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أهداف المركز الرئيسية:
 1ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة.
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التقدير اللبناني للنصف الثاني من حزيران 2018

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

وقــد أ هــر الحريــري تفــا ا حيــار قــرص التوص ـل إلــى حــل علــى ــعا الصــعيد ل ــن دو األمــر

صــعو ات عد ــدة تتعل ـق بحصــل األفرقــاء المختلفــين ولاصــة علــى صــعيد الحص ـة المســيحية
وتلك الدرزية و و ما هر في رفض رييا الجمهورية ميشار عـو المسـودة األليـرة التـي قـدمها
الحريري له.

ويبــدو أ لــا التــأليف

ـزار مفتوحـا علــى الــو ت الد ـدة مــن األلــع والــرد بــين الـرييا المكلــف

و ين القوى السياسية التي تتصادم شروطها حور أحجام تمثيلها في عه الحكومة علما أنه يجـب
ا تفــاع علــى ــعا األمــر أو ا قبــل التحــدث عــن نوعيــة الحقايــب الســيادية والخدماتيــة التــي ســتتخع

الو ت ألرى من المفاوضات علما أ عـدد وزراء الحكومـة لـم يحسـم حتـى السـاعة فـي ـل مـا

تــردد عــن محــاو ت متجــددة ل ــي تشــمل الحكومــة  32وزي ـ ار لتوســيع ــامث التمثيــل كمــا يطالــب
عو لحفظ حقوع بعض األقليات المسيحية.
وعلـم أ القـوات اللبنانيــة

تـزار علــى مطالبهــا بحصــة و ازريــة فــي الحكومــة تتناســب مــع حجمهــا

العي تـدعي أ ا نتخابـات النيابيـة قـد أفرزتـه .وتقـور مصـادر القـوات أنهـا ملتزمـة با تفـاع القـديم
العي عقد مع التيار الوطني الحر لجهة ما تقـور أنـه لحـظ مناصـفة فـي التمثيـل المسـيحي بينهمـا.
ل ــن مصــادر مقر ــة مــن ريــيا التيــار الب ـ ار باســيل ت ك ـد أ مســألة المناصــفة يــر واردة علــى
اإلط ــالع وع ــر
اإلمكا

التي ــار  3وزراء عل ــى القـ ـوات ب ــدو أ ذل ــك م ــن ب ــاص تخف ــيض الس ــقف ق ــدر

ما يشير إلى أ األمر يحتاج إلى وقت لحل عقدته.
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أما بالنسبة إلى التمثيل الدرزي فإ األمور ولو دأت قليالا في اإلعالم إ أ النايب السـابق

وليد النبالط زار رافضا بشكل قـاطع لـروج التمثيـل الـدرزي فـي الحكومـة عـن الحـزص التقـدمي
ا شتراكي ويعد فر النايب طالر أرسـال فـي الحكومـة مـ امرة علـى الوالـود الـدرزي علمـا أ

أحد أسـباص رفـض ريـيا الجمهوريـة للتشـكيلة الو ازريـة األليـرة للحريـري كـا عـدم القبـور باسـت ثار

النبالط بالمقاعد الدرزية.

و غ ــض النظ ــر ع ــن طبيع ــة الخالف ــات الداللي ــة عل ــى الحص ــل ب ــدو أ التش ــدد ف ــي بع ــض
المطال ــب م ــرده إل ــى ر ب ــة لارالي ــة س ــعودية عل ــى وال ــه التحد ــد لت ــألير و دة الحكوم ــة ر طـ ـا

بر انات دولية وإقليمية.

تريد السعودية الـر ا بـين العـاملين المحلـي ومـا يحصـل فـي اإلقلـيم ولاصـة علـى صـعيد الر ـا
علــى إضــعا
الريا

المحــور اإل ارنــي عبــر ب ـوابتي الــيمن وســوريا عســكريا والع ـراع سياســي ا .وت ـ ار ن

في لبنا على تألير و دة الحكومة و و أمر نجحـت بـه بعـد المـار ال بيـرة التـي علقـت

فــي األيــام األولــى علــى عمليــة تشــكيل سـريعة فــي ــل ر بــة لــدى حــزص

فــي ذلــك مــا تقــاطع

مع ر بة عونية في إنجـا العهـد الـعي يعتبـر أنـه بـدأ فعليـا مـع الحكومـة المقبلـة .وفـي ـل ذلـك
ق ــد ت ــو الس ــعودية تـ ـ ار ن عل ــى إض ــعا

موق ــف الفري ــق الحلي ــف لح ــزص

ف ــي ــل الوض ــع

ا قتصادي المتراالع وم ار نات على تشكيل سريع للحكومة تمهيدا للدفع باتجاه انطالقـة اقتصـادية

ومالية وموسم سياحي مثمر.

ل ـن بــدو أ الر انـات الســعودية لــن تتحقـق مــن الد ـد و ــو مــا سـيترالم فــي لبنـا الــعي سيشــكل
حكومتــه بغــض النظــر عــن الر يــة الســعودية علمـا أ تشــكيل الحكومــة ــو مطلــب دولــي لتحقيــق
الوعود التي قطعها لبنا للخارج والتي يحتاج لتنفيع ا إلى انتظام عمل الم سسات.
كمــا أ التــألير فــي تشــكيل الحكومــة لــن يشــكل عامــل ضــغا علــى حــزص

المتسلح مع الحلفاء بأكثرية نيابية راالحة ست سا لمرحلة داللية الد دة.
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وإذا كنا قد تناولنا في التقد ر الماضي العالقة المترنحـة بـين القطبـين المسـيحيين التيـار الـوطني

الحر والقوات اللبنانية ما يعد المعرقل األساس لتسكيل الحكومة سنتناور اليوم عقدة ألرى علـى
ص ــعيد التش ــكيل ذات عالق ــة بالش ــأ ال ــدرزي وعالق ــة قطب ــه األب ــرز ولي ــد الن ــبالط م ــع ري ــيا

الجمهورية ميشار عو .

عون وجنبالط :هدنة ال حل
ثم ـة عالقــة يــر قابلــة للعــالج علــى الــدوام بــين الزعامــة الدرزيــة ال بــرى لر النــبالط والزعامــة
المسيحية في لبنا

و و ما قدم تاريخ لبنا الحد ث شوا د كثيرة عليـه كانـت أبرز ـا حـرص الجبـل

العام  1983التي

تزار آثار ا في النفوس حتى اليوم.

كا الزعيم الدرزي األبرز في تاريخ لبنا

كمار النـبالط علـى علـم دايـم أ زعامتـه الوطنيـة

يمكــن أ تــأتلف مــع بــروز مرالعيـة مســيحية ســتعيقه مــن الوصــور إلــى مبتغــاه

بــل إ النــبالط

ح ــاور عبثـ ـ ا ا نق ــالص عل ــى النظ ــام السياس ــي اللبن ــاني ل س ــر ا حت ــار ال ــعي يق ــوم علي ــه لص ــالح
الموارنة ل ن موازين القوى اإلقليمية والدولية لم ت ن لصالحه.
بالنسبة إلى وليد النبالط فقد كا أكثر ب ار ماتية في مقار ة عا النظام وكا الـل مـه الحفـا

علــى زعامتــه وتمك ـن مــن الــدفا عنهــا تحــت عنــاوين سياســية كبــرى كإســقاط اتفــاع  17أيــار أو
مواالهة حرص التحرير التي شنها العماد ميشار عو  .وقد حصل له ما كا

بتغيه.

في التسعينيات حل النبالط ركن ا أساسي ا في المعادلة الداللية التي رسـت مـع انتصـار معسـكره

وكــا لــه حــق الفيتــو فــي كــل مــا تعلـق بالــدروز بعــد الطــايف .ومــع عــودة عــو مــن المنفــى العــام
 2005أحــا النــبالط بــالقلق وســمى تلــك العــودة بتســونامي وحــاور تطويقهــا عبــر المشــاركة فــي
صــيا ة اتفــاع ر ــاعي مــع حــزص

وحركــة أمــل وتيــار المســتقبل ل ــن عــو

المسيحية.
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وإذا كانــت عالقــة النــبالط مــع عــو قــد مــرت بفت ـرات مختلفــة إ أ األور احــتفظ بخص ــومته
للثــاني الــعي يقــوم اليــوم بهجــوم مضــاد ســتعادة زمــام المبــادرة فــي الشــو

وعاليــه علــى الصــعيد

المس ــيحي وق ــد تمكـ ـن م ــن الع ــودة عبـ ـا أساس ــيا ف ــي ــاتين المنطقت ــين وس ــاعده ب ــعلك ق ــانو
ا نتخابات القايم على نسبية الزيية.
النــبالط الــعي شــعر با ســتهدا

افتــتح جوم ـ ا علني ـ ا ضــد عــو انطالق ـ ا مــن ملــف النــازحين.

تغريدة واحـدة بكـر فـي إطالقهـا كانـت كافيـة إلشـعار مواالهـة سياسـية مـع فريـق ريـيا الجمهوريـة

أي ت ت ــل لبن ــا الق ــوي ال ــعي ت ــولى رييس ــه وزي ــر الخارالي ــة البـ ـ ار باس ــيل معرك ــة اقتح ــام الجب ــل

سياسيا والعي يقود اليوم على األر

جوم التيار على ألصامه.

صوص النبالط على "العهد الفاشل" العي يعلم الزعيم الدرزي أنه ريد كسر احت اره عبـر الصـ ار
علــى الحصــة الدرزيــة التــي ريــد ا النــبالط كاملــة  3وزراء فــي حكومــة ثالثينيــةق لحز ــه مقابــل
إص ـرار ت تــل عــو علــى تمثيــل العضــو فيــه النايــب طــالر ارســال  .فتحولــت العقــدة الدرزيــة فــي
ملــف التشــكيل إلــى قنبلــة موقوتــة تشــي باإلطاح ــة بــأي إمكــا لتحقيــق الت ـراع قريــب فــي مس ــار
التــأليف .واســتدعى جــوم النــبالط جوم ـا مضــادا ومدروس ـا مــن قبــل أعضــاء ت تــل لبنــا القــوي

قبل أ تهدأ ا مور ..الى حين.

ويشير متابعو لخا العالقة بـين الـراللين و ـم أقـرص إلـى الـزعيم الـدرزي إلـى أ ثمـة حسـابات
الد دة عند النبالط تدفعه إلى شبه قطيعة مع ميشار عو  .يقولو أ النـبالط سـلف عهـد عـو
حــين اقتــر لمصــلحته فــي انتخابــات الرياســة مــن دو تفا مــات مســبقة و ــو مــا لــم يعتــد النــبالط
البـ ـ ا القي ــام ب ــه ث ــم ل ــا

العه ــد ف ــي واله ــه انتخاب ــات نيابي ــة مفص ــلية تلته ــا مح ــاو ت لت ــوزير

أرســال الخصــم اللــدود لجنــبالط والــعي يشــن عليــه جوم ـ ا كالمي ـ ا وسياســي ا حــادا .اليــوم يجــد
النـبالط أ مصــلحته فــي شــد العصـب الــدرزي مــا تفــوع علــى العالقـة مــع العهــد الــعي كلمــا زاد
م ــن جوم ــه ت ت ــل ال ــدروز الجنبالطي ــو ح ــور زع ــيمهم واس ــتقطبوا م ــن الشـ ـريحة الرمادي ــة ي ــر
واضحة الو ء.
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وق ـد فضــح الســجار مــا فــي النفــوس ووصــل إلــى م ارحــل لطي ـرة بــين مناصــري الحــزص التقــدمي
ا شتراكي والتيار الـوطني الحـر علـى مواقـع التواصـل ا التمـاعي وصـل بعضـها إلـى استحضـار

دفــاتر الماضــي واعتمــاد لطــاص يحمــل تشــكيكا بوطنيــة الــزعيم الــدرزي باســتعكار أ النــبالط ــو
الوحيــد الــعي شــرص نخــب ا التيــا ا س ـراييلي مــع شــيمو بي ـريا فــي قصــر المختــارة وكــا مــن

أوايل داعمي اإلر اص في لبنا مطلقا على البهـة النصـرة صـفة ثـوار ومثقفـين .وكـاد التـوتر نتقـل
إلى الشار و و األمر العي حصل قبلها إثر ا شـتبا السياسـي بـين التيـار وأمـل مـا يشـير إلـى

واقع أ إرث الحرص والطايفية

زار عميق ا في النفوس.

تــدلل الوســطاء والــاءت التهديــة فــي البيــا الــعي صــدر عــن التيــار وا شــتراكي ل ــن بــدو أنهــا

ليســت ســوى دنــة إذ إ ثمـة دفــع ســعودي لهــعا الهجــوم الجنبالطــي فــي محاولــة إلعــادة صــيا ة

تحــالف يضــم مــا تبق ـى مــن قــوى  14آذار ويبــدو الــزعيم الــدرزي األقــدر علــى تواليــه الســهام إلــى
العهد من الرييا سعد الحريري العي يملك مصلحة كبيرة في الحفا على عالقـة سـوية مـع عـو

و اسيل.
كمــا تتخــع حملــة النــبالط أبعــادا أكبــر مــن الحملــة علــى العهــد و ــو يحــاور تشــد د القبضــة علــى

الــدروز وحمايــة األرضــية فــي الطايفــة لتوريــث تيمــور النــبالط فــي انتقــار ــادىء و ــو الــعي

بــدو أنـه يملــك شخصــية كوالــده والــده بعــدما انتقلــت الزعامــة الجنبالطيــة فــي الماضــي فــي طريقــة
ير سلمية.
و ينمــا يشــعر النــبالط بابتعــاد الزيــي للحريــري عنــه بــدو الــزعيم الــدرزي فــي حاالــة إلــى حليــف
إقليم ــي كالس ــعودية ـ ـ من ل ــه الحماي ــة والم ــورد الم ــالي ف ــي معرك ــة ار ــا والودي ــة .و ــو ب ــر ف ــي
الهــروص مــن تنفيــع كامــل األالنــدة الســعودية التــي تطالبــه بمواالهــة حــزص

فــي الــدالل اللبنــاني

على وقع الصـ ار السـعودي المفتـو ضـد الحـزص فـي اإلقلـيم .و ـو لجـأ إلـى الهجـوم علـى الـرييا

السوري بشار األسد وعلى العهد اللبناني لتجنب مهاالمـة حـزص

الـعي يسـا م مـن ناحيتـه فـي

إيجاد تواز ما على الساحة الدرزية بعالقته الحسنة مـع أرسـال ولاصـة مـع زعـيم حـزص التوحيـد
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ويــام و ــاص والحــزص ــد ر عالقــة تصــالحية مــع النــبالط فــي محاولــة لتهديــة الجبهــة الدالليــة فــي
ل الواقع المضطرص لإلقليم.
بدو أ ثمـة حـل قريـب لتـوالا النـبالط مـن كـل زعامـة مسـيحية تتـولى سـدة

في كل األحوار

الرياسة .وللتعكير فإ النبالط لجأ في عز الوالود السوري فـي فتـرة التسـعينيات وفـي ـل دعـم
دمشــق لوصــور العمــاد اميــل لحــود الــى رياســة الجمهوريــة فــي العــام  1998إلــى معارضــة ذلــك
لشــية مــن ت ــو حيثي ـة مســيحية تواالــه زعامتــه الدرزيــة و ــو ت تــل فــي ذلــك مــع ركنــي الطبقــة
السياسية التي حكمت لبنا في تلك الفترة كالرييا الراحل رفيق الحريري الـعي الـا ر فـي أحيـا

كثيرة في معارضة وصور لحود إلى الرياسة والرييا نبيه بري العي أدار حصته الشيعية بتنـا م
مع األركا الباقين للطبقة السياسية في تلك المرحلة.
وفي ل عا التوالا الجنبالطـي الـعي يقابلـه سـعي عـوني ومسـيحي ل سـر الهيمنـة الجنبالطيـة
علــى منطقتــي الشــو

وعاليــه قــد

يكمــل عــو عهــده بعالقــة ســوية مــع النــبالط وقــد ــتمكن

الوســطاء وحــرز الــزعيمين المســيحي والــدرزي مــن دفــع ال ـراللين إلــى تج ـاوز المشــكلة الحاليــة

ل ن عا األمر لن دي إلى التوصل إلى حل العري للمخـاو

الجنبالطيـة .ـو قـدر آر النـبالط

مع كل زعامة مسيحية.

النازحون ..وزيارة ميركل
استحوذ موضو النازحين السوريين في لبنا علـى ا تمـام فـي األيـام الماضـية فـي ـل موقـف

رسمي متصلب تجاه مفوضية الالال ين في لبنا .

و ت ـزار المســألة األ ــم اليــوم تتمث ـل فــي ضــرورة تنســيق لبنــا مــع الحكومــة فــي ســوريا و معنــى
أدع فإ الخال

تمحور حـور اعتـ ار

لبنـا بالنظـام السـوري .ففيمـا تعتبـر قـوى  8آذار والتيـار

الــوطني الحــر أنــه يجــب التنســيق مــع النظــام الســوري فــي عــودة الالال ــين بــدو أ
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ت ـزار إحــدى الــروابا القليلــة المتبقيــة بــين مكونــات مــا عــر بإســم قــوى  14آذار التــي تعرضــت
تـ اززات كبيـرة علــى ـعا الصــعيد وكــا الموقــف األبـرز مــن قبــل النايـب ال تــايبي نــديم الجميــل
كمــا بــرزت ليونــة كبيـرة عنــد زعــيم القـوات اللبنانيــة ســمير العجــع علــى ــعا الصــعيد بينمــا

ـزار

تيــار المس ـتقبل يصــر علــى أ األمــر يحمــل دعــوة للبنــا لينضــم إلــى المحــور الــعي تنتمــي إليــه
سوريا فيما البنية اللبنانية

تتحمل ذلك.

وتقور أوساط المستقبليين أ أية مبادرة لعـودة النـازحين يجـب أ تـتم بالتنسـيق الجـدي مـع الـدور
المانحــة والم ـ ثرة ويلفتــو إلــى أ الدولــة األكثــر تــأثي ار فــي ســوريا حالي ـا ــي روســيا التــي يجــب
التنسيق معها على عا الصعيد

بل ع ب آلرو إلى ضـرورة التنسـيق أيضـ ا مـع األميـركيين.

ويشــيرو إلــى ضــرورة إيجــاد فهــم مشــتر يســتند إلــى إنشــاء منــاطق آمنــة دالــل ســوريا للنــازحين
الســوريين الموالــود ن فــي لبنــا

وتواليــه الــدعم المــالي ومقــدرات الــدور المانحــة الــى ــعه المنــاطق
أ

لتشجيع النازحين وتحفيز م على العودة وعو

فإنه نفق عليهم في بالد م.

نفق المجتمع الدولي عليهم في بالد اللجـوء

ل نهــا ر يــة قاصـرة عــن فهــم الواقــع نتيجـة تجا لهــا للنظــام الســوري لاصــة وإ ثمــة حــد ث لــدى

المستقبليين على ضرورة الضغا علـى النظـام السـوري إلنشـاء منـاطق آمنـة ترعا ـا األمـم المتحـدة
وقوات دولية أو قوات روسية إذا كا صعب ا على األميركيين المشاركة في ذلك.
ويــدعو الــبعض فــي المســتقبل إلــى إعــال حــار طـوارو وطنيــة وسياســية فــي مجلــا الــوزراء وأ

ت و مختلف القوى شريكة فيها ويقتر

ء إرسار وفـود إلـى كـل البلـدا المعنيـة وإعـال طلـب

الع ــودة عب ــر ك ــل المنـ ـابر العالمي ــة .و ــم ب ــعلك يح ــاولو إ ه ــار حرص ــهم عل ــى ع ــودة الالال ــين
لاصــة مــع اقتـ ار الــبعض فــي التيــار تطبيــق القــانو لجهــة اعتبــار أ كــل مــن ــع ب إلــى ســوريا
يفقد صفة الالالئ.
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يأتي كل ذلك علم ا أ لبنا

يفعل سـوى أنـه يخسـر الوقـت فـي سـبيل تعزيـز عالقتـه مـع سـوريا

التـ ــي تنتظر ـ ــا عمليـ ــة إعمـ ــار ايلـ ــة تقـ ــدر بـ ــأكثر مـ ــن  500مليـ ــار دو ر وسـ ــيكو علـ ــى لبنـ ــا
ا لتحاع بهعا الركب لمصلحته الخاصة.

وقــد شــر لبنـا فــي سياســة دفــع لعــودة النــازحين إلــى بلــد م تصــدر ا ريــيا الجمهوريــة وســانده

البطريــر المــاروني بشــارة ال ارعــي .و ــدأ ت تـل لبنــا القــوي ح اركـ ا دالليـ ا لتســويق مقار ــة لموضــو
النازحين وعودتهم وإيجاد نقاط تقاطع بين مختلف القوى السياسية.

ــعا الحـ ار يحظــى بترحيــب مــن قــوى كبيـرة فــي الــبالد و ــو ســيركز علــى مقار ــة الوضــع وأ ميــة
معالجتــه انطالقـا مــن أنــه موضــو ســيادي وطــر مجموعــة تســا ت حــور أداء المجتمــع الــدولي
وتقديم أمثلة عن أشخاز يحملو صفة ناز بينما

تمتعو بهعه الصفة.

ل ن األ م في عا الح ار كا تقديم التيار الوطني الحر مثالي ميانمار و نغالديث للتدليل علـى

كيفية تعامل بلدا ألرى مع موضو النازحين ورضوخ المجتمع الدولي لسيادة عه الدور.
وعلم أ التيار ريد أ تحدد اللقاءات مع كل األط ار
مع األالهـزة األمنيـة .ويهـد

كيفيـة البـدء بتنفيـع تلـك الخطـة بالتنسـيق

ذلـك إلـى إيجـاد طـر وطنـي موحـد حـور النـازحين يخضـع المجتمـع

الدولي للحل اللبناني كما يقور مقر و من وزير الخارالية الب ار باسيل.

على أ العامل األ م العي ط أر فـي الفتـرة األليـرة تمثـل فـي تجميـد وزيـر الخاراليـة البـ ار باسـيل
اســتقبار طلبــات اإلقامــة الخاصــة بمــو في مفوضــية األمــم المتحــدة لش ـ و الالال ــين فــي لبنــا
بسبب "تخويف المفوضية النازحين لثنـيهم عـن العـودة إلـى سـوريا" ور ـا باسـيل الرالـو عـن قـ ارره
بتغيير المفوضية لسياستها المعتمدة في عا الموضو .

10

التقدير النصف شهري (ملف لبنان)
رقم ()45

2018/06/30

فــي لض ـم ذلــك الــاءت زيــارة المستشــارة األلمانيــة أنجــيال ميركــل إلــى بيــروت وكــا موضــو
النازحين على الدور اعمالها في الوقت العي ت افح فيه بالد ا الهجرة يـر الشـرعية

إلى طرد أعداد كبيرة من المهاالرين القادمين إليها.

بـل تعمـد

ل ن البعد ا قتصادي و العي لب علـى الزيـارة بحيـث تمحـورت معظـم اللقـاءات وا التماعـات
التــي عقــدتها حـور القطاعــات التــي يمكــن أللمانيــا أ تـ دي دو ار فيهــا علــى صــعيد البنيــة التحتيــة

لصوصا النفايات الصلبة وإدارة المياه والطاقة وأنابيب النفا.

ل ن االتماعها مع رييا الجمهورية ميشار عو شهد طلب ا من ألمانيا لـدعم موقـف لبنـا الـداعي

إلــى عــودة النــازحين الســوريين تــدريجيا إلــى المنــاطق المنــة فــي ســوريا و ــو شــدد علــى ضــرورة
الفصل بين عه العودة والحل السياسي لألزمة السورية العي قد تألر التوصل إليه.

ويشــير متــابعو للزيــارة إلــى أ ميركــل التــي أكـدت دعــم لبنــا سياســيا واســتعداد ألمانيــا للتعــاو

معه في المجا ت كافة أبدت تفهما للموقف اللبناني وقالـت إ بالد ـا ستسـاعد لبنـا علـى ـعا
الصعيد من دو اإلعال الها ار عن عودة بالد ـا عـن ر يتهـا بـأ الحـل السياسـي ـو األسـاس

وتشد د ا على أ بالد ا تريد المسا مة بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا يمكـن الالال ـين مـن
العــودة إشــارتها إلــى موضــو تعامــل لبنــا مــع مفوضــية الالال ــين عنــدما تتــوفر الظــرو
لالال ين.

المنــة

وكــا ا التمــا األ ــم للضــيفة األلمانيــة فــي لبنــا مــع ريــيا الحكومــة المكلــف ســعد الحريــري
لاص ـة وأ وفــدا اقتص ــاديا رافقهــا ولــم يص ــحبها فــي زياراته ــا األلــرى .ولــعلك فإنه ــا رك ـزت ف ــي
االتماعهــا مــع الحريــري حســب المتــابعين علــى أ ميــة م ـ تمر ســيدر الــعي مــن شــأنه أ يعــزز

التع ــاو ب ــين البل ــد ن وك ــا تأكي ــد م ــن قب ــل الحري ــري ب ــالتزام اإلص ــالحات الت ــي طلب ــت من ــه ف ــي

الم ـ تمر وترحيــب بتعزيــز العالقــة ا قتصــادية مــع ألمانيــا التــي يعتبــر اقتصــاد ا واحــدا مــن أقــوى
ا قتصادات في العالم.
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في كل األحوار بدو أ زيارة ميركل كسرت بعض الجليد في موضو الالال ـين ل ـن األمـر
بــدو أنــه حقـق لرقـا حقيقيـا وإ كــا شــكل بدايــة مقبولــة إذا مــا أالرينــا تقاطعـا فــي ذلــك مــع تلقـي

و ازرة الخاراليــة كتاب ـا الوابي ـا مــن المفوضــية العليــا لش ـ و الالال ــين فــي لبنــا

أبــدت فيــه األلي ـرة

اســتعداد ا للتشــاور فــي موضــو النــازحين وعــودتهم إلــى ســوريا مــع موافقتهــا علــى اقت ـ ار باســيل

بتقســيم الالال ــين إلــى ف ــات تمهيــدا لتنظــيم عــودتهم وعملهــا فــي ســوريا إل ازلــة العوايــق أمــام العــودة
ال ريمــة والمنــة لهـ ء .ل ــن األ ــم كــا إعالنهــا أنهــا ليســت فــي وارد تشــجيع العــودة ال
قالت أنها لن تقف في واله من ريد العودة الطوعية أفرادا أو الماعات.

ول نهــا

ويعد عا التطور تقدم ا ملحو ا على صعيد معركـة لبنـا لعـودة الالال ـين السـوريين إلـى بالد ـم

ونقطة إيجابية تسجل للعهد الحالي العي

زار عليها لو

معركة طويلة في عه القضية.

العالقة اللبنانية الفلسطينية
فـي ــعه األثنــاء كــا

فتـا اإلالـراء الــعي اتخعتــه الســلطات اللبنانيـة عبــر وضــع بوابــات إل ترونيــة

على مدالل مخيم عين الحلوة لتفتيث العابرين من وإلى المخيم.

وقد لجأ الجيث اللبناني إلى عا اإلالراء نظ ار إلى المرحلة الدقيقـة التـي تمـر الـبالد فيهـا وللتأكـد

مــن عــدم تهريــب األســلحة أو المتفج ـرات أو الممنوعــات مــن وإلــى دالــل المخــيم إضــافة و ــو
األ م إلى عدم السما للمطلو ين واإلر ابيين بالدلور أو الخروج من المخيم.
وقـد االتــاز المخــيم التبا ارتــه علــى ــعا الصــعيد بنجـا إ فــي بعــض األحيــا التــي اســتطا فيهــا
المطلو ــو النفــاذ وقــد ثبــت أنهــم ــدللو ويغــادرو المخــيم و عضــهم يعــود مجــددا عبــر وســايل

تهريب لاصة مقابل ثغرات أمنية أو بدر مادي.
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ولعله ــا معض ــلة ل ــم ت ــتمكن الس ــلطات اللبناني ــة م ــن وض ــع ح ــد له ــا

ب ــل إ بع ــض المطل ــو ين
و ــو مــا يطــر

الخط ـرين قــد تمك ـن مــن الف ـرار مــن المخــيم نحــو األ ارضــي الســورية للقتــار نــا
تسا ت عد دة الاءت البوابات ا ل ترونية في محاولة لإلالابة على بعض منها.

وقــد أدى ــعا العمــل إلــى اعت ارضــات فلســطينية كبيـرة شــملت فصــايل متعــددة نتيجــة تند ــد شــعبي
اعتبــر أ الضــحية ســيكو المـواطن الــعي يخــرج ويــدلل إلــى المخــيم ســي ار علــى األقــدام بينمــا

زار للمطلو ين وسايلهم المتعددة للفرار من المراقبة األمنية و و األمر العي كد عليه أكثر مـن

قيادي فلسطيني تم س اله حور الموضو .
ويلفــت أحــد ـ ء إلــى أ أمــر البوابــات ا ل ترونيــة الــاء بعــد مســألة بنــاء الجــدار العــازر علــى
تخوم مخيم عين الحلـوة الـعي عـدر مسـاره أكثـر مـن مـرةق و ـو أمـر شـبيه بـاإلالراءات اإلسـراييلية
ف ــي األ ارض ــي المحتل ــة علمـ ـ ا أ س ــلطات ا ح ــتالر ع ــادت إل ــى الت ارال ــع ع ــن مس ــألة البواب ــات
اإلل تروني ــة ف ــي الح ــرم القدس ــي .وق ــد عم ــدت الدول ــة اللبناني ــة إل ــى الت ارال ــع ع ــن مس ــألة البواب ــات
لنتايجهــا الســلبية علــى الفلســطينيين فــي المخــيم الــع ن

ريــدو تشــكيل أي عامــل إلــالر لألمــن

اللبناني نا يك عن أي لطر.
وتنضــم والهــة النظــر ــعه إلــى اإلالمــا الفلســطيني حــور الظلــم الــعي تعــر
لبنــا ومــا يعانونــه مــن الوضــع ا قتصــادي الصــعب وق ـوانين الــايرة

لــه الالال ــو فــي

تقــر بــالحقوع ا التماعيــة

والمعيشـية والمدنيــة وحــق العمـل والتملـك لهـم .ويضــم قيـاد و فــي الفصــايل ذلـك إلــى شــرو وكالــة
األونروا إلى التخفيف من لدماتها ر ما وصـو ا إلـى تصـفيتها ل ـي

تسـتمر الشـا د علـى معانـاة

الالال ين.

ويأتي ذلك فـي ـل المـ امرة ال بـرى الجد ـدة التـي تتعـر

بـ"صفقة القر " امضة المعالم حتى ال
قضــية الالال ــين والهادفــة إل ـى العــل قطــا

لهـا القضـية الفلسـطينية فـي مـا يسـمى

ول ن المستهدفة بالتأكيد لمجمل القضية وعلـى أرسـها
ـزة موطن ـا للفلســطينيين علــى أ

تشــكل الضــفة

الغر يــة ســوى كانتونــات الغرافيــة تــتحكم فيهــا الســلطات اإلس ـراييلية فــي الوقــت الــعي تخــو
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الفلسطينيو من مواقف الد دة سيتخع ا الـرييا األميركـي دونالـد ت ارمـب اسـتغال ا للوضـع العر ـي

واإلسالمي الهث

بل المتآمر في بعضه على القضية األ م لألمة اليوم.

وما زيد في األمر صعو ة و الوضـع الفلسـطيني المهـزوز والخالفـات الفلسـطينية ال بيـرة بينمـا
ــزداد الحصــار علــى الـرييا الفلســطيني محمــود عبــاس أبــو مــاز ق الــعي رفــض قـرار ت ارمــب نقــل
سفارته الى القدس المحتلة ما يشبهه قيـادي مـن حركـة فـتح بأنـه يماثـل رفـض الـرييا الفلسـطيني
الســابق ياســر عرفــات للضــغوط اإلس ـراييلية واألميركيــة عليــه فــي الماضــي مــا أدى إلــى حصــاره
ومن ثم ر ما وفاته.
مــن نــا علــى الفلســطينيين توحيــد الموقــف فــي ــعه اللحظــات الدقيقــة مــن تــاريخ األمــة دالــل
األراضي الفلسطينية ما يسقا نفسه على مناطق الشتات الفلسطيني ولاصة فـي لبنـا حيـث تـتم
محاو ت لتوريا الفلسطينيين في أعمار تضر بقضيتهم كما بالدالل اللبناني.
على عا الصعيد ومع التحسن ال بير في العالقة اللبنانية الفلسطينية بعد الهود فلسـطينية كبيـرة
للــتخلل مــن شـوايب وعوايــق اعتــرت ــعه العالقــة المطلــوص تطــوير ــعه العالقــات انطالقـ ا مــن
اســتراتيجية مشــتركة تــتفهم ـواالا الف ـريقين وســحب فتايــل التــوتير مــا أدى فــي الماضــي القريــب

إلى إنجازات أمنية كبيـرة فـي أكثـر مـن محطـة مـع تسـليم مطلـو ين لطـرين عد ـد ن إلـى السـلطات
اللبنانية في موازاة ليونـة لبنانيـة مطالبـة بالمزيـد عبـر عـدم مقار ـة الملـف الفلسـطيني مـن الزاويـة
األمنية فقا بل اللجوء إلى مقار ة شـاملة .ذلـك أ المسـتفيد مـن أي تـوتير أو للـل فـي العالقـات
و إسراييل من لالر شبكاتها التجسسـية ولاليا ـا اإلر ابيـة والتـي يمكـن أ تسـتغل ـعا الواقـع
لخلق فتنة على طريق تصفية قضية الالال ين الفلسطينيين في لبنا .
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