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 2018 حزيرانمن  الثانيللنصف  اللبناني التقدير
 

يام الماضية وتيرة المساعي على صعيد تأليف الحكومة مع عـودة ريـيا الحكومـة تسارعت في األ
 المكلف سعد الحريري من السعودية. 

ـــ وقـــد أ هـــر الحريـــري تفـــا  ا   مـــر علـــى  ـــعا الصـــعيد  ل ـــن دو  األ لـــى حـــل  إل حيـــار قـــرص التوص 
ـــق بحصـــل األصـــعو ات عد ـــدة تتعل ـــ ة المســـيحية فرقـــاء المختلفـــين  ولاصـــة علـــى صـــعيد الحص 

مها ليـرة التـي قـد  ة األوتلك الدرزية  و و ما  هر في رفض رييا الجمهورية ميشار عـو  المسـود  
 الحريري له. 

بــين الــرييا المكلــف  د  دة مــن األلــع والــر  علــى الــو ت الد ــ   لــا التــأليف    ــزار مفتوحــاا أويبــدو  
ه يجـب ن  أ و ين القوى السياسية التي تتصادم شروطها حور أحجام تمثيلها في  عه الحكومة  علماا 

خع ث عــن نوعيــة الحقايــب الســيادية والخدماتيــة التــي ســتت  قبــل التحــد   و ا أمــر ا تفــاع علــى  ــعا األ
حسـم حتـى السـاعة  فـي  ـل مـا وزراء الحكومـة لـم ي    عـدد أ لرى من المفاوضات  علماا أالو ت 

كمــا يطالــب  وزيــرا  لتوســيع  ــامث التمثيــل 32دة ل ــي تشــمل الحكومــة د عــن محــاو ت متجــد  تــرد  
 قليات المسيحية. عو  لحفظ حقوع بعض األ

  القــوات اللبنانيــة   تــزار علــى مطالبهــا بحصــة وزاريــة فــي الحكومــة تتناســب مــع حجمهــا أم ل ــوع   
نهـا ملتزمـة با تفـاع القـديم أقـد أفرزتـه. وتقـور مصـادر القـوات    ا نتخابـات النيابيـةأعي تـد  العي 

نـه لحـظ مناصـفة فـي التمثيـل المسـيحي بينهمـا. ألتيار الوطني الحر لجهة ما تقـور د مع اق  العي ع  
ـــل ـــن مصـــادر مقر    لمناصـــفة  يـــر واردة علـــى  مســـألة اأد  ـــة مـــن ريـــيا التيـــار البـــرا  باســـيل ت ك 

  ذلـــك مـــن بـــاص تخفـــيض الســـقف قـــدر أوزراء علـــى القـــوات   بـــدو  3لتيـــار طـــالع  وعـــر  ااإل
 عقدته. لحل   لى وقت  إمر يحتاج   األألى إمكا   ما يشير اإل  
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النايب السـابق   أ    إعالم  في اإل مور  ولو  دأت قليالا التمثيل الدرزي  فإ  األلى إأما بالنسبة  
مي قـاطع لـروج التمثيـل الـدرزي فـي الحكومـة عـن الحـزص التقـد   شكل  ب وليد النبالط    زار رافضاا 

  أ والـود الـدرزي  علمـاا الا شتراكي  ويعد فر  النايب طالر أرسـال  فـي الحكومـة مـ امرة علـى 
ليـرة للحريـري كـا  عـدم القبـور باسـت ثار الجمهوريـة للتشـكيلة الوزاريـة األ سـباص رفـض ريـياأحد أ

 .النبالط بالمقاعد الدرزية

د فــــي بعــــض   التشــــد  أالفــــات الدالليــــة علــــى الحصــــل   بــــدو النظــــر عــــن طبيعــــة الخ و غــــض   
ـــب مـــرد   ـــألير و دة الحكومـــة  ر طـــاا إه المطال ـــد  لت ـــى والـــه التحد  ـــة  ســـعودية عل ـــة لارالي ـــى ر ب  ل

 قليمية. إبر انات دولية و 

اصـة علـى صـعيد الر ـا  تريد السعودية الـر ا بـين العـاملين المحلـي ومـا يحصـل فـي اإلقلـيم  ول 
. وتــرا ن  رانــي عبــر بــوابتي الــيمن وســوريا  عســكريا  والعــراع  سياســياا لمحــور اإلاضــعا  إعلــى 

قـت ل   الريا  في لبنا  على تألير و دة الحكومة  و و أمر نجحـت بـه بعـد المـار ال بيـرة التـي ع  
لــك  مــا  تقــاطع ر بــة لــدى حــزص   فــي ذ ولــى علــى عمليــة تشــكيل ســريعة  فــي  ــل  يــام األفــي األ

لـك  ذ مـع الحكومـة المقبلـة. وفـي  ـل   نـه  بـدأ فعليـاا أنجـا  العهـد الـعي يعتبـر إمع ر بة عونية في 
الوضـــع  ضـــعا  موقـــف الفريـــق الحليـــف لحـــزص    فـــي  ـــل   إقـــد ت ـــو  الســـعودية تـــرا ن علـــى 

للدفع باتجاه انطالقـة اقتصـادية  مهيداا تراالع ومرا نات على تشكيل سريع للحكومة تا قتصادي الم  
 ومالية وموسم سياحي مثمر.

ل ق مــن الد ـد  و ــو مــا سـيترالم فــي لبنـا  الــعي سيشــك    الر انـات الســعودية لــن تتحق ـأل ـن  بــدو  
  تشــكيل الحكومــة  ــو مطلــب دولــي لتحقيــق أ النظــر عــن الر يــة الســعودية  علمــاا  حكومتــه بغــض  

 لى انتظام عمل الم سسات. إرج والتي يحتاج لتنفيع ا ا  للخاالوعود التي قطعها لبن

ل عامــل ضــغا علــى حــزص   فــي الــدالل   ــو   التــألير فــي تشــكيل الحكومــة لــن يشــك  أكمــا  
 ا لمرحلة داللية الد دة. ة راالحة ست س  ح  مع الحلفاء  بأكثرية نيابي  المتسل  
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ة بـين القطبـين المسـيحيين  التيـار الـوطني حـوإذا كنا قد تناولنا في التقد ر الماضي العالقة المترن   
ساس لتسكيل الحكومة  سنتناور اليوم عقدة ألرى علـى عرقل األالحر والقوات اللبنانية  ما يعد الم  

بــــرز  وليــــد النــــبالط  مــــع ريــــيا قــــة بالشــــأ  الــــدرزي وعالقــــة قطبــــه األصــــعيد التشــــكيل ذات عال
 الجمهورية ميشار عو .

 

 عون وجنبالط: هدنة ال حل

ـــ  ة عالقـــة  يـــر قابلـــة للعـــالج علـــى الـــدوام بـــين الزعامـــة الدرزيـــة ال بـــرى لر النـــبالط والزعامـــة ثم 
م تاريخ لبنا  الحد ث شوا د كثيرة عليـه كانـت أبرز ـا حـرص الجبـل المسيحية في لبنا   و و ما قد  

 التي   تزار آثار ا في النفوس حتى اليوم. 1983العام 

  زعامتـه الوطنيـة   أ دايـم   تاريخ لبنا   كمار النـبالط  علـى علـم   برز فيكا  الزعيم الدرزي األ 
  النــبالط إلــى مبتغــاه    بــل إة مســيحية ســتعيقه مــن الوصــور   تــأتلف مــع بــروز مرالعي ــأيمكــن 

ا نقـــالص علـــى النظـــام السياســـي اللبنـــاني ل ســـر ا حت ـــار الـــعي يقـــوم عليـــه لصـــالح  حـــاور عبثـــاا 
 قليمية والدولية لم ت ن لصالحه.إلارنة  ل ن موازين القوى االمو 

ه الحفـا   م ـ كثر برا ماتية في مقار ة  عا النظام  وكا  الـل  ألى وليد النبالط  فقد كا  إبالنسبة  
ـــ و أيـــار أ 17ين سياســـية كبـــرى كإســـقاط اتفـــاع ن مـــن الـــدفا  عنهـــا تحـــت عنـــاو علـــى زعامتـــه وتمك 

 حصل له ما كا   بتغيه. ها العماد ميشار عو . وقدمواالهة حرص التحرير التي شن  

في المعادلة الداللية التي رسـت مـع انتصـار معسـكره   ساسياا أ النبالط ركناا  في التسعينيات  حل   
ق بالــدروز بعــد الطــايف. ومــع عــودة عــو  مــن المنفــى العــام وكــا  لــه حــق الفيتــو فــي كــل مــا  تعل ــ

قهــا عبــر المشــاركة فــي النــبالط بــالقلق وســمى تلــك العــودة بتســونامي  وحــاور تطوي   أحــا  2005
صــيا ة اتفــاع ر ــاعي مــع حــزص   وحركــة أمــل وتيــار المســتقبل  ل ــن عــو   ــنم  البيــة المقاعــد 

 المسيحية.



 
 30/06/2018  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  45رقم )                  

       
 

6 
 

ور احـــتفظ بخصـــومته   األأ    إت بفتـــرات مختلفـــة  ذا كانـــت عالقـــة النـــبالط مـــع عـــو  قـــد مـــر  إو  
الشــو  وعاليــه علــى الصــعيد  ســتعادة زمــام المبــادرة فــي  للثــاني الــعي يقــوم اليــوم بهجــوم مضــاد  

ــــ فــــي  ــــاتين المنطقتــــين  وســــاعده بــــعلك قــــانو   ساســــياا أ ن مــــن العــــودة  عبــــاا المســــيحي  وقــــد تمك 
 ا نتخابات القايم على نسبية الزيية.

مــن ملــف النــازحين.  ضــد عــو  انطالقــاا  اا علني ــ النــبالط  الــعي شــعر با ســتهدا   افتــتح  جومــاا  
ـ كانـت كافيـة إلشـعار مواالهـة سياسـية مـع فريـق ريـيا الجمهوريـة  ر فـي إطالقهـا تغريدة واحـدة بك 

ـــعي تـــول   ـــا  القـــوي  ال ـــة البـــرا  باســـيل معركـــة اقتحـــام الجبـــل أي ت تـــل لبن ى رييســـه وزيـــر الخارالي
 ر    جوم التيار على ألصامه.ياسيا  والعي يقود اليوم  على األس

نه  ريد كسر احت اره عبـر الصـرا  أص النبالط على "العهد الفاشل" العي يعلم الزعيم الدرزي صو   
وزراء فـــي حكومـــة ثالثينيـــةق لحز ـــه مقابـــل  3علـــى الحصـــة الدرزيـــة التـــي  ريـــد ا النـــبالط كاملـــة  

العقــدة الدرزيــة فــي  لــتإصــرار ت تــل عــو  علــى تمثيــل العضــو فيــه النايــب طــالر ارســال . فتحو  
لتـــراع قريـــب فـــي مســـار لـــى قنبلـــة موقوتـــة تشـــي باإلطاحـــة بـــأي إمكـــا  لتحقيـــق اإملـــف التشـــكيل 

بــل أعضــاء ت تــل لبنــا  القــوي  مــن ق ومدروســاا  مضــاداا  التــأليف. واســتدعى  جــوم النــبالط  جومــاا 
   تهدأ ا مور.. الى حين.أقبل 

ـألـى إلـى الـزعيم الـدرزي  إالعالقة بـين الـراللين  و ـم أقـرص  ويشير متابعو  لخا  ة حسـابات   ثم 
  النـبالط سـلف عهـد عـو  أيشار عو . يقولو  مع م الد دة عند النبالط  تدفعه إلى شبه قطيعة

حــين اقتــر  لمصــلحته فــي انتخابــات الرياســة مــن دو  تفا مــات مســبقة  و ــو مــا لــم يعتــد النــبالط 
ة  تلتهـــا محـــاو ت لتـــوزير القيـــام بـــه  ثـــم لـــا  العهـــد فـــي والهـــه انتخابـــات نيابيـــة مفصـــلي    البـــاا 

. اليـــوم  يجـــد حـــاداا  وسياســـياا  كالميـــاا   جومـــاا عليـــه  أرســـال   الخصـــم اللـــدود لجنـــبالط والـــعي يشـــن  
العصـب الــدرزي  مــا  تفــوع علــى العالقـة مــع العهــد  الــعي كلمــا زاد  النـبالط أ  مصــلحته فــي شــد  

مـــن  جومـــه  ت تـــل الـــدروز الجنبالطيـــو  حـــور زعـــيمهم  واســـتقطبوا مـــن الشـــريحة الرماديـــة  يـــر 
 واضحة الو ء. 
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لـــى مراحـــل لطيـــرة بـــين مناصـــري الحـــزص التقـــدمي إد فضـــح الســـجار مـــا فـــي النفـــوس ووصـــل وقـــ 
لـى استحضـار إع التواصـل ا التمـاعي  وصـل بعضـها ا شتراكي والتيار الـوطني الحـر علـى مواقـ

  النــبالط  ــو أبوطنيــة الــزعيم الــدرزي باســتعكار  دفــاتر الماضــي واعتمــاد لطــاص يحمــل تشــكيكاا 
ا فــي قصــر المختــارة وكــا  مــن الوحيــد الــعي شــرص نخــب ا التيــا  ا ســراييلي مــع شــيمو  بيــري

التـوتر  نتقـل على البهـة النصـرة صـفة ثـوار ومثقفـين. وكـاد  أوايل داعمي اإلر اص في لبنا  مطلقاا 
لـى إسياسـي بـين التيـار وأمـل  مـا يشـير ثر ا شـتبا  الإمر العي حصل قبلها إلى الشار   و و األ

 في النفوس.  رث الحرص والطايفية    زار عميقاا إ  أواقع 

نهــا أعــن التيــار وا شــتراكي  ل ــن  بــدو ل الوســطاء  والــاءت التهديــة فــي البيــا  الــعي صــدر تــدل   
ــإذ إليســت ســوى  دنــة   ة دفــع ســعودي لهــعا الهجــوم الجنبالطــي فــي محاولــة إلعــادة صــيا ة   ثم 

ــ تحــالف يضــم   لــى إقــدر علــى تواليــه الســهام آذار  ويبــدو الــزعيم الــدرزي األ 14ى مــن قــوى مــا تبق 
من الرييا سعد الحريري العي يملك مصلحة كبيرة في الحفا  على عالقـة سـوية مـع عـو  العهد 

 و اسيل. 

كبــر مــن الحملــة علــى العهــد  و ــو يحــاور تشــد د القبضــة علــى أ بعــاداا أخــع حملــة النــبالط كمــا تت   
انتقــار  ــادىء  و ــو الــعي   الــدروز وحمايــة األرضــية فــي الطايفــة لتوريــث تيمــور النــبالط  فــي 

ه يملــك شخصــية كوالــده والــده  بعــدما انتقلــت الزعامــة الجنبالطيــة فــي الماضــي فــي طريقــة ن ــأ  بــدو
  ير سلمية. 

لــى حليــف إنــه   بــدو الــزعيم الــدرزي فــي حاالــة و ينمــا يشــعر النــبالط بابتعــاد الزيــي للحريــري ع 
فـــي ن لـــه الحمايـــة والمـــورد المـــالي فـــي معركـــة  را ـــا والوديـــة. و ـــو  بـــر  قليمـــي كالســـعودية  ـــ م  إ

النــدة الســعودية التــي تطالبــه بمواالهــة حــزص   فــي الــدالل اللبنــاني  ألالهــروص مــن تنفيــع كامــل ا
لـى الهجـوم علـى الـرييا إضـد الحـزص فـي اإلقلـيم. و ـو  لجـأ  على وقع الصـرا  السـعودي المفتـو 

فـي     الـعي يسـا م مـن ناحيتـه ب مهاالمـة حـزصالسوري بشار األسد وعلى العهد اللبناني  لتجن  
يجاد تواز  ما على الساحة الدرزية بعالقته الحسنة مـع أرسـال  ولاصـة مـع زعـيم حـزص التوحيـد إ
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ويــام و ــاص  والحــزص  ــد ر عالقــة تصــالحية مــع النــبالط فــي محاولــة لتهديــة الجبهــة الدالليــة فــي 
 الواقع المضطرص لإلقليم.   ل  

ة ى سـد  ن كـل زعامـة مسـيحية تتـول  ا النـبالط مـة حـل قريـب لتـوال    ثم ـأحوار     بدو في كل األ 
الوالود السوري فـي فتـرة التسـعينيات  وفـي  ـل دعـم  النبالط لجأ  في عز   الرياسة. وللتعكير  فإ   

لــى معارضــة ذلــك  إ  1998رياســة الجمهوريــة فــي العــام دمشــق لوصــور العمــاد اميــل لحــود الــى 
فـــي ذلـــك مـــع ركنـــي الطبقـــة ة مســـيحية تواالـــه زعامتـــه الدرزيـــة  و ـــو ت تـــل لشـــية مـــن ت ـــو   حيثي ـــ

حيـا  أاحل رفيق الحريري  الـعي الـا ر فـي السياسية التي حكمت لبنا  في تلك الفترة كالرييا الر 
أدار حصته الشيعية بتنـا م  لى الرياسة  والرييا نبيه بري العيإكثيرة في معارضة وصور لحود 

 ركا  الباقين للطبقة السياسية في تلك المرحلة.مع األ

ا الجنبالطـي  الـعي يقابلـه سـعي عـوني ومسـيحي ل سـر الهيمنـة الجنبالطيـة عا التوال    وفي  ل   
ن ة مـــع النـــبالط  وقـــد  ـــتمك  علـــى منطقتـــي الشـــو  وعاليـــه  قـــد   يكمـــل عـــو  عهـــده بعالقـــة ســـوي  

اوز المشــكلة الحاليــة  لــى تجــإلمســيحي والــدرزي  مــن دفــع الــراللين الوســطاء  وحــرز الــزعيمين ا
العري للمخـاو  الجنبالطيـة.  ـو قـدر آر النـبالط  لى حل   إل لى التوص  إي لن   دمر ل ن  عا األ

 مع كل زعامة مسيحية.
 

  النازحون.. وزيارة ميركل

موقـف  يـام الماضـية  فـي  ـل   يين في لبنا  علـى ا  تمـام فـي األاستحوذ موضو  النازحين السور  
 ب تجاه مفوضية الالال ين في لبنا .رسمي متصل  

ل فــي ضــرورة تنســيق لبنــا  مــع الحكومــة فــي ســوريا  و معنــى  ــم اليــوم تتمث ــســألة األو  تــزار الم 
آذار والتيـار  8أدع  فإ  الخال   تمحور حـور اعتـرا  لبنـا  بالنظـام السـوري. ففيمـا تعتبـر قـوى 

   ــعه النقطــة   أالســوري فــي عــودة الالال ــين   بــدو  الــوطني الحــر أنــه يجــب التنســيق مــع النظــام
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ضــت آذار  التــي تعر   14يــة بــين مكونــات مــا عــر  بإســم قــوى لــروابا القليلــة المتبق  تــزار إحــدى ا
بـرز مــن قبــل النايـب ال تــايبي نــديم الجميــل  علــى  ـعا الصــعيد  وكــا  الموقــف األ   تـزازات كبيــرة

كمــا بــرزت ليونــة كبيــرة عنــد زعــيم القــوات اللبنانيــة ســمير العجــع علــى  ــعا الصــعيد  بينمــا    ــزار 
ليـــه إإلـــى المحـــور الـــعي تنتمـــي  مـــر يحمـــل دعـــوة للبنـــا  لينضـــم    األأعلـــى  تقبل يصـــر  تيـــار المســـ

 ل ذلك.سوريا  فيما البنية اللبنانية   تتحم  

لـدور ي مـع ابالتنسـيق الجـد     تـتم  أة مبادرة لعـودة النـازحين يجـب   أي  أور أوساط المستقبليين وتق 
 ـــي روســـيا التـــي يجـــب  فـــي ســـوريا حاليـــاا  تـــأثيراا    الدولـــة األكثـــرألـــى إالمانحــة والمـــ ثرة  ويلفتـــو  

مـع األميـركيين.  لى ضـرورة التنسـيق أيضـاا إى  عا الصعيد    بل  ع ب آلرو  التنسيق معها عل
لــى ضــرورة إيجــاد فهــم مشــتر  يســتند إلــى إنشــاء منــاطق آمنــة دالــل ســوريا للنــازحين إويشــيرو  

ي ومقــدرات الــدور المانحــة الــى  ــعه المنــاطق الســوريين الموالــود ن فــي لبنــا   وتواليــه الــدعم المــال
لتشجيع النازحين وتحفيز م على العودة  وعو  أ   نفق المجتمع الدولي عليهم في بالد اللجـوء  

 فإنه  نفق عليهم في بالد م.

  ثمــة حــد ث لــدى إة تجا لهــا للنظــام الســوري  لاصــة و ل نهــا ر يــة قاصــرة عــن فهــم الواقــع نتيجــ 
حـدة رة الضغا علـى النظـام السـوري إلنشـاء منـاطق آمنـة ترعا ـا األمـم المتالمستقبليين على ضرو 

 ميركيين المشاركة في ذلك. على األ ذا كا  صعباا إوقوات دولية أو قوات روسية  

لــى إعــال  حــار طــوارو وطنيــة وسياســية فــي مجلــا الــوزراء  وأ  إويــدعو الــبعض فــي المســتقبل  
   ء إرسار وفـود إلـى كـل البلـدا  المعنيـة وإعـال  طلـب ت و  مختلف القوى شريكة فيها  ويقتر  

 هـــار حرصـــهم علـــى عـــودة الالال ـــين  إابر العالميـــة. و ـــم بـــعلك يحـــاولو  العـــودة عبـــر كـــل المنـــ
  كــل مــن  ــع ب إلــى ســوريا أتيــار تطبيــق القــانو  لجهــة اعتبــار لاصــة مــع اقتــرا  الــبعض فــي ال

 يفقد صفة الالالئ.



 
 30/06/2018  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  45رقم )                  

       
 

10 
 

تـه مـع سـوريا نـه يخسـر الوقـت فـي سـبيل تعزيـز عالقأ  يفعل سـوى    لبنا أ يأتي كل ذلك علماا  
مليــــار دو ر  وســــيكو  علــــى لبنــــا   500عمــــار  ايلــــة تقــــدر بــــأكثر مــــن إ التــــي تنتظر ــــا عمليــــة 

 ا لتحاع بهعا الركب لمصلحته الخاصة.

وســانده ر ا ريــيا الجمهوريــة  لــى بلــد م  تصــد  إا  فــي سياســة دفــع لعــودة النــازحين وقــد شــر  لبنــ 
لتســويق مقار ــة لموضــو   دالليــاا  ل لبنــا  القــوي حراكــاا البطريــر  المــاروني بشــارة الراعــي. و ــدأ ت ت ــ

 النازحين وعودتهم وإيجاد نقاط تقاطع بين مختلف القوى السياسية.

 ــعا الحــرا  يحظــى بترحيــب مــن قــوى كبيــرة فــي الــبالد  و ــو ســيركز علــى مقار ــة الوضــع وأ ميــة  
مــن أنــه موضــو  ســيادي  وطــر  مجموعــة تســا  ت حــور أداء المجتمــع الــدولي   معالجتــه انطالقــاا 

 وتقديم أمثلة عن أشخاز يحملو  صفة ناز  بينما    تمتعو  بهعه الصفة.

 م في  عا الحرا  كا  تقديم التيار الوطني الحر مثالي ميانمار و نغالديث للتدليل علـى ألل ن ا 
 النازحين  ورضوخ المجتمع الدولي لسيادة  عه الدور.كيفية تعامل بلدا  ألرى مع موضو  

  تحدد اللقاءات مع كل األطرا  كيفيـة البـدء بتنفيـع تلـك الخطـة  بالتنسـيق أ  التيار  ريد أم ل  وع   
ـإمع األالهـزة األمنيـة. ويهـد  ذلـك  ع المجتمـع لـى إيجـاد طـر  وطنـي موحـد حـور النـازحين  ي خض 
  و  من وزير الخارالية البرا  باسيل.مقر  الدولي للحل اللبناني  كما يقور 

ليـرة تمثـل فـي تجميـد وزيـر الخاراليـة البـرا  باسـيل  م العي طرأ فـي الفتـرة األ  العامل األأعلى  
اســـتقبار طلبـــات اإلقامـــة الخاصـــة بمـــو في مفوضـــية األمـــم المتحـــدة لشـــ و  الالال ـــين فـــي لبنـــا   

لـى سـوريا"  ور ـا باسـيل الرالـو  عـن قـراره بسبب "تخويف المفوضية النازحين لثنـيهم عـن العـودة إ
 بتغيير المفوضية لسياستها المعتمدة في  عا الموضو .
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ـــ  م ذلـــك  الـــاءت زيـــارة المستشـــارة األلمانيـــة أنجـــيال ميركـــل إلـــى بيـــروت  وكـــا  موضـــو  فـــي لض 
 دالنازحين على الدور اعمالها في الوقت العي ت افح فيه بالد ا الهجرة  يـر الشـرعية    بـل تعم ـ

 ليها.إاد كبيرة من المهاالرين القادمين عدأ لى طرد إ

عد ا قتصادي  و العي  لب علـى الزيـارة بحيـث تمحـورت معظـم اللقـاءات وا التماعـات ل ن الب   
فيهــا علــى صــعيد البنيــة التحتيــة     تــ دي دوراا أور القطاعــات التــي يمكــن أللمانيــا التــي عقــدتها حــ

 اه والطاقة وأنابيب النفا. النفايات الصلبة وإدارة المي لصوصاا 

من ألمانيا لـدعم موقـف لبنـا  الـداعي  ل ن االتماعها مع رييا الجمهورية ميشار عو  شهد طلباا  
د علــى ضــرورة إلــى عــودة النــازحين الســوريين تــدريجيا إلــى المنــاطق المنــة فــي ســوريا  و ــو شــد  

 الفصل بين  عه العودة والحل السياسي لألزمة السورية العي قد  تألر التوصل إليه. 

ــألــى إعو  للزيــارة ويشــير متــاب  واســتعداد ألمانيــا للتعــاو   دت دعــم لبنــا  سياســياا   ميركــل  التــي أك 
نـا  علـى  ـعا لبمعه في المجا ت كافة  أبدت تفهما للموقف اللبناني  وقالـت إ  بالد ـا ستسـاعد 

سـاس  الحـل السياسـي  ـو األ عن عودة بالد ـا عـن ر يتهـا بـأ    عال  الهاراا الصعيد  من دو  اإل
سوريا يمكـن الالال ـين مـن سياسي في  ل إلى حل     بالد ا تريد المسا مة بالتوص  أعلى وتشد د ا 
ظــرو  المنــة ر اللــى موضــو  تعامــل لبنــا  مــع مفوضــية الالال ــين  عنــدما تتــوف  إشــارتها إالعــودة  

 لالال ين. 

لمانيــة فــي لبنــا  مــع ريــيا الحكومــة المكلــف ســعد الحريــري   ــم للضــيفة األوكــا  ا التمــا  األ 
ـــلـــرى. ولـــعلك  فإن  افقهـــا ولـــم يصـــحبها فـــي زياراتهـــا األر  اقتصـــادياا    وفـــداا أة و لاصـــ زت فـــي هـــا رك 

ز   يعـــز  أشـــأنه أ ميـــة مـــ تمر ســـيدر الـــعي مـــن  االتماعهـــا مـــع الحريـــري  حســـب المتـــابعين  علـــى
التعـــاو  بـــين البلـــد ن  وكـــا  تأكيـــد مـــن قبـــل الحريـــري بـــالتزام اإلصـــالحات التـــي طلبـــت منـــه فـــي 

مــن أقــوى  المــ تمر  وترحيــب بتعزيــز العالقــة ا قتصــادية مــع ألمانيــا التــي يعتبــر اقتصــاد ا واحــداا 
 ا قتصادات في العالم.
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مـر   د في موضو  الالال ـين  ل ـن األلجلي  زيارة ميركل كسرت بعض اأحوار   بدو في كل األ 
ــأ بــدو  ي فــي ذلــك مــع تلق ــ ذا مــا أالرينــا تقاطعــاا إل بدايــة مقبولــة    كــا  شــك  إو  حقيقيــاا  ق لرقــاا نــه حق 

مــن المفوضــية العليــا لشــ و  الالال ــين فــي لبنــا   أبــدت فيــه األليــرة  الوابيــاا  وزارة الخاراليــة كتابــاا 
اســتعداد ا للتشــاور فــي موضــو  النــازحين وعــودتهم إلــى ســوريا  مــع موافقتهــا علــى اقتــرا  باســيل 

لتنظــيم عــودتهم  وعملهــا فــي ســوريا إلزالــة العوايــق أمــام العــودة  بتقســيم الالال ــين إلــى ف ــات تمهيــداا 
تشــجيع العــودة ال   ول نهــا نهــا ليســت فــي وارد أعالنهــا إ  ء. ل ــن األ ــم كــا  والمنــة لهــ   ال ريمــة
 أو الماعات.  ة أفراداا نها لن تقف في واله من  ريد العودة الطوعي  أقالت 

 لـى بالد ـم إلبنـا  لعـودة الالال ـين السـوريين  على صعيد معركـة ملحو اا  ماا  عا التطور تقد   ويعد   
 الحالي العي    زار عليها لو  معركة طويلة في  عه القضية.ل للعهد يجابية تسج  إونقطة 

 

 العالقة اللبنانية الفلسطينية
  

خعتــه الســلطات اللبنانيـة عبــر وضــع بوابــات إل ترونيــة الــراء الــعي ات  اإل ثنــاء  كــا   فتـاا فـي  ــعه األ
 على مدالل مخيم عين الحلوة لتفتيث العابرين من وإلى المخيم.

الـبالد فيهـا  وللتأكـد  لى المرحلة الدقيقـة التـي تمـر  إ الراء نظراا لى  عا اإلإوقد لجأ الجيث اللبناني  
ضـــافة  و ـــو إلـــى دالـــل المخـــيم  إأو المتفجـــرات أو الممنوعـــات  مـــن و مـــن عـــدم تهريـــب األســـلحة 

 لى عدم السما  للمطلو ين واإلر ابيين بالدلور أو الخروج من المخيم.إاأل م  
فيهــا  حيــا  التــي اســتطا فــي بعــض األ    إالتباراتــه علــى  ــعا الصــعيد بنجـا  وقـد االتــاز المخــيم  

عبــر وســايل  نهــم  ــدللو  ويغــادرو  المخــيم  و عضــهم يعــود مجــدداا أالمطلو ــو  النفــاذ وقــد ثبــت 
 و بدر مادي.أة تهريب لاصة  مقابل ثغرات أمني  
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  بعـــض المطلـــو ين إلهـــا    بـــل  مـــن وضـــع حـــد   ن الســـلطات اللبنانيـــة هـــا معضـــلة لـــم تـــتمك  ولعل   
ــ راضــي الســورية للقتــار  نــا   و ــو مــا يطــر  ن مــن الفــرار مــن المخــيم نحــو األالخطــرين قــد تمك 

 تسا  ت عد دة  الاءت البوابات ا ل ترونية في محاولة لإلالابة على بعض منها.
تند ــد شــعبي  دة  نتيجــةمتعــد  لــى اعتراضــات فلســطينية كبيــرة شــملت فصــايل إى  ــعا العمــل وقــد أد   

علــى األقــدام  بينمــا      الضــحية ســيكو  المــواطن  الــعي يخــرج ويــدلل إلــى المخــيم ســيراا أاعتبــر 
د عليه أكثر مـن مر العي   ك  منية  و و األالمتعددة للفرار من المراقبة األ  زار للمطلو ين وسايلهم

 س اله حور الموضو .  قيادي فلسطيني تم  
مــر البوابــات ا ل ترونيــة الــاء بعــد مســألة بنــاء الجــدار العــازر علــى أ  ألــى إ  ء حــد  ــأويلفــت  

سـراييلية الراءات اإله أكثـر مـن مـرةق و ـو أمـر شـبيه بـاإلتخوم مخيم عين الحلـوة  الـعي عـدر مسـار 
لــــى التراالــــع عــــن مســــألة البوابــــات إ  ســــلطات ا حــــتالر عــــادت أ راضــــي المحتلــــة  علمــــاا فــــي األ

ـــة فـــي الل تاإل ـــة روني ـــى التراالـــع عـــن مســـألة البوابـــات إحـــرم القدســـي. وقـــد عمـــدت الدولـــة اللبناني ل
لــالر لألمــن إالــع ن    ريــدو  تشــكيل أي عامــل  لنتايجهــا الســلبية علــى الفلســطينيين فــي المخــيم

 ي لطر.أاللبناني نا يك عن 
فــي    لــه الالال ــو  المــا  الفلســطيني حــور الظلــم الــعي  تعــر  لــى اإلإوتنضــم والهــة النظــر  ــعه  

بـــالحقوع ا التماعيـــة  لبنــا  ومـــا يعانونــه مـــن الوضــع ا قتصـــادي الصـــعب وقــوانين الـــايرة   تقــر  
لــى شــرو  وكالــة إم. ويضــم قيـاد و  فــي الفصــايل ذلـك ك لهــوالمعيشـية والمدنيــة وحــق العمـل والتمل ــ

لـى تصـفيتها  ل ـي   تسـتمر الشـا د علـى معانـاة إ لى التخفيف من لدماتها ر ما وصـو ا إاألونروا 
 الالال ين. 

ى   لهـا القضـية الفلسـطينية فـي مـا يسـم  المـ امرة ال بـرى الجد ـدة التـي تتعـر   ويأتي ذلك فـي  ـل   
رأسـها  بـ"صفقة القر "  امضة المعالم حتى ال   ول ن المستهدفة بالتأكيد لمجمل القضية  وعلـى

    تشـــكل الضـــفة أن علـــى للفلســـطينيي ى العـــل قطـــا   ـــزة موطنـــاا لـــإقضـــية الالال ـــين  والهادفـــة 
  فيــه ســراييلية  فــي الوقــت الــعي  تخــو  ت الغرافيــة تــتحكم فيهــا الســلطات اإلالغر يــة ســوى كانتونــا
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للوضـع العر ـي  ميركـي دونالـد ترامـب اسـتغال ا خع ا الـرييا األالفلسطينيو  من مواقف الد دة سيت  
  م لألمة اليوم.آمر في بعضه على القضية األل المت    بسالمي الهث  واإل
مر صعو ة  و الوضـع الفلسـطيني المهـزوز والخالفـات الفلسـطينية ال بيـرة  بينمـا وما  زيد في األ 

 ــزداد الحصــار علــى الــرييا الفلســطيني محمــود عبــاس  أبــو مــاز ق الــعي رفــض قــرار ترامــب نقــل 
ني كـة فـتح بأنـه يماثـل رفـض الـرييا الفلسـطيسفارته الى القدس المحتلة  ما يشبهه قيـادي مـن حر 

لــى حصــاره إى ميركيــة عليــه فــي الماضــي  مــا أد  ســراييلية واألالســابق ياســر عرفــات للضــغوط اإل
 .ومن ثم ر ما وفاته

الدقيقــة مــن تــاريخ األمــة  دالــل مــن  نــا  علــى الفلســطينيين توحيــد الموقــف فــي  ــعه اللحظــات  
على مناطق الشتات الفلسطيني  ولاصة فـي لبنـا  حيـث تـتم راضي الفلسطينية ما يسقا نفسه األ

 بقضيتهم كما بالدالل اللبناني. محاو ت لتوريا الفلسطينيين في أعمار تضر  
ن ال بير في العالقة اللبنانية الفلسطينية بعد الهود فلسـطينية كبيـرة على  عا الصعيد  ومع التحس   

مــن  المطلــوص تطــوير  ــعه العالقــات  انطالقــاا  ل مــن شــوايب وعوايــق اعتــرت  ــعه العالقــة للــتخل  
ى فــي الماضــي القريــب م  ــواالا الفــريقين وســحب فتايــل التــوتير  مــا أد  اســتراتيجية مشــتركة تــتفه  

لـى السـلطات إمـع تسـليم مطلـو ين لطـرين عد ـد ن  ة كبيـرة فـي أكثـر مـن محطـةأمني   نجازات  إلى إ
ة مزيـد  عبـر عـدم مقار ـة الملـف الفلسـطيني مـن الزاويـاللبنانية  في موازاة ليونـة لبنانيـة  مطالبـة بال

  المسـتفيد مـن أي تـوتير أو للـل فـي العالقـات أشـاملة. ذلـك  لى مقار ة  إاألمنية فقا  بل اللجوء 
  تسـتغل  ـعا الواقـع أولاليا ـا اإلر ابيـة  والتـي يمكـن سـية  و إسراييل  من لالر شبكاتها التجس  
 الالال ين الفلسطينيين في لبنا .لخلق فتنة على طريق تصفية قضية 

  
  

 


