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ــ خيــر لألمــين العــا  لحــز  ح الســيد  ســن عنــد الخطــا  اأ ا  ف السياســيوو والمراقنــوو ملي ــتوق 
صـال  هميـة اإأ علـى  ساسـا  أد علن فيـ  النرنـامج اتنتخـابي لحـز  ح الـذي  ـد  أ والذي  ،نصر ح

و الســيد نصــر ح قــد أمــن مفافحــة افــة الفســاد، وكــاو تفتــا   فــي النمــا  السياســي اللننــاني انطالقــا  
بما يشن  تقديم اتلتزا  من  وهو مـا يضـع مسـيولية كنيـرة  ا  ن  سيتابع موضوع الفساد  خصي  أعلن أ 

 على الرجل.
مـن  علن برنامج  في سنيل إنتـا  سـلطة وطنيـة انطالقـا  أ و السيد نصر ح قد أويمفن القول  

  فيــ  نجــاا الــذي قــد  وهــو اإ ،نتــ  المعادلــة الةالليــة للجــي  والشــعب والمقاومــةم  اتســتقرار الــذي أ
 كةر في النما  السياسي اللنناني.أاستكمال  باتنخراط  الحز  كما الدولة الدماء وبات لزاما  

طالـب مـن قنـل جمهـورل، الـذي ت يقتصـر علـى المحـاابين بـل و الحـز  م  أويجدر القول هنـا  
علـــى  ا  ي  ة فئـــة كـــاو، بالعمـــل جـــد  ي ـــأعلـــى قناعـــة بهـــذل المســـيرة المقاومـــة مـــن يشـــمل كـــل مـــن كـــاو 

 كةر في اللعنة السياسية الداخلية.أنخراط اإ
يجابيــة علــى  ــرا   إبمفاعيــل  مــر لــم يــ ت  و ابتعــاد الحــز  عــن هــذا اأأفيــد التــذكير ومــن الم   

 ،لــى الحــز إولويــة بالنســنة اأ ســرا يليل ات ــتالل اإكنيــرة مــن جمهــورل. ففــي فتــرة التســعينيات مة ــ
خــاذ قــرار تــاريخي بــدخول النمــا  السياســي اللننــاني عنــر المجلــ  مــر لــم يمنعــ  مــن ات  لكــن هــذا اأ

مر بعض الهواج  لدى فئات كنيـرة ومنهـا فئـات داخـل المجتمـع الشـيعي اال هذا اأأوقد  ،النيابي
 مة للحز .مانة العاي السيد  سن نصر ح اأنفس ، ما ترافق مع تول  

ـمـن عـد  تـول   ر مـرارا  لكن الحز  قد تذم    مـر ر هـذا اأت  فـي المجلـ  النيـابي وقـد تكـر  ي  ص 
سناب  عديدة، منها ما لـ  عالقـة بالوضـع السياسـي القـا م عنـر الوجـود السـوري أة وكانت مرات عد  

فـي  ا  ال سياسـي  خـذل الحـز  بعـد  القتـالمسيطر على السا ة، ومن  ما ل  عالقة بقرار اسـتراتيجي ات  
 .2000الداخل خاصة في فترة ما قنل تحرير العا  

خــذ علــى عاتقــ  تمريــر المر لــة ذا كــاو الحــز  قــد ات  إبعــدها، و  مــر لــم يفــن منــررا  لكــن هــذا اأ 
كةـر فـي المعادلـة أكةيرين يطـالنوو بـاتنخراط  و  أت  ،إمع اتنسحا  السوري من لنناو 2005العا  
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ـــ   بالدرجـــة ن ـــأت  إذلـــ  يخـــد   ـــرا ح  اتجتماعيـــة،  و  ألـــى إضـــافة إ ، و الداخليـــة كـــوو ذلـــ  مـــن  ق 
صـــال  ي الحـــز  إولـــى يســـاهم فـــي خدمـــة النمـــا  السياســـي واتجتمـــاعي اللننـــاني عنـــر تصـــد  اأ

 ومنهم جمهور الحز . النما  المهترىء والفاسد وهو ما سيعود بالنفع على اللننانيين جميعا  
و العالقة بين الحز  وقواعدل اتجتماعية باتت تحتـا  إلـى  ـوار منا ـر مـع أيرى كةيروو و  

ص فجـــوة اخــذة فــي التصـــاعد بــين الحـــز  وبعــض الشـــرا   و يقل ــأالســيد نصــرح الـــذي يمفــن لـــ  
اتجتماعيــة التــي باتــت تطالــب بتفــاهم اجتمــاعي واقتصــادي لابــت مــع المقاومــة والحــز ، يضــمن  

لـــى جانـــب إو تصـــحي  خلـــل إجحـــام الدولـــة مـــن أولوياتـــ ، بـــالطنع ويفـــو  ا  الســـيد نصـــرح  خصـــي  
 عادية.حة الم  سرا يل والجماعات المسل  إموضوع المقاومة في وج  

و هـــذا أل الــنعض يحل ــ ذا كــاو الحــز  يعــرم ســنب هـــذا الطــر  فــي هــذل المـــروم، فــ و  إو   
ج  نحو الهاوية بمـا كون  يت  مر ي تي مع قراءة الحز  الحالية للوضع المالي في لنناو ومعاينت  اأ
قـت بالـد  نجزات المقاومـة التـي تحق  ضرار بم  لى اإإي ستقرار، ما سييد  من اتجتماعي واإد اأهد  ي  

 و في وج  التكفيريين.أسرا يل إسواء في وج  

فـــي هـــذل اللحمـــة السياســـية كـــوو بعـــض الخـــار  يعمـــل علـــى  مـــر جـــاء مفيـــدا  و هـــذا اأأكمـــا  
 دارات العامــة، خصوصــا  اســتلالل اأوضــاع الماليــة الصــعنة والفســاد المستشــري فــي الــواارات واإ

وأو هــذل الــدول تســتفيد مــن هــذل المشــاكل لتقييــد الميسســات وتكنيلهــا ومــن لــم فــر  ديــوو جديــدة 
 على اللننانيين. 

علــن عــن مفافحــة أ   ن ــأخيــر للســيد نصــر ح خاصــة و الخطــا  اأفــي  وي مــل كةيــروو خيــرا   
ـالفساد وذلـ  عنـر  ز علـى مجموعـة عنـاوين يريـد الحـز  مـن النرنـامج اتنتخـابي للحـز  الـذي يرك 

 و يعمل على تحقيقها.ألى الندوة النرلمانية إخالل النوا  الذين سيصلوو 
داري صـال  السياسـي واإفـي عمليـة اإ للـى كةيـرين تتمة ـإولويـة بالنسـنة و اأأويجب القول  

تعزيـــز الـــدور التشـــريعي هميـــة أ د علـــى و الســـيد نصـــر ح  ـــد  أفـــي ميسســـات الدولـــة، وكـــاو تفتـــا  
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 ولويــة محاربــة الفســادألىتعزيــز دور الهيئــات الرقابيــة مــع إللمجلــ  النيــابي مــع الــدعوة، وهــذا مهــم، 
 ة.لحفظ الدولة ومنع  صول الكارلة المالية واتقتصادي

لــى إة فــي أدبيــات الحــز ، ويــذهب الــنعض ل نقلــة نوعي ــو الخطــا   ــف  أومــن الممفــن القــول  
  ن ـأعلـن السـيد نصـر ح أ ل في الفسـاد يتمة   جديد   طلق مقاومة جديدة ضد عدو   أو الحز  أاعتنار 

ـــ ، كا ـــفا  ا  ســـيتابع   خصـــي   ص داخـــل الحـــز  لمواجهـــة الفســـاد عـــن تشـــفيل إطـــار تنميمـــي متخص 
 صال  على كل المستويات في الدولة.لى خطوات من   نها تحقيق اإإوالهدر، داعيا  

  مــن الخــو  فــي هــذا و الحــز  لــم يعــد فــي إمفانــ  اتســتمرار فــي التهــر  أويقــول مراقنــوو  
ــ لــ  مــن المواءمــة بــين  ضــورل الضــروري فــي مواجهــة التحــديات  نــ  ت بــد  أل، و اتســتحقاا الميج 

ل د مجتمـع المقاومـة وبـات يتسـل  لمفتـر  فـي معركـة مفافحـة الفسـاد الـذي يهـد  اتستراتيجية ودورل ا
 لى داخل .إ تى 
ت  علــــى المحــــ ، وبــــات و الســــيد نصــــر ح قــــد وضــــع رصــــيدل وصــــدقي  ألــــى إويشــــير هــــيتء  
ـلى  صيلة التجـار  السـابقة التـي ت  إمال جمهورل الوالق من قدرات ، باتستناد آمحط   نـ  متـى أر مه 

  أصــعب مــن اختنــار الصــراع مــع دقيــق، لعل ــ مــا  اختنــار  أمتــى التــز  وفــى، مــا يضــع  قــال فعــل، و 
ي أرهـــا  التكفيـــري، وهـــو أمـــر، لألســـف، صهـــرت فـــي الماضـــي صـــعوبت ، العـــدو اتســـرا يلي واإ
ز للحــز  مــن فجــوة بــين العمــل الجهــادي الممي ــ قــا  صــال  فــي الــداخل، محق  المفافحــة فــي ســنيل اإ

 خرى.أرات السياسة الداخلية، من جهة  جهة، وعد  إلمام  بضرو 
لى صـــدامات مـــع إقـــرار الحـــز  علـــى هـــذا الصـــعيد قـــد يقـــودل ت قـــا   و  ألـــى إويلفـــت الـــنعض  

مــر يمهــر و هــذا اأإذ إة والنزاهــة ســواء، وهنــا ســيفمن معيــار الصــدقي   الخصــو  والحلفــاء علــى  ــد   
 رتكابات والصفقات. لإلي  ق اأمر بالتصد  في عد  التمييز بين الخصم والحليف عندما يتعل  

وقــد يالقـي الحــز  اسـتحالة فــي محاســنة  ،مـرد علـى صــعوبة هــذا اأخـر يشــد  لكـن الــنعض اآ
 سـا  علـى هـذا الصـعيد بينمـا ينـدو ميـرل متمر   ا  نسـني   و الحز  يعد طار ـا  أالحليف والصديق خاصة و 

 في النما  السياسي النالي. ومنخرطا  
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ـــأنصـــر ح  فـــي خطـــا  الســـيد كمـــا كـــاو تفتـــا    علـــى وقـــع  يضـــا  ألـــى الخـــار  إ  رســـالة نـــ  وج 
 ميتمرات الدعم الدولي للنناو. 

و الســـيد نصـــر ح أراد اإيحـــاء أذار، ا 14و 8وتقـــول قـــراءة سياســـية مـــن خـــار  اصـــطفافي  
ب و المعنيين في المجتمع الدولي ليسوا المولجين أو يضعوا للدولة السياسـات اتقتصـادية والماليـة 

 لـــى المجتمـــع السياســـي اللننـــاني تنعـــا  إمـــر يعـــود مـــا هـــذا اأا لهـــا اأولويـــات والخيـــارات، وان  ويحـــددو 
 ميركيـة علـى عـدد  أو مـا يقـال عـن عقوبـات ماليـة ألمصالح  الوطنية، مهمـا كانـت الضـلوط عليـ  

الشـــراكة فـــي  لى  ـــد   إو مفافحـــة الفســـاد ســـتجعل الحـــز  منخرطـــا  إمـــن كـــوادرل وميسســـات ، ت بـــل 
ر بفاملـ  النما  السياسي اللنناني وفي تحديد اتتجاهات اتقتصـادية والماليـة للننـاو الـذي سيتضـر  

 ة عقوبات علي .ي   من

ــأميركــي بالــذات، يقــول بعــض المتــابعين علــى الصــعيد اأ  ة  ــول وجــود ة مخــاوم جدي ــو لم 
ــ ــميركــي  اســم لــدفع  الكــونلرر إلــى إقــرار سلســلة عقوبــات أ  توج  ز علــى جديــدة علــى الحــز ، ترك 

كون  منممة ترتكب جرا م الفساد واإتجـار بالمخـدرات، فـي  ـفل عـابر للحـدود، وذلـ  بليـة جعـل 
وجــود  فــي صــل   و تــى عربيــا   وروبيــا  أ، بــل ميركيــا  أمال قــة، لــي  فقــ   محــل   ا  صــورت  القانونيــة دولي ــ

ل قـد نفـذوا مـن للـرة كـوو الحـز  يمة ـميركيـوو ميركـي. وبـذل  يفـوو اأعة عنـد اأدوات عربية طي  أ
 لى خطرل "اترهابي". إضافة إجراميا  إخطرا  

ضـد الحـز ،  كةـر  راسـة  أمـر بدايـة مسـار أميركـي جديـد و يفوو هذا اأأولمة مخاوم من  
 يضـا  أو  لـى محاصـرت  خارجيـا  إر دونالد ترامب، يهـدم ميركي الجديد المتهو  دارة الر ي  اأفي صإل   
ميركيـة لمطالنـة اأجهـزة اأ ة مساع  و لم  أم ل  هام  بالجريمة والفساد. وع  تحت وط ة ات   ، وذل داخليا  
صول أموال الحز  و لفا   السياسيين في لننـاو داخـل أميركـا، وذلـ  أك لرصد كل ة بالتحر  المعني  
 مة لتجميدها.مقد  

اكتسـاب  خنـرة لـى نضـو  أجهـزة الحـز  و إل في سياسـة  ـز  ح عيد التحو  و النعض ي  أعلى  
ث و اللجنة الخاصة التي تحـد  ألى إكافية ووافية في العمل السياسي الداخلي. هنا، يشير متابعوو 
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و طا فـة، أو  ـز  أالسيد نصر ح عن تشفيلها لمتابعة قضايا الفساد لن تكوو محصورة بمنطقة 
 لى المستوى الوطني. و عأبل ستكوو مواجهة لكل أ فال الفساد الداخلي سواء في النيئة الشيعية 

 را  إلى إو انخراط الحز  بهذا الشفل في معركة الفساد سييدي أومن المفيد القول  
خصوم  ناهي  عن  لفا   وسيشجع القوى اإصال ية على العمل بمزيد من الجرأة على هذا 

 الصعيد.

  قد و السياسة الجديدة للحز أفي المقابل، يقول النعض من المعسفر المواج  للحز   
ي في كل ولق للحز  الر ي  نني  بري، وهي سياسة لن تيد  جاءت بمن ى عن الحليف اأ

لى نتيجة كوو  ز  ح مير قادر على خرا النما  الفاسد و تى عد  رمنت  بذل ، إ وال اأ
  سب هيتء.

  و السيد نصرح لم يشر  للننانيين كيف سيساعد الدولة اللننانية التي تتعر  أويضيفوو 
ة، في سياا محاربة الوتيات المتحدة اأميركية وجزء من المجتمع ة دولي  ة واقتصادي  مالي   لضلوط  

 رهابية. إي  السياسي والعسفري ب ن  منممة الدولي هذا الحز ، وتصنيف وا نطن للحزل بشق  

ى  ـز  علـ و التمةيل السياسي للطا فة الشيعية في لنناو يفاد يفوو اليو   فـرا  أوييكد هيتء 
ولكنـ   مطلوبـا   مـرا  أعتـر  بـات و الم  أو سـماع الصـوت الـرافض  مـل، وبالتـالي فـأح ومع   ركـة 

بــالا الصــعوبة مــع "هيمنــة"  ــز  ح و"عســفرة" المجتمــع الشــيعي فــي الحــرو  الخارجيــة للحــز  
 و ت صوت يعلو فوا صوت المعركة.أواعتمادل 

ل علـى سياسـة جديــدة للحـز  فــي ذار ت تعــو  ا 14ى  مـن هنـا، فــ و قـوى كنيـرة فــي مـا يسـم   
بفعـل التحضـير لالنتخابـات ت ميـر، وقـد يفـوو  ا  مـر محـدود امني ـأنـ  ألـى إمقارعة الفساد، وتشـير 

كةر مـن كونـ  أذل  لتلطية انخراط هذل القوى في الفساد وفي لعنة المحاصصة الداخلية ومنافعها 
 لسياسة الحز . نقدا  
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 والمستقبلالتيار والقوات 

جهــة نمــار مت  لنــاء، ينهمــ  الجميــع فــي التحضــير لالســتحقاا اتنتخــابي، وتنــدو اأفــي هــذل اأ
لى السا ة المسيحية كوو هذل السا ة سترسم مالم  المر لة المقنلة، وخاصـة، إفي  فل ر يسي 

لحـــر بســـنب الخالفـــات الطار ـــة بـــين القـــوتين الر يســـيتين علـــى تلـــ  الســـا ة وهمـــا التيـــار الـــوطني ا
 والقوات اللننانية.

للـــا  فـــي وجـــ  االـــة اأإبعـــد تفـــاهم الطـــرفين بزعامـــة العمـــاد ميشـــال عـــوو وســـمير جعجـــع، و  
كنـر فـي وصـول عـوو كـاو الموقـف و العامـل اأأة الر اسة، مع التذكير دوما  لى سد  إوصول عوو 

اأصـــوات  سيفتســـ  المســـيحيوو مـــ   ـــز  ح، طلـــت مقولـــة مفادهـــا التـــالي  الـــداعم لـــ  والـــذي قد  
و هـذا التفـاهم يحصـل علـى ألـى القـول إوذهـب الجاننـاو  .والمجل  في اتنتخابات النيابية المقنلـة

ـــأفـــي المئـــة مـــن المجتمـــع المســـيحي. واعتنـــر كةيـــروو  95موافقـــة  ـــى إ  و هـــذا التحـــالف سييس  ل
 ضـــــــــمور لأل ـــــــــزا  المســـــــــيحية اأخـــــــــرى، وإقفـــــــــال لنيوتـــــــــات العـــــــــا الت المســـــــــيحية المســـــــــتقلة.

تــراءى للمــواطن اللننــاني وللمــراقنين وللمحللــين مــداة توقيــع ورقــة التفــاهم بــين الجــاننين قنــل هــذا مــا 
 .نيف وعامين

م ل ـطاللـة القـانوو القـا م علـى النسـنية. وع  إيـا  نتيجـة ر مـع اأن  ر ك  مور طرأ عليها تلي  و اأأإت  
وبعضــها مصــلحي  و الطــرفين العــوني والقــواتي  ــرعا فــي تحالفــات تخــدمهماأعلــى هــذا الصــعيد 

 ة منطقة "على القطعة". ي  أمر لن يمنع تحالفهما في و كاو هذا اأإواني، و 

 ي عن الضرورات المسيحية والر اسية وعـد  طـي  هامات متنادلة بالتخل  وتشهد بيئة الطرفين ات   
 ة تمةيلهم وإنصافهم.صفحة الماضي األيمة والتفري  في هدم استرجاع  قوا المسيحيين وصح  

نالقـانوو بــات أمـر صهــر هـذا اأألـى عفـ  ذلـ  وقـد إ ــارت أة ن الوقـا ع اإنتخابيـة الحالي ـلكـ 
لى  ن  القطيعـة اتنتخابيـة واسـتحالة التحـالف إمر بين الطرفين أقوى من التفاهم. ت بل وصل اأ
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الخــالم  لــى  ــد   إكنــر مــن مجــرد تنــاين انتخــابي أبســ  الــدوا ر وهــو مــا يعفــ  أبينهمــا  تــى فــي 
ـــــار با تكـــــار القـــــرار المســـــيحي السياســـــي والمصـــــلحي الحقيقـــــي وخاصـــــة مـــــع ات   هـــــا  القـــــوات للتي

مـن هنـا، اعتمـد الطرفـاو  لمعركة الر اسة المقنلة عنر اعيم التيار جنـراو باسـيل. ا  وبالتحضير فعلي  
ر الوسيلة"، وبر   يقفـز فيهـا كـل  ا صيامة تحالفـات هجينـة وميـر واقعيـة،مرا لنفسيهقاعدة "اللاية تنر 

 طرم فوا كل مناد   ولوابت  السياسية.

فراتــ  أو مــا أن قنلــة، وســيتني  ة م  ة مصــالحات مســيحي  ي ــأص  مــو  هــذا الوضــع، تــتقل   فــي صــل   
 ـمل  الحر  اللننانية من عداوات وخصومات ت يمفن محول في امن السـلم  تـى تحـت  ـعار لـم  

 صــال  أمــر ســيفت  المجــال للمزايــدين فــي الوســ  المســيحي والمعارضــين هــذا اأ و  أت  إالمســيحيين. 
لمـر عنـ  مـن تـرور عـوو للجمهوريـة. وسـتعود  ـعارات أللتفاهم الذي قا  بـين عـوو وجعجـع ومـا 

لــورة اأرا"، خاصــة فــي هــذل المر لــة وســترتفع  ــعارات ســلب القــرار "ضــمرت فــي الســابق  ــول 
لــــى "الحريـــة واتســــتقالل وتو يــــد إاللننــــاني والـــدعوات  المســـيحي و"هيمنــــة"  ـــز  ح علــــى القـــرار

 النندقية بيد الجي  وإرساء اتستراتيجية الدفاعية".

ـــإبالنســـنة   ـــار، لم  ـــى التي ـــ  بالمصـــلحي  ل ـــة وداخليـــة ل ـــادات خارجي ـــة فـــي ة انتق ة و تـــى اتنتهااي
ــــاطق كمــــ ــــي المن ــــى طنيعــــة التر ــــيحات ف ــــة عل ــــرة داخلي ــــد صهــــرت اعتراضــــات كني ا التحالفــــات وق

مــر باعتراضــات داخليــة التحالفــات التــي لــم تتنلــور فــي صــيلتها النها يــة بعــد، وقــد تممهــر هــذا اأ
 .و تى استقاتت

مـــن وجهـــة نمـــر القيـــادة، ف نهـــا ماضـــية فـــي خياراتهـــا تحـــت  ـــعار عـــودة  قـــوا المســـيحيين  
 ترجمــة   كةــر درايــة مــن القواعــد بمصــلحة التيــار والمســيحيين. ويخــو  التيــار اتنتخابــاتأوكونهــا 

كنر  ضور نيابي للتيار في المجل  النيـابي المقنـل، وسـيفوو تيـار ألشعار "التيار القوي" لتحقيق 
 هم على هذا الصعيد.المستقنل الحليف اأ
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ي عــن الكةيــر مــن المنــاد  تهــا" والتخل ــلكــن معترضــين مــن الــداخل ي خــذوو علــى القيــادة "فوقي   
 .1988عليها الحالة العونية منذ العا  والقيم واأخالقيات السياسية التي قامت 

و هنـاك مناللـة فـي الحـدي  عـن القـوة أة  ـدي  لـى هـذل اتعتراضـات ولم ـإويستند القواتيوو  
خفـاا فـي النهايـة مهمـا كانـت إلـى إي مـر سـييد  الذاتية ورسم نتا ج خيالية في اتنتخابات، فهـذا اأ

و القـــوة الذاتيـــة للتيـــار تقـــف علـــى أبـــ  هـــو نتــا ج نجـــا  التيـــار. ومـــا يجـــب علـــى التيـــار اإعتـــرام 
م بـــنعض مســـا ة  ـــعنية كنـــرى، ولكنهـــا ميـــر قـــادرة علـــى إدارة انتخابـــات و ـــدها، وت علـــى الـــتحف  

 الدوا ر، من دوو اتستعانة بصديق يرفدها. 

ى المـــال د  أو  وصـــو    تـــوا مـــن كـــل  ـــد   أو ت معـــايير فـــي اختيـــار المر ـــحين، الـــذين أكمـــا 
ة طريقــة. فــي علــى هــذا الصــعيد، لخدمــة هــدم تجميــع كتلــة نيابيــة كنــرى ب ي ــ كنيــرا   السياســي دورا  

ــ ــأد فيــ  جعجــع الوقــت الــذي ييك  لــى تحالفــات إولــم تــذهب    قــواتيين، ولــم تفــت  القــوات بــااارا  نــ  ر  
خصا  التيار ويتقـاطعوو مـع كـال  داخلـي فـي التيـار  ـول عـد  أهجينة. هنا بالذات يطول  دي  

جــراء التحالفــات، ويلقــي هــيتء المســيولية علــى الــر ي  إة فــي السياســي، والمصــلحي   لنــات الموقــف
هـــا  ر ـــي  التيـــار جنـــراو باســـيل كـــونهم ت ميشـــال عـــوو فـــي طريقـــة ميـــر منا ـــرة تحـــت عنـــواو ات  

 لى ر ي  الجمهورية.إها  علني ومنا ر يستطيعوو توجي  ات  

بعـد عـودة ر ـي  الحفومـة سـعد الحريـري مـن نـ  أيجدر التذكير لى القوات اللننانية، إبالنسنة  
ايارت  اأخيرة إلى السعودية، صهر  دي  عـن أو الريـا  أبللـت ر ـي  الحفومـة ضـرورة مراعـاة 

ما أو موفــدها إلــى لننــاو، المستشــار فــي الــديواو الملكــي القــوات فــي التحالفــات اإنتخابيــة، ت ســي  
 لى بيروت في الشهر الماضي.إايارت  على الحز  خالل  نزار العلوت، كاو قد أصهر  رصا  

مــر بمةابــة تطــور درامــاتيفي ك، ولــم يفــن األلحريــري لكــي يتحــر   لكــن الريــا  تركــت هامشــا   
ـــذا، كـــاو مـــن الطنيعـــي  ـــأســـريع لكـــي يجتمـــع الـــرجالو ويعلنـــاو التحـــالف اتنتخـــابي. ل ق و ت تحق 

 خصي كل من واير الةقافـة مطـار خـوري ووايـر اإعـال  ملحـم  ها بشفل  اإتصاتت، التي توت  
و أ"علـى القطعـة"، علـى  يضـا  أفي دوا ر محـدودة، وسـيفوو ذلـ   فاا إت  الريا ي، الوصول إلى إت  
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بعــد اتنتخابــات مــع إنطــالا عمليــة تشــفيل الحفومــة التــي  ا  ي  بحــ  العالقــة بــين الطــرفين جــد   يــتم  
 ستلي هذا اإستحقاا. 

اأدنــى"، للحفــا  علــى  ــعرة  كــاو مــا اتفــق عليــ  الجاننــاو عنــارة عــن تفــاهم "الحــد   مــن هنــا،
 و تهدأ النفور.أة العالقة بعد عادة  ميمي  إ لمحاولة  معاوية، تمهيدا  

و تــى ذلــ  الحــين، بــات كــل طــرم يرمــي بفــرة المســيولية علــى الفريــق اآخــر فــي وصــول  
همــوو فــي مجالســهم الخاصــة جعجــع بطعــن يوو يت  النتــا ج إلــى مــا وصــلت إليــ . وت يــزال المســتقنل

مـور إلـى هنـا وصـل اأأو الحريري هـو الـذي أالحريري والرهاو على استندال ، بينما تعتنر القوات 
 وتطالب بالدليل على اتهامات  لجعجع. 

صـن  أفـي مقلـب مخاصـم للقـوات و  ا  و الحريري قد بات فعلي  ألى إمور يشير و واقع اأأعلى  
ة  يــ  توجــد مــاكن عــد  أفــي  ا  ، مــع عــوو وقــد تموضــع معــ  انتخابي ــا    انتخابي ــقل ــأيــر، علــى  لــف كن

 القوات.
ي عوو عـنهم ومـن لـم ذهـا  الحريـري فـي طريـق مخاصـم ويشعر القواتيوو بمرارة نتيجة تخل   

ا الحلف الوليق بين عوو والحريري علـى  سـا  جعجـع. ويقـول هـيتء لهم، في الوقت الذي يتعز  
ــ ،التيــار، الــذي كانــت القــوات أول مــن انفتحــت عليــ  قنيــل انتخابــات الر اســةو أ ض هــذا وقــد تمخ 
قنـــع أو جعجـــع هـــو مـــن ألـــى إهـــم يشـــيروو ن  إى عـــن القـــوات ت بـــل مـــر عـــن تفـــاهم معـــرا ، تخل ـــاأ

الذي امتنم الفرصة لينني الخطوط مع الحريري بمعـزل عـن القـوات، الحريري بصوابية خيار عوو 
ي الــــنف  بتحــــالف لاللــــي يجمعهــــا بالمســــتقب و"التيــــار الــــوطني الحــــر"، يفتســــ  تمن ــــالتــــي كانــــت 

 ر خينتها.اتنتخابات، وهذا ما يفس  
 و التفــاهم بــين عــوو والحريــري، والــذي بــدأ مــع انتخــا  عــوو ر يســا  أمــن هنــا، يمفــن القــول  

ــومــن لــم تعــز   إلــى  ــراكة  ى اتنتخابــات وأبعادهــا، ويصــلا مــع تشــفيل الحفومــة الحريريــة، يتخط 
لــى ر اســة الحفومــة مهمــا كانــت إعادتــ  إ   الكفيــل فــي ن ــأكاملــة فــي العهــد الــذي يعلــم الحريــري تماما  

ـن  أت  إة، ي  ســ  علـى رأر الطا فــة السـن  و كانـت ستكر  إنتيجتـ  فــي اتنتخابـات التــي، و  لــى إ  هــا ستيس 
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ـتراجع لتيـار المسـتقنل مهمـا كانـت النتـا ج رمـم كـل مـا ي   ن الكنيـر الـذي طـرأ علـى حفـى عـن التحس 
 واقع  الشعني خالل اأ هر اأخيرة مع تقديم  استقالت .

 
 

 الموضوع الفلسطيني
، ميركــي تحديـــدا  ننــاء الســـيئة فــي موضــوع التضــييق الــدولي، اأت األنــاء، اســتمر  فــي هــذل اأ

تي و يــ أونــروا، وهــي قضــية مــن  ــ و تفاعلهــا علـى الالجئــين الفلســطينيين مــن بــا  تخفيضــات اأ
ى سـم  التحضيرات القا مة لمحاولـة تمريـر مـا ي   ة في صل  بنتا ج خطيرة على قضية الالجئين، خاص  

 بصفقة القرو.
و المدير العا  لألونروا في لنناو، كالوديـو كـوردوني، قـد أطلـع أمن مصادر فلسطينية  م  ل  وع   

 .خالل العا  الحالي مسيولي الفصا ل والقوى الفلسطينية في لنناو على الوضع العا  لألونروا

ـــ  ــ2018ى مــن العـــا    عمــل اأونـــروا لمــا تنق ـــوكشــف عــن مخط  د الطريـــق للمزيــد مـــن ، ومه 
ســـطينيين لمـــن المواضـــيع، قـــد تكـــوو متواضـــعة لكـــن الف التخفيضـــات علـــى الميزانيـــة وتنـــاول عـــددا  

طـاقم همية كنيرة، ك للاء عدد من المدارر ودمج بنعضها الـنعض، لتعـويض الـنقص فـي أ يولونها 
 .العاملين

تشليلها لعدد أيا  أقل لالستفادة من الطـواقم  وقال،  ول القطاع الصحي، إو العيادات سيتم   
ـــأة فـــي أكةـــر مـــن عيـــادة، و ي ـــالطن   ـــ و  أد ك  ق ليهـــا الوكالـــة "مضـــطرة" تتعل ـــإخـــرى ســـتلج  أة تـــدابير لم 

 سابيع المقنلة.مناقشتها مع "المجتمع الفلسطيني" خالل اأ و تتم  أبالقطاع الصحي، على 

الوكالة تقـو  بزيـادة المراقنـة والتـدقيق علـى عمليـات اتستشـفاء مـن دوو تنقيصـها أو  و  أد ك  أو  
 قطع الخدمات، بل تشديد المراقنة لمنع أي تجاواات.

ة فــي الموضــوع الصــحي الــذي يخشــى منــ  ســيال المســيول الــدولي  ــول تفاصــيل عــد   وقــد تــم   
ل مــن مشــاريع   "كــاو يمــو  ن ـأل مشـروع الــوتدات الطنيعيــة، فكــاو رد   ــول  ل مــةال   الفلسـطينيوو، فســ
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ن الوكالـــة مـــن مـــن نهايـــة  ـــهر اذار لـــن تـــتمف   مـــن المواانـــة العامـــة، وابتـــداء   خاصـــة، ولـــي  جـــزءا  
 .تلطية الوتدات الطنيعية أو تمويل المشروع انتهى"

عـن سـيال  ـول صـندوا  جابـةيضا كانـت اإأخنار السيئة التي سمعها الفلسطينيوو ومن اأ 
فـي المئـة لحــاتت  10ي فـرا و الوكالـة كانـت تلط ــأستشـفاء الخـاب بالحـاتت الصــعنة، فقـال اإ

ن الوكالــة مــن الشــيوو اتجتماعيــة لكــي ت يــدفع المــريض أي مســاهمة، لكــن هــذل النســنة لــن تــتمف  
 .تلطيتها بعد اآو

أستاذا لتقديم دعم إضـافي للصـف  75  كاو لدى الوكالة ن  وعلى صعيد خدمات التعليم، قاأ 
مطلـع العـا   الةال ، وهذا التمويل متوفر  تى نهاية العا  الدراسي الحـالي، ولكـن لـن يفـوو متـوفرا  

 .الدراسي المقنل

و أكمـــا التقـــت الفصـــا ل نا ـــب المـــدير العـــا  لألونـــروا فـــي لننـــاو، كـــوين لـــوي ، التـــي قالـــت  
ز فيها على الصفوم القليلة العدد،  يـ  هنـاك سنرك   "اإجراءات التي ستطال المدارر والعيادات

طـــال ، وسنســـتخد  اأســـاتذة فـــي مـــدارر فـــي  اجـــة إلـــى مدرســـين، ولـــن نللـــق  7صـــفوم فيهـــا 
دة أو "العيـادات لـن تللـق فـي أمـاكن طالب في الصف"، ميك   50مدارر كنيرة، ولن نقو  بتجاوا 

ممةلي المجتمع المحلي واللجاو الشـعنية فـي  بعد مناقشت  مع تطنيق أي قرار إت   ة، ولن يتم  مفتم  
 ."كل مخيم

و ــاول كــوردوني طم نــة الفصــا ل عنــر قولــ  او "هنــاك الكةيــر مــن المشــاريع التــي لــن تتــ لر  
نة  تى الربع اأول من العـا  باأامة المالية الحالية، ومنها مشروع نهر النارد،  ي  اأموال ميم  

أميركـــي لمدرســـة فـــي منطقـــة صـــيدا، ومشـــروع بئـــر بتمويـــل  و هنـــاك "تمويـــلألـــى إ ـــار أالمقنـــل، و 
 ."ياباني في مخيم الجليل، وت مين إعادة إعمار في مخيم عين الحلو

عطــاء  قــن تخديريــة للفلســطينيين كتشــديدل علــى التــزا  الوكالــة ب تمــا  العــا  الدراســي إ و ــاول  
عامــل  50محافمــة علــى الحــالي مــن دوو أيــة مشــاكل، وكشــف  أو "وكالــة اأونــروا تمفنــت مــن ال
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صحي وتجديد عقودهم لمدة سنة بتمويل ألماني، وسيتم دمج الفترتين في مـدارر الوكالـة لتحسـين 
 المناني المدرسية".

جئـين د " صول اأونـروا علـى بعـض التمويـل لال  جدية، أك  وفي محاولة لطم نة جديدة مير م   
 ."الفلسطينيين من سوريا، لنضعة أ هر إضافية

مليــوو دوتر مــن مــيتمر دعــم اأونــروا الــذي عقــد فــي  100الوكالــة  صــلت علــى وقــال إو  
مليوو دوتر من صـندوا الطـوارىء الـدولي مـن  15مليوو دوتر من قطر، و 50روما، من بينها 

إلــى أو هـــذل  ماليــين دوتر مــن كنــدا وتركيــا والنــرويج ودول أخــرى، مشــيرا   10اأمــم المتحــدة، و 
 ."ص العجز، "لكننا ت النا ت نعرم كيف ستخصص ضمن المواانةقل  وت   اأموال جديدة وإضافية

د أو "المفو  العا  لوكالة اأونروا، بيير كريننول، سيقو  بالمتابعـة مـع الـدول التـي أبـدت وأك  
قــد تســمعوو بعــدد مــن الــدول تعلــن تقــديم مســاهمات، "  التزامهــا مــن دوو تحديــد المنــالا"، مضــيفا  

 ."أموات  جديدةلكنها ت تكوو 

د علـــى أو "اأونـــروا تعمـــل بـــنف  طويـــل لتـــدبير مصـــادر تمويـــل أكةـــر اســـتدامة يمفـــن و ـــد   
الركــوو إليهــا فــي بعــض الســنوات، مــع منممــة المــيتمر اإســالمي ومــع الننــ  الــدولي، لكــن ذلــ  

 ."ولن تمهر لمارها العا  الحالي يستلز  وقتا  

الوكالــة ســتتابع المناصــرة لحــق العمــل لالجئــين  وأنــة الفصــا ل عنــر قولــ   وتــابع محاولــة طم 
تجــال الــذي يتما ــى مــع الرويــة المو ــدة الــذي أصــدرتها الفلســطينيين فــي لننــاو، "وســندفع بهــذا اإ

 .ا"الحفومة اللننانية، وسنقو  بدعم إاالة القيود المفروضة على عمله

الفلســـطينية  ـــر   و كـــوردوني طلـــب مـــن الفصـــا ل والقـــوى أفـــي ختـــا  اتجتمـــاع  وكـــاو تفتـــا   
 خذها الوكالة وضماو عد  إساءة فهمها!التدابير التي تت  
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لـار المزيـد مـن المخـاوم الفلسـطينية، وقـد جـاء هـذا الكـال ، أو كال  المسـيول الـدولي أم ل  وع   
ــألــى إخــذ صــنلة تطمينيــة، ليشــير و ات  إو  وت وراء خطــة عمــل أد و علــى الفصــا ل الفلســطينية التو  
ي مــع لننــاو فــي سـنيل محاولــة تفويــت الفرصــة مـر، ومــن لــم التنســيق الجـد  هــذا اأجديـة لمواجهــة م  

 .فشيئا   ص من مسيولياتها  يئا  على الوكالة الدولية التي تجهد للتخل  

ي لهـذل مفاو الفلسطينيين التصد  إو في أفق ث بصرا ة، ت يندو في اأردنا التحد  أذا إلكن،  
سـالمي، بمـا يعتريـ  مـن انقسـا ، ت بـل تـآمر، لـي  مـن  ـ ن  و الوضع العربـي واإأالميامرة، كما 

ســـالمية كنيــرة تـــدفع فــي هـــذا إعربيــة و  و دوت  أكةـــر مــن ذلـــ ، ينــدو أمقاومــة هــذل المـــيامرة، ت بــل 
ع بـ  هـذل الـدول على دول قليلة اليو ، فمن   و الةقـل الـذي تتمت ـ مر مقتصرا  ذا كاو اأإاتتجال، و 

   ذوها، مستفيدة مـن اتنقسـا  الفلسـطيني، ومـن المـيامرات التـي تتعـر  خرى للحذو و يدفع بدوأ  أ
  لــ  لهــا النلــداو العربيــة، وعلــى رأر تلــ  النلــداو ســوريا، كمــا مــن الحصــار الكنيــر الــذي تتعــر  

  ركات المقاومة في فلسطين وفي لنناو.

اتميركيـة دارة و على مواجهي هذل الميامرة الرهاو علـى كسـب الوقـت وعلـى عجـز اإأويندو 
مــور فــي الوقــت الحــالي ناهيــ  عــن عــد  قــدرتهما علــى  ــن  ــر  ســرا يل علــى تلييــر مقاليــد اأإو 

ــأنها  ة  ــر  كهــذل، مــن  ــي ــأو أمــور، علمــا  يفــوو فــي اســتطاعتها تلييــر مــوااين اأ ة و تجعــل الكف 
خـر، لـو اآت نجا ـا   قـا  مـن  ـرو  المنطقـة محق   رويـدا   تميل نحو محور المقاومة الـذي يخـر  رويـدا  

 سرا يل على ارتكا   ماقة العدواو.إقدمت أكنر في  ال أ سيتممهر في  فل  
 

 


