــى حــال المرب  أى فــاط عل
د حـول ريبـة لبنانيـة ما يترد   يضاث في  ل  أل جهات لبنانية مر بعد تد   ا  و تبديلث وقد تم  أتغيير 
ــفــي الت ــأةث حتــى ة ومي ــلمســخلة الســالح فــي المي ــ لــى حــل   إل وص  ة طــرح لســحبه بازتفــاط مــع ن ثم 

البـــات مـــن مـــر علـــى الجـــوار المســـيحي للمخـــيم فـــي  ـــل مطلفلســـطينيينث وذلـــ  لحساســـية اـــذا ا ا
 ة. ة ومي  راضي دا ل المي  مالك وا الجوار باستعادة بع  ا 

لــم تطــرح بهـــذا الشــمل ســو  بســبب حساســـية  ن مســخلة الســـالح الفلســطينيأوكــان مــن المدســا  
يجــاد حــل لهــذ  المســخلة بمعــزل عــن حــل إيمويرافي للمخــيمث بينمــا ز يممــن الموقــا الجغرافــي والــد

عــادل للقضــية الفلســطينيةث واــو مــا يعرفــه كفيــرون  بحــل    وثيقــا   قضــية الالجئــين المرتبطــة ارتباطــا  
ة يبـدو سـحب السـالح الفلسـطيني مـن المي ـ عن سياسة بع  المسـدولين. ولـذل ث ل نه يغيب عمدا  

عمـا حصـلث واـي مهمـة  ل في التعـوي  ماديـا  ام يتمف  ن الموضوع ا أستبعدا حالياث على ة م  ومي  
جـة  وفهـا مـن العـاسالت ز يـزال  ـارف المخـيم نتي ملحو ـا   ن عـددا  أ تقوم بها وكالة ا ونرواث علمـا  

دتها عـاسالت غنـي عـن الخسـارة البشـرية التـي ت ب ـ ي  ن التعـوي  المـادي زأمن العـودةث مـع التخكيـد 
 الضحايا. 

ار ســتئفاإل لــى طبيعــة الصــراع بــين الســلطة الفلســطينية وحمــابث ومحاولــة فــتحإنــه بــالنظر أعلــى  
مخيمـات للعبـم فيهـا مـن لـى الإل لى استمرار محاوزت التسل  إضافة إبالواقع الفلسطيني في لبنانث 

حــداث فــي ســورياث يممــن التنبــوء بعــودة ا قليميــة وتنظيمــات ز تــزال علــى قيــد الحيــاة إقبــل أطــراب 
 أصال. لى المخيمات للعبم فيها ومن ثم العبم بازستقرار اللبناني الهش  إ
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اليــة ريبــة فلســطينية ةث ثمــة فــي الفتــرة الحة ومي ــلــى مــا حــدث فــي المي ــإحــوالث وبــالنظر ي كــل ا فــ 
تلـ  ازحـداثث وبـر ت محـاوزت لتعزيـز ازتفـاط والتفـاام الـذي أبـرم بـين  ن ز تت ـررأولبنانية فـي 

 ة نفسه او في محيطه.ة ومي  الفلسطينيين وتعزيز  لياته سواء دا ل المي  

وقد حصلت لقاءات بين الفصـاسل المتواجـدة فـي المخـيم وبالتفـاام مـع الجهـات اللبنانيـة الرسـميةث  
 استخبارات الجيشث للحدول دون ت رار ما حدث. ا منية والسياسية المعنيةث وبالذات 

ة حصل بين فتح وحماب على وجه الخصو  لترسيخ الهدوء وازستقرار في المي ـ فاقا  ن ات  أم ل  وع   
ربعـــات ة وتـــخمين عـــودة الحيـــاة الطبيعيـــة إلـــى المخـــيم وســـحب المظـــاار المســـلحةث و لغـــاء المومي ـــ

المشـــترك بتســـليم جميـــع المـــرت بين والمتهمـــين  مضـــمون وثيقـــة العمـــل ا منيـــة فـــي المخـــيم وتطبيـــم
 بقضايا ازيتيال الى الدولة اللبنانية. واو اتفاط يريد الطرفان تعميمه على المخيمات كافة.

ثناءث تبدو الفصاسل الفلسطينية ملزمـة بالتجـاوب مـع ريبـة عارمـة فـي المخيمـات بلفـا في اذ  ا  
ـــدا ل الفلســـطيني وترســـيخ الهـــدوءث وقـــ ـــ الفـــات ال مـــر بعـــد اـــالي المخيمـــات عـــن اـــذا ا أ ر د عب 

 اله.أ ة مع القطاع و انتصار يزة عبر لقاءات ووقفات تضامني  

لــى الشــتات إالقضــية ن اــذا ازنتصــار قــد أعــاد واــج ألــى الوحــدة مدكــدة إصــوات تــدعو أوتعالــت  
الفلسطيني وأعاد توجيه البوصلة نحو العدو وذكر بازنتصار الـذي سـجلته المقاومـة فـي لبنـان فـي 

ث كــــون المقاومــــة اــــي الخيــــار ازاــــم زســــتعادة الحقــــوط وامــــتالك القــــوةث حتــــى فــــي 2006العــــام 
 المفاوضات.

باتـت بيـد المقاومـة  في الخالصةث ذكر انتصار المقاومة في يزة بخن القرار والمبـادرة فـي الحـرب 
 ن يشــمل عبــرة للجميــعث  اصــة فــي  ــل  أض شــروطها علــى العــدوث واــو مــا يجــب واــي التــي تفــر 

ن الوحــدة أإسـراسيل. كمـا يجــدر التشـديد علـى  محـاوزت التطبيـع الوقحـة التــي يقـوم بهـا الــبع  مـع
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صـعد كافـةث يجـب تطبيقـه علـى ال لت نموذجـا  ي للعـدوان شـم  التي تجسدت في الميدان أثناء التصـد  
حـتالل ورفـع الحصـار عـن يـزةث منـي مـع ازنقسـام الفلسـطيني ووقـا التنسـيم ا لمحاولة إنهاء از

حــداث فلســطينية كونــه ز أة لــى الشــتات الفلســطيني فــي لبنــان الــذي ســيتخثر بخي ــإن يــتم نقلــه أعلــى 
 ويير مستعد لمواجهة موضوع توطين الفلسطينيين على أراضيه. ا  يزال اش  

 

 


