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الفلسطينية واالستراتيجية

للتطورات السياسية واألمنية في لبنان
تقدير نصف شهري
ّ

أهداف المركز الرئيسية:
 1ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة.
 2ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين.
 3ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية.
 4ـ إصدار دراسات وأبحاث وتقارير ذات بعد استراتيجي وتحليلي.
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تقدير الموقف:
يجــب القــوء ب ــاد،ء ذ بــدء أن الس ــااة السياســية ف ــي لدنــان ستش ــهد فــي الفتـ ـرة الفاصــلة ع ــن
الســادم مــن أيــار موعــد إجـراء اتختخابــات النيابيــة منســو ا مرتفعــا مــن اــدة الخطــاا السياســي
الـ

مــن المتوقـع أن يشــهد تــوت ار كديـ ار ســيتخ لدوســا سياســيا لكنــس ســيحما معــان طائفيــة وم يديــة

كديرة ويتوقع أن تستخدم فيس مختلف أخواع الشعارات واتتهامات .وي ا األمر غير مسـتررا كـون
اتختخاب ــات ت تخ ــاأ عل ــى أس ــام بـ ـرامج سياس ــية واجتماعي ــة كم ــا ي ــو مفت ــرأ ف ــي أ خظ ــام

ديموقراطي علما أن لدنان أبعد ما يكون عن خظام كهـ ا لكـن علـى أسـام تقـاطع مصـالب ت بـا
على أسام مصلحية واختهازية سياسية مصحو ة بتدخا خارجي اتى في أدق التفاصيا لـم يكـن
مس ــترر ا أخـ ـس أد ،دو ار ف ــي ص ــياغة التحالف ــات وتش ــكيا اللـ ـوائب وات ــى إق ــدام بع ــل السياس ــيين
وصرار المرتهنين إلى الترشب!
وليس أدء على ذلك من أسلوا صياغة التحالفـات ت سـيما تفكـك تحالفـات األمـس وقيـام مـا يـو
جديــدة منهــا جمعــت المختلفــين ت بــا إن بعضــها جمــع متناقضــين فــي السياســة من ـ زمــن بعيــد
اتى أن بعل التحالفات اتخ صفة التناقل األيديولوجي والعقائد !
لكن من غير المفيد التعويا على كا ي ا لل ياا إلى القوء أن المجلس الجديد سيشـهد ترييـرات
ج ريــة ت بــا اتــى ترييـرات كديـرة فــي تركيدتــس ويجــب اىشــارة إلــى أن مرالــة جديــدة ســتقدا علــى
الدالد من تاريخ السابع من أيار.

من ينا سيكون من غير المجد الروص في تفاصيا التحالفـات التـي تصـا كـون الكثيـر منهـا

مرالي لكن بعل األسئلة ستطرح خفسها بقوة علـى السـااة وأيمهـا اـوء التسـوية الرئاسـية التـي
صيرت بصعو ة وكان مؤدايا وصوء العماد ميشاء عون إلى سدة الرئاسة .وقد كان من مفاعيـا

تلــك التســوية أن أتــت بســعد الحريــر رئيســا للحكومــة ويــو أمــر مرشـب بقــوة أن يســتمر مهمــا كــان
تراجع كتلة الحرير

ال

يددو أخس تعايد وعون على الف مستتر سيستمر لفترة طويلة.
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ويدــدو أن دور رئــيس الحكومــة لــن يكــون موازيــا لــدور رئــيس الجمهوريــة فــي المرالــة المقدلــة .و ذا
اعتدرخــا أن صــالايات رئــيس الجمهوريــة بــرغم تقليصــها ت ت ـزاء األولــى فــي الــدالد إت أخ ـس مــن
المفيـد التـ كير أن دور رئـيس الحكومـة ال اراــا رفيـر الحريـر كـان مهيمنــا فـي بعـل األايـان فــي
فت ـرة التســعينيات خــالء عهــد ال ـرئيس اليــام اله ـراو
ال

اصا عليس ويو األمر ال

وذلــك ختيجــة الــدعم العر ــي والــدولي الكديــر

ترجم رصيده الشخصي الكدير ماليا.

اليــوم يتمثــا الس ـؤاء فــي ماييــة طديعــة سياســة العهــد بعــد ســنة وخصــف علــى وصــوء عــون إلــى

الرئاســة .ي ـ ا مــع العلــم أن رئــيس الجمهوريــة كــان وا ــحا أكثــر مــن م ـرة عنــدما تحــدث عــن أن
الحكومة الحالية ليست اكومـة العهـد .و ينمـا شـرع مـرات عـدة فـي تعـداد إخجـازات عهـده

ـا فـي

الوقت خفسس اريصا على القوء أن اكومتس الفعلية األولى يي التي تنتجها اتختخابات النيابية.
لكــن م ـة س ـؤاء اــوء م ــد ،اســتمرار واقــع التســوية الحــالي و س ــقاف خفســس علــى مرالــة مــا بع ــد

اتختخابات ..بمعنى آخر يطرح سؤاء اوء التحالفات أو التفايمات التي أدت إلـى وصـوء عـون

إلى الرئاسة وي ه التساؤتت تعتمر في خفوم عون وأخصاره والتيار الوطني الحر في شـكا عـام

علما أن عون يددو متجها أكثر فأكثر خحو ترسيخ سلطتس وصالاياتس بينما قـد يلجـأ الـدعل إلـى
التنصا من التفايمات التي عقديا معس.

ويجب الت كير ينا أن وصوء عون إلى رئاسة الجمهورية كان وليد تفايمس أساسـا مـع اـزا

والحريــر

كمــا جــاء مـرة تفــايم معـراا .فــي الوقــت الـ

عــارأ فيــس الـرئيس خديــس بــر والنائــب

وليد جندالف والنائب سليمان فرخجية التسوية ومن م قدلوا بها على مضد.
ومــن الوا ــب أن العالقــة مــع طــرفين مــن تلــك األطـراا الثال ــة لــن تتحسـن فــي المــد ،المنظــور

علــى أقــا تقــدير ت بــا إن الكدــاس ســيزداد خاصــة بــين بــر وفرخجيــة مــن جهــة وعــون مــن جهــة
أخر.،
من خاايتها تتحدث القوات اللدناخية عن بنود لم تنف من تفايم معراا ت بـا إن اتختالفـات مـع
التيار تزداد اتساعا .وقد بدا وا حا من اتفتراق بين الطـرفين فـي اتختخابـات النيابيـة أن كليهمـا
سائر في اتجاه معروا سلفا بعد  7أيار استعدادا لتشكيا الحكومة وما بعديا و ن يـ ا التفـايم
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تقــوء الق ـوات أخهــا طدقتــس مــن جهــة وااــدة لــم يعــد خاف ـ ا فــي الكامــا ولــو أن الطــرفين ت

يمتلك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ش ـ ـ ـ ـ ـ ــجاعة التنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا م ـ ـ ـ ـ ـ ــن تفايمهم ـ ـ ـ ـ ـ ــا المعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر أو ات ـ ـ ـ ـ ـ ــى اتعتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراا بفش ـ ـ ـ ـ ـ ــلس.
وتدــدو العالقــة مــع اــزا

ابتــة فــرغم أخهــا تصــاا أاياخــا بنكســات وت ســيما ختيجــة التشــنج

القائم بين التيار الوطني الحر و ر

و سدب ملفات أخـر ،اقتصـادية وسياسـية ومواقـف باسـيلية

خارجــة عــن ســياق الحلــف ومالاظــات يدــديها اــزا

علــى أداء التيــار الــوطني و عــل أدبياتــس

وطريقة تعاطيس بالترشيحات اتختخابية إت أن سقفها اتستراتيجي سواء ما يتعلـر بسـالح الحـزا
أو العــداء ىسـرائيا أو اتــى بالو ــع اىقليمــي لحــزا

بمعنــى محار تــس للتطــرا ودفاعــس عــن

واــدة األ ار ــي الســورية ت ي ـزاء ارســخا .وت ي ـزاء عــون مطمئن ـا إلــى موقــف اــزا

ويــو لــم

يطرح مو وع اتستراتيجية الدفاعية في إطار عدائي تجاه سـالح الحـزا بـا مـن خـالء الهـام
ال ـ

يملكــس رئــيس الجمهوريــة فــي تنــاوء يـ ا الملــف الــدقير وموقعــس الثابــت فــي الســلطة الحاليــة.

كما أن ي ا الهام
بالنسدة إلى الحرير

سيمكنس من طرح قضايا أخر ،قد ت يتوافر تماما في شأخها مع الحزا.

من المـرجب أن يدقـى علـى الفـس األكيـد مـع عـون ويـي ليسـت فقـا قناعـة

لـد ،األوء بــا إن رئـيس الحكومــة يشـعر أيضــا بفضـا عــون عليـس خــالء ااتجـازه فــي الســعودية

ولم يكن الموقف األخيـر بعـدم اخسـحابس كـالوزيرين علـي اسـن خليـا ويوسـف فنيـاخوم مـن مـؤتمر
الطاقة اتغترابية اعت ار ا على كالم باسيا سو ،دليا جديد على اخزيااس تجاه عون.

ويقــوء مقر ــون مــن باســيا أن مرالــة مــا بعــد اتختخابــات ستشــهد اخطالقــة جديــدة للعهــد .ويشــير

يـ ــؤتء إلـ ــى أن المواجهـ ــة مـ ــع بـ ــر ستتصـ ــاعد إذا مـ ــا اـ ــاوء الوقـ ــوا فـ ــي وجـ ــس ممارسـ ــة رئـ ــيس
الجمهوريــة ل ــيصالاياتسي ولتطديقــس رؤيتــس فــي الحكــم .ويشــدد يــؤتء أن امتعــاأ بــر الكديــر مــن

باســيا يعــود إلــى كــون األخيــر يقــف اجــر عثـرة أمــام تجاو ازتــس فــي الحكــم كمــا أن وزيــر الخارجيــة
بات يشـكا ايثيـة سياسـية مـن الصـعب تخطيهـا ويـو يرفـع شـعارات كـان بـر والطقـم الحـاكم فـي
مرالة التسعينيات واتى منتصف األلفية الثالثة أشد المتجايلين لها.

5

التقدير النصف شهري (ملف لبنان)
رقم ()40

2018/04/15

لــيس ذلــك فقــا يشــير يــؤتء إلــى أن التيــار ســيقوم بمحاســدة داخليــة لكــا مــن وقــف متــرددا أو
معار ــا للسياســة التــي جــاء بهــا باســيا الـ

ســيعما علــى تعزيــز التيــار مــن الــداخا علــى طريــر

ترسيخ اكم رئيس الجمهورية.

في كا األاواء من المرجب أن يمارم الر اعي المـ كور أو بعضـس معار ـة لعهـد عـون عنـد

كا إستحقاق أو ملف يطرح ويقوء الدعل أن ي ا الر اعي يريد في الدرجة األولى قطـع الطريـر
أمام أ طموح لـد ،وزيـر الخارجيـة والمرتـر ين بالوصـوء إلـى سـدة الرئاسـة ويلفـت إلـى أخـس لـيس
مــن المدكــر الحــدي

عــن يـ ا األمــر اتــى ولــو لــم يكــن المجلــس الحــالي يــو مــن ســينتخب الـرئيس

المقدا للجمهورية.

وســيكون م ـة معركــة علــى تشــكيا الحكومــة المقدلــة .صــحيب أخــس مــن المدكــر الحــدي

عــن شــكا

ي ه الحكومة قدـا أن تحـا المعركـة اتختخابيـة أوزاريـا ويتدـين الحجـم التمثيلـي لكـا فريـر سياسـي

غيــر أن بعــل المعطيــات الداخليــة والخارجيــة تــواي بــأن وتدة الحكومــة العتيــدة لــن تكــون ميسـرة
ويــي ســتواجس مخا ــا عســي ار ت يمكــن تحديــد مــداه الزمنــي فــي الوقــت الحــالي .ذلــك أخــس إذا كــان
األمــر م ــرجب لت ــولي الحري ــر الحكوم ــة المقدل ــة ف ـ ن ين ــاط مطدـ ـات وعتد ــات كثيـ ـرة س ــتواجهس إن
بالنسدة إلى شكا الحكومة أو بالنسدة إلـى األفرقـاء الـ ين سـيمثلون فـي يـ ه الحكومـة خاييـك عـن

عامــا بــالي األيميــة يــو العامــا اىقليمــي الســعود خاصــة ويــو مــا ســيجعا ال ـرئيس المكل ـف
يواجس عقدات بعد اتستشارات التي سيجريها به ا الخصوص.

وستكون مـة عقدـات ايـاء أمـور أخـر ،ك عـداد الديـان الـوزار الـ

عـادة مـا ينسـج بعنايـة فائقـة

خظ ـ ار إلــى الواقــع السياســي الــداخلي .لكــن م ـة وجهــة خظــر تقــوء أخــس لــيس فــي مصــلحة أ فريــر
سياسـي أن يوقـع لدنــان مجـددا فــي أتـون الفـ ار

فمـا ينتظـر لدنــان مـن اســتحقاقات داخليـة وخارجيــة

يحــتم وجــود اكومــة مســتقرة وخاصــة لمتابعــة تنفيـ ختــائج المــؤتمرات الدوليــة التــي التــزم بهــا لدنــان
وآخري ــا م ــؤتمر س ــيدر .وس ــيطرح مو ــوع الن ــأ ب ــالنفس عل ــى طاول ــة الدحـ ـ
العالقة مع سوريا.
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علــى ي ـ ا الصــعيد تشــير مصــادر فــي قــو ،مــا يســمى ا  8اذار إلــى أن خيــارات الــدالد فــي
المرالة المقدلة لن تخرج عن الثوابت .إذ بعد التقدم الكدير الـ
علــى اىريــاا وخاصـة أخيـ ار بعــد الـ

اققتـس الدولـة السـورية فـي ار هـا

اصــا مــن الروطــة إلــى امــل فحلــب ت يمكــن للدنــان

غــل النظــر عــن يـ ا يالنصــري إذا جــاز التعديــر والعمــا علــى إعــادة العالقــات إلــى طديعتهــا مــع

سوريا ومع الحكومـة والدولـة السـورية التـي يمثلهـا الـرئيس بشـار األسـد .كمـا والحـاء يـ ا سـيكون

علــى لدنــان ااتـرام اتتفاقــات المعقــودة مـع ســوريا وســيكون عليــس العمــا علــى إعــادة النــازاين إلــى

وطــنهم إ ــافة إلــى أن لدنــان ســيكون ســااة تخطــالق إعــادة اىعمــار والمشــاركة الفعال ـة فيــس بمــا

يعـود بــالنفع عليــس ذلــك أن يـ ا األمــر مــن مصــلحتس خاصــة مـع تعزيــز اتقتصــاد التجــار والتدــادء
مع سوريا بعيدا عن الشعارات الفارغة والتي ت زالت تعود إلى مرالة اختهت.

مــن ينــا يمكــن القــوء أن ت اكومــة جديــدة ستتشــكا بعــد اتختخابــات ســتكون معاديــة لســوريا أو

تدني مشروعها أو بياخها الوزار على مقاطعة سوريا.

فــي المقابــا يشــدد صــقور مــا يعــرا بقــو 14 ،آذار أو مــا تدق ـى منهــا علــى أن سياســة النــأ

ب ــالنفس الت ــي أق ــرت ف ــي الدي ــان ال ــوزار وف ــي بياخه ــا اتس ــتثنائي عل ــى إ ــر ع ــودة الحري ــر ع ــن
استقالتس يي سياسة ابتة بدأت مع التسوية الرئاسية وغير قابلة للتعديا بين اكومـة وأخـر .،فـي
إشارة إلى أن األمور لن تترير على ي ا الصعيد.
ويستند يؤتء إلـى معلومـات إقليميـة سـعودية تحديـدا مفاديـا أن ت تريـر علـى يـ ا الصـعيد ت
بــا إن الريــاأ ســترفل بشــدة يـ ا األمــر وأن الســعودية ت تـزاء علــى موقفهــا أصــال ممـا يحــدث
ف ــي س ــوريا ب ــرغم إقـ ـرار ت ب ــا اعتـ ـراا ول ــي العه ــد الس ــعود محم ــد ب ــن س ــلمان ب ــأن الـ ـرئيس
السور بشار األسد باق في السلطة.
بالنسدة إلـى وجهـة النظـر يـ ه ينقـا يـؤتء أن الكـالم السـعود األخيـر لـيس تسـليما بدقـاء األسـد
ف ــي الس ــلطة ت ب ــا إخ ــس توص ــيف للو ــع الق ــائم .ويك ــابر ي ــؤتء عد ــر الق ــوء وطدع ــا خق ــال ع ــن
مســؤولين سـعوديين أن خظــام األســد يشــكا وااــدا مــن المكوخــات األ ــعف علــى األرأ الســورية
المقسمة إلى وتءات ومناطر خفوذ داخلية وخارجية.
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من ينا ف ن ت معنى اسب وجهة النظر ي ه إلى محاوتت ر ا ي ا الموقف بمـا سـتؤوء إليـس
الحكومــة اللدناخيــة المقدلــة فــي ــا مطالدــات كثيـرة بضــرورة اخفتااهــا علــى النظــام الســور وعــادة
تطديع العالقات اللدناخيـة – السـورية .لـ ا فـ ن األمـر غيـر مطـروح مـع الحكومـة الثاخيـة للعهـد بعـد

اتختخابــات وت مــع أيـة اكومــة أخــر ،ســو ،بعــد قيــام تســوية فــي ســوريا تحظــى بمشــروعية ســورية
وعر ية ودولية.
وت يدــدو أن الســعودية تس ـير عل ـى طريــر تعــديا وجهــة خظريــا اىقليميــة ويــي تعتدــر أن النــأ
ب ــالنفس اللدن ــاخي ت يتعلـ ـر بمص ــير النظ ــام ف ــي س ــوريا إخم ــا يتص ــا بسياس ــة لدناخي ــة تح ــدد مايي ــة
المصــلحة اللدناخيــة العليــا القائمــة علــى قاعــدة اســتدعاد مــا يــو مختلــف عليــس ويشــكا اخقســاما عميقــا
بين اللدناخيين لمصلحة ما يو متفـر عليـس وفـي طليعـة المسـائا الخالفيـة العالقـة مـع النظـام فـي
سوريا وطدعا سالح ازا

.

وعلــى ي ـ ا الصــعيد أ فــي مو ــوع الســالح م ـة اتفــاق

ــمني وقناعــة لــد ،أعتــى صــقور

المعـ ــادين للمقاومـ ــة أو للمخاصـ ــمين لهـ ــا أن تسـ ــليم ي ـ ـ ا السـ ــالح غيـ ــر وارد خاييـ ــك عـ ــن اـ ــا

مو ـوعس عـن طريــر القـوة فــي اختظـار ـروا ومـوازين قـو ،أفضــا تـؤد إلـى تســوية علـى يـ ا
الصعيد.
أن ي ــورف

ويج ــب ات ــى ذل ــك الح ــين الحف ــات عل ــى اتس ــتقرار أوت م ــع محاول ــة يمن ــع ا ــزا
السااة اللدناخية بالحروا الخارجية أو إعادة استعماء ي ا السالح في الداخا اللدناخيي.

لكــن فــي م ـوازاة ي ـ ا األمــر ســيلجأ الســعوديون إلــى الحــد قــدر اىمكــان مــن ت ـراجعهم فــي لدنــان

وخســارتهم فــي يـ ا الدلــد ويــو األمــر الـ

ســيتمظهر فــي ختــائج اتختخابــات والـ

ســيعلن تراجعــا

ملحو ا لحليفهم األوء تيار المستقدا.

ويشير المتابعون للموقف السعود إلى أن أاد أبرز ركائز التسوية السياسـية التـي جـاءت بعـون

رئيســا يتمث ـا فــي تحييــد الملفــات الخالفيــة ويؤكــد يــؤتء أن التجر ــة الحكوميــة الحاليــة أ دتــت أن
مــن أســداا اســتقالة الحريــر كاخــت المحــاوتت الدؤو ــة والتــي وقــف وراءيــا اــزا

ومعــس الفــاء

سوريا ىاياء العالقات اللدناخية – السورية واىصـرار علـى زيـارات علنيـة للـوزراء وتلديـة دعـوات
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رس ــمية ودعـ ـوات مقابل ــة كم ــا اىصـ ـرار عل ــى التنس ــير م ــع النظ ــام ف ــي س ــوريا ف ــي مس ــألة ع ــودة
الالجئين ومو وعات خالفية أخر.،

ويحاوء الفاء السـعودية فـي لدنـان افتعـاء إخجـاز يتمثـا فـي الحـؤوء دون تلـك السياسـة مـن جديـد

ايــاء ســوريا مش ـيرين إلــى أن ا ـزا

عــدء عــن ي ـ ه السياســة بعــد أن أدرط علــى إ ــر اســتقالة

الحريـر أخـس ت يمكنــس اتســتمرار فــي السياســة خفســها التــي كــان مــن شــأخها أن تــؤد إلــى اســتقالة
خهائية وعودة اتخقسام الداخلي ومـا قـد يرافقـس مـن يـز لالسـتقرار .علـى أخـس مـن الضـرور التوقـف
علــى يـ ا اتســتقرار الـ

ينــا عنــد إدراط المحــور اآخــر لحــرص اــزا

مــن شــأن ايتـ اززه أن

يود بالدالد إلى الهاوية.
ويتوعد أصحاا وجهة النظر يـ ه بعـودة سـعودية قويـة إلـى المسـرح اللدنـاخي و تصـاعد اتيتمـام
الدولي به ا الدلد بما ت يسمب بأن يهتز اتستقرار اللدناخي من الدوابة السورية.
وت يدــدو اخطالقــا مــن وجهــة النظــر يـ ه أخـس ســيتم قريدــا اســم مو ــوع اتخفتــاح علــى النظــام فــي
ســوريا ذلــك أن الحكومــة المقدلــة مهمــا كاخــت توازخاتهــا ســتكرم اتخقســام علــى ي ـ ا الصــعيد .إذ

بينمــا تــر ،وجهــة المعــادين لســوريا أن المــدخا الوايــد للتطديــع يــو اختهــاء الحــرا الســورية وايــازة

النظام السور الجديـد الشـرعية العر يـة والدوليـة ولـيس اخطالقـا مـن لدنـان يـر ،الفريـر اآخـر أن
النظام في سوريا يو جزء من محور المماخعة وداعم رئيسي للمقاومة وامايتس من امايتها.
ولكن ت يددو أن الطرفين فـي وارد فـرأ وجهـة خظـر كـاله منهمـا علـى اآخـر وقـد يكـون العامـا
الزمني يو الفاصا علـى يـ ا الصـعيد فـي ـا المزيـد مـن التحريـر لأل ار ـي السـور والمزيـد مـن
اكتساا الشرعية بالنسدة إلى النظام في سوريا.
مــن خاايتــس لــن يلجــأ رئــيس الجمهوريــة إلــى خط ـوات دراماتيكيــة لفــرأ اتخفتــاح عل ـى ســوريا

وسـتكون مصـلحتس فـي تحييــد يـ ا المو ـوع و بقـاء العالقـة بـين لدنـان وســوريا فـي إطاريـا الحــالي
مع اخفتاح متدرج اقتصاد على وجس الخصوص في اختظار اختهاء الحرا وقيام تسوية.
لـ ا فـ ن مــن المــرجب أن التســوية السياســية التــي اكمــت الــدالد منـ اتتفــاق علــى مجــيء العمــاد

عــون إلــى الرئاســة ســتدقى مســتمرة أقلـس فــي المرالــة األولــى لمــا بعــد اختهــاء اتختخابــات النيابيــة
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وذلك في ا اماية الالعدين الكدار كافـة الـ ين ت مصـلحة لـديهم فـي العدـ

بهـ ه التسـوية مهمـا

كاخ ــت مالاظ ــات ال ــدعل عليه ــا .و ن ك ــان يـ ـ ا األم ــر ت يعن ــي ع ــدم اس ــتم ارر الصـ ـراعات الت ــي

طدعــت المرالــة األولــى مــن قــدوم عــون إلــى الرئاســة وخاصــة الصـراع مــع رئــيس مجلــس النـواا
وتدلور معار ة سياسية مركزة في وجس العهد لن ترير كثي ار في موازين القو ،القائم.
هل ُيحضر لبنان لتصفية قضية الالجئين الفلسطينيين؟

مة مخاوا جدية ليس لد ،الفلسطينيين فقا با لد ،كا اريل على الشـأن الفلسـطيني وعلـى
القضــية الفلســطينية ت بــا علــى المصــلحة اللدناخيــة مــن محــاوتت جــادة يرقــى الكثيــر منهــا إلــى
درجة المؤامرة على القضية الفلسطينية اخطالقا مـن عنواخهـا األسـام ياـر الالجئـين فـي العـودةي
إلى فلسطين.
ليس من قديا الصـدفة الحـدي

المتـوالي اليـوم عمـا يسـمى بصـفقة القـرن علمـا أن يـ ا األمـر لـم

يتحــوء إلــى سياســة عالميـة رســمية علنيـة اتــى اآن لكــن العمــا قــائم علــى قــدم وســاق وفــي شــكا
اثي

لتصفية القضية الفلسطينية.

وقــد بــات علــى كــا دولــة مــن دوء الطــوق أن تتــدبر أمريــا علــى ي ـ ا الصــعيد وفــي لدنــان مــة

خــالا كديــر بــين مكوخــات الســلطة اــوء مو ــوع الالجئــين لكــن مصــادر متابعــة لهـ ا المو ــوع
تلفت إلى يواجس متعلقة بمحاوتت سلطوية للتنصا رويدا رويدا من ي ا المو وع.
ويجب الت كير ينا والتأكيـد فـي مو ـوع قضـية الالجئـين الفلسـطينيين أن القـ اررات الدوليـة خصـت

على إيجاد اا عـادء لهـم يضـمن عـودتهم إلـى بالديـم وفقـا للقـرار الـدولي  194علـى أن تكـون

األوخــروا التــي أخشــئت من ـ العــام  1949مســؤولة عــن اىغا ــة والتشــريا إلــى اــين عــودتهم إلــى
فلسطين.

ويقــوء يــؤتء المتــابعون أن الســلطة اللدناخيــة الحاليــة المتمثلــة بالعهــد الحــالي تمه ـد األمــور خحــو

بدايـة الــتخلل ممـا تســميس عدئــا ديموغرافيــا واجتماعيــا واقتصــاديا علــى لدنــان .ويجــب التوقـف عنــد
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الكــالم األخي ــر ع ــن ع ــدد متن ــاقل لالجئ ــين فــي لدن ــان وص ــا إل ــى  174422تجئ ــا ف ــي س ــديا
التص ــوير أن لدن ــان عل ــى طري ــر ال ــتخلل م ــن ي ــؤتء لقلـ ـة عـ ـدديم والتمهي ــد لتقل ــيل مس ــاعدات
األوخــروا ويــو أمــر علـم مــن مصــادر متابعــة لمو ــوع الالجئــين أن الديدلوماســي األميركــي دايفيــد
ســاترفيلد قــد أ ــاره مــع المســؤولين اللدنــاخيين فــي زيارتــس األخي ـرة ملمحــا إلــى مروخــة أميركيــة ت بــا
تســايا أميركــي تجــاه قضــية لدنــان النفطيــة فــي اــاء قدــوء لدنــان بتصــفية مســألة الالجئــين .وي ـ ا
األمـر ت يعنـي فقـا أن لدنـان سـيدفع مـن تـوطين يـؤتء الالجئـين ت بـا إخـس يعنـي أن يـ ا األمـر
ســيتحقر مــن دون أن يتلق ـى لدنــان أ

مــن مــاد أيضــا لطالمــا اريــن بعــل اللدنــاخيين عليــس فــي

موازاة تصفية قضية الالجئين علما أن ي ا األمر خفسس مرفوأ كليا عدر كا المعايير.
على أن الكثير من المتابعين توقفـوا عنـد الكـالم الـ
باسيا ال

أدلـى بـس وزيـر الخارجيـة والمرتـر ين جدـران

دعا إلى شطب الالجئـين الفلسـطينيين الـ ين يريدـون عـن لدنـان مـن سـجالتها وكـ لك

مــن يحصــلون علــى جنســيات أجنديــة بهــدا تخفيــف األعدــاء اتقتصــادية واىغا يــة عــن الوكالــة
الدولية!
والمقلــر فــي األمــر أن كــالم باســيا قــد تكــرر أكثــر مــن مــرة فــي لقاءاتــس األخي ـرة مــع أكثــر مــن

مس ــؤوء دول ــي .و ذا كنـ ـا ت خ ــود ال ــر ا ب ــين التصـ ـريب األخي ــر لداس ــيا ومح ــاوتت تص ــفية قض ــية
الالجئــين ف ـ ن توقيــت التص ـريب لــم يكــن مناســدا علــى اىطــالق إذ إن اىدارة األميركيــة والعــدو
اىسـ ـرائيلي ينص ــب ايتمامهم ــا الي ــوم عل ــى إلر ــاء األوخ ــروا ول ــيس فقـ ـا تقل ــيل خ ــدماتها لتش ــتيت
الالجــئن فــي أصــقاع الــدخيا وذلــك فــي محاولــة لتـ ويدهم فــي مجتمعــات الــدوء الخارجيــة والــتخلل
خهائيا من عدئهم.
ويأتي كالم الوزير باسيا في توقيـت مقلـر و ـالي الدقـة والتعقيـد ويشـير كالمـس المتكـرر اـوء يـ ا
األمر إلى أن األمر ليس مجرد صدفة إذ إن مة خية اقيقيـة للعمـا

يفتقرون أصال إلى مختلف أخواع الرعاية المفقودة في األسام.
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ويلفــت كثيــرون إلــى أن باســيا ويــو وزيــر الخارجيــة للدنــان مهمتــس الــدفاع عــن الموا يــر الدوليــة

وق ـ اررات األمــم المتحــدة التــي ينتمــي لدنــان إليهــا ومــا قالــس يتعــارأ مــع بــديهيات اقــوق اىخســان

وخل اىعالن العالمي لحقوق اىخسان.

ويؤكـ ــد فلسـ ــطينيون أن مثـ ــا ي ـ ـ ه المواقـ ــف تشـ ــكا سـ ــابقة لجهـ ــة صـ ــدوريا وللمـ ــرة األولـ ــى عـ ــن

مسـؤوء رســمي عر ـي فــي شــكا علنـي تجــاه قضــية وطنيـة وسياســية ت بــا إخسـاخية ويــي تكـريس
للنظرة المرايرة إلى كون الفلسطينيين يم شعب شقير يعي

على أرأ شعب شقير وليسوا عدئـا.

ويــدعو يــؤتء إلــى تنظــيم العالقــات الفلســطينية اللدناخيــة علــى أســس سياســية واقتصــادية وقاخوخيــة
وأمنية لرسم خطة عما مشتركس تختزاع ار العودة و سقاف مشاريع التوطين والتهجير.

ويؤك ـد متــابعون فلســطينيون له ـ ا المو ــوع أن األوخــروا يــي الجهــة الوايــدة التــي تحفــو الوجــود
الفلســطيني فــي إطــار يويــة فلســطينية علمــا أن ســجالت األوخــروا يــي أســام اتعت ـراا الــدولي

بالفلس ــطيني و المأس ــاة الفلس ــطينية واق ــوق الفلس ــطينيين اىخس ــاخية واتجتماعي ــة وأن أ إس ــقاف
للفلسطينيين من السجالت ف ن ي ا األمر يعني خزع الهوية الفلسطينية من الوجـود .و ذا كـان يـ ا

األمر ت يحصا مع جنسيات أخر ،كالجنسية اللدناخيـة مـثال فلمـاذا يعامـا الفلسـطيني كـ لك دون

عن غيره؟! فالدعوة إلـى شـطب كـا تجـس فلسـطيني يرـادر لدنـان مـن سـجالت األوخـروا يعنـي خـزع
الهوية الفلسطينية من الوجود.
ويج ـ ــب الق ـ ــوء أن س ـ ــجالت األوخ ـ ــروا ي ـ ــي المس ـ ــتند الواي ـ ــد الـ ـ ـ

عل ـ ــى أساس ـ ــس يج ـ ــر الد ـ ــت

بالتعويضــات و حــر العــودة ويــو المســتهدا األوء فــي كــا مــا يجــر كوخــس الخطــر األكدــر علــى
الدولة العدريـة .و التـالي ت يجـوز أن يشـطب مـن السـجالت أ فلسـطيني طالمـا أن األخيـر غيـر
موجود ككيان فلسطيني في أ سجالت أخر.،

و معنــى آخــر فـ ن ســجالت األوخــروا تحفــو الوجــود وتحفــو اــر العــودة وغيريــا مــن الحقــوق فــي

التعويضـ ـ ـ ــات .ي ـ ـ ـ ـ ا مـ ـ ـ ــع العلـ ـ ـ ــم أن قضـ ـ ـ ــية الالجئـ ـ ـ ــين ت اـ ـ ـ ــا لهـ ـ ـ ــا إت فـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــار العـ ـ ـ ــودة.

ويــر ،الفلســطينيون أن كــالم باسـيا فيــس مخالفــات للقـواخين الدوليــة وميثــاق األمــم المتحــدة وشــرعة
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اقــوق اىخســان وق ـ اررات القمــم العر يــة التــي تجمــع علــى صــفة الالجــس واق ـس فــي الحصــوء علــى
الحقوق كافة.

علــى أن الــدعل يضــع كــالم باســيا فــي إطــار اقتنــاص الفــرص واتســترالء الطــائفي الشــعدو

لالستفادة من شد العصب المسـيحي فـي وجـس مـ ايب أخـر ،مـع اقتـراا اتختخابـات إ ـافة إلـى

كوخــس يتقــاطع اســب يــؤتء مــع الكــالم األميركــي لكســب ود واشــنطن .ويجــب الت ـ كير أن ي ـ ا
األمــر يتـزامن مــع إعــالن الـرئيس األميركــي دوخالــد ت ارمــب القــدم عاصــمة ىسـرائيا وخقــا ســفارة

بــالده مــن تــا أبيــب إليهــا وصــوت إلــى اســتعداده لالاتفــاء ب ـ لك تزامنــا مــع ال ـ كر ،الـ ـ 70لنكدــة
فلسطين في  15أيار المقدا!
لـ ا يــدعو الكثيــر مــن الحريصــين علــى قضــية الالجئــين باســيا إلــى الت ارجــع عــن موقفــس و ــدأت
تتصاعد مطالدات بأن تلجأ الفصائا إلى التحرط السياسي الرسمي للتعدير عن رفل ي ا األمـر

وأقلس الحؤوء دون مثا مواقف كه ه في المستقدا.

لكن األمر ت يددو كافيا اليوم .ويجب التصد لسياسة كه ه إذ عندما تسقا صفة الالجـس عـن

الفلســطيني ســيلجأ إلــى بــدائا أخــر ،كاختيــار جنســية الدلــد المضــيف .وي ـ ا األمــر يضــر بلدنــان
أيضــا وعلــى الفلســطينيين طلــب اـوار فلســطيني -لدنــاخي شــاما لمواجهــة األخطــار المترتدــة علــى
الخطة األميركية في تهويد القدم وتصفية قضـية الالجئـين .ويجـب العمـا علـى تحصـين الموقـف

السياســي اللدنــاخي -الفلســطيني خاصــة مــن قدــا القــو ،الحليفــة لفلســطين وعلــى أرســها اــزا
ال

يقع عليس واجب التوسا على ي ا الصـعيد ت سـيما فـي ـا العالقـة الجيـدة فـي العمـوم التـي

تر طس مع العهد اللدناخي الحالي.
ويجــب التند ـس إلــى أن أي ـة سياســة تنفي يــة عل ــى األرأ قــد يــتم التمهي ـد لهــا عدــر تس ـريدات ف ــي
المرالة األولى ومن م تصريحات قدا الولوج في تنفي يا على األرأ وقد أطلـر باسـيا الـ
لم يلر ردودا قوية معار ة وخاصة رسمية لتصريحاتس تلـك عدـر مـا أدلـى بـس جـرم إخـ ار قـد
يؤشر إلى مايية السياسة التي سيأتي بها العهد على ي ا الصعيد.
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