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ة التنـــافا والترااـــا السياســـي قبـــي أيـــال مـــن الحـــدث ابنتخـــابي فـــي لبنـــا   و ينمـــا ترتفـــع  ـــد  
  تـــــالتي ابنتخابـــــات بتغييـــــر ح أة  مـــــن ليـــــر المـــــر   ة الغرائـــــز والعصـــــبيات الم  بي ـــــومعهمـــــا  ـــــد  

 دراماتيكي على صعيد البنية السياسية للمجلا النيابي المقبي.

مـــال  ويـــة أ  ـــراء  ـــ ا التغييـــر الـــ ا ســـيبقى عـــا زا  ول طبيعـــة القـــانو  الحـــالي  دو  إتحوســـ 
 ا تغيير منشود.فة  تحول دو  أة متخل  ة وم  بي  سا طائفي  ظال اللبناني المبني على أالن

علــى صــعيد   امــا   ي  ــد ا  لــى التقليــي مــن الشــال  ابنتخــابي الــ ا يشــك  ب يهــده  ــ ا الإــالل إ 
يجـابي دل التعويـي علـى تغييـر درامـاتيكي إلـى عـالسياسـية فـي الـبالد  لإنـد يهـده إ تشكيي السـلطة

 كثر  دا ة للبالد.ة ألى مر لة مدني  ا إيؤس  

 ب  ر إمــن  نــا  يجــدر اببتعــاد عــن الــد ول والتعويــي علــى نتــائج ابنتخابــات  كونهــا لــن تغي ــ 
سيطرأ على كتلة زعـيم تيـار المسـتقبي  را  في طبيعة توزع القوى السياسية  مع التنويد بال  تغيي قليال  

ا سيقتصـر اممـر علـى نـواة عـدة مـن كتلتـد النيابيـة  بينمـ  امـا   سعد الحريرا ال ا سيخسـر  ـزءا  
  بعضـها قـد يزيـد مـن  صـتد النيابيـة  لإـن فـي اـكي بالنسبة إلى القـوى الإبـرى ام ـرى  ب بـي إ

 لير مؤ ر.

 ــداث التــي خابــات لــن يــؤ ر فــي مجــرى رســم امنت  الصــراع علــى مقاعــد ابويجــب القــول أ 
 ــم المقاومــة ســواء بالنســبة إلــى   لــن يــؤ ر عــدد مقاعــد  ــزة   علــى ز عنــى لبنــا  فيهــا  فمــثال  ي  

عاديــة لــد. وفــي إمكاننــا أ  ننهــي مــن التــاري  حة الم  و مــع المجموعــات المســل  الصــراع مــع إســرائيي أ
قضــيتها واــعبها  فــي ســبيي  لــى تالييــد أ ــد  ســوى المقاومــة فــي لبنــا  لــم تإــن تحتــا  إ  لنستشــأ أ
سرائيي و زيمتهـا. وعلينـا استحضـار الـزمن الـ ا اسـتطاعا فيـد المقاومـة إلحـا  الهزيمـة موا هة إ

لحكم عهد الرئيا أمين الجميـي  مـن دو  أ  يكـو   بإسرائيي كما بالحلأ الغر ي ال ا  اء دعما  
. وفـي التـاري  أمثلـة ودبئـي نيابيـا   كومـة ومجلسـا  ا لطاء سياسي من الحكم اللبنـاني   للمقاومة أ

مثلـة   وفـي كـي تلـل ام2006عـال لى تحقيا المقاومة النصر  الل عدوا  تموز الإ  رى وصوب  أ
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ثـر فـي التآمر عليها من لبنانيين ك   ند تم  بالدعم الدا لي المطلوة  ب بي إ لم تإن المقاومة تحظى
 .الحديثتلفة من التاري  اللبناني مرا ي مخ

ارات الوطنيــة الإبــرى  لإنهــا ذات لــى الخيــمعركــة ابنتخابيــة رمزيــة بالنســبة إمــن  نــا  تبــدو ال 
ـــنســـبة إ ميـــة بالأ  ة. و ـــو أمـــر التفتـــا إليـــد نســـاني  ة اقتصـــادية وا تماعيـــة و لـــى قضـــايا لبنانيـــة  ام 

 تــى أ   يي ا تــ اة النا ــب اللبنــاني  ــزاة السياســية واــرعا فــي مزايــدات انتخابيــة فــي ســبام
ح ا تـــ اة  ـــزاة قـــد نـــزع عنـــد لبـــات التحالفـــات والتفا مـــات السياســـية  فالســـقطها لصـــالبعـــل ام

بـرز علـى ذلـل لمقاعد النيابيـة  ولعـي الـدليي اماستغالل صوتد على طريا اقتناص االنا ب عبر 
يتمثـــي فـــي تفـــا م معـــراة بـــين التيـــار الـــوطني الحـــر بزعامـــة العمـــاد   ينهـــا  ميشـــال عـــو  وزعـــيم 

الجانبـا  فـي    اصـطأ  لتفا م ال ا بات فـي  بـر كـا  بعـد ألقوات اللبنانية سمير  عجع  و و اا
 .بية المناطا ذات التوا د المشتركو د بعضهما البعل في لال

ل لل  وفي نظرة إلى الواقع الحالي  يمكننا القول أ  ابنتخابات لن تسفر عن تغييـر إيجـابي  
أفضـــي مـــن  عـــد    القـــانو  الحـــالي ي  ســـوداوية فـــي المشـــهد ذلـــل أيعنـــي  نـــا مـــر ب درامـــاتيكي  وام

 ضافة لد.ي إنها تشك  يبة يرى العهد الحالي أكثرا ال ا سبقد ويعتبر بداية طالقانو  ام

يجمـع   جينـا   ا  نسـبي   قانونـا     مجلـا النـواة قـد أقـر    إذ يجـب التـ كير أمر لـيا كافيـا  لإن ام 
 الـدائرة المصـغرة      والصـوت التفضـيلي الوا ـد ضـمن القضـاءدائـرة 15بين الالئحة المغلقة في 

 .  128مر الواقع القائم على الفرز الم  بي لمقاعد المجلا الـنا يل عن ام

لــى الحجــم الصــغير إ    ــ ا العــدد المرتفــع للــدوائر نســبة  ويقــول متــابعو  للشــال  ابنتخــابي أ 
قنعـة  ب مكـا  ح في بعل الـدوائر أكثريـة م  أ من آ ار النسبية المعتمدة فيد  فتصبللمجلا  يخف  

ع  غرافيــا و ــين نفســهم مــن القــوى العلمانيــة ذات الحضــور المــوز    أو مــن يعتبــرو  أفيهــا للمســتقلين
ي فـي علـى عـره لبنـاني ليـر ديمـوقراطي يتمث ـ ا  الطوائأ. لـ ا  بـرزت المطالبـة بالـدائرة الوا ـدة رد  

مـر ن علـى البرلمـا  والحكومـة  لإـن اماسـيين المهيمنـيتشكيي الدوائر بما يـتالءل مـع مصـلحة السي
 ا.   لم يتحق  
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لــى العشــرة رتفــع الــ ا يصــي معدلــد إويقـأ أصــحاة  ــ ا الــرأا عنــد الحاصــي ابنتخـابي الم  
ب مهمــة قــوى كثيــرة طالبــا علــى الــدوال بالنســبية علــى صــعيد الــدائرة الوا ــدة فــي الم،ــة  مــا يصــع  

   .لأل زاة والقوى "العلمانية"قيقي كونها تعكا الحجم الح

وضـح التيـار الـوطني الحـر  الـ ا أ و في اكي  رو  عند ما أراده العهد الحالي  أأ كثيويتوق   
ــ ات مكــا  عــن التــال ير دة عــزل امصــوات المســيحية بقــدر اإن مــن نيــي تقســيم للــدوائر علــى قاعــتمك 

إلــى دائــرتين  أوب مــا مســيحية فــي تقســيم بيــروت  مــر رهــر واضــحا  الديمولرافيــة اإســالمية. و ــو أ
نقســـال الجغرافـــي للعاصـــمة  ـــالل الحـــرة نيهمـــا مســـلمة  وذلـــل فـــي اســـتعادة لإاـــبد صـــافية  و ا

فــي منطقــة الشــمال  يــث  ا  مــر بــدا  لي ــكمــا أ   ــ ا ام منطقتنــي "لر يــة" و"اــرقية". ام ليــة بــين
بـدوائر  عـن محـاوبت  معهـا البتـرو   بعيـدا  -الإـورة-زلرتـا-سا دائرة مسـيحية  الصـة  بشـرا س   أ  

فـــي دائـــرة كســـروا  و بيـــي   يـــث أبعـــد التـــال ير الشـــيعي الـــ ا  يضـــا  ذات لالبيـــة مســـلمة. ورهـــر أ
 ينا ز نحو  لث النا بين في  بيي  في محاولة إذابتد في منطقة أكبر لمنعد من التال ير الإبير.   

مـن مظـا ر عـدل تحقيـا    لإن وال  لن ند ي في دراسة لطبيعة قانو  ابنتخاةفي كي ام 
و الــ ا مــن الممكــن تســميتد تغييــر إيجــابي درامــاتيكي عــودة أو لنقــي ترســي  التوريــث السياســي  أ

ة هـــا مر لـــة مفصـــلي  . ولعل  الـــ ا كـــا  أ ـــد أســـباة قيـــال الحـــرة اللبنانيـــة قطـــاع السياســـيباإ مجـــازا  
مــر عديــدة  علــى  ــ ا اميحــاول بعــل السياســيين نقــي الســلطة إلــى أبنــائهم أو أقر ــائهم. واممثلــة 

مي اباـــتراكي النائـــب وليـــد  نـــبالج  تيمـــور  ونجـــي زعـــيم تيـــار المـــردة  كنجـــي زعـــيم الحـــزة التقـــد  
صـــهر رئـــيا الجمهوريـــة ميشـــال عـــو   وزيـــر الخار يـــة  النائـــب ســـليما  فرنجيـــة  طـــوني  وطبعـــا  

ليـد لتـالمين نجـا  ا عمن القانو  ال ا قد يكـو  عـو  قـد وافـ كبيرا    برا  باسيي ال ا يعد مستفيدا  
   كتلتد النيابية قد تترا ع. باسيي  على رلم أ

 رى على صـعيد الصـأ الثـاني مـن وأمثلة أ صال  ضاه   ه اممثلة على دبئي مو ودة أوت   
ـ ابنتخابـات و ـم مـن الشـباة.  لـىح عـدد  كبيـر  مـن أبنـاء النـواة السـابقين إالقادة السياسيين  كترا 

ى رــا رة التوريــث الثلــث فــي ابنتخابــات  و ــي اــملا  للمفارقــة  تتعــد    ح أ  الــبعل يــر    تــى أ
  ي بيروت.ح نجلد عمر مكاند ف" كالنائب السابا نجا  واكيم  ال ا يترا  ا  ويساري   ا  مي  نائبا "تقد  



 
 30/04/2018  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  41رقم )                  

       
 

6 
 

تشــــهد الحمــــالت عــــن التوزيــــع ليــــر العــــادل فــــي مقاعــــد المجلــــا المقبــــي  ب  لإــــن  بعيــــدا   
 .2009ا  الحال في انتخابات العال كما ك كبيرا    ار يا   تمويال     ابنتخابية   تى اآل

  مثــي  ــ ا بالنســبة إلــى دولــة إقليميــة ذات تــال ير كالســعودية  مــن أ مــر واضــحا  وقــد بــات ام 
  ا تمــال  ــزة   فــي لبنــا   ويشــير الــبعل إلــى أضــعاه نفــوذ ن يــؤ ر علــى صــعيد إالتمويــي لــ

 لى انتإاساتها الإبيرة في المنطقة.سبب إضافة إدية بلبنا  قد ترا ع له ا الالسعو 

ا زعـيم " علـى صـعيد الحلفـاء اللبنـانيين  أصـييويجدر القول أ  الريـا  قـد عـادت إلـى "ام 
   اولـا ابعتمـاد علـى  لفـاء سـنة آ ـرين كـاللواء أاـره ا  بعـد أالمستقبي الـرئيا سـعد الحريـر 

   مسيحيين كزعيم القوات سمير  عجع.ريفي  و 

  القـدرة الماليـة للحريـرا ب تقـار  بمـا كانـا عليـد ممـر ب يخـدل الريـا  كثيـرا  ذلـل ألإن ا 
ا تجـــازه فـــي  منهـــا قلـــيال   ترا عـــة  والتـــي  ـــد  تد الم    نا يـــل عـــن اـــعبي  2009فـــي انتخابـــات العـــال 

  و اصـــة فـــي طائفتـــد. وب يبـــدو إلـــى اآل  أ ا  الســـعودية نتيجـــة  الـــة التعـــاطأ الإبيـــرة معـــد لبناني ـــ
ر فـــي نإفـــاء الســـعودا عـــن التمويـــي الإبيـــر للحلفـــاء اللبنـــانيين  وعلـــى رأســـهم الحريـــرا  ســـيتغي  اب

علــــى الحــــرة  المــــدى المنظــــور  فــــي رــــي ركــــود اقتصــــادا ومــــالي وصــــره نقــــدا ب يــــزال قائمــــا  
  محاولة يائسة إسقاج النظال السورا. السورية  في ري  

ا للطبقــة السياســية الحاكمــة ســيحدث  لجــد    التغييــر افــي كــي ام ــوال  ب يبــدو فــي امفــا أ 
مـن  كبيـرا   عـره بـالمجتمع المـدني الـ ا يكسـب تعاطفـا  علـى مـا ي   ومن لير المنطقي التعويـي كثيـرا  

سـو  لتلـل القــوى المعترضـين علـى الواقــع السياسـي والمـالي واب تمــاعي فـي لبنـا . ويشــير المتحم  
لـــى مؤاــرات  صـــلا فـــي ابنتخابـــات البلديـــة الماضـــية  المنضــوية فـــي إطـــار المجتمـــع المـــدني  إ

و اصة في العاصمة بيروت  يث فـازت قائمـة "بيـروت مـدينتي" المسـتقلة بحـوالي  لـث امصـوات 
 ــرى كمــا علــى صــعيد بعــل رئيســية أ ابنتخابيــة  و ــي تجر ــة أســقطا نفســها علــى مــد  و لــدات

  النقابات.
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 يا  لـا تحـد  للمراـحين المسـتقلين  ومث   رت ز مـا  " وف ـ    ه التجـارة "ابعتراضـيةواذا اعتبرنا أ 
ـــ ـــى  لفي  ـــات فـــي العـــال م ـــزاة الســـلطة  و اصـــة  ـــالل  راكهـــا عل   أ ب    إ2015ة أزمـــة النفاي

قـادرة علــى تشـكيي  الــة و  تـى اخصـية سياســية مسـتقلة أ و إطــارا  أ الحـراك المـدني لــم ينـتج  ز ـا  
ا يـل عـن ابنقسـامات التـي  ـد ا فـي الحـراك  بـرلم ا اسـتحقا  مقبـي  نقيادية ي بنى عليها فـي أ

ا نتيجـة نـد سـيحق  ب يستشـأ مـن أعضـاء فـاعلين فيـد  أ صعود را رة  زة سبعة الحديث والـ ا
ة  ليـر قـادرة علـى و لنقـي المدني ـابنتخابات المقبلة. ومن الواضح أ  القوى المستقلة أيجابية في إ

من  نـا وآ ـر مـن  نـاك  مـن دو      هود ا بخر   و  تحقيا نتيجة مرضية في ابنتخابات  وقد تت
 بنى عليها في المستقبي. تشكيي  الة سياسية ي  

    نـاك رأيـا  ة اـعور ألى القانو   ومع قيـات ردود الفعـي العامـة عليـد   م ـعامة إ وفي نظرة   
ى بعـــد ابســـتحقا  النيـــابي  لتفـــادا لـــى تعـــديالت اـــت  اع  ـــ ا القـــانو  إ ضـــعلـــى و ـــوة إ طاليـــا  
 على نتائج ابنتخابات.  ات التي قد تترك أ را  التشو  

للبحث في قانو  ابنتخابات ال ا سـيلي ابنتخابـات  بكرا  ولى م  و ذا كا  اممر يبدو للو لة ام
 ا  لـــيا ررفي ـــ ب بحثـــا   اذا تـــوافرت النيـــة لـــ لل   لإـــن المســـاللة تتطل ـــ 2022قبلـــة  أا فـــي العـــال الم  

ي فـي القـانو  تعـد بمثابـة اـوائب  بالاهر  ويجب التركيز علـى مسـائ 2022يسبا انتخابات العال 
ســـات طـــائفي تســـا بت  ـــول الصـــوت التفضـــيلي علـــى ألـــى التحالفـــات الهجينـــة   مـــة إذ إضـــافة إ

و اعتمـاد أكثـر مـن صـوت للحـؤول عديي   ا البند من  الل إلغائـد  ألى تة دعوات إوم  بي  و م  
ا لزعزعــة الماكينــات واللــوائح ابنتخابيــة  حتدمــة دا ــي الالئحــة الوا ــدة مــا يــؤد  ارك الم  دو  المعــ

 ـزاة نفسـها مـن  ـالل تفضـيي مراـح المراحين وانسحاة ذلل على اموتنافا لير اريف بين 
 على آ ر.

الجديـد سـقأ ابنفـا  . ولعـي رفـع القـانو  كما تطر  التسا بت  ـول مسـاللة المـال ابنتخـابي 
عــال  ا بــاإعالل واإتعل ــنفــا  الم  ا باإة الــنا القــانوني" بمــا يتعل ــلــى "ضــبابي  نتخــابي إضــافة إاب

ـ  يعتبـرا  مـن أابنتخابيين د سـيكو  مـن ن ـأ د ـال تعـديالت عليهمـا  علمـا  ب إبـرز البنـود التـي يتو  
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ـــلـــى المجلـــا المقبـــي  و ـــو أمـــر يمث ـــثـــر إالمال ـــخ د ـــول متمـــولين ك   ع التمويـــي لـــى ترا ـــإ را  ي مؤا 
 ابنتخابي الخار ي واستعانة اللوائح بمثي  ؤبء المتمولين.

 ريـا سـيكو    تركيبـة القـانو  الجديـد والتحالفـات التـي أ  لإن  في المقابي  ب يمكن إلفال أ 
  ير الحيـاة السياسـية  مـع التنويـد أمن االنها توفير تقدل  ولعلها انطالقة  ديدة  على صعيد تطو 

ي أا القـــانو  والتحالفـــات  ســـيعززا  مـــن اـــال   ضـــور  ـــ   لفـــاء  ـــزة   فـــمـــرين  ام ـــ ين 
رمـــزا  لإـــن كتلتـــد    عـــدد نـــواة الحـــزة قـــد يترا ـــع فـــي اـــكي  المجلـــا النيـــابي الجديـــد  و ـــرلم أ

كبر وقد تحصـي علـى  لـث مقاعـد البرلمـا   فـي الوقـا ل في المجلا وقد تصبح امو لفائد ستتقد  
 ــد مــن العهــد الحــالي مــن تقر   كبيــر  مــا يعنــي مزيــدا   ريريــة فــي اــكي  الــ ا ســتترا ع فيــد الإتلــة الح

ا لــيا   تصــعيده الخطــابي الحــالي المؤق ــدنتــد للحــزة فــي المر لــة المقبلــة  إذ إهامــن م   ومزيــدا  
 سوى محاولة ب ت اة النا بين  ولد. 

قتــراع لــن قبــال علــى ابم مــن أوســاج فــي تيــار المســتقبي أ  اإل ــوعنــد الإــالل عــن الحريــرا  ع   
د والشـروع فـي لـى رفـع سـقأ  طابـتيار  ور ما   ا ما دفع الحريرا إقلا ال  و و أمر ي  يكو  كبيرا  

لـى ابقتـراع ورفـع الحاصـي ع النـا بين إر   وفي مناطا مختلفة  بهده دفـ وبت كثيرة على ام
 يا  تحــد  ة   اصــة فــي طــرابلا  يــث يوا ــد ابنتخــابي  لمصــلحة التيــار الــ ا يخــو  معــارك  دي ــ

 ن قبي زعامة الرئيا نجيب ميقاتي.م قلقا  م  

علـــى نســـأ موعـــد   كـــا  الـــبعل ب يـــزال يـــرا ن وفـــي كـــي ام ـــوال  يجـــدر القـــول أنـــد  و  
 ــ ا ابســتحقا  مــا كــا  ليحــدث لــوب  الــة ابســتقرار التــي  ســتبعد  فــإ   مــر الم  ابنتخابــات  و ــو ام

لــى الهزيمــة . ويعــود الفضــي فــي  ــ ا ابســتقرار إيمنــم ــر فتــرة مــن اب تــزاز اقــا فــي الــبالد إتحق  
عـادا للبنـا   فقـد أ ـدث الـتال م بـين المقاومـة قا فـي و ـد المشـروع التإفيـرا الم  الإبيرة التي تحق  

للنصر الإبيـر  على التإفيريين في الجرود  اء استإماب   والدولة اللبنانية بال هزتها المختلفة  نصرا  
السورية  وال ا سمح به ه المر لة مـن ابسـتقرار التـي تبـدو الـبالد فـي راضي ا على امال ا تحق  

  ا  حة  أمني ـ ا ة لها اليول  بينما ب يزال من الضرورا متابعة الحرة في و د المجموعـات المسـل  
   مشـروعهم  ومـن ورائـد داعميـد  ب يـزال نافـ ا  في سوريا لم تتحقـا بالإامـي ذلـل أ    زيمتهمإذ إ
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يــد الســعودية وب تــزال تبحــث مــع اإدارة ية أ ــرى  فــي الوقــا الــ ا لــم تســتإن ففــي منــاطا ســور 
عنـــد  بإاـــراه  ميركيـــة عـــن ســـبي لتنفيـــ  مشـــروع  طيـــر فـــي ســـوريا قـــد ب يكـــو  التقســـيم بعيـــدا  ام

 إسرائيلي.

د فــي الفتــرة لهــ ا المشــروع  أقل ــ ي مركــزا  راضــي اللبنانيــة لــن تشــك  لإــن المؤاــرات تقــول أ  ام 
بــرى ب تريــد راضــي الســورية  فــإ  الــدول الإلحــروة الخطيــرة ســتدور علــى امذا كانــا او  الحاليــة 

  ب قدرة للسعودية للعبث باممن اللبناني  وقد  اولا ذلـل فـي   كما أ  يهتز  لالستقرار اللبناني أ
الماضي القريب مع ا تجاز الرئيا سعد الحريرا ومحاولة تنفيـ  مخطـ   بيـث عبـر أدوات ليـر 

فــي محاولــة لتخفيــأ  ســائر ا ا تيــار المســتقبي  إلــى  ليفهــا امســات اليــول  أتــال ير  فعــادت ذات 
 مكا  على السا ة اللبنانية.قدر اإ

ة المشـهد السياسـي فـي مر لـة مـا ر السؤال  ول ما ي ـالنظر عن كي ذلل  يتإر   ولإن بغل   
 حالفات  ديدة. بروز الإتي النيابية الجديدة ومعها  ر ما  تبعد ابنتخابات  مع 

ر للعهـــد   ليـــوف  2018ل رئـــيا الجمهوريـــة ميشـــال عـــو  علـــى مجلـــا العـــال مـــن  هتـــد  يعـــو   
ة علــى ليــر صــعيد  إطــال  نــد مــن تحقيــا مــا وعــد بــد مــن إصــال ات   ري ــانطالقــة واعــدة تمك  
 أ  ر مــرارا  نــد كــر  أ علــن عنهــا  علمــا  نحــو ام ــداه التــي ســبا أ  أ  قــالع ســريعا  عجلــة الدولــة واإ

لنتــائج  طبيعيــا   ة للعهــد ســتإو  مــع تشــكيي  كومتــد الثانيــة والتــي ســتإو  انعكاســا  نطالقــة الفعلي ــاإ
 نتخابات. اإ

ـــ  يحصـــي علـــى الـــز م   د  نـــال  ـــي يمكـــن لعهـــد الـــرئيا عـــو  أة ســـؤال يطـــر  نفســـلإـــن  م 
هم مت صـامد السياسـيين وفـي مقـد  المطلوة من دو  إ راء مصالحة  قيقيـة  أو  تـى  دنـة  مـع أ

 رئيا مجلا النواة نبيد برا؟

لـى تعزيـز نفسـد في المر لة المقبلـة  وسيسـعى إ دا  كثر تشد  يقول المتابعو  أ  عو  سيكو  أ 
 كثر فالكثر.العصب المسيحي وراءه أ تحا اعار "الرئيا القوا" وسيشد  
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 سـلبا   مـر سـيرتد  سيد ي في صراع مع برا  و و يعي أ   ـ ا ام ندلإن   ا اممر ب يعني أ 
ت الهــرل  مــن التنــالم الــ ا   معالجــة الوضــع الحــالي تبــدأ مــن رأعلــى العهــد. ويجــب القــول  نــا أ

ن رئيســـي مجلســـي النـــواة والحكومـــة  إذ إنـــد يفـــتح   يقـــول بـــين رئـــيا الجمهوريـــة وكـــي مـــينبغـــي أ
 .قة  وما أكثر افي الملفات المعل   زمات والبا  العديد من ام مال  ي  الباة أ

لى السراا الحريرا ال ا سيعود إ لن تإو   ناك مشكلة مع رئيا الحكومة سعد ندوالحال أ 
ـــابي الجديـــد  مهمـــا كـــا  فـــوزه متواضـــعا   الحكـــومي رئيســـا   ـــوزراء بثقـــة المجلـــا الني فـــي  لمجلـــا ال

إلى رئاسـة  ابنتخابات. لإن المشكلة الحقيقية تإمن في العالقة بين عو  و را ال ا سيعود  تما  
 صوات التي سينالها. النظر عن ام ية  بغل  السلطة التشريع

فـة بـدأت منـ  أيـال لتـ ليي الإثيــر   اتصــابت مكث  تـابعو  لخـ  العالقـة بـين الـر لين أويقـول م 
ي الحــر ر عنهــا التيــار الــوطنوالتــي عب ــ فــي ا تــدال الموا هــة بينهمــا  مــور التــي كانــا ســببا  مــن ام

  لية.رت بالحرة ام قبة ماضية ذك  لى و ركة أمي بسجابت نارية أعادت البالد إ

ــ  كثــر مــن طــره  رة لــرأة الصــدع بــين الجــانبين  مــن أ يــرزت فــي الفتــرة امة محــاوبت بــو م 
ــــى إ ومنهــــا  ــــزة    انطالقــــا   ــــى العهــــد  وعل ــــمــــن الحــــرص عل ــــد نتا ي  ــــابي الجدي ــــا الني ة المجل

 .زة    مند دمايند وال ا دفع  وصورتد  كما على ابستقرار العال بكي أبعاده ومضام

  مـــن دو  باعـــا  بـــواة مفتو ـــة علـــى إيجابيـــات ســـتظهر ت  قـــد  صـــي  وأ  ام ما    تقـــد  م أل ـــوع   
مــن التعــاو     ب مفــر  ستســير  طــوة  طــوة. ويقــول متــابعو  أمــور اإفــراج فــي التفــا ل  إذ إ  ام

لـى اللبنـانيين عين  كمـا ععلـى المـوق   ا  ا فشي في تحقيا ذلل سـينعكا سـلببين عو  و را  م  أ
ـ   الحـالي  الـ ا ن وزيـر العـدل سـليم  ريصـاتي الخـر  ميعا  و ـو سيسـجي فـي  انتيهمـا. وقـد دا 

  رى  كما يقول  ؤبء. سيستتبع بخروقات أ

مشــروعي عــو  و ــرا يبــدوا  مختلفــين   لإــن يجــب التحــ ير مــن اإفــراج فــي التفــا ل  ذلــل أ 
ز ـــا ماضـــي ب تـــزال كامنـــة لـــدى الـــر لين  ويعز    رواســـب الة  كمـــا أيقتـــرة مـــن الج ري ـــ لـــى  ـــد   إ

  كانـا و يقـة التفـا م بـين قترة من طبيعة الصراع الطائفي  و التنافا الطائفي في لبنا  وال ا ي
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واسـعة للتفـا م بـين الشـريحتين  الحزة والتيـار الـوطني الحـر قـد  ـد ت مـن ذلـل ب بـي فتحـا آفاقـا  
 الشيعية والمسيحية. 

ــــ    وســــتبرز  نــــا طبيعــــة قبلــــة ســــهال  يكــــو  موضــــوع تشــــكيي الحكومــــة الم     بح أر   ومــــن الم 
 العالقة بين رئيا الحكومة المقبي وتياره و زة  . 

  همـــا فـــي تجـــاوز اآل ـــر  ومـــن المقـــدر أمكانيـــة ما منوالواقـــع أ  الطـــرفين يـــدركا  أ  ب إ 
  تيـار المسـتقبي سـوه وأ ين الطرفين بعد ابنتخابات و عد أ  تهدأ اممـور   اصـةيعود التفا م ب

اب ــتاله عليــد كمســاللة  لــى لغــة الحــوار وتحييــد مــا قــد يــتم  ره تجــاه الحــزة ويعــود إيهــدىء مــن تــوت  
 ي في سوريا والمحكمة الدولية.  سال  الحزة والتد   

عادة استقرار العالقـة بـين الجـانبين  عـدل تسـمية الحـزة أا مراـح لرئاسـة وقد يكو  مفتا  إ  
ي نــد سيشــك  بــالحريرا  و ــو أمــر تقــول أوســاج المســتقبي أ ا  ضــمني   الجديــدة  مــا يعنــي قبــوب  الحكومــة 

لـــى عـــودة المر لـــة الماضـــية إ يجابيـــة وفاتحـــة إعـــادة  لســـات الحـــوار مـــع الحـــزة  وصـــوب  بـــادرة إ
 الهادئة بين الطرفين. 

  ة  انبــــا  لي  اــــكاة واإمــــن  نــــا  فــــإ  مــــن مصــــلحة الفــــريقين التعــــاو  وتنحيــــة النقــــاج الخالفي ــــ 
قــالع فــي العمــي الحكــومي لمعالجــة الملفــات الهامــة فــي الــبالد المر لــة المقبلــة  واإ والتفــا م علــى

 .صوى  والإهر اء والنفايات ولير اكمكافحة الفساد ال ا يوليد الحزة أ مية ق

  ذلـــل أ   ـــ ا اممـــر كـــا  مـــن اـــالند   يـــتم تعزيـــز ابســـتقرار الحـــاليومـــن ام ميـــة بمكـــا  أ 
لـــدولي والـــدول امورو يـــة لتقـــديم المســـاعدة إلـــى لبنـــا  فـــي مـــؤتمر المجتمـــع امـــال يـــد الطريـــا أتمه

مامــد لبنــا  ومــن اــال  اســتمرار  ــ ا ابســتقرار أ  ي ــنجح ابمتحــا  الــ ا يقــأ أ  يــر " ام1"ســيدر
   لرقابة دولية كبيرة.ند يتعر  من المساعدات في المستقبي  اصة وأللحصول على المزيد 

ة تدرك أ ميـة فـتح صـفحة  ديـدة فـي المر لـة المقبلـة  وتحديـدا  بعـد فتـرة طراه كاف  ام ولعي   
 ــم  صــيالة البيــا  الــوزارا تشــكيي الحكومــة  ومــن  ــم  و ــ ا ام لــن تغيــب عنهــا المناكفــات عنــد
  ديدة  ول  وابا لبنا . -ال ا قد يشهد  الفات قديمة 
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  ذلــل أ  ة لســال   ــزة  للشــرعي   تــوفيرا   صــال المقاومــة عنــد مــا يعتبرونــد أ أوقــد ب يتوق ــ 
البيانــات الوزاريــة الماضــية    يــتم ابتفــا  علــى عباراتــد كمــا  صــي فــي ح أمــر مــن المــر    ــ ا ام

تد الرســمية  و   كـــا   ـــ ا عطـــاء  ــ ا الســـال  اـــرعي  كمــا أ   ـــؤبء  ــم أعجـــز مـــن الحــؤول دو  إ 
ــــوا  "ابســــمتعــــد   اــــكاب  خ  ر مــــا أمــــر ســــيت  ام ــــرئيا دة تحــــا عن ــــد يكــــو  ل ــــة"  وق تراتيجية الدفاعي

 طار تفا مد مع  زة  .ى   ا الصعيد  والتي لن تخر  عن إالجمهورية مبادرتد عل

ور ما تتمثـي نقطـة الخـاله الإبيـرة فـي المر لـة المقبلـة  ـول طبيعـة التعـاطي مـع النظـال فـي  
النظــال  ولعــي الخــاله ة مــع ســوريا. وسيســتمر الــبعل فــي مســعاه لمنــع عــودة العالقــات الطبيعيــ

 من باة قضية الناز ين السوريين في لبنا . يضا  سيعود أ

 

 قضية النازحين السوريين.. مؤامرة دولية؟

يــا  ــن الســورية مــن ب  472نــاز  ســورا   500عــودة نحــو  يــال الماضــيةلقــد اــهدنا فــي ام 
حــرة الســورية إلــى لــى ديــار م  بعــدما نز ــوا منــ  نحــو أر ــع ســنوات نتيجــة الوالمزرعــة المحيطــة إ

 منطقة ابعا. 

 ا  مـــور فــي ســوريا أمني ـــل اميجابيــة مــع تقــد  ي  ـــ ا اممــر ضــمن الخانـــة اإ  يســج  مــن أ و ــدب   
  مفوضـية اممـم المتحـدة لشـؤو  أ مـن قبـي اممـم المتحـدة  علمـا   مر مستسالا    لم يكن اما  و ياتي  

الـــرالبين بـــالعودة وتالكـــدت أ  عـــودتهم صـــلا مـــع الال ،ـــين  أاـــرفا علـــى  ـــ ه العـــودة وكانـــا توا
 رادتهم.طوعية بميء إ

ع أ  تفــتح البــاة أمــال تعزيز ــا توق ــمــن العــال اللبنــاني علــى العــودة التــي مــن الم  وقــد أاــره ام 
ــوأ ــمــال المزيــد مــن طــالبي العــودة  وقــد تم  تــي أرســلا الباصــات لنقــي ة الحكومــة الســورية الا بمعي 

 لى ديار م.الناز ين إ
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ي اـبعا و اصـبيا  ألأ ناز  في منطقتـ 13ناز  من أصي نحو  500  عودة نحو والواقع أ 
حو تنظيمــي منيــة فــي منــاطقهم التــي اســتولى مســل  قــد تمــا بمــيء إرادتهــم بعــد اســتقرار اموضــاع ام

 داعش والنصرة  عليهما.

الال ،ــين  م المتحــدة لشــؤو  البيــا  الــ ا صــدر عــن المفوضــية الســامية لألمــ لإــن كــا  بفتــا   
ب ـىء سـورا مـن اـبعا   نـوة  500دت أنها "على علم بحركـة العـودة الواـيكة لحـوالى ك  التي أ

لبنا  إلى بيا  ن في سوريا. وقد تناقشا فـر  المفوضـية علـى امر  مـع الال ،ـين والسـلطات 
 المعنية لتقييم نوايا الال ،ين والظروه التي ستتم فيها   ه العودة".

تشارك في تنظيم   ه العودة أو لير ا من  ركات العودة في   ه المر لـة  ضافا أنها "ب وأ
إلى الوضع اإنساني واممني السائد في سوريا. ومع ذلل  تحترل المفوضية القـرارات الفرديـة  نظرا  

خــ  مــن دو  ضــغوج ب مبــرر لهــا  و عــد تقيــيمهم لال ،ــين بــالعودة إلــى بلــد م امصــلي  عنــدما تت  
 ا ة لهم بعناية".المعلومات المت

لــى عــدل تر يــب المفوضــية بتلــل العــودة مــا يطــر  ن فــي كلمــات البيــا  يخلــا إومــن يــتمع   
تســا بت  ــول ســبب ذلــل مثلمــا يثيــر أســفا لإــو  المنظمــة الدوليــة لــم تشــجع فــي بيانهــا مثــي تلــل 

 العودة في المستقبي!

بنانية المتنالمة مع القـانو  هات الرسمية اللقي   الأ   ا البيا  التو   وفي الظا ر على ام 
ممـي ليحـاول ين الى بلد م  وقد  اء البيـا  امالدولي والتي تقضي بالعودة اآلمنة للناز ين السوري

العــودة  روا طوعيــا  تالســيا المخــاوه فــي نفــوت النــاز ين الســوريين وعرقلــة عــودتهم  و ــم الــ ين قــر  
 حدث في مناطقهم السورية. لما ي ا  نساني  و  ا  مني  وا أإلى بلد م  بعد ا  اطمالن  

لــدى لبنــا  مــن تحضــير دولــي وتمهيــدا للطريــا للتــوطين  وقــد أ ــدث  ــ ا الموضــوع  ا ســا   
ة  هــود  ديــة لعــودتهم  والتــي يــرى ي ــد فــي قلــوة النــاز ين وتعمــد عرقلــة أعبــر زرع الخــوه والتــرد

  فيها لبنا  الحي الو يد مزمة النزو .
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ـالخار يـة أم من مصـادر فـي وزارة ل  وع    ة التخويـف والرعـب فـي المفوضـي   ة ريبـة مـن بـث     م 
بتقـــديم    دور ـــا انســـاني فقـــ  و ـــي تعنـــىأ ســـبيي اســـتعمال النـــاز ين كورقـــة ابتـــزاز سياســـية  علمـــا  

 .لتبسا  ي في سيادة الدول ما يجعي ابمر م    تتد   المساعدات وممنوع عليها أ

لجهـود الدولـة اللبنانيـة   اصـة وأ  اممـر  بطـا  عـد مح  مـا تقـول بـد المفوضـية ي  ويرى لبنـا  أ 
لــى تال يــي ت إد   طــوات علــى امر  أ ــراءات عمليــة  و نــا الجديــد والخطيــر  عبــر انتقــي إلــى إ

 عملية العودة مسبوعين.

عـودة ة معلومات كافية لدى اممن العال ودبئي عـن تحـريل تقـول بـد المفوضـية لعرقلـة و م   
إذا اســتمرت اممــور علــى  ــ ا المنــوال  إلــى إعــادة النظــر فــي عمــي النــاز ين  مــا ســيدفع لبنــا   

وسـاج تح ير لها بعـد إصـدار ا بيانهـا ام يـر  وتنقـي أ تو يد ند تم  أ راضيد  علما  المفوضية على أ
مــر بعــد خار يــة والمغتــر ين  بــرا  باســيي  أ  ب ســكوت عــن  ــ ا اموزارة الخار يــة عــن وزيــر ال

 اآل . 

  لالبيـــة النـــاز ين قــــد أعر ـــا عــــن رلبتهـــا فـــي العــــودة إلـــى امراضــــي ويجـــب القـــول  نــــا أ 
الـدولي فـي لبنـا  كريســتوه   مـرالدوليـة للصـليب ام بلغـد رئـيا بعثـة اللجنــةالسـورية  و ـو أمـر أ

فـــي الم،ـــة مـــن  ـــؤبء عبـــروا عـــن  80  إلـــى أ لـــى رئـــيا الجمهوريـــة ميشـــال عـــو   بفتـــا  مـــارتن إ
 رلبتهم في تلل العودة.

ورية ب   السـلطات السـإرة فـي الملعـب السـورا عبـر القـول أمنظمة امممية إلقاء الوتحاول ال
ذا كـا   ـ ا تسهي العودة بي تطلب من أا رالـب فـي الر ـوع إلـى منزلـد أ  يبـرز سـند الملإيـة  و 

ـاء المعـارك أ  مـن  ـر  ر  ند    رفل طلبد  تى لو أ با أ السند لير متوافر  يتم     مـن الـ ين ر  و س 
 .منزلد أ ناء ا تيا  عناصر التنظيمات اإر ابية لمناطا الناز ين واا تل  

الغ ماليــة لمســاعدة ى لبنـا  فــي الفتــرة المقبلــة مبــ  يتلق ــر أفيــد التــ كير بالنــد مــن المقــر  ومـن الم   
كثيـرو  كونـد يـالتي علـى طريـا  ا منـدمـر يتـو   مليـار دوبر  و ـو ألـى نحـو الناز ين  قد تصـي إ

مســـاعدة  راضـــي اللبنـــاني  بينمـــا علـــى مـــن يـــود  توا ـــد  ـــؤبء علـــى ام ســـي و ـــو تإـــرياسا ـــده أ
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محافظـة سـورية  16أ   الناز ين السوريين تالمين تلل المساعدة لهم على ابراضي السورية  علما  
ــجــد اموضــاع فيهــا إلــى الهــدوء  تت  18صــي مــن أ زو  ي النــ. بينمــا لــم يعــد فــي اســتطاعة لبنــا  تحم 

العرقلـة الدوليـة لموضـوع العـودة  أ  ت لنا يـة مور  اذا مـا اسـتمر  ام السورا  ب بي من اال    ه
 طار المؤامرة على لبنا . يتم وضعها في إ

  لدمشــا والحــوار معهــا   ا ــة ماســة   اصــة وأي ابنفتــا  علــى الدولــة الســورية  نــا  يمث ــ 
 فد كافة. د لبنا  ا تماعيا  بطوائسفارة في لبنا  يمكنها عبر ا بحث الموضوع ال ا يهد  

   طــوة أولــى علــى طريــا 500ي عــودة النــاز ين ال  تشــك  فــي كــي ام ــوال  يالمــي لبنــا  أ 
ر المنـاطا اآلمنـة  لـى تـوف  وريا  و ـي العـودة المرتبطـة  إضـافة إاملأ ميي لعودة الناز ين إلـى سـ
 .   مال  ؤبء الناز ينرية التي من االنها تعبيد الطريا أبإنجاز المصالحات السورية ـ السو 

 


