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نتخابات علىى اهتمىام ن استحوذ قانون اإلأيام الماضية، بعد ي في األمني على الشأن المحل  هيمن العامل األ

، ملف مطالبة البعض بتعديل القانون الجديد تا  وي فيه، ولو مؤق  في الوقت الذي ط  شهر الماضية، المعنيين في األ

 نتخابيىىىىىىىىة  ديىىىىىىىىدة.  إنتخابىىىىىىىىات حسىىىىىىىىتحالة  صىىىىىىىىوب توافىىىىىىىى  عليىىىىىىىىه، مىىىىىىىىا  ن ىىىىىىىىب الىىىىىىىىبالد أ مىىىىىىىىة لإل

ة النىا  ين السىوريين التىي ط ىت ة فىي قضىي  مني مع ذلك السياسي، خاص  وبرغم ذلك، فقد تداخل الموضوع األ

مات النا  ين ي مخي  رهابيين فة التي قام بها الجيش اللبناني في و ه اإلة النوعي  ما بعد العملي  على المشهد، ح سي  

 أواخر شهر  زيران الماضي.

لى فتح بىا  التفىاو  إة مقاربة هذا الملف، بين من يدعو فرقاء المعنيين على كيفي  وسيطر النقاش بين األ 

ىمع النظام السوري لتسهيل عودة النا  ين، وهو فري  يتكىو   ذار، وبىين آ 8بفريى   ف سىابقا  ر  ا ع ىن بمعظمىه مم 

يكابر برفض التحاور مع دمش  باعتبار نظامها هو المسؤوب عن "تهجيىر" النىا  ين، كمىا  فري  آخر ح يزاب

ذار، "تعىويم" هىذا آ 14ف بتحىالف ر  ن بمعظمىه مىن قىوا مىا ع ىه من غير الممكن،  سىب هىذا الفريى  المكىو  ن  أ

 لى لبنان.إل من  ديد مر يعني،  سب هؤحء، محاولة سورية للتسل  هذا األ ن  أالنظام واحعتراف به، كما 

مىىم ته مىىن اعتىىراف األسىىد يكتسىىب شىىرعي  نظىىام الىىرايس السىىوري بشىار األ ن  أخيىىر وي يىب عىىن الفريىى  األ 

ة علىى و ىه الخصىو ، ة وفرنسىي  ميركي ىأمع هىذا النظىام،  ة كانت على عداء  وقد بر ت مواقف غربي   .المتحدة

سىد، مىىن نا يىىة، سىىقاط األإة مكاني ىإالتسىليم بعىىدم  قاربىة مختلفىىة  يىاب التعىىاطي مىع دمشىى ، لنا يىىةلىىى م  إعمىدت 

 رها ، وتنظيم داعش على رأسه.وضرورة التعامل معه في و ه اإل

رهىابيي إ ىد أل فىي إلقىاء القىبض علىى مث ىب مىن الشىهر الحىالي، ت  و  فىي األ ر هىام  موا ، بر  تطو   في شأن   

 داعش في مخيم عين الحلوة.

ة، وهىو ة مىع السىلطات اللبناني ىبدته فصاال فلسطيني  أث لوح التعاون الكبير الذي يحد  ر ل  ولم يكن هذا التطو   

س ن يؤس ىأظىر نت  مير داعش في المخيم، عماد ياسين. ومن الم  أالهام الذي  صل باعتقاب  الحدث  دث يتلو ذلك
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ىة، أو هكىذا يأمىل كة اللبناني ىعلى صعيد العالقة الفلسطيني    ديدة   ر لمر لة  هذا التطو   ل التعىاون ا يسىه  ثيىرون، مم 

مىن الثقىة، ح تقتصىر علىى العامىل   ديىدة   لىى مر لىة  إة ة اللبناني ىرها ، وينتقل بالعالقىات الفلسىطيني  في و ه اإل

 األمني.

مات عرسىاب، ذها الجيش في بعض مخي  ة التي نف  ة النوعي  التزامن بين العملي   نأ ماب، يمكن القوب وفي اإل 

ة هىي ة للدولىة اللبناني ىسىتخباراتي  ة واإلمني ىن المنظومىة األألىى إشارة واضحة إر مسعد، قد وف  رهابي وتوقيف اإل

ا تماب  صىوب خىرم موضىعي، فىي  ا  ل ي ذلك كلي  ن ي  أقة، من دون حد  ة لموا هة المخاطر الم  في أعلى  هو ي  

ين من العرام يي داعش الفار  رهابإمخاوف من لجوء عدد من  في ظل   ة  قليمي ما، خاص  إر ما، وبعد تطو   لحظة  

 لى لبنان.إوسوريا، 

بىل الىبعض، كىان مىن بيىنهم النااىب عقىا  خروج انتقادات للجىيش اللبنىاني مىن ق   ثناء، كان حفتا  في هذه األ

 ربعة موقوفين سوريين.أة وفاة   من الرايس سعد الحريري، على خلفي  صقر، المقر  

لىىى إلىىى العهىىد، كمىىا إيصىىاب رسىىالة غيىىر مباشىىرة إراد مىىن خاللىىه أالحريىىري  ن  أوهىىو احنتقىىاد الىىذي يبىىدو  

ل مىا تعتبىره تجىاو ات مىن هىذا النىوع، وهىي تقب  أن ار المستقبل ح يمكنها ة لتي  القاعدة الشعبي   ن  أالجيش، مفادها 

 ة التي بالكاد تجاو ت موضوع المداهمات قبلها في عرساب.القاعدة الشعبي  

ى  ىإمىر او  األن يتجىأح ر   لكن مىن غيىر الم  ى ن  أن كهىذا، علمىا  بط  نتقىاد م  ة خىالف بىين الحريىري وراىيس ثم 

النىىا  ين كمىىا علىىى صىىعيد مقاربىىة موضىىوع عرسىىاب  ة التعىىاطي مىىع ملىىف  الجمهوريىىة ميشىىاب عىىون علىىى كيفي ىى

 ة الرااسة.لى سد  إللر لين منذ ما قبل وصوب عون  ستجد  ر على الحلف الم  مر لن يؤث  هذا األ ن  أح  إته، برم  

لى النصف الثىاني مىن الشىهر الحىالي، إة بين األفرقاء تر يل بعض المواضيع الخالفي   في موا اة ذلك، تم   

خىىذ وقتىىا أطىىوب أومسىىاال غيرهىىا التىىي قىىد ت ،ومنهىىا مسىىاال كالموا نىىة وسلسىىلة الرتىىب والرواتىىب والكهربىىاء

جىه فيىه مور، في الوقت الىذي تت  هذه األ من ي   أح تواف   وب  ن  أدارية الشاغرة، علما  تعيينات في المراكز اإلكال

 ي مع الحكومة. تجاج ورفع سقف التحد  لى الشارع لإلإة مجموعات نقابي  

 

 النازحون: قنبلة موقوتة

ى ن  أعلى هذا الصعيد، ح يبىدو  مىر يىرتبب بالمفاوضىات الجاريىة األ قريىب لعىودة النىا  ين، ولعىل   ة  ىل  ثم 

قبلىة، وهىو ة، لتحديىد معىالم المشىهد السىوري فىي المر لىة الم  قليمي ىالقىوا اإللى إضىافة  إبين القوا الكبرا  ا   الي  

 ة لمحور المقاومة.همي  بالغ األ ما    تقد  المشهد الذي ي بر  

لىة فىي الحكومىة، ث  م  ة الم  ة كاف ى، بتواف  القوا السياسي  خير في بعبدا قد نص  اللقاء األ من التذكير بأن   وح بد   

 .ة، على أر  لبنانع، وموا هة أي محاولة لتثبيت أي  ماعة غير لبناني  قن  ن أو الم  عل  على رفض التوطين الم  

مسىألة  ة  ىل  النقىاش العقىيم  ىوب ماهي ى ة، سىوف يسىتمر  ضىا  نتىااج المفاوضىات السىوري  لكن، بانتظىار ات   

 النا  ين،  وب و هتي نظر.

لىىدعوات القاامىىة إل ىىراء مفاوضىىات مىىع لىىى المنطىى  والواقىىع، باإقىىر  ولىىى، األل و هىىة النظىىر األوتتمث ىى 

ألىف نىا   سىوري  750لى تفىاهم يرعىى توا ىد رسىمي لنحىو مليىون وإل السلطات في دمش  في سبيل التوص  

وطىر  الىبعض  .التفاهم المباشر مع الحكومة السورية من شىأنه تسىهيل العىودة ن  أراضي اللبنانية. ذلك على األ
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آمنىة  تهىا إ ىراء  ىوار مىع السىلطات السىورية لترتيىب برنىامجلعودة  ة مهم  ذار تشىكيل لجنىة و اري ىآ 8من قىوا 

سىحب الموضىوع مىن مجلىس الىو راء هىو هىرو  مىن  ن  ألىى إللنا  ين، في الوقت الذي تلفت فيه هىذه القىوا 

 المشكلة. 

لبنىان، مم المتحىدة، ففىي هىذه الحىاب سىيبقى السىوريون فىي ة، ولو برعاية األلى العودة الطوعي  إا بالنسبة م  أ

 د مىىىىىا تعتبىىىىىره "عىىىىىودة آمنىىىىىة" برعايىىىىىة دمشىىىىى . سىىىىىب مواقىىىىىف صىىىىىدرت عىىىىىن هىىىىىذه القىىىىىوا التىىىىىي تؤي ىىىىى

علىى قواعىد النىأي بىالنفس،  مرفوضىا   خرو ىا   د  ع ىالتنسي  مع دمشى  ي   ن  أخرا على بينما تقوم و هة النظر األ 

ى إقامىة منىاط  آمنىة علىى لىإة للنظىام السىوري. وتىدعو و هىة النظىر هىذه ة مجاني ىة وأمني ىم خدمات سياسىي  ويقد  

 حىىدة تسىىتوعب النىىا  ين العااىىدين مىىن لبنىىان.  الجانىىب السىىوري مىىن الحىىدود، ومخي مىىات ب شىىراف األمىىم المت  

قليمىي ودولىي. وتطالىب بتىوفير إ  بىأكثر مىن طىرف هىا تتعل ىدة ألن  مسىألة عىودة النىا  ين مسىألة معق ى ن  أوتقىوب 

و أن يقبله النظام السوري قىد ح تقبلىه فصىاال المعارضىة أما يمكن  ن  ألى إالضمانات للعودة اآلمنة لهم، وتشير 

 ة. و دولي  أة قليمي  إي  هة أ

ر منىاط  آمنىة شاسىعة فىي سىوريا، كمىا فىي دمشى  و لىب وتضيف و هة النظىر هىذه، التىي تتجاهىل تىوف   

العىودة هىي  ة ملىف  لىة متابعىالجهة الو يىدة المخو   ن  أو مص و ماه والالذقية والسويداء وغيرها من المناط ، 

بل العىودة وس ى ح  و  ألى تحديد المناط  اآلمنة إصاحت. وتدعو ها تقوم بما عليها من ات  ن  ألى إحدة، مشيرة  مم المت  األ

 وتوفير سالمة العاادين.

سىىتفادة القصىىوا مىىن و ىىود النىىا  ين فىىي و ىىه الدولىىة تيىىار المسىىتقبل يسىىعى إلىىى اإل ن  أويقىىوب الىىبعض  

على المقاومىة، وتقييىد  ا  أمني   على محاولة منع تحرير األر  المحتلة في الجرود وتركها عبئا  السورية، ويعمل 

 عودة النا  ين إلى سوريا بانسحا   ز  هللا منها!ح بل يربب المستقبل   ركة الجيش.

 سىتبعدا  دو م  مىر يبىهىذا األن  أح  إة لهىذه المسىألة، ة عربي ىر مظل  ة طر  لدا البعض في المستقبل، بأن تتوف  وثم  

ة، ناهيىك عىن الخالفىات طىراف العربي ىفي الوقت الحالي نتيجة عامل الثقىة المفقىودة بىين دمشى  والعديىد مىن األ

 ضمن المحور العربي ذاته الموا ه لسوريا.

ربىىب النىىزاع مىىع  ىىز  هللا  صىىل فىىي ثالثىىة أمىىور   ن  أمىىور ويىىرا ولكىىن المسىىتقبل ح يريىىد تصىىعيد األ 

ة، ويىدخل موضىوع عىودة النىا  ين هللا في سوريا والسال  في الىداخل والمحكمىة الدولي ىل  ز  موضوع تدخ  

 في العنوان األوب.

ى فى  علىى موقىف  ذار ح يت  آ 14فري   ن  أعلى  خىرا ة تمتلىك رييىة هىي األالقىوات اللبناني ى ن  أد، ويبىدو مو  

ن أبعودة النىا  ين علىى  ا  سيادي   كومة قرارا  خذ الحن تت  أقاربة هذا الملف.ومقاربتها تقوم على مبدأ ة م   وب كيفي  

خرا التعاون مع الحكومة اللبنانيىة لتر مىة هىذا ة األمات الدولي  مم المتحدة بذلك وتطلب منها ومن المنظ  غ األتبل  

عىادة "تعىويم" النظىام السىوري والتنسىي  محاولىة إل ي  أب سىق  هذه المقاربىة ت   ن  ألى إر ، مشيرة  القرار على األ

 حكومتين.  بين ال

ة السىا قة ال البي ى ن  أي تواصل مع النظام السوري ح يخىدم العىودة حعتبارهىا أن  أفي المقابل، تقوب القوات  

 من النا  ين يعارضون النظام.
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مم المتحدة واشتراكها دارة األإا  ز  الكتااب، فيدعم الرأي الذي يقوب بالحوار مع دمش ، مع تفضيل أم   

ة  يالها ب ية توظيفها ي مبادرة لبناني  أر من  عل سوريا تست ل ة، يحذ  لى مبادرة لبناني  إذ يدعو الحز  إبذلك. و

ىى يضىىا  أع مىىان  الحىىز  ح ي   ن  ألمصىىلحتها. علمىىا   ه علىىى تعىىاون لبنىىان مىىع المجتمىىع الىىدولي ومصىىار ته ب يىىة  ض 

 ب.  و  األ من الحل   ن ح مفر  أه يرا كبر، ولكن  أاهتمام

مىانع فىتح ولىى كونىه ح ي  لى و هة النظىر األإقر  أه يبدو لى رايس الجمهورية ميشاب عون، ف ن  إبالنسبة   

خيىرة راد تجنيىب الجلسىة األأة لهذه العودة، لكن عون ر ضمانات دولي   وار مع السطات السورية، من دون توف  

 للحكومة من مشكلة هي ب نى عنها.  

 ىداث واال الذين طر ىوا، ولىم تكىن األأالتيار الوطني الحر كان من ن  أيأتي موقف رايس الجمهورية علما   

ين كىان عىدد النىا  ين ح يتجىاو  ة  ىي ىة السنتين، ضرورة مقاربىة ملىف النىا  ين بجد  السورية قد تجاو ت مد  

 ، عند بداية عمليات النزو .    اآلحفعشرات 

عهىدة المىدير العىام لألمىن العىام اللىواء  ل في وضىع الملىف فىيطر   ل وسب يتمث   في موا اة كل ذلك، تم  

بىل دمشى ، كمىا يحفىء مىاء مىن ق   ة، ويصىبح مقبىوح  خىذ الموقىف اللبنىاني صىفة الرسىمي  عباس إبراهيم، وبذلك يت  

 لى معارضي التنسي  مع السلطات السورية.إالو ه بالنسبة 

ىبىراهيم إة، برغم استعداد ي  خذ صفة الجد  مر لم يتبلور ليت  لكن هذا األ  ل راىيس الحكومىة سىعد لىه. بينمىا فض 

ىيالء الموضوع للجنىة و اري ىإالحريري  ىة خاص  ىأح ر   ة، مىن غيىر الم  لىى رييىة مشىتركة علىى هىذا إل ن تتوص 

ة، ومعطيىات ن عنوان اح تماع سيكون بحث ملف النا  ين مىن  اويىة تىوفير ضىمانات دولي ىأة  الصعيد، خاص  

شارة للتعامل مىع إي أمم المتحدة، من دون لحء خالب التنسي  مع األفي سبيل عودة آمنة لهؤحء النا  ين، من 

ي رغبىىة دمشىى ، مىىا يعنىىي فشىىل مىىر الىىذي ح يلب ىىعلىىى السىىوري اللبنىىاني، وهىىو األدمشىى ، ولىىو عبىىر المجلىىس األ

 ته.الموضوع برم  

مىع  ابىة مىن معارضىي الحىوار مىع دمشى   إذا كىان لبنىان يتواصىل إح  اب بىال  سىؤاب   يأتي ذلك فىي ظىل  

 إسىىىىراايل ضىىىىمن لجىىىىان عسىىىىكرية بواسىىىىطة قىىىىوات اليونيفيىىىىل، فهىىىىل مىىىىن المنطقىىىىي أن يقىىىىاطع سىىىىوريا 

ر و ىود سىىفارة سىىورية صىال اليىىوم مىىع سىوريا  وكيىىف يفس ىىأة القاامىىة مني ىىة واحقتصىادي  ومىاذا عىىن العالقىىات اإل

 ولجان ارتباط مع دمش  في لبنان !

ة أو ريية، لبنان قنبلة اللجوء السوري، من دون خط   ة  كيف سيقار همي  أكثر أآخر  ويستدعي ذلك سؤاح  

ب لىى مليىوني نىا  ، بينمىا تتحىو  إعلىن والتىي وصىل رقمهىا غيىر الم   ،عىداد النىا  ينأفي الوقت الذي تزداد فيىه 

 تة مع مرور الزمن ! خذ الصفة غير المؤق  النزو  يت   ن  أ اضنة لإلرها ، علما   لى بيئات  إبعض مناط  النزو  

فىي المئىة مىن  10لىى قىراهم، ونحىو إألىف نىا   سىوري فىي الىداخل  500تكىن تجربىة عىودة نحىو ثم ألم  

 ة للتعاون في مسألة عودة النا  ين دمشقمستعد   ن  أح يعني هذا أعة  ومم المتحدة، مشج  الخارج، باعتراف األ

 ئىين إلىى بالدهىم يجىب "أي عودة لال   حدة القاال بأن  ة تسايب  وب موقف األمم المت  ذلك، ثم   لى كل  إإضافة  

ه "مبىدأ مركىزي للقىانون الىدولي"، سم بالسالمة والكرامة"، مع التشديد على أن  تت   ة وفي ظروف  أن تكون طوعي  

ن للعىىودة إليهىا فىي المسىىتقبل القريىب، لصىىعوبة ون ح منىاط  يمكىن أن يكىىون الال ئىون مسىتعد  أقولهىىا  فىي ظىل  

 الوضع في سوريا. 
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ة عبىر مىات غيىر الحكومي ىحىدة والمنظ  مىم المت  ره األذلك يأتي في موا اة الدعم الالمحدود الذي توف   ن  أعلما   

ة ث عىن ني ىالىبعض يتحىد   ن  أمر والخطير في األ .ةة والمعنوي  ة والسياسي  بات المالي  نواع المتطل  أالنا  ين بكل  مد  

 نا  ين السوريين دوب للةمة في عد  قد  الدوب المانحة خفض قيمة المساعدات الم  

 

 الفلسطينيون.. واعتقال مسعد

، إنجا ا  نوعي ا   ديدا  فىي مخىيم عىين الحلىوة، لألمن العام ةالعام   ي ةالمدير ق قت مخابرات الجيش اللبناني و

همىا  ركىة  مىاس وعصىبة األنصىار، وذلىك عبىر القىبض علىى  بالتعاون الوثي  مع فصىاال فلسىطيني ة كىان أهم 

 ظيم داعش ي دعى خالد مسعد والذي ي طل   عليه اسم خالد السيد.قيادي هام  في تن

ويبدو أن  مسعد، الذي يحمل أصوح  يمني ة تعود إيلى والده، كان أ د الضالعين، و تى رأس  ربىة الخلي ىة  

كىانوا لىى داعىش والىذين إنتمىين اليمنيىين والفلسىطينيين والسىوريين الم   التي أوقفها األمن العام، وتضم  عددا  من

 مناط .ةقة في عد  هداف متفر  أة ومراف   يوي   ون لتنفيذ اعتداءات ضد  يستعد  

المدير العىام لألمىن العىام وع ل م  أن  هذا احعتقاب تم  على مرا ل، وشك ل اللقاء الذي عقده، الشهر الماضىي، 

بىان خريطىة طريى  مع القيىادي فىي  مىاس موسىى أبىو مىر وم، فاتحىة لىه إذ وضىع الجان براهيمإاللواء عباس 

حعتقاب مسعد، كما  د دا بنك أهداف لعدد  من اإلرهابيين، وع ق د  ات فام أن يتم هذا العمل عبر تجنيب أهل المخيم 

 مآس   ديدة، وأن ي صار إلى خط ة عمل أمني ة في ظل  تعاون وثي  بين السلطات اللبناني ة والفصاال الفلسطيني ة.

أكثر من مسار، تمث ل الخب األبر  عبر عصبة األنصار و ماس التي كانت وبينما عمل األمن العام على  

 أعلى المستويات في قيادتها تتابع عملي ة الرصد ومن ثم القبض على مسعد.

وقد ع ل م أن ه تم  استدراج مسىعد إلىى مصىيدة تمث لىت فىي طلبىه إلىى  لسىة تحقيى  لىدا العصىبة، بعىد تىوفير  

ب مىىن الشىىهر  ضىىمانات لىىه بىىأن  األمىىر ح يعىىدو كونىىه  لسىىة للنقىىاش وللسىىؤاب. وتىىم  إلقىىاء القىىبض عليىىه فجىىر األو 

 الحالي، بعد اعترافه باحرتباط بداعش، من دون اإلقرار بأي  مخط ب تفجيري للسا ة اللبنانية.

س لعىدم تسىليمه فىور انتشىار خبىر   وقد تم  هذا األمر عبر عملي ة نظيفة، اسىتباقا  للضى وط التىي بىدأت ت مىار 

همىت ات  والتىي مجموعة الشبا  المسلم التي كانت  اضىنة للسىيد، عتقاب مسعد،وفي ظل تهديدات أطلقت من قبل ا

 . ، وقطعت عالقاتها معهماله العصبة و ماس بنصب فخ   

وقد أد ا ذلك إلى  الة  من التوت ر داخل المخىيم، وصىدرت بيانىات تهىا م  مىاس وعصىبة األنصىار، كمىا  

بعض أ يىاء السىلفيين وإطىالم رصىا  فىي الهىواء، وهىو أمىر قوبىل ببىرودة مىن قبىل   صل انتشار مسل ح في

 ماس، على عكس عصبة األنصار التي عمدت إلى احستنفار فىي و ىه مت هميهىا بىالرد ة، قبىل أن تعىود األمىور 

 .الشيخ  ماب خطا  بزعامةة المجاهدةالحركة اإلسالمي  إلى مجراها بوساطة من ق ب ل 

ثل تسليم  را  بالغ األهمي ة، ذلك أن  وي م    مع الموقوف كان يتواصل مع قيادة داعش في الرقة وينس  مسعد تطو 

ه يعرف الكثير ن  أة، خصوصا  مني  أل قيمة إلقاء القبض عليه يشك   ن   الخاليا التنفيذية في الداخل اللبناني، وبالتالي ف

 ر ح يختزن كنز معلومات.من الخفايا، وهو على األ
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ىىد كمىىا أن  توقي رهىىابيين المتىىوارين داخىىل المخىىيم، بعىىد نجىىا  تجربىىة التعىىاون لتوقيىىف المزيىىد مىىن اإلفىىه يمه 

 .، وقبلها أمير داعش في المخيم عماد ياسينة مسعدالفلسطيني في قضي   -اللبناني 

ىه   لىى كىل إرسىالة وما  صل يؤك د أن  األمن اللبناني والفلسطيني وا د، ويعز   الثقىة بىين الجىانبين، ويو  

لىيس  المخيم ن  أكما في الساب ، و الوضع لم يعد ساابا   كبر في لبنان بأن  مر في المخيم الفلسطيني األه األمن يهم  

عىىات فىىي هىىذا ات والمرب  د المر عي ىىمكىىانهم احسىىتفادة مىىن تعىىد   ب ن  أللمطلوبين الىىذين لطالمىىا افترضىىوا آمنىىا   مىىالذا  

 .المخيم

أن  سىراايل، وإهىو  عىدو  البوصلة المخيمات هي فلسىطين وويؤك د الفلسطينيون أن  ما  دث ي عيد التذكير بأن   

وا إلى  طوا بأي ة أ داث في الىداخل اللبنىاني الىذي ةة والمذهبي  المستنقعات الطاافي  الفلسطينيين لن ينجر  ، ولن يتور 

فض رفضا  بات ا  أي سيناريو لنهر بىارد  ديىد، علمىا  أن  تسىليم يشك ل استقراره بابا  لالستقرار الفلسطيني الذي ير

مسعد  صل على تأييىد الفصىاال الفلسىطينية التىي باتىت تحاصىر التكفيىريين فىي المخىيم الىذين ح يمكىن وصىف 

دة ومنظ مة  . التهم بالظاهرة، التي، إذ تقتصر على العشرات، ح تبدو مو  

لىى مالقىاة التجىاو  الفلسىطيني فىي تسىليم مسىعد مىن إالسىلطة اللبنانيىة واآلن، ت جد د هذه الفصاال دعوتهىا  

ن يشىمل قىانون أة، آملىة  نسىاني   ئين في المخيمات وا تىرام  قىوقهم اإلخالب التخفيف من المعاناة اح تماعية لال  

 من الفلسطينيين. رتقب عددا  العفو الم  

ر فرصىة للفلسىطينيين إل يىاء مطىالبهم  التىي أعىادوا رفعهىا إلىى السىلطات اللبنانيىة،  وقد أعطى هذا التطىو 

متوا نة، وأن ح تقتصر  بعين  وعنوان مطالبهم يتمث ل في التعاطي مع قضي تهم ببداية عهد لبناني  ديد، متفاالين 

ة، مىن دون إنكىار قانوني ىالة ونسىاني  اإلة و تماعي ىوهىم يسىألون عىن  قىوقهم اح ة.وضعهم بالرييىة األمني ى ةمقارب

 من مقاربته. األمني الذي ح بد  البعد 

وستعيد الفصاال إ ياء مطالبها إلى رايس الجمهورية ميشاب عون فور وصوله إلى الرااسىة. وقىد أبل ىت  

الفصاال في الساب  أن ح أولوي ة لمطالبها اليوم علىى رأس  ىدوب أعمىاب الرااسىة التىي وا هىت أكثىر مىن تحىد   

لها تشكيل الحكومة اللب  نانية ومن ثم  التوصل إلى قانون لالنتخابات.  ينذاك، أو 

ن  ة  أن ها تثم  ما  اء في خطا  القسم لكن، اليوم، تبدو تلك الفصاال متفاالة في إمكاني ة إ ياء مطالبها، خاص 

بىع هىذا األمىر عىون قىد ات  أن   ، إح  "ةات أمني ىعىات النىزو  إلىى محمي ىمات وتجم  ب مخي  ح تتحو  "الذي، وإن لحء أن 

 ."العودة وتنفيذه نا نجهد دوما لتثبيت     ن  ،"إأكيدبالت

لىى تخفىيض إدعم مطالبهم باتجاه وكالة األونروا التي لجىأت وع ل م أن أولى مطالب الفلسطينيين تتمث ل في  

 ىوب العمىل  ة  لتفاتة اللبنانية لهم بتشريعات في مجلس النوا ، وخاص  أن تتراف  اإل ونيريدهم مساعداتها لهم.و

 ك. والتمل  

ة والنوعي ىة والخطيىرة   ة  بعد العملي ة الهام  ون في تعاونهم األمني مع لبنان، خاص  ويؤك د هؤحء أن هم مستمر 

ة  بعد تعزيزال فىي عىين  مشتركةالقوات العليا والة مني  األلجنة األخيرة عبر توقيف مسعد، فيتم  البناء عليها، خاص 

 . الحلوة
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لى الو ارات إلى رايسي المجلس والحكومة ثم وستقد م الفصاال مطالبها، إضافة  إلى رايس الجمهورية، إ 

ة مشىتركة، يكىون ة فلسىطيني  ة لبناني ىلىى األ ىزا  اللبنانيىة، وذلىك بهىدف وضىع اسىتراتيجي  إة، ومن بعىدها المعني  

 العودة وموا هة مشاريع التوطين والتهجير. هدفها األساس دعم     

شىاركت فيىه  ،بىراهيم فىي سىراي صىيدا الحكىوميإاللىواء وتمهيدا  لهذه الخطوة، عقىدت الفصىاال لقىاء مىع  

، ما ي عد  أمرا  حفتىا  للنظىر مىع  مىع عىدد كبيىر مىن الفصىاال، كىان مىن سالمية" في مخيم عين الحلوة"القوا اإل

سىالمية المجاهىدة الشىيخ حركىة اإلل عىن راىيس البو طارم السعدي وممث ىأمسؤوب عصبة األنصار الشيخبينهم 

  ماب خطا .

، كون هذا األمر  صل في صيدا التىي ت عىد  بوابىة عىين الحلىوة إلىى الىداخل في الشكل، وشك ل األمر رسالة

ة  إلى اإلرهابيين، المضموناللبناني،كما في  هة إلى الجميع، وخاص  أن ح أمىل لهىذا المشىروع فىي  مفادهىا، مو  

 ذ األمر وقتا .عين الحلوة، وإن ات خ

، وإشىادة بعملهمىا اح ترافىي، ويشىير  مىاس وعصىبة وكانت لفتة شكر ذات دحلة مىن ق بىل ابىراهيم تجىاه 

ع على تعزيز عالقة هذين التنظيمين مع السلطات اللبناني ة.  بعض المتابعين إلى أن  هذا األمر سيشج 

ب، نظىى  را  لعالقتىىه بالشىىعب الفلسىىطيني، بموضىىوع ويقىىوب الىىبعض أن  إبىىراهيم أثبىىت بىىذلك أن ىىه المعنىىي األو 

 المخيمات الذي بات ممسكا  بملف ه أكثر من أي   وقت  مضى.

وع ل م  أن  اللقاء كان م  ايرا  لل قاءات األخيرة بين إبراهيم والفصاال التىي ات سىمت بىاللوم الشىديد للفلسىطينيين 

ىىرين فىىي عملهىىم علىىى صىىعيد الملىىف الىىذين كىىان إبىىراهيم، وغيىىره مىىن المسىىؤولين اللبنىىانيين، يعتبىىرو نهم مقص 

لىىت  ىى ،المخيمىىاتاإلرهىىابي بعىىد أن تحو  رهىىا  مىىن المطلىىوبين بتهمىىة اإل لى ملجىىأ لعىىدد  ،إعىىين الحلىىوة ة  وخاص 

 .والمدانين والمطلوبين للقضاء اللبناني

 للعالقىىة بىىينتفاهمىىا  د حىىد  ولي   مسىىعد،رطىىة طريىى   ديىىدة لمىىا بعىىد تسىىليم اليرسىىم خ لىىذا، فىى ن  اح تمىىاع  ىىاء 

. وع ل م أن  إبراهيم شد د على أولوي ة الو دة الفلسطينية في و ه التحىد يات، وهىو أمىر ةالفصاال مع الدولة اللبناني  

د الفلسطينيون، بمعظمهم، على هدف مكافحة اإلرها   نتظر أن يتو   يبدو أنه بالغ الصعوبة اليوم، ولكن من الم 

 هم األخرا.في المخيمات، ب ض  النظر عن خالفات

عىين الحلىوة وبىاقي  اسىتقرارمن هنا،كان اح تماع مثمىرا  لنا يىة البنىاء علىى إنجىا  تسىليم مسىعد لتعزيىز  

، على أساس أن  ما بعد تسليم مسعد م اير لما قبله، وستأخذ هة فقب تجاه فلسطينبقاء بوصلتها مو   إو المخيمات

قبلة بعين احعتبار الهموم اح تماعية واإلقتصادي ة والحياتي ة الفلسطينية، على قاعدة تعزيز التعىاون  المر لة الم 

 المشترك انطالقا  من ثابتة أساسي ة مفادها أن  األمن اللبناني والفلسطيني وا د.
 


