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 تقدير الموقف:

لفاصـــلة عـــن ن الســـااة السياســـية فـــي لدنـــان ستشـــهد فـــي الفتـــرة ايجـــب القـــوء بـــاد،ء ذ  بـــدء  أ 
ة الخطــاا السياســي  مــن اــد   مرتفعــا   جــراء اتختخابــات النيابيــة  منســو ا  الســادم مــن أيــار  موعــد إ

طائفيــة وم يديــة  لكنــس ســيحما معــان   سياســيا   خ  لدوســا  ســيت   كديــرا   را  ن يشــهد تــوت  ع أتوق ــالــ   مــن الم  
سـتررا كـون مر غير م  هامات. وي ا األن تستخدم فيس مختلف أخواع الشعارات واتت  ع أكديرة  ويتوق  

ـــات ت تخـــاأ علـــى أســـام بـــرامج سي   خظـــام اســـية واجتماعيـــة كمـــا يـــو مفتـــرأ فـــي أاتختخاب
لـى أسـام تقـاطع مصـالب ت بـا ن خظام كهـ ا  لكـن عبعد ما يكون عأن لدنان أ ديموقراطي  علما  

التفاصيا لـم يكـن  دق  خارجي اتى في أ ا  ة سياسية  مصحو ة بتدخ  ة واختهازي  سام مصلحي  على أ
ـــأ مســـترر ا   ـــوائبو فـــي صـــياغة التحالفـــات  ، دورا  د  س أخ  بعـــل السياســـيين  قـــدام  واتـــى إتشـــكيا الل

 ب! لى الترش  وصرار المرتهنين إ
ك تحالفـات األمـس وقيـام مـا يـو سلوا صياغة التحالفـات ت سـيما تفك ـمن أ لى ذلكع دء  وليس أ 

ن فــي السياســة منــ  زمــن بعيــد  ن بعضــها جمــع متناقضــي  ت بــا إجديــدة منهــا جمعــت المختلفــين
 يديولوجي والعقائد ! خ  صفة التناقل األن بعل التحالفات ات  اتى أ

ن المجلس الجديد سيشـهد ترييـرات لل ياا إلى القوء أمفيد التعويا على كا ي ا لكن من غير ال 
ن مرالــة جديــدة ســتقدا علــى كديــرة فــي تركيدتــس  ويجــب اىشــارة إلــى أج ريــة ت بــا اتــى ترييــرات 

 الدالد من  تاريخ السابع من أيار. 
ن الكثيـر منهـا صـا  كـو جد  الروص في تفاصيا التحالفـات التـي ت  من ينا  سيكون من غير الم   

هـا اـوء التسـوية الرئاسـية التـي يم    وأ سئلة ستطرح خفسها بقوة علـى السـااةلكن بعل األمرالي  
وقد كان من مفاعيـا  ة الرئاسة.لى سد  ايا وصوء العماد ميشاء عون إصيرت بصعو ة وكان مؤد  

ــللحكومــة  ويــو أ تــت بســعد الحريــر  رئيســا  تلــك التســوية أن أ  مهمــا كــان ن يســتمر  ب بقــوة أمــر مرش 
 لفترة طويلة. خس تعايد وعون على الف مستتر سيستمر  لة الحرير   ال   يددو أتراجع كت
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الجمهوريــة فــي المرالــة المقدلــة. و ذا لــدور رئــيس  ن دور رئــيس الحكومــة لــن يكــون موازيــا  ويدــدو أ 
س مــن خ ــأ ت  هوريــة  بــرغم تقليصــها  ت تــزاء األولــى فــي الــدالد  إن صــالايات رئــيس الجماعتدرخــا أ
ايـان فــي فـي بعـل األ ن دور رئـيس الحكومـة الرااــا رفيـر الحريـر  كـان مهيمنــا  لتـ كير أالمفيـد ا

ولي الكديــر فتــرة التســعينيات خــالء عهــد الــرئيس اليــام الهــراو   وذلــك ختيجــة الــدعم العر ــي والــد
 .ترجم رصيده الشخصي الكدير ماليا مر ال  ال   اصا عليس ويو األ

لــى لعهــد بعــد ســنة وخصــف علــى وصــوء عــون إيعــة سياســة االيــوم  يتمثــا الســؤاء فــي ماييــة طد 
ن ث عــن أكثــر مــن مــرة  عنــدما تحــد  أ ن رئــيس الجمهوريــة كــان وا ــحا  . يــ ا مــع العلــم أالرئاســة

فـي  الحكومة الحالية ليست اكومـة العهـد. و ينمـا شـرع مـرات عـدة فـي تعـداد إخجـازات عهـده   ـا  
 ولى يي التي تنتجها اتختخابات النيابية. ة األن اكومتس الفعلي  على القوء أ الوقت خفسس اريصا  

ـــ  ســـقاف خفســـس علـــى مرالـــة مـــا بعـــد ، اســـتمرار واقـــع التســـوية الحـــالي و ة ســـؤاء اـــوء مـــدلكـــن  م 
ت إلـى وصـوء عـون د  ى آخر  يطرح سؤاء اوء التحالفات أو التفايمات التي أاتختخابات.. بمعن

خصاره والتيار الوطني الحر في شـكا عـام  وأ ه التساؤتت تعتمر في خفوم عون لى الرئاسة  وي إ
لـى وصالاياتس  بينما قـد يلجـأ الـدعل إكثر فأكثر خحو ترسيخ سلطتس أ جها  ن عون يددو مت  أ علما  
 ا من التفايمات التي عقديا معس.التنص  

مـع اـزا    ساسـا  اسة الجمهورية  كان وليد تفايمس أن وصوء عون إلى رئويجب الت كير ينا أ 
والحريــر   كمــا جــاء  مــرة تفــايم معــراا. فــي الوقــت الــ   عــارأ فيــس الــرئيس خديــس بــر  والنائــب 

 د.لتسوية  ومن  م قدلوا بها على مضوليد جندالف والنائب سليمان فرخجية  ا
ــومــن الوا ــب أن العالقــة مــع طــرفين مــن تلــك األ  ن فــي المــد، المنظــور طــراا الثال ــة لــن تتحس 

بــر  وفرخجيــة مــن جهــة وعــون مــن جهــة ن الكدــاس ســيزداد خاصــة بــين تقــدير  ت بــا إعلــى أقــا 
 خر،.أ
ن اتختالفـات مـع د لم تنف  من تفايم معراا ت بـا إث القوات اللدناخية عن بنو من خاايتها  تتحد   

كليهمـا ن لطـرفين فـي اتختخابـات النيابيـة  أمن  اتفتراق بين ا ساعا. وقد بدا وا حا  التيار تزداد ات  
ا التفـايم  لتشكيا الحكومة وما بعديا  و ن يـ  أيار  استعدادا   7سائر في اتجاه معروا سلفا بعد 
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ن الطـــرفين ت فـــي الكامـــا  ولـــو أ وااـــدة  لـــم يعـــد خافـــ ا   قتـــس مـــن جهـــة  خهـــا طد  الـــ   تقـــوء القـــوات أ
ـــــــــــــ ـــــــــــــيمتلكـــــــــــــان شـــــــــــــجاعة التنص  ـــــــــــــراا بفشـــــــــــــلس.ر أا مـــــــــــــن تفايمهمـــــــــــــا المعل  ـــــــــــــى اتعت  و ات

ج بنكســات  وت ســـيما ختيجــة التشـــن   اياخــا  لعالقــة مـــع اــزا    ابتــة  فـــرغم أخهــا تصـــاا أاوتدــدو  
خـر،  اقتصـادية وسياسـية  ومواقـف باسـيلية الوطني الحر و ر   و سدب ملفات أ القائم بين التيار

دبياتــس دــديها اــزا   علــى أداء التيــار الــوطني و عــل أخارجــة عــن ســياق الحلــف  ومالاظــات ي  
ر بسـالح الحـزا سقفها اتستراتيجي  سواء ما يتعل ـ ن  أ ة تعاطيس بالترشيحات اتختخابية  إت  وطريق

ا ودفاعــس عــن و اتــى بالو ــع اىقليمــي لحــزا    بمعنــى محار تــس للتطــر  ىســرائيا  أو العــداء أ
لـــم لـــى موقــف اــزا    ويــو إ ا  . وت يــزاء عــون مطمئن ــرا ــي الســورية  ت يــزاء راســـخا  واــدة األ
طار عدائي تجاه سـالح الحـزا  بـا مـن خـالء الهـام  مو وع اتستراتيجية الدفاعية في إيطرح 

الســلطة الحاليــة. الــ   يملكــس رئــيس الجمهوريــة  فــي تنــاوء يــ ا الملــف الــدقير وموقعــس الثابــت فــي 
 خها مع الحزا.في شأ خر، قد ت يتوافر تماما  نس من طرح قضايا أن ي ا الهام  سيمك  كما أ

عـون  ويـي ليسـت فقـا قناعـة  كيـد مـعب أن يدقـى علـى الفـس األرج  لى الحرير   من الم ـبالنسدة إ 
فــي الســعودية   يضــا بفضـا عــون عليـس خــالء ااتجـازهالحكومــة يشـعر أن رئـيس لـد، األوء  بــا إ

خيـر بعـدم اخسـحابس كـالوزيرين علـي اسـن خليـا ويوسـف فنيـاخوم مـن مـؤتمر ولم يكن الموقف األ
 على كالم باسيا  سو، دليا جديد على اخزيااس تجاه عون. غترابية اعترا ا  الطاقة ات

طالقــة جديــدة للعهــد. ويشــير ن مرالــة مــا بعــد اتختخابــات ستشــهد اخ ــون مــن باســيا أويقــوء مقر   
ذا مــــا اــــاوء الوقــــوا فــــي وجــــس ممارســــة رئــــيس يــــؤتء إلــــى أن المواجهــــة مــــع بــــر  ستتصــــاعد إ

متعــاأ بــر  الكديــر مــن ن اقــس رؤيتــس فــي الحكــم. ويشــدد يــؤتء أيالجمهوريــة لـــيصالاياتسي ولتطد
ن وزيــر الخارجيــة فــي الحكــم  كمــا أمــام تجاوزاتــس باســيا يعــود إلــى كــون األخيــر يقــف اجــر عثــرة أ

 طيهـا  ويـو يرفـع شـعارات كـان بـر  والطقـم الحـاكم فـيا ايثيـة سياسـية مـن الصـعب تخ  بات يشـك  
 شد المتجايلين لها.ة الثالثة  أمرالة التسعينيات واتى منتصف األلفي
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و أ دا  تـــرد  ن التيـــار ســـيقوم بمحاســـدة داخليـــة لكـــا مـــن وقـــف م  لـــيس ذلـــك فقـــا  يشـــير يـــؤتء إلـــى أ 
للسياســة التــي جــاء بهــا باســيا الــ   ســيعما علــى تعزيــز التيــار مــن الــداخا علــى طريــر  عار ــا  م  

 ترسيخ اكم رئيس الجمهورية.
معار ـة لعهـد عـون عنـد و بعضـس  مارم الر اعي المـ كور  أب أن يرج  اواء  من الم  في كا األ 

ألولى قطـع الطريـر ن ي ا الر اعي يريد في الدرجة اكا إستحقاق أو ملف يطرح  ويقوء الدعل أ
خـس لـيس ة الرئاسـة  ويلفـت إلـى أبالوصـوء إلـى سـد    طموح لـد، وزيـر الخارجيـة والمرتـر ين أمام أ
ولــو لــم يكــن المجلــس الحــالي يــو مــن ســينتخب الــرئيس  مــر اتــىدكــر الحــدي  عــن يــ ا األمــن الم  

 المقدا للجمهورية.
ــ  الحــدي  عــن شــكا  دكــرخــس مــن الم  لــى تشــكيا الحكومــة المقدلــة. صــحيب أة معركــة عوســيكون  م 

م التمثيلـي لكـا فريـر سياسـي  ن الحجـوزاريـا ويتدـي  المعركـة اتختخابيـة أ ن تحـا  ي ه الحكومة قدـا أ
ــن بعــل المعطيــات غيــر أ رة  الداخليــة والخارجيــة تــواي بــأن وتدة الحكومــة العتيــدة لــن تكــون ميس 

ذا كــان ذلــك أخــس إ ت يمكــن تحديــد مــداه الزمنــي فــي الوقــت الحــالي. عســيرا   ويــي ســتواجس مخا ــا  
ات وعتدـــات كثيـــرة ســـتواجهس إن ينـــاط مطد ـــي الحريـــر  الحكومـــة المقدلـــة  فـــ ن ب لتـــول  مـــر مـــرج  األ

الحكومـة  خاييـك عـن  فرقـاء الـ ين سـيمثلون فـي يـ هة أو بالنسدة إلـى األبالنسدة إلى شكا الحكوم
ف قليمـــي  الســـعود  خاصـــة  ويـــو مـــا ســـيجعا الـــرئيس المكل ـــعامـــا بـــالي األيميـــة يـــو العامـــا اى

 يواجس عقدات بعد اتستشارات التي سيجريها به ا الخصوص.
   عـادة مـا ينسـج بعنايـة فائقـة خـر، ك عـداد الديـان الـوزار  الـة عقدـات ايـاء أمـور أوستكون  م ـ 

ــإ خظــرا   ة وجهــة خظــر تقــوء أخــس لــيس فــي مصــلحة أ  فريــر لــى الواقــع السياســي الــداخلي. لكــن  م 
تـون الفــرا   فمـا ينتظـر لدنــان مـن اســتحقاقات داخليـة وخارجيــة فــي أ دا  جـد  ع لدنــان م  ق ـو ن يسياسـي أ

مرات الدوليــة التــي التــزم بهــا لدنــان يحــتم وجــود اكومــة مســتقرة  وخاصــة لمتابعــة تنفيــ  ختــائج المــؤت
ـــة الدحـــ   أو بمعنـــى آ وســـيطرح مو ـــوع وآخريـــا مـــؤتمر ســـيدر. خـــر  النـــأ  بـــالنفس علـــى طاول
 العالقة مع سوريا. 
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ن خيـــارات الـــدالد فـــي اذار  إلـــى أ 8ى ا علـــى يـــ ا الصـــعيد  تشـــير مصـــادر فـــي قـــو، مـــا يســـم   
الدولـة السـورية فـي ار هـا  قتـسم الكدير الـ   اق  ذ بعد التقد  لة المقدلة لن تخرج عن الثوابت. إالمرا

ــعلــى اى لــى امــل فحلــب  ت يمكــن للدنــان بعــد الــ   اصــا مــن الروطــة إ خيــرا  ة أريــاا  وخاص 
لــى طديعتهــا مــع صــري إذا جــاز التعديــر  والعمــا علــى إعــادة العالقــات إالنظــر عــن يــ ا يالن غــل  

سـد. كمـا  والحـاء يـ ا  سـيكون الـرئيس بشـار األورية التـي يمثلهـا سوريا ومع الحكومـة والدولـة السـ
ع ســوريا  وســيكون عليــس العمــا علــى إعــادة النــازاين إلــى علــى لدنــان ااتــرام اتتفاقــات المعقــودة مــ

ة فيــس بمــا الــعمــار والمشــاركة الفع  لدنــان ســيكون ســااة تخطــالق إعــادة اى نوطــنهم  إ ــافة إلــى أ
حتس خاصــة مـع تعزيــز اتقتصــاد التجــار  والتدــادء مــر مــن مصــليـ ا األ ن  يعـود بــالنفع عليــس ذلــك أ

 لى مرالة اختهت.رات الفارغة والتي ت زالت تعود إعن الشعا مع سوريا  بعيدا  
و عاديــة لســوريا أا بعــد اتختخابــات ســتكون م  ن ت اكومــة جديــدة ستتشــك  مــن ينــا  يمكــن القــوء أ 
 و بياخها الوزار  على مقاطعة سوريا. ي مشروعها أتدن  
ــآذار  أ 14ا بقــو، عــر  د صــقور مــا ي  المقابــا  يشــد   فــي  ن سياســة النــأ  ى منهــا  علــى أو مــا تدق 

 ــــر عــــودة الحريــــر  عــــن خهــــا اتســــتثنائي علــــى إت فــــي الديــــان الــــوزار  وفــــي بيابــــالنفس التــــي أقــــر  
لة للتعديا بين اكومـة وأخـر،. فـي استقالتس  يي سياسة  ابتة بدأت مع التسوية الرئاسية وغير قاب

 ر على ي ا الصعيد.مور لن تتري  رة إلى أن األإشا
ر علـى يـ ا الصـعيد  ت ن ت تري ـ  مفاديـا أقليميـة  سـعودية تحديـدا  إ لـى معلومـات  ويستند يؤتء إ  

ــ صــال  ة يــ ا األمــر  وأن الســعودية ت تــزاء علــى موقفهــا أن الريــاأ ســترفل بشــد  بــا إ يحــدث  امم 
ولـــي العهـــد الســـعود  محمـــد بـــن ســـلمان  بـــأن الـــرئيس قـــرار  ت بـــا اعتـــراا  فـــي ســـوريا  بـــرغم إ

 في السلطة. السور  بشار األسد باق  

بدقـاء األسـد  خيـر لـيس تسـليما  بالنسدة إلـى وجهـة النظـر يـ ه  ينقـا يـؤتء أن الكـالم السـعود  األ 
ـــا إ ـــائم. ويكـــابر يـــؤتء عدـــر القـــوء  وطدعـــا خقـــال  فـــي الســـلطة  ت ب ـــس توصـــيف للو ـــع الق عـــن  خ

مــن المكوخــات األ ــعف علــى األرأ الســورية  ا وااــدا  ن خظــام األســد يشــك  عوديين  أمســؤولين ســ
 لى وتءات ومناطر خفوذ داخلية وخارجية.مة إالمقس  
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ليـس ر ا ي ا الموقف بمـا سـتؤوء إ لى محاوتتت معنى  اسب وجهة النظر ي ه  إ من ينا  ف ن   
عــادة رة اخفتااهــا علــى النظــام الســور  و  و مطالدــات كثيــرة بضــر  الحكومــة اللدناخيــة المقدلــة  فــي  ــا  

يـة للعهـد بعـد السـورية. لـ ا  فـ ن األمـر غيـر مطـروح مـع الحكومـة الثاخ –تطديع العالقات اللدناخيـة 
ة ســورية خــر،  ســو، بعــد قيــام تســوية فــي ســوريا تحظــى بمشــروعي  ة اكومــة أي ــاتختخابــات وت مــع أ

 وعر ية ودولية.
ن النـــأ  ى طريـــر تعـــديا وجهـــة خظريـــا اىقليميـــة  ويـــي تعتدـــر أير علـــن الســـعودية تســـوت يدـــدو أ 

د ماييـــة صـــا بسياســـة لدناخيـــة تحـــد  مـــا يت  خ  ر بمصـــير النظـــام فـــي ســـوريا  إبـــالنفس اللدنـــاخي ت يتعل ـــ
 عميقــا   ا اخقســاما  المصــلحة اللدناخيــة العليــا القائمــة علــى قاعــدة اســتدعاد مــا يــو مختلــف عليــس ويشــك  

فـر عليـس  وفـي طليعـة المسـائا الخالفيـة العالقـة مـع النظـام فـي ت  ما يو م  بين اللدناخيين  لمصلحة 
 سالح ازا  .  سوريا  وطدعا  

ـــ  عتـــى صـــقور ة اتفـــاق  ـــمني  وقناعـــة لـــد، أ وعلـــى يـــ ا الصـــعيد  أ  فـــي مو ـــوع الســـالح   م 
 ن تســـــليم يـــــ ا الســـــالح غيـــــر وارد  خاييـــــك عـــــن اـــــا  عـــــادين للمقاومـــــة أو للمخاصـــــمين لهـــــا  أالم  

لـى تســوية علـى يــ ا   إفضــا تـؤد  وة  فــي اختظـار  ـروا ومــوازين قـو، أمو ـوعس عـن طريــر القـ
 الصعيد.

ـــع اـــزا   أويجـــب اتـــى ذ  ـــة يمن ـــى اتســـتقرار أوت  مـــع محاول ـــك الحـــين  الحفـــات عل ـــور  ل ف ن ي
 عادة استعماء ي ا السالح في الداخا اللدناخيي.اة اللدناخية بالحروا الخارجية  أو إ السا
ــاقــدر اى لــى الحــد    فــي مــوازاة يــ ا األمــر  ســيلجأ الســعوديون إلكــن  ن مكــان مــن تــراجعهم فــي لدن

 مــر الــ   ســيتمظهر فــي ختــائج اتختخابــات والــ   ســيعلن تراجعــا  وخســارتهم فــي يــ ا الدلــد  ويــو األ
 وء  تيار المستقدا.لحليفهم األ ملحو ا  

ئز التسوية السياسـية التـي جـاءت بعـون برز ركاويشير المتابعون للموقف السعود  إلى أن أاد أ 
الملفــات الخالفيــة  ويؤكــد يــؤتء أن التجر ــة الحكوميــة الحاليــة أ دتــت أن  ا فــي تحييــد  يتمث ــرئيســا  
ســداا اســتقالة الحريــر  كاخــت المحــاوتت الدؤو ــة والتــي وقــف وراءيــا اــزا   ومعــس الفــاء مــن أ

ة للـوزراء وتلديـة دعـوات اىصـرار علـى زيـارات علني ـالسورية  و  –سوريا  ىاياء العالقات اللدناخية 
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ـــى التنســـير مـــع النظـــام فـــي ســـوريا فـــي مســـألة ـــة  كمـــا اىصـــرار عل عـــودة  رســـمية ودعـــوات مقابل
 خر،.الالجئين ومو وعات خالفية أ

ا فـي الحـؤوء دون تلـك السياسـة مـن جديـد خجـاز يتمث ـالفاء السـعودية فـي لدنـان افتعـاء إويحاوء  
زا   عــدء عــن يــ ه السياســة بعــد أن أدرط علــى إ ــر اســتقالة ن اــيرين إلــى أايــاء ســوريا  مشــ

ن تــؤد  إلــى اســتقالة سياســة خفســها  التــي كــان مــن شــأخها أس ت يمكنــس اتســتمرار فــي الخ ــالحريـر  أ
ف خـس مـن الضـرور  التوق ـلالسـتقرار. علـى أ ة وعودة اتخقسام الداخلي ومـا قـد يرافقـس مـن يـز   خهائي  

اتســتقرار  الــ   مــن شــأن ايتــزازه أن خــر لحــرص اــزا   علــى يــ ا دراط المحــور اآينــا عنــد إ
 لى الهاوية.يود  بالدالد إ

لـى المسـرح اللدنـاخي  و تصـاعد اتيتمـام ة النظر يـ ه بعـودة سـعودية قويـة إصحاا وجهد أويتوع   
 اتستقرار اللدناخي من الدوابة السورية. الدولي به ا الدلد  بما ت يسمب بأن يهتز  

خفتــاح علــى النظــام فــي اســم مو ــوع ات قريدــا   س ســيتم  خ ــمــن وجهــة النظــر يــ ه  أ وت يدــدو اخطالقــا   
ذ م اتخقســام علــى يــ ا الصــعيد. إقدلــة  مهمــا كاخــت توازخاتهــا ســتكر  ن الحكومــة الم  ســوريا  ذلــك أ

المــدخا الوايــد للتطديــع يــو اختهــاء الحــرا الســورية وايــازة ن عــادين لســوريا أبينمــا تــر، وجهــة الم  
ن مـن لدنـان  يـر، الفريـر اآخـر أ ة العر يـة والدوليـة  ولـيس اخطالقـا  النظام السور  الجديـد الشـرعي  

 النظام في سوريا يو جزء من محور المماخعة وداعم رئيسي للمقاومة وامايتس من امايتها. 
خـر  وقـد يكـون العامـا ارد فـرأ وجهـة خظـر كـاله منهمـا علـى اآالطرفين فـي و  نولكن ت يددو أ 

المزيـد مـن التحريـر لألرا ـي السـور  والمزيـد مـن  الزمني يو الفاصا علـى يـ ا الصـعيد فـي  ـا  
 .ة بالنسدة إلى النظام في سوريااكتساا الشرعي  

ى ســـوريا  لـــى خطـــوات دراماتيكيـــة لفـــرأ اتخفتـــاح علـــخاايتـــس  لـــن يلجـــأ رئـــيس الجمهوريـــة إمـــن  
طاريـا الحــالي  اء العالقـة بـين لدنـان وســوريا فـي إوسـتكون مصـلحتس فـي تحييــد يـ ا المو ـوع و بقــ

 ج  اقتصاد  على وجس الخصوص  في اختظار اختهاء الحرا وقيام تسوية.مع اخفتاح متدر  
د نــ  اتتفــاق علــى مجــيء العمــان التســوية السياســية التــي اكمــت الــدالد مب ألــ ا  فــ ن مــن المــرج   

ولــى لمــا بعــد اختهــاء اتختخابــات النيابيــة  س فــي المرالــة األة  أقل ــلــى الرئاســة  ســتدقى مســتمر  عــون إ
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همـا ة الـ ين ت مصـلحة لـديهم فـي العدـ  بهـ ه التسـوية ماماية الالعدين الكدار كاف ـ وذلك في  ا  
لتـــي ر الصـــراعات امـــر ت يعنـــي عـــدم اســـتمراكاخـــت مالاظـــات الـــدعل عليهـــا. و ن كـــان يـــ ا األ

لــى الرئاســة  وخاصــة الصــراع مــع رئــيس مجلــس النــواا  طدعــت المرالــة األولــى مــن قــدوم عــون إ
 في موازين القو، القائم. ر كثيرا  وتدلور معار ة سياسية مركزة في وجس العهد  لن تري  

 

 هل ُيحضر لبنان لتصفية قضية الالجئين الفلسطينيين؟

 

فقا با لد، كا اريل على الشـأن الفلسـطيني وعلـى ة  ليس لد، الفلسطينيين ي  ة مخاوا جد   م  
لــى ة  يرقــى الكثيــر منهــا إالقضــية الفلســطينية  ت بــا علــى المصــلحة اللدناخيــة  مــن محــاوتت جــاد  

واخهـا األسـام ياـر الالجئـين فـي العـودةي مـن عن درجة المؤامرة  على القضية الفلسطينية  اخطالقا  
 لى فلسطين.إ
مـر لـم أن يـ ا األ ى بصـفقة القـرن  علمـا  ا يسـم  ي  المتـوالي اليـوم عم ـليس من قديا الصـدفة الحـد 

وســاق وفــي شــكا  ة اتــى اآن  لكــن العمــا قــائم علــى قــدم  ة علني ــة رســمي  لــى سياســة عالمي ــء إيتحــو  
 اثي  لتصفية القضية الفلسطينية.

   مــة مريــا علــى يــ ا الصــعيد  وفــي لدنــانر أن تتــدب  لــى كــا دولــة مــن دوء الطــوق أوقــد بــات ع 
مصــادر متابعــة لهــ ا المو ــوع خــالا كديــر بــين مكوخــات الســلطة اــوء مو ــوع الالجئــين  لكــن 

 من ي ا المو وع. رويدا   ا رويدا  قة بمحاوتت سلطوية للتنص  لى يواجس متعل  تلفت إ
ـ  أالالجئـين الفلسـطينيينويجب الت كير ينا والتأكيـد فـي مو ـوع قضـية  ت ن القـرارات الدوليـة خص 

ن تكـون   علـى أ194للقـرار الـدولي  لهـم يضـمن عـودتهم إلـى بالديـم وفقـا   عـادء   على إيجاد اا   
  مســؤولة عــن اىغا ــة والتشــريا إلــى اــين عــودتهم إلـــى 1949التــي أ خشــئت منــ  العــام  األوخــروا
 فلسطين.

ــويقــوء يــؤتء المتــابعون أ  مــور خحــو د األن الســلطة اللدناخيــة الحاليــة المتمثلــة بالعهــد الحــالي  تمه 
ــبدايـة الــتخل   ف عنــد علــى لدنــان. ويجــب التوق ــ واقتصــاديا   واجتماعيــا   ديموغرافيــا   يس عدئــا  ا تســم  ل مم 

https://www.elnashra.com/news/tag/اللاجئين+الفلسطينيين
https://www.elnashra.com/news/tag/الأونروا
https://www.elnashra.com/news/tag/الأونروا


 
 15/04/2018  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  40رقم )                  

       
 

11 
 

  فـــي ســـديا تجئـــا 174422لـــى جئـــين فـــي لدنـــان وصـــا إلال   متنـــاقل   خيـــر عـــن عـــدد  الكـــالم األ
ـــتخل  التصـــوير أ ـــى طريـــر ال ـــيل مســـاعدات ة عـــل مـــن يـــؤتء لقل ـــن لدنـــان عل دديم والتمهيـــد لتقل

ميركــي دايفيــد األبعــة لمو ــوع الالجئــين أن الديدلوماســي م مــن مصــادر متال ــمــر ع  األوخــروا  ويــو أ
إلــى مروخــة أميركيــة  ت بــا  حــا  لم  خيــرة م  مســؤولين اللدنــاخيين فــي زيارتــس األ ــاره مــع الأســاترفيلد قــد 

بتصــفية مســألة الالجئــين. ويــ ا  ميركــي  تجــاه قضــية لدنــان النفطيــة فــي اــاء قدــوء لدنــانتســايا أ
مـر بـا إخـس يعنـي أن يـ ا األمـن تـوطين يـؤتء الالجئـين  ت ن لدنـان سـيدفع  األمـر ت يعنـي فقـا أ

ــر مــن دون أســيتحق   يضــا لطالمــا رايــن بعــل اللدنــاخيين عليــس فــي   أ   مــن مــاد  ى لدنــان أن يتلق 
 .عدر كا المعايير ا  مر خفسس مرفوأ كلي  أن ي ا األ موازاة تصفية قضية الالجئين  علما  

الخارجيـة والمرتـر ين جدـران دلـى بـس وزيـر لكـالم الـ   أعنـد ا وافـن الكثير من المتابعين توق  على أ 
ال   دعا إلى شطب الالجئـين الفلسـطينيين الـ ين يريدـون عـن لدنـان مـن سـجالتها  وكـ لك  باسيا

مـــن يحصـــلون علـــى جنســـيات أجنديـــة بهـــدا تخفيـــف األعدـــاء اتقتصـــادية واىغا يـــة عـــن الوكالـــة 
 الدولية!

كثـــر مـــن لقاءاتـــس األخيـــرة مـــع أة فـــي كثـــر مـــن مـــر  ر أن كـــالم باســـيا قـــد تكـــر  والمقلـــر فـــي األمـــر أ 
ـــي.  ـــو مســـؤوء دول ـــو  ذا كن  ـــين التصـــريب األا ت خ ـــر ا ب ـــر لداســـيا ومحـــاوتت تصـــفية قضـــية د ال خي
علـــى اىطـــالق  إذ إن اىدارة األميركيـــة والعـــدو  توقيـــت التصـــريب لـــم يكـــن مناســـدا   الالجئـــين  فـــ ن  

ا تقلـــيل خـــدماتها  لتشـــتيت ايتمامهمـــا اليـــوم علـــى إلرـــاء األوخـــروا ولـــيس فقـــ ينصـــب  ســـرائيلي اى
ل أصــقاع الــدخيا  وذلــك فــي محاولــة لتــ ويدهم فــي مجتمعــات الــدوء الخارجيــة والــتخل   فــيالالجــئن 
 من عدئهم. خهائيا  

ر اـوء يـ ا ة والتعقيـد  ويشـير كالمـس المتكـر  و ـالي الدق ـ مقلـر   ويأتي كالم الوزير باسيا في توقيـت  
مصـلحة الالجئـين الـ ين  ة اقيقيـة للعمـا  ـد  ة خي   م   نصدفة إذ إمر ليس مجرد األمر إلى أن األ

 .إلى مختلف أخواع الرعاية  المفقودة في األسام صال  يفتقرون أ
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تــس الــدفاع عــن الموا يــر الدوليــة ن باســيا  ويــو وزيــر الخارجيــة للدنــان  مهم  ويلفــت كثيــرون إلــى أ 
أ مــع بــديهيات اقــوق اىخســان وقــرارات األمــم المتحــدة التــي ينتمــي لدنــان إليهــا  ومــا قالــس يتعــار 

 اىعالن العالمي لحقوق اىخسان. وخل  
ولـــــى عـــــن ة األا ســـــابقة لجهـــــة صـــــدوريا وللمـــــر  ن مثـــــا يـــــ ه المواقـــــف تشـــــك  ويؤكــــد فلســـــطينيون أ 

 ويــي تكــريسخسـاخية  علنـي  تجــاه قضــية وطنيـة وسياســية ت بــا إ رســمي عر ـي فــي شــكا   مسـؤوء
 .رأ شعب شقير وليسوا عدئـا  يم شعب شقير يعي  على أن لى كون الفلسطينييرايرة إللنظرة الم  

القــات الفلســطينية اللدناخيــة علــى أســس سياســية واقتصــادية وقاخوخيـــة لــى تنظــيم العويــدعو يــؤتء إ
 .سقاف مشاريع التوطين والتهجيرالعودة و  ة عما مشتركس تختزاع ار  منية لرسم خط  وأ

ـــ التـــي تحفـــو الوجـــود  األوخـــروا يـــي الجهـــة الوايـــدةن متـــابعون فلســـطينيون لهـــ ا المو ـــوع أد ويؤك 
وخـــروا يـــي أســام اتعتـــراا الـــدولي أن ســجالت األ طـــار يويــة فلســـطينية  علمـــا  الفلســطيني فـــي إ

ســـقاف تجتماعيـــة  وأن أ  إاىخســـاخية وا اقـــوق الفلســـطينيينبالفلســـطيني و المأســـاة الفلســـطينية  و
الهوية الفلسطينية من الوجـود. و ذا كـان يـ ا  مر يعني خزعلسطينيين من السجالت  ف ن ي ا األللف

  فلمـاذا يعامـا الفلسـطيني كـ لك دون خر، كالجنسية اللدناخيـة مـثال  األمر ت يحصا مع جنسيات أ
سـجالت األوخـروا يعنـي خـزع  عن غيره؟! فالدعوة إلـى شـطب كـا تجـس فلسـطيني يرـادر لدنـان مـن

 .الهوية الفلسطينية من الوجود
ـــــد الـــــ   علـــــى أساســـــس يجـــــر  الدـــــت ويجـــــب القـــــوء أ  ـــــروا يـــــي المســـــتند الواي ن ســـــجالت األوخ

كدــر علــى ضــات و حــر العــودة ويــو المســتهدا األوء فــي كــا مــا يجــر  كوخــس الخطــر األبالتعوي
األخيـر غيـر    فلسـطيني طالمـا أن  ت أطب مـن السـجالالدولة العدريـة. و التـالي  ت يجـوز أن يشـ

 موجود ككيان فلسطيني في أ  سجالت أخر،. 

قــوق فــي العــودة وغيريــا مــن الح و معنــى آخــر  فــ ن ســجالت األوخــروا تحفــو الوجــود وتحفــو اــر   
ــــــــم أ ــــــــين ت اــــــــا  التعويضــــــــات. يــــــــ ا مــــــــع العل ــــــــي إطــــــــار العــــــــودة. ت  لهــــــــا إ ن قضــــــــية الالجئ  ف

يا فيــس مخالفــات للقــواخين الدوليــة وميثــاق األمــم المتحــدة وشــرعة ن كــالم باســويــر، الفلســطينيون أ 

https://www.elnashra.com/news/tag/حقوق+الفلسطينيين


 
 15/04/2018  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  40رقم )                  

       
 

13 
 

ــ س فــي الحصــوء علــى اقــوق اىخســان وقــرارات القمــم العر يــة التــي تجمــع علــى صــفة الالجــس واق 
 الحقوق كافة. 

طـــار اقتنـــاص الفـــرص واتســـترالء الطـــائفي الشـــعدو   علـــى أن الـــدعل يضـــع كـــالم باســـيا فـــي إ
لـى يب أخـر،  مـع اقتـراا اتختخابـات  إ ـافة إالعصب المسـيحي فـي وجـس مـ ا  لالستفادة من شد  

واشـــنطن. ويجـــب التـــ كير أن يـــ ا  ميركـــي لكســـب ود  يتقـــاطع  اســـب يـــؤتء  مـــع الكـــالم األكوخـــس 
ســرائيا  وخقــا ســفارة عاصــمة ى القــدم  رامــبدوخالــد تمــر يتــزامن مــع إعــالن الــرئيس األميركــي األ

لنكدـــة  70مــع الـــ كر، الــــ لـــى اســتعداده لالاتفـــاء بـــ لك تزامنـــا  إ إليهـــا  وصـــوت   تـــا أبيــببــالده مـــن 
 أيار المقدا! 15فلسطين في 

لــى التراجــع عــن موقفــس  و ــدأت حريصــين علــى قضــية الالجئــين باســيا إلــ ا  يــدعو الكثيــر مــن ال 
مـر ي الرسمي  للتعدير عن رفل ي ا األلى التحرط السياستصاعد مطالدات بأن تلجأ الفصائا إت

 س الحؤوء دون مثا مواقف كه ه في المستقدا.وأقل  
س عـن ذ عندما تسقا صفة الالجـ  إ  لسياسة كه هاليوم. ويجب التصد   مر ت يددو كافيا  لكن األ 

بلدنـــان  مــر يضـــر  يـــار جنســية الدلـــد المضــيف. ويـــ ا األخــر،  كاختالفلســطيني ســـيلجأ إلــى بـــدائا أ
دــة علــى لدنــاخي شــاما لمواجهــة األخطــار المترت   -طلــب اــوار فلســطيني   وعلــى الفلســطينيينيضــا  أ

الخطة األميركية في تهويد القدم وتصفية قضـية الالجئـين. ويجـب العمـا علـى تحصـين الموقـف 
الفلســطيني  خاصــة مــن قدــا القــو، الحليفــة لفلســطين  وعلــى رأســها اــزا    -السياســي اللدنــاخي

العالقـة الجيـدة فـي العمـوم التـي  ي ا الصـعيد ت سـيما فـي  ـا  ال   يقع عليس واجب التوسا على 
 تر طس مع العهد اللدناخي الحالي. 

د لهـــا عدـــر تســـريدات فـــي التمهيـــ رأ قـــد يـــتم  ة سياســـة تنفي يـــة علـــى األي ـــس إلـــى أن أويجـــب التند ـــ 
   ات قدا الولوج في تنفي يا على األرأ  وقد أطلـر باسـيا  الـولى  ومن  م تصريحالمرالة األ

خـ ار قـد ة رسمية  لتصريحاتس تلـك  عدـر مـا أدلـى بـس  جـرم إقوية معار ة  وخاص ردودا   لم يلر  
 .لى مايية السياسة التي سيأتي بها العهد على ي ا الصعيدر إيؤش  
 

https://www.elnashra.com/news/tag/دونالد+ترامب
https://www.elnashra.com/news/tag/القدس
https://www.elnashra.com/news/tag/تل+أبيب
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