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الــدوران فــي الحلقــة المفر ــة  فــي  ــ ا بوالمعيشــية علــى الســاحة اللبنانيــة  واالجتماعيــة ات السياســيةتســتمرا الملفــ
فــــي مجــــاة السياســــة الداخليــــة كر اســــة  ســــواء الســــاحة علــــى حالــــ  هــــذ  التعــــاطي امقليمــــي والــــدولي مــــع  بقــــاء

 كملف النزوح السوري  مع تغيارات طفيفة هنا وهناك. الملفات امقليمية في الجمهورية  أو

 
 ـ زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت: 1

ـــر ي  الفرنســـي فرانســـوا  ـــ تي زيـــارة ال ـــى لبنـــان  م   هوالنـــدت ـــة للزيـــارات الســـابقة للمبعو ـــة الخاصـــة لالتحـــاد كما إل ل
البنـك الـدولي والبنـك امسـالمي  األوروبي مو ريني  واألمين العام لألمـم المتحـدة بـان كـي مـون  ومعـ  ر يسـي 

إذ لـي  فـي لبنـان نفـ  وال اتفاقيـات تعـاون تجـاري  ؛ووزير الخارجية األلماني هامونـد نهايـة شـهر رذار الماضـي
مــا فــي األمــر أن فــي لبنــان قنبلــة ديمو رافيــة ســورية  وكــ ا  .قــاء بــ أو اقتصــادي  وال حتــى ر ــي  للجمهوريــة للا 

لتــ مين عــدم انتقالهــا إلــى الغــرب المجتمــع الــدولي   بمــزازرةمــ  أوروبــا مجتمعــة تتم ــ  بالنــازحين الســوريين  وتع
اعـدين بتقـديم و هـزالء إلـى لبنـان  داعمـين لجيشـ  واسـتقرار  األمنـي  و  يـ تي كـ ا   لـذلك .عمومًا وأوروبا خصوصـاً 

ال  ؛النـازحين علـى أراضـي   أعباء النـزوح  ولضـمان بقـاء ة ل  ليتمكن من االستمرار في تحما المساعدات الماديا 
م قــدا تحــد وا مــع المســزولين اللبنــانيين عــن مســاعدات ماديــة ت    ومــنهم الــر ي  الفرنســي الزا ــر  هــزالء بــ  إن كــ ا 

ســنوات  لتــ مين المســتلزمات الضــرورية للنــازحين  10ـ  3مــن  علــى شــك  هبــات لســنوات طويلــة تمتــدا  نللبنــا
للقــوةإ إن األزمــة طويلــة  مــنهم قتصــادية عــن لبنــان  فــي محاولــةالســوريين  والمســاعدة فــي تخفيــف األعبــاء اال

ن ة  و ومســتمرا  تعــاون لبنــان معنــا فــي هــذا المجــاة هــو الضــامن الســتمرار المســاعدات التــي تحتــوي فــي شــكلها ا 
ت إلــى تــوطين دا ــم للنــازحين  األمــر الــذي ومضــمونها علــى مشــاريع مشــبوهة  تهــدل إلــى تحويــ  النــزوح المزقاــ

 النازحين عن أوروبا. زالءه بعد شبحي  

ليومين متتـاليين  حيـث صـودل  وبقي في لبنان  16/4/2016إلى بيروت صباح السبت في  «هوالند»وص  
قــوات االنتــداب الفرنســي عــن ســوريا  فــي إشــارة رمزيــة يتقصــدها عــادة فيــ    فــي نفــ  اليــوم الــذي انجلــت وجــود 

ن الجــالء والزيــارة ال زالــت فرنســا دولــة فاعلــة فــي ملفــات زعمــاء الــدوة ال بــرل فــي العــالم  وك نــ  كــان يقــوةإ بــي
ز هذ  النتيجة الطريقة التي تعام  وعوم  بها الر ي  الفرنسي فـي  .سوريا ولبنان في خاصةو المنطقة   وقد عزا
 أهانهم هوالندأهان رزساء الطوا ف أنفسهم بالطريقة التي توافدوا فيها إلى مقرا إقامت   في حين أن  حيثلبنان  

ك المــاروني بشــارة الراعــي منفــردًا   ــم اســتقب  يــر عنــدما تعــاطى بــنف   قافــة االنتــداب معهــم  حيــث اســتقب  البطر 
 دون أن يلتقي ب ٍي منهم على انفراد  كما فع  مع الراعي. من رزساء الطوا ف الروحيين مجتمعين دفعة واحدة
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ستنسخة من حيث المضـمون واألهـدال عـن لقـاءات وتصـريحات المسـزولين لقاءات هوالند وتصريحات  كانت م  
ي وسـالم وبـبعا القيـادات قا ـد الجـيو والر يسـين بـرا باألوروبيين والدوليين الـذين زاروا لبنـان قبلـ   حيـث التقـى 

فقـد   ت تصـريحا فـي أمـا .م الدلهمية في جوار مدينة زحلة الذي ي وي نـازحين سـوريينفي مقرا إقامت   وزار مخيا 
د نــ  مــن مواجهــة امرهــاب  علــى مــا يضــمن األمــن واالســتقرار األمنــي واالقتصــادي للبنــان بشــك ٍ  هوالنــد شــدا يمكا

مليـون  25مـن بينهـا   مليون يورو للبنـان 100م علنًا عزم فرنسا تقديم ما قيمت    وتحديات أزمة النزوح السوري 
 يورو للجيو اللبناني.

أما في الش ن السياسي والر اسي تحديدًا فقد كان الفتًا أن هوالنـد رمـى ال ـرة فـي ملعـب اللبنـاني معتبـرًا أن علـى 
النواب اللبنانيين انتخاب ر ي  للجمهورية في أسرع وقـت ممكـن  علمـًا أن المهتمـين بالشـ ن الر اسـي فـي لبنـان 

مخـار  لألزمـة السياسـية والر اسـية فـي لبنـان ولـم  يعلمون أن فرنسا سعت بين طهران والريـاا وبيـروت ميجـاد
تفلــح فــي هــذا األمــر  وبالتــالي فهــو لــن يــدرك أ  ــر مــن  يــر  ارتبــاأ ملــف الر اســة فــي لبنــان ب زمــات المنطقــة 

ــز اهتمامــ  علــى هــواج  أوروبــا المتم لــة  هوالنــدوتســوياتها  وكــ ن  نفــا يــد  مــن ملــف ر اســة الجمهوريــة  وركا
 بالنازحين.

شـارة إلـى أنــ  وقبـ  يـوم مــن وصـوة الـر ي  الفرنسـي إلــى بيـروت تناقلـت وســا   امعـالم اللبنانيـة خبــرًا تبقـى ام
لـم ل ـن  .مفاد  أن الر ي  الفرنسي سيلتقي خـالة زيارتـ  لبيـروت ر ـي  كتلـة الوفـاء للمقاومـة الحـا  محمـد رعـد

ي لـ   األمـر الـذي يعطـى هـذا الخبـر يصدر عن حزب هللا ت  يد للخبر  وال عن السفارة الفرنسـية فـي بيـروت نفـ
لت المعطيــات وبــدأ الحــديث عــن لقــاء لــ  مــع أنــ  ومــع وصــوة هوالنــد إلــى بيــروت تبــدا  إالا  ؛بعضــًا مــن الصــدقية

حـزب  ل ـنا  .رزساء ال ت  النيابيـة مجتمعـين فـي اجتمـاع واحـد يحضـر الحـا  رعـد كـر ي  كتلـة الوفـاء للمقاومـة
حزب هللا منفردًا ـ أن الحـا  رعـد لـن يحضـر اللقـاء مم ا  تعاا من عدم لقاء هللا سراب لإلعالم ـ بما يشب  االم

 بالفع  حيث تغياب رعد عن االجتماع. حص وهذا ما  .الذي سيجمع هوالند مع رزساء ال ت  النيابية

 

 ة اإلسالمية... غير إسالمية:ـ القم   2

ة امسـالمية التـي أصـبحت فـي ذيـ  قضايا األما ة  فهذا معنا  أن تبحث في دولة إسالمية في قما  58أن تجتمع 
 شيء  وأخيرًا حتى في سمعتها. األمم في ك ا 

أن تجتمع هذ  الدوة في قماة إسالمية فهذا معنا  أن تعم  على تبر ة امسالم من امرهاب والقت  الذي يمار  
رهابهـــا  و « إســـرا ي »باســـم   وأن تســـعى لبلســـمة جـــراح فلســـطين وأهلهـــا  وأن تـــدين  ـــة  لـــديهاولويـــة األأن وا  خطا



 
 30/04/2016  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  10رقم )                  

       
 

5 
 

وليبيـا  وأن تـدعم المقاومـات العربيـة وامسـالمية بوجــ   ن ترفـع ال لـم عـن أهـ  الــيمن وسـوريةلتحريـر القـد   وأ
 ب لألعراا..ك للمقدسات  والمغتص  لألرا والمنته   المحت ا 

السعودية شـرعية العـدوان علـى مرت عليها  وأعطت المية تجاهلت فلسطين  إن لم نق  تآل ن القماة المسمااة إس
ة الـــداعم والعـــرال ولبنـــان  وأدانـــت إيـــران ةالـــيمن والفتنـــة فـــي ســـوري للشـــعب الفلســـطيني إن لـــم نقـــ  الوحيـــد   األوا

والـيمن  سـوريةالتـي يمارسـها حـزب هللا فـي « امرهابيـة»واستجابت لطلب السـعودية بددانـة مـا وصـفت  باألعمـاة 
وأعـداء هـذ   «إسـرا ي »زاة الشـوكة الوحيـدة فـي عـين  مـاأن هذا الحـزب كـان و  والعرال والدوة العربية  متناسية

 .األماة

ــة ب نهــاوعليــ    ــة اتحــاد  كانــت يمكــن وصــف القما اللــذين كانــا وصــمة   ابيامســالم وامســالم الوهاــ « شــمنة»قما
ـــة امســـالمية العـــار علـــى جبـــين تجربـــة امســـالم السياســـي  واللـــذين كانـــا ومـــا زاال الســـبب األوة فـــي تخلاـــف ا ألما

 وجهلها  وفي نش ة الفكر والتيارات امرهابية الت فيرية وال المية.

فلـم يبـ م مـن قضـية فلسـطين عنـد العـرب والمسـلمين فـي قمـم   ة امسـالميةلقد أصابت العدول العربية القماـ  نعم
ر في البيانـات الصـادرة  واختفـت  مكانهـا  وحـ ا   كعـدو« را ي إسـ»دولهم سول فقرة إنشا ية فل لورية شكلية  تت را

فة التي باتت حزب هللا  وبات التضامن العربي وامسالمي مرتبطًا بامجماع على إدانة حزب هللا وأعمال  المشرا 
ام في قامو   ى إرهابًا.سما العرب والمسلمين ت   حكا

 خطورة ما جرى في القم ة اإلسالمية؟ما 

ــا فــي  باســت ناء بنــدين ســعوديين   روتينيــة كانــت البنــود كــ ا  .14/4/2016اجتمــع قــادة الــدوة امســالمية  تركي
قـــدت مـــن أجلهمـــا؛ األوة إدانـــة ـــة امســـالمية ع    مـــا ســـماي حـــوة التـــدخ عـــربيين كانـــا محـــ ا الجـــدة  وكانـــت القما

حرال السفارة السعودية فـي طهـران ومشـهد  و   إدانـة حـزب هللا  نجحـتال ـاني اميراني في شزون الدوة العربية وا 
ــة الــذي قاطعتــ  إيــرانســعودية فــي مزامراتهــا  وأدر   البنــداال مــن  وتحفا ــت عليــ  كــ     ن فــي البيــان الختــامي للقما

 أدانت أعدا ها.« المسلمين» ألنواستبشرت « إسرا ي »وأندونيسيا  فهلالت  إيران ولبنان والعرال
 في: في القم ة وتكمن خطورة ما جرى 

بعد أن سعت لتحقي  إدانـة لحـزب هللا واتهامـ  بامرهـاب فـي الجامعـة العربيـة  اسـتطاعت أن   ـ أن السعودية 1
ن شكلية ـ لحزب ر مشروعها بتحقي  إدانة إسالمية ـ وا  هللا  األمر الذي يشكا  خطورة إضافية فـي المشـروع  تمرا

 ن الدولي واألمم المتحدة.إلى مجل  األم هذا نها من أخذ قرار امدانةسيمكا    ماالسعودي المعادي للحزب
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 وأداءسـمعة  إطـار شكا  نقطة سوداء فـي  ظ علي  العرالـ القرار الذي يدين إيران وحزب هللا معًا  والذي تحفا  2
ـــة امســـالمية والمـــزتمر امســـالمي  حيـــث أن العـــدول المذهبيـــة انتقلـــت مـــن جامعـــة الـــدوة  الفتاا ـــة ومصـــير القما

ــالعربيــة إلــى من مــة التعــاون امســال ــر لــ  أرضــية مي  مما ا يشــكا  نــذير شــزم حــوة المســتقب  الم لــم الــذي ت حضا
 .على امتداد العالم امسالمي الفتنة ال برل بين السناة والشيعة

ة المقاومـة التـي هزمـت المحتـ ا الصـهيوني إلـى رديـف لـداعو فـي امرهـاب    القرار خل  المفاهيم هذا ـ 3 فحوا
ل لسـعي دولـي وعـالمي الحـرب  لتشـم  ـ بـدعم إسـرا يلي ـ وهذا جوهر ما تسعى إلي  السعودية التي تريد أن تسـوا

 !على امرهاب حزب هللا

 مكـانمـع العـدو حـ ا  التواصـ ريع فتشـ ؛ـ القرار ي هر بوضوح انحرال الرزية امسالمية على مسـتول الحكـم 4
 والت فير.« إسرا ي »وتجريم المقاومة ح ا مكان تجريم   المواجهة والمقاطعة

ـام ل ـن فـي الوقـت نفسـ   فـدن ؛هـذا فـي الـدالالت فـي من مـتهم  يبــدو  المسـلمين قــادة العـرب فـي جـامعتهم  وحكا
تسـعى إليـ  السـعودية مـا  فمـا .أمـامهم مـن أحـداثأنهم يعيشون خـار  الواقـع  وال يجيـدون حتـى قـراءة مـا يجـري 

مـن الرمضـاء  كالمسـتغيثحتـى بـات هـزالء  يـدركون ذلـك؛مـن يسـيرون خلفهـا  وهم االنتقام البدوي  وك ا  هو إالا 
يـــران وســـوريا اليـــومبالنـــار ليســـوا فـــي موقـــع المهـــزوم أو المتراجـــع وال حتـــى المربـــك  علـــى عكـــ     فحـــزب هللا وا 

األولـى أميركيـة وال انيـة ت فيريـة  ومـا مـن  ؛المنطقة الـذين يقفـون علـى قـدمين مـن قصـب حلفا ها فيو السعودية 
لـــذلك  فالوكيـــ  الســـعودي أميركيـــًا  والمشـــغا  الســـعودي ت فيريـــًا   .مقاومـــات ذاتيـــة فعليـــة للســـعودية تســـتند إليهـــا

كــت مــا تحرا كلا  إكــةرا عمــ  و يفــي يجعــ  مــن الســعودية ون امهــا كالرجــ  الغــارل فــي الرمــاة المتح لديــ  كالهمــا
  ومرشــحي الر اســة أوبامــا مــن تصــريحات الــر ي  األميركــي  وهــذا مــا دلاــت عليــ  وقــا ع ك يــرة رقــًا..ازدادت  

 (إدارة ال هـــر)األميركيــة  والمضـــامين المســرابة حـــوة تحقيقــات أحـــداث الحــادي عشـــر مــن أيلـــوة  إضــافة إلـــى 
األميركيــة فــي مجلــ  األمــن الــدولي لمحاولــة الســعودية عــرا مســ لة تصــنيف حــزب هللا علــى قــوا م امرهــاب 

أن دًا  أن هـذ  المسـ لة ليسـت لعبـة  و فـاألميركيون يعرفـون جياـ .داعـو والنصـرةجماعـات العالمية كمـا هـو حـاة 
أو  )وحتــى صــيني( ن فيتــو روســيحــزب هللا لــي  يتيمــًا بــال أب أو أم حتــى تمــرا مســ لة تصــنيف  بامرهــاب دو 

 امقليمية. على الساحةالعب بارع مع حلفا    الحزب هوتداعيات  ير محسوبة  خاصة وأن 

 وحوار من أجل الحوار: الداخلي اللبناني: حكومة بال عمل.. ورئاسة معط لة.. ـ الوضع 3

حتــى أن  ؛اللبنــانيين علــى اخــتالل مشــاربهم بــات ســمة يجمــع عليهــا كــ ا  ا  المســتحكم بالدولــة ومزسســاتهالشــل
على خفايا األحداث باتوا على قناعة ب ن لبنـان بـات رجـاًل مريضـًا ال ي ـراد لـ  أن يشـفى وال ي سـمح لـ   المطالعين
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مـا  ما يحي  ب  وك ا  ر  كما دوة الجوار ـ ر م ك ا ًا  وعدم السماح بتفجا وت... بمعنى أن بقاء لبنان مستقر أن يم
شـــيء فـــي لبنـــان يجـــري بمقـــدار   فكـــ ا  .مـــردا  إلـــى إرادة دوليـــة خارجيـــة تقضـــي بعـــدم حصـــوة ذلـــكيعانيـــ  ـ 

جراءاتهم وسياساتهم وزياراتهم للبنان بميـزاٍن مـن   واألميركيون تحديداً  وك ا األوروبيين عمومًا  يزينون مواقفهم وا 
 ذهب؛ يسمحإ

 .يةداخ  سور  ـ لحزب هللا أن يقات  امرهاب على حدود لبنان وفي

 .المباشر دون الصدام ماـ للسعودية أن تشنا حربًا شعواء على حزب هللا تستخدم فيها ك ا الوسا   

بحـــ ا حــــزب هللا العقوبــــات األميركيـــة والقــــرارات العقابيـــة  ل ــــن دون المــــ ا بـــ من لبنــــان واســــتقرار   أن تصــــدرــــ 
 االقتصادي.

فتـ تي أوروبـا وأميركـا لتقـديم الـدعم والعـون والمسـاعدة   السـعودية الجـيو والدولـة اللبنانيـة وحـزب هللا «بتعاق  »ـ 
 للبنان وجيش .

دة بالوي  وال بور  فتوضع لها الحدود؛ حذار الم ا ب من لبنان وجيش  ووضع  أن ـ  ترفع السعودية الصوت مهدا
 االقتصادي.

جعلـت مـن مصـالح  و أوروبيـة وال مـن رحمـة أميركيـة  إنمـا مـن حسـابات  هـذا و يـر  لـي  نابعـًا مـن إنسـانية ك ا 
أوروبـا والغـرب إن  باتجـا ابـة خطيـرة شريكًا في صناعة أحداث المنطقة من جهة  وبوا  لبنان الصغير بجغرافيت  

أمـرًا بم ات اآلالل من جهة  انية  لذا كـان الحفـاع علـى االسـتقرار فـي لبنـان السوري لت إلى معبر للنزوح تحوا 
لضـرب االسـتقرار  افـي لبنـان اليـوم يمكـن اسـتخدامه وجـود عوامـ  عديـدةأو مطلبًا  ربيًا في هذ  المرحلـة  ر ـم 

 .في  األمني واالقتصادي

؟ ي سـوريةفـالعسـكرية الصـمت الغربـي عـن مشـاركة حـزب هللا هـذا ما سرا  إأن يتساءة ل  ذي لبا يح ا  إن ك ا 
هــذ  القــول فــي هــذ   «هــدوء»رذار علــى هــذ  المشــاركة  و 14 قــول  مــن ال بــ  مــا ســرا ســكوت الغالبيــة الع مــى

 سالح حزب هللا؟ قضية المرحلة تجا 

لمصــلحة قتــاة « إســرا ي »عــن قتــاة « انحــرل»أن حــزب هللا  يعتبــرفــالغرب  ؛إنهــا المصــالح الغربيــة إباختصــار
عــن  ةبالقتــاة فــي ســوري نغم مــن حــزب هللا   إوفــي أســوأ األحــواة .داعــو التــي باتــت خطــرًا علــى العــالم ب ســر 

 على حٍد سواء! (داعو)وهو في الوقت نفس  يستنزل قوا  ويستنزل  ؛«إسرا ي »قتاة 
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التــي فضــاًل عــن و   فــي بنيــة الدولــة اللبنانيــةالحاصــ  الترهاــ   ر ــم كــ ا  اللبنــاني  هــذ  الرزيــة هــي ســرا االســتقرار
عجزها والفراغ الحاص  في أعلى سلطاتها  والشل  الحاص  في عم  مزسسـاتها  باتـت تنتقـ  مـن فضـيحة إلـى 

. فال ــ ا تجــار بالبشــر  النفايــات ... إلــ (الفســاد فــي قــول األمــن الــداخلي  امأخــرل )امنترنــت  يــر الشــرعي  
فضيحة ويستفيقون على أخرل دون أن تص  التحقيقات  يحاضرفي العفاة  واللبنانيون ينامون على وال  ا  فاسد 

 .ملموسة إلى أيا نتا ج

 فلألسبوع ال الـث علـى .ر م قلاة امنتاجية  قناعة داخليةبالحكومة اللبنانية محاف ة على بقا ها بقرار خارجي  و 
 .ا فيـــة مقيتـــةالـــذي أخـــذ أبعـــادًا ط  الخـــالل القـــا م حـــوة جهـــاز أمـــن الدولـــة لتـــوالي تجتمـــع الحكومـــة فـــي  ـــ ا ا

ومعها حـزب هللا ضـمنًا وبعـا   لت خلف ر ي  الجهاز اللواء جور  قرعة  وحركة أم فاألحزاب المسيحية ت تا 
ام ر ـي  الحكومـة تماـ «المسـكين»وحـد   ؛ت تلوا خلف العميد محمد طفيلي نا ـب ر ـي  الجهـاز  ي حلفاء نبي  برا 

عاجزًا عن فع  شيء سـول تطييـب الخـواطر والسـعي لعـدم تـ  ير هـذ  القضـية علـى وحـدة الحكومـة  وقفسالم 
 واستمرارها.

ة  وع طا   ة لــت ب حــث هــذا الموضــوع لســاعات عـــدا   ر ـــم أن واألزمــة ال زالــت قا مــةجلســات للحكومــة بســـبب   عــدا
افة إلــى الفضـا ح والنــزوح الســوري إضـ  المشـا   المعيشــية الداهمـة والخطيــرة تحاصـر الدولــة والشــعب فـي لبنــان

الطبقـة السياسـية واسـتهتارها بمشـاعر واحتياجـات المـواطنين  سـطحياة  على والمخاول األمنية  األمر الذي ي دلا 
 المشا   األساسية ة لح ا عجز هذ  الطبقة السياسية عن الدخوة في محاوالت أو مساعي جديا على من جهة  و 
 .في البالد

 اهرها محاربة الفساد   األطرال السياسية تلج  إلى التغطية على هذا العجز من خالة مسرحيات وجدنا  لذلك
إلهــاء الشــعب  بهــدل وباطنهــا الحقيقــي خالفــات علــى الحصــي أو الصــالحيات أو األحجــام أو الو ــا ف  أو

الحــزب التقــدمي نهــاد المشــنول  و ومــا الخالفــات التــي طفــت علــى ســطح األحــداث بــين وليــد جنــبالأ و . اللبنــاني
بعـا مـن  إالا   شترا ي وعبد المنعم يوسف  وحتى ملف ال اميرات في بلدية بيروت وملف امنترنت ... إل ام

ـــــة  هـــــذ  المســـــرحيات التـــــي ســـــتنتهي بتقاســـــم الحصـــــي أو تســـــويات دون حصـــــوة المـــــواطن اللبنـــــاني أو الدول
 على أيا مكاسب. (ومزسساتها)

 ـ االنتخابات الرئاسية: 4

د ك ا  على   المبعو ين الدوليين والرزساء الذين يزورون لبنان والسفراء األجانب في   في تصريحاتهم العلنية يشدا
ل ـن هـزالء جميعـًا يـدركون أن التشـابك امقليمـي والـدولي فـي لبنـان والمنطقـة  .ضرورة انتخاب ر ي  للجمهورية
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ال ب  إن بعا األوساأ السياسية  .ليوموحولهما  هو السبب الر يسي في عدم انتخاب ر ي  للجمهورية حتى ا
دون فــي اللقــاءات المغلقــة علــى حفــظ األمــن واالســتقرار   النافــذة فــي لبنــان تقــوة إن األميــركيين واألوروبيــين يشــدا

يات الخطـر امرهـابي علـى حـدود   وعلـى تـ مين مسـتلزم اسـتيعاب لبنـان  وعلى مساعدة لبنان على مواجهة تحـدا
ال بـ  إن أحـد المسـزولين  ؛غفلـون قضـية انتخـاب ر ـي  للجمهوريـة ك ولويـةوي    راضـي للنازحين السوريين علـى أ

ي إلـــى ضـــرب األميـــركيين الـــذين زاروا لبنـــان  قـــاة بصـــريح العبـــارةإ إذا كـــان انتخـــاب ر ـــي  للجمهوريـــة ســـيزدا 
 مشا   كبرل في لبنان  فاألفض  عدم حدو  . وحدوثاالستقرار األمني 

ة ر اســة الجمهوريــة  حتــى  ويبــدو أن  البيــة األطــرال السياســية فــي لبنــان قــد استســلمت للفــراغ الحاصــ  فــي ســدا
ت جيــ  جلســة انتخــاب الــر ي  لعــدم  خبــراســتمرار الفــراغ الر اســي أمــرًا عاديــًا  إلــى درجــة أن  حــوةبــات الحــديث 

م  ولـم ي خـذ أ  ـر مـن نصـف دقيقـة مرا كخبر عادي جدًا في وسا   امعال« 38»ا تماة النصاب في الجلسة 
 من نشرات األخبار الر يسية.

جاء على لسان ر ي  حزب ال تا ـب  وهو ون ل  خلفيات هامة في الموضوع الر اسي تصريح واحد يمكن أن ت
والــــذي اســــتنكر فيــــ  حصــــر الترشــــيحات لر اســــة الجمهوريــــة باألقطــــاب   22/4/2016  بتــــاري  ســــامي الجمياــــ

معتبــرًا أنــ  مــن المفيــد كســر هــذا االحت ــار ـ لمصــلحة    (عــون ـ جعجــع ـ فرنجيــة ـ الجمياــالموارنــة األربعــة )
دًا مجموعـة مـن األسـماءو   ين لديهم احترامهم ووجودهم في الشارع المسـيحي واللبنـانيحين مستقلا مرشا  مـن   معـدا

صــهر الجنــراة ميشــاة »والعميــد شــام  روكــز  حنــين بيــنهم الــوزير الســاب  زيــاد بــارود  النا ــب الســاب  صــالح 
 «...عون 

 والالفت في هذا التصريح ما يليإ

 ـ أن  أتى من حليف سعد الحريري المسيحي. 1

 يًا اسم الوزير الساب  جان عبيد.ـ أن  استبعد كلا  2

باســت ناء شــام  روكــز الــذي أعطــا    ـ أنــ  ســماى العديــد مــن األســماء دون ألقــاب أو امتــداح أو تعريــف بهــم 3
 ة النا  ل ... إل .امتدح  ب خالق  وسيرت  الحسنة ومحبا صفة العميد  و 

ديكـور لطـرح اسـم شـام   مجـرادرت كانـت األمـر الـذي يجعـ  ـ وفقـًا لمعـايير علـم الـنف  ـ أن األسـماء التـي ذك ـ
 روكز.
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المحر  فـي وضـع  السياسـي والمـادي والرا ـب بقـواة العـودة لر اسـة الحكومـة  بـات يعتبـر   ـ أن سعد الحريري  4
ا سابقًا قد أوردنا أن الحريري ير ب وكنا  .شيح  لسليمان فرنجية عب ًا علي  لقناعت  بعدم إمكانية نجاح تسويق تر 

 شام  روكز.  بطرح اسم روكز لر اسة الجمهورية محرا  ميشاة عون ودفع  للتراجع عن ترشيح  لصهر 

ــ ال انيـة مــن مسلســ  الحريـري باالتفــال مــع   لـي  ســول الخطــوة فــدن مــا طرحـ  ســامي الجمياــ  ا سـب انطالقـًا مما
ي عــن ترشــيح فرنجيــة لصــالح شــام  روكــز  وتحقيــ  تســوية ت حــر  عــون وحــزب هللا معــًا  وت وقــع   للتخلاــالجمياــ

ســمير جعجــع فــي مــ زل حقيقــي مــن خــالة إخراجــ  مــن لعبــة القــدرة علــى تســمية الرزســاء  وبالتــالي تحقيــ  مــا 
 سة الحكومة.يصبو إلي  الحريري بالعودة إلى ر ا

ي عـن فرنجيـة  حيـث أ ـد فـي تصـريح الحريـري خطـوة جري ـة فـي التخلاـ اخطـ    هـذ وبالتزامن مـع خطـوة الجمياـ
اب  حتــى ولــو كــان ر ــي  للجمهوريــة إذا ا تمــ  النصــاب فــي مجلــ  النــوا  علنـي  أنــ  ال مشــكلة فــي انتخــاب أيا 

 !الجنراة ميشاة عون  وعندها سنقوة ل  مبروك جنراة

ــهــذا ال ــال حتــى ولــو كــان هــذا   ي النتخــاب ر ــي  للجمهوريــةتســوية تــزدا  د معالنــ  القبــوة بــ يا م للحريــري يمها
 ل ن السزاةإ أيا تسوية سيقب  بها الحريري؟ .ي عن دعم  لترشيح فرنجيةالر ي  الجنراة عون  والتخلا 

كومــة ـ ألســباب ك يــرة إن الهــم الر يســي المســيطر علــى ســعد الحريــري هــو العــودة إلــى ر اســة الح  فــي الحقيقــة
بـات   يعتبر أن ترشيح  لسليمان فرنجية لـم يـنجح  وأنـ وأفدن الحريري يشعر   لذلك .لت في قراءات سابقةف صا  

التســوية مــع حــزب هللا والجنــراة عــون النتخــاب  دخــوةنــ  مــن عب ــًا  وأن عليــ  الســعي ميجــاد المخــار  التــي تمكا 
 إهي  ال ةحتى اآلن خيارات الحريري و  .فصاحب الحاجة أرعن ؛ر ي 

 بدعالن  القبوة بشام  روكز. عون  ـ إحرا  الجنراة 1

ح رخر يقب  ب  الجميع وي   2 ي  عون مقاب   من في الحكومة وقـانون سما ـ التواف  مع عون وحزب هللا على مرشا
 االنتخابات لعون.

 ـ انتخاب عون ر يسًا للجمهورية ضمن تسوية أيضًا. 3

ل ــن ال يبــدو أن . الممــرا املزامــي لالنتخابــات الر يســية أو هــوعــون ر يســًا   ســيكون فــي االحتمــاالت الــ الث  و 
  ليبقى االحتماة ال الث الوحيد الذي يمكن لعون القبوة بـ  ـ مرحليـًا النجاحلين لهما نصيب من االحتمالين األوا 

ًا لعـون ـ كـان قـد ع ـرا سـابقًا ـ بانتخابـ  ر يسـًا خـيختـرع الحريـري ورخـرون معـ  عرضـًا مفخا   لـذلك .علـى األقـ 
ن رفضها قالوا عن  إن  يعط  البلدلسنتين فق  ضمن تسوية م علا  أن هذا الطرح  إالا  .بة. إن قب  عون احترل  وا 

 م بدطالق .ه  وكذلك فع  من اتا   د ميتًا  ألن عون رفض يت  ول  ر م جدا 
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 بر ي والجلسة التشريعيةـ  5

نبيـــ  بـــراي عصـــًا ســـحرية  ل نـــ  بالت  يـــد يملـــك القـــدرة علـــى المنـــاورة فـــي الوقـــت  ر ـــي  مجلـــ  النـــوااب ال يملـــك
والشــك  الصــحيح  فبعــد اتهامــ  مســيحيًا بعــدم المي اقيــة فــي الــدعوة لتشــريع الضــرورة لغيــاب  البيــة  .الصــحيح

ن المســيحي عنهــا ال تا ــب(  وعلــى الــر م مــن أن بــراي المتم ــ  بـــ)التيار الــوطني الحــر والقــوات اللبنانيــة و   المكــوا
مكانيــة تحقيــ  النصــاب القــانوني لهــا «تشــريع الضــرورة»يعتقــد بمي اقيــة جلســة  رمــى   علــى الــر م مــن ذلــك ؛وا 

مـن يعنـيهم األمـر أنـ  لـم يصـ  بعـد إلـى حـا    وأوص  رسـالة ل ـ ا   همي الر ي  براي ال رة الملتهبة في وج  متا 
ر لحـــ ا األزمــات بشــك  يحـــافظ علــى الدولــة ومصـــلحة ى فـــي موقــع المبــاد  مســدود  ولــن يصــ  إليـــ   وأنــ  ســيبق

قــ  فــي مــزتمر صـــحافي قصــير لــم يتجـــاوز هــذا اســتطاع بـــراي أن يحقا  المــواطن وصــيغة العــيو المشـــترك  كــ ا 
ـــ  25/4/2016الخمـــ  دقـــا   بتـــاري     لجلســـة تشـــريع الضـــرورة حيـــث لجـــ  إلـــى ربـــ  نـــزاع مـــع الفريـــ  المعطا

إذا كـــان تعطيـــ  انتخـــاب الـــر ي  ســبب  المقاطعـــة فلســـت أنـــا مـــع  إمســـزوليات   قـــا اًل لهـــذا الفريــ ووضــع  أمـــام 
ذا كنت أدعو لتشريع الضرورة فالسبب مصلحة المواطن والدولة .أقاطع ذا كناـ .وا  ا ال نقـدر أن نحقاـ  النصـاب وا 

ذا كنــتم تريــدون  .  البلــد والتشــريع فيــ النتخــاب ر ــي  فهــذا ال يعنــي أن نعطاــ قــانون االنتخابــات قبــ  التشــريع   وا 
اب مقـرار القـانون مـة للـذهاب بواحـد أو ا نـين منهـا إلـى الهي ـة العامـة لمجلـ  النـوا لوا لنقـاو القـوانين المقدا فتفضا 

دًا أمــام اللجــان المشــتركةرمــى بــرا  . لقــدالــذي يــتم التوافــ  عليــ  اللجــان  طالبــًا كــ ا م    ي كــرة قــانون االنتخــاب مجــدا
ألن الخارطـة   او القوانين الموجودة التي يجب أن يكون العدد األ بر منها قد ذهب أدرا  الرياحاالجتماع لنقب

وبالتـــالي فـــدن التمســـك  ؛وهـــي فـــي حالـــة مـــوت ســـريري   رذار تحتضـــر 14و 8 قـــول  والتقســـيمات السياســـية بـــين
 على امطالل.  في محلا يكن لم  (رذار 14و 8بين فريقي )بقوانين مقترحة رسمت بهدل من يربح على من 

ال ب  استيعاب  ؛بادرًا لطرح الحلوة والمبادرات  وقادرًا على إحرا  الجميعللمي اقية  وم   حارساً دًا  هر براي مجدا 
فدن نجحـوا ـ وهـذا  .منهاء ملف قانون االنتخاب ي جع  ال ت  النيابية واألحزاب تصطفا طرح  برا  فما .الجميع

ن فشلوا سيقوة لهـم ي مستبعد ـ سيكون الفض  للر ي  برا  ـ إوا  لوا إلـى التشـريع ألنـ  ال يجـوز تعطيـ  الـبالد تفضا
 ومصالح النا  ألنكم  ير قادرين على التواف  على قانون لالنتخابات النيابية.
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وزارة الخزانـة األميركيـة   اسمًا ألشخاي وشـركات ومزسسـات هـي حصـيلة التحـديث األخيـر الـذي أصـدرت  99
  وفقًا لقانون العقوبات الذي أقرا  ال ونغر  األميركي ووقاع  الر ي  بـاراك أوبامـا نهايـة العـام الماضـي  والمتعلاـ

 بفرا عقوبات مالية على حزب هللا.

بهـــا مســـبقًا.  نفالتـــدابير األميركيـــة المتعلقـــة بالقـــانون المـــذكور ليســـت إجـــراءات معلنـــة بال امـــ   وال يمكـــن الـــت ها 
دخاة  ـ  اسمًا ألشخاي وشركات ومزسسات من مختلف القطاعات 99وا  لة عـن مع ذكر تفاصـي  دقيقـة ومفصا

العنـــاوين فـــي لبنـــان والخـــار   وتعـــداد نشـــاأ هـــذ  الشـــركات فـــي عـــدد مـــن الـــدوة  وحتـــى أرقـــام جـــوازات الســـفر 
األميركيـة اتخـاذ  فـي مالحقـة األسـماء  ها تعطي لمحة عن التوج  الذي تنوي امداراتللشخصيات المذكورة  كلا 

ال أحــد قــادرًا علــى   «رســمياً »الـواردة فــي الال حــة الطويلــة. وعلــى الــر م مــن أن هـذ  الال حــة محصــورة بــالحزب 
ز بمــا قــد شــرايين  الحيويــة. كمــا ال يمكــن التنباــ الــت هن بمفاعيــ  ذكــر هــذ  األســماء وانعكاســها علــى الحــزب بكــ ا 

 ميركية في تنفيذ تدابيرها أو في التوسع الحقًا من خالة اتخاذ خطوات إضافية.قب  علي  الخزانة األت  

فـــدن   مســتول المالحقــة األميركيــة لتنفيــذ القــانون جديــدة فــي أيا وقـــت  تبعــًا ل اآلن  مــع احتمــاة إضــافة أســماء
هـا. بهـذا قـانون ولـي  كلا واحـدة مـن أدوات تنفيـذ الالمـذكورة  هـا. وقـد ت ـون الال حـة التدابير امجرا ية لم تعلـن كلا 

تها بحســـب المالءمـــة « عمليـــة ابتـــزاز»بم ابـــة « المراســـيم التطبيقيـــة»المعنـــى  ســـت ون  قـــد تطـــوة أو تقصـــر مـــدا
د موعــد نهــا ي  إمــا لوقــف القــانون كمــا هــو العــرل مــع أيا   السياســية لواقــع التعامــ  مــع حــزب هللا  إلــى أن يحــدا

 سماى.ر م   ي قانون أميركي  أو االستمرار ب  إلى أج ٍ 

لمـا صـدر حتـى اآلن  باعتبـار ذلـك خطـوة أولـى علـى  «مطم نـة»وهذا يعنـي أنـ  مـن المبكـر اسـتخالي نتـا ج 
طريــ  تنفيــذ القــانون. علمــًا أن مســاعد وزيــر الخزانــة األميركيــة لشــزون تمويــ  امرهــاب دانيــاة  اليــزر ســيزور 

وهو سب  أن زار بيروت في رذار مـن العـام  .ون ين في رليات تطبي  القانأيار للبحث مع المعنيا  شهر لبنان في
 .2015الماضي 

يـةإ مـاذا لـو خـاا أمام هذا الواقع  يصبح خوا حزب هللا لالنتخابـات البلديـة تحـت المجهـر  وسـ  أسـ لة جدا 
الحزب االنتخابات ب سماء قد توضع الحقًا تحـت الشـبهة بحسـب القـانون األميركـي  فـ ين يصـبح الفصـ  عمليـًا 

ة بلديــة يترأســها شــخي فــاز فــي االنتخابــات البلديــة علــى لــوا ح حــزب هللا  واآللياــ أليا  العــامين المــاة وواقعيــًا بــ
 التنفيذية للقانون األميركي؟

ـــ ن تربطـــ  عالقـــة مـــا بمـــن ورد اســـم  بـــاللوا ح بـــاللوا ح األميركيـــة األخيـــرة؟ وهـــ  يمكـــن ومـــاذا لـــو فـــاز أحـــد مما
ـما في وال سيا   الحتماالت من هذا النوع حين بعا البلديات المعروفـة بوال هـا لحـزب هللا  أن تضـع هـزالء المرشا
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يخــوا الحــزب االنتخابــات البلديــة بوجــو  حزبيــة أو أن  وهــ  يمكــن تبعــًا لــذلك أالا  ؟تحــت معاينــة أميركيــة دا مــة
لبلديـة ال يقلا  سياسيون من أهمية هذ  االحتمـاالت  واالنتخابـات انها لمصلحة حلفا   في حركة أم ؟ يتخلى ع

 اهريًا على   أوة استحقال داهم يمكن أن يت  ر بهذ  العقوبات  ر م أن حزب هللا ال يزاة حتى اللح ة يتعام 
 األق   كما لو أن شي ًا لم يحص .

القــانون األميركــي  قــد يكــون علــى درجــة عاليــة مــن  هــذا اءقب  عليــ  لبنــان  ال حــزب هللا وحــد   مــن جــرا فمــا ســي  
تـداوة حاليـًا حـوة وضـع أحـزاب مسـيحية علـى تمـا  وتقـاطع مـع حـزب ننسـى ت هنـات ت   الخطورة. من دون أن

صـناف ب نهـا علـى أشخاي وأحزاب ومزسسـات يمكـن أن ت   هللا. ومن يضمن احتماة عدم تقديم شكاول في ح ا 
قمـيي »ي ة القـانون األميركـصلة بحزب هللا ماليًا واقتصاديًا  ما يفتح الباب أمام اجتهادات وهـواج  أن يتحـوا 

قليميًا؟ إيتذراع ب  خصوم حزب هللا« ع مان  لبنانيًا وا 

ا قـد يسـل   هـذا إ هـ  يتغاضـى عماـمماـا يحصـ  ل ن المحور األساسي للمداوالت السياسية هـو موقـف حـزب هللا
حة رليات  التنفيذية  بعدما أصبح واقعـًا ملموسـًا  وبـدأت مفاعيلـ  بـال هور تباعـًا؟ وكيـف يمكـن للسـا القانون بك ا 

ــ ــع هــذ  امجــراءات ت با  ا  تبعــات سياســية  وليســت اقتصــادية فحســب  إذالداخليــة أن تتحما تــت الخشــية مــن توسا
 عها تدريجيًا؟وتفرا 

ل مـن أن ت ـون العقوبـات األميركيـةأحد السياسيين الجـدا  دفع ذلك ك ا  الوجـ  اآلخـر  األخيـرة هـي يين إلـى التخـوا
 ببند  المتعل  بحزب هللا. 1559للقرار 

 
 تهديٌد لحزب هللا بلهجة فيها غزل« إسرائيل»ـ   7

م مســزوة ســورية   23/4/2016الــذي ي رمــز إليــ  بـــ)و(  فــي   فــي شــعبة االســتخبارات العســكرية امســرا يلية قــدا
ة حزب هللا ودور  المستقبلي  ب بعاد سياسية واسـتراتيجية بالغـة األهميـة  للمرة األولى تقديرات أمنية وعسكرية لقوا 

أن ت ون مقصودة وتهـدل إلـى  وأن م   هذ  التقديرات عن هكذا مسزوة  في هكذا وضع  ال يمكن إالا خاصة 
 نة  حيث اعتبر أنإتحقي  أهدال معيا 

بعدما تجاوز بناء قدرات  الصاروخية من الناحية ال ميـة   فهو .ة األولى فعاًل إلى درع لبنانة للمرا حزب هللا تحوا 
ــز بــر  ممــا المــدل األطــوة وقــدرات التــدمير األ ة و تطــوير قدراتــ  مــن الناحيــة النوعيــة  لجهــة الدقاــ علــىاآلن  يركا

فـي الحـرب المقبلـة  وردعهـا بالتـالي عـن الـدخوة « إسـرا ي »سيجع  حزب هللا قادرًا على جبايـة  مـن كبيـر مـن 
وخبـرات قتاليـة مـن  إمكاناترا م أن حزب هللا  مشيرًا إلىكهذ  مدرا ها المسب  بال من الذي ستدفع    في حربٍ 
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ة خالة مشاركت  في الحرب السورية التي أعطت الحزب قدرات كبيرة ووضعت  فـي المكـان الصـحيح ليكـون للمـرا 
 األولى حاميًا للبنان.

يث يدور عن معركة لي  بعدما كان الحد»المسزوة االستخباراتي امسرا يليإ  قاة وفي الش ن المتعل  بسورية 
 ؛«ي دورها كدولـة  إلى تسوية  تعود بموجبها سوريا لتزدا ن حوة احتماة التوصات الحديث يدور اآلب لها أف  
 «.إن تسوية كهذ  لن ت ون ممكنة من دون روسيا  التي ستحافظ على مصالح إيران وحزب هللا»وتابعإ 

 منــ والهــدل   رفيــع يــ تي فــي لح ــة مفصــلية  ومــن مســزوة اســتخباراتي «االســتراتيجي» امســرا يلي هــذا ال ــالم
ة  ألوة مرا  نة للتسوية. فبعد أيام على عقد اجتماع ة ت ون رسا   اعترال بالعجز  ودعوة مبطا إيصاة رسا   عدا

  وبعـد «إسـرا يلية»أن الجـوالن أرا  نتنيـاهو مجلـ  الـوزراء امسـرا يلي الجتماعـ  الـدوري فـي الجـوالن وا عـالن
 بقيصر روسيا  ي تي هذا ال الم حاماًل مع  المعاني التاليةإ إلى موسكو ولقا   األخيرأيام على زيارة 

تراقب بدقة تطوار قدرات حزب هللا  وتعترل بحجم خطورتها عليها  وال من الباهظ الذي ستدفع  « إسرا ي »ـ  1
 في أيا حرب مقبلة.

ة إلــى حــاٍم للبنــان ألوة مــرا « إســرا ي »ـ  2 حــزب هللا االهتمــام  ة  فــي محاولــة لــدفعتعتــرل بــ ن حــزب هللا تحــوا
ـــ « إســـرا ي »وفـــي التصـــريح تلميحـــات إلـــى أن  .«إســـرا ي »ي عـــن تهديـــد بمحاربـــة امرهـــاب فـــي ســـوريا  والتخلا

 ة لالعترال بقواة الحزب ووجود  إذا تخلى عن قتالها لمصلحة قتاة التطرال.مستعدا 

  لـذا .حـرب قادمـة خطرًا عليهـا فـي أيا  تعتبر تنامي قدرات حزب هللا القتالية وأسلحت  كمًا ونوعاً « إسرا ي »ـ  3
 ليست في وارد إعالن الحرب على حزب هللا عسكريًا في المرحلة الراهنة على األق . هي

زب هللا دورهمــا ونفوذهمــا فــي بالــدور الروســي  وتعتــرل بــ ن روســيا ســتحفظ ميــران وحــ تعتــرل« إســرا ي »ـ  4
دورهـا كدولـة. وهـذا  وسيا مصراة على تسوية تعيـد لسـوريةوأن ر   خابت سورية  وتعترل ب ن رهاناتها في سورية

 على نتا ج زيارة نتنياهو األخيرة إلى روسيا. يدةا 

 فـــدن  لـــذلك .دور  فاعـــ  بعـــد أيا تســـوية فـــي ســـوريا والمنطقـــةأن و   تقـــرا بـــ ن حـــزب هللا بـــالٍ « إســـرا ي »ـ  5
 األسلحة لحزب هللا. في أيا تسوية قادمة تقليي تدفا  ستطلب من روسيا وسورية« إسرا ي »

ف مـع الـدور الروسـي المتنـامي فـي المنطقـة ومـع المعـادالت الجديـدة التـي سـت هر بـدأت بـالت يا « إسـرا ي »ـ  6
هـو رفـع للسـقف امسـرا يلي فـي  يلي بشـ ن الجـوالن السـوري المحتـ رفـع السـقف امسـرا  ولعـ ا  .نتيجة هـذا الـدور

 بعين االعتبار.« را ي إس»تسويات المنطقة ال برل  وضرورة أخذ أمن 
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 تبني سدودًا لمنع تسل ل حزب هللا:« إسرائيل»ـ  8

أمتـار علـى طـوة  6إلـى  3يواص  جيو االحتالة امسرا يلي بناء تحصينات على شك  جدران ودشم بارتفـاع 
 ي لمنــع حــزب هللا مــن احــتالة مســتوطنات قريبــة مــن الحــدود فــي أيا ة التصــدا الحــدود مــع لبنــان  فــي إطــار خطاــ

صـها تهديـد نا ـب ر ـي  أركـان الجـيو ة  يلخا ويتزامن ذلك مع تهديدات إسرا يلية مستمرا  .مواجهة عسكرية مقبلة
رًا محـذا   «قل  إسرا ي  من قدرات حـزب هللا العسـكرية»التي أ د فيها  21/4/2016امسرا يلي يا ير  والن في 

رًا التهديــدات امســرا يلية باســتهدال   «حــرب حقيقيــة»العســكرية قــد يقــود إلــى  الحــزبمــن أن تنــامي قــدرات  مكــرا
 لبنان في أيا حرب قادمة. المدنيين والبنية التحتية في

 

 ـ الفضائح في لبنان ... تابع: 9

ا قــد تحــد نا عــن المكيــدة التــي ينصــبها عبــد نترنــتإ قبــ  الصــحف  وقبــ  كــ  وســا   امعــالم  كناــ* فضــيحة ام
فضــــا ح ملــــف  ة فــــي كــــ ا وأن يوســــف هــــو الفاســــد والمفســــد األوا   المــــنعم يوســــف للجميــــع فــــي ملــــف امنترنــــت
ويعـود الفضـ  فـي كشـف  .نت  األحداث في األيام القليلـة الماضـيةاالتصاالت وامنترنت في لبنان... وهذا ما بيا 

حقيقة عبد المنعم يوسف وفساد  إلى مخابرات الجيو اللبناني التي تابعت ملف يوسف وشريك  توفي  حيصو  
 .طين فــي فضــيحة امنترنــت  يــر الشــرعيقــام بتشــوي  ســمعة الجــيو وقا ــد  ووصــفهما ب نهمــا متــورا ألن يوســف 

ومن المتوقع أن يدفع يوسف وشريك  ال من في تجاوزاتهما ومحاولتهما احت ار امنترنت في لبنان  فمـن الطمـع 
 قـع مــع حيصــو فــي شــرا مـا قتــ   فيوســف فــتح الملـف للقضــاء علــى الشــركاء المنافســة لتوفيـ  حيصــو  فــدذا بــ  ي

 أعمالهما.
من المفيد جدًا إجراء دراسة منفصلة لهذا الملف والتجاوزات التي في  كنموذ  لتحكم المافيات في الدولة تنوي : 

 والمزسسات ومصالح المواطنين في لبنان.
النفايـات  تسـوية أزمـة النفايـات جـاءت أسـوأ مـن اسـتمرارها  حيـث سـيتم نقـ  كـ ا  * بيـروت غارةـة فـي الـروائ :

والناعمـة علــى المـدخ  الجنــوبي  (ال وسـتا برافــا) المترا مـة علـى مــدل  مانيـة أشــهر مـن عمــر األزمـة إلـى مكــبا 
ة شوارع بيروت إلى ممر للشاحنات الملي ـة بالنفايـات  لبيروت  في عملية ستستمرا   ال ة أشهر  األمر الذي حوا

 (ال وسـتا برافـا)توقـع أن يصـبح مكـبا وي   .يهـة لـياًل ونهـاراً لهـا  فـي  ـ ا انتشـار للـروا ح ال ر  ومداخلها إلـى مكـبٍ 
ث لم تشهد  العاصمة بيروت في تاريخها.  مصدرًا لتلوا
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 * نفايات نهارًا وقمح لياًل!

ونتيجـة الطلـب ال  يـف علـى الشـاحنات بسـبب الحاجـة لنقـ  النفايـات  دفع الطمع أصحاب الشاحنات في لبنان 
ــياًل والقمــح إلــى  المترا مــة ل مانيــة أشــهر متواصــلة و يــاب الرقابــة  إلــى اســتخدام شــاحناتهم فــي نقــ  النفايــات ل

 عــاً   ل ــن جلاــ  كــان تميي«تــويتر»المطــاحن نهــارًا. هــذا الموضــوع أ ــار  النا ــب وليــد جنــبالأ فــي تغريــدة لــ  علــى 
 طالع الرأي العام اللبناني على الحقيقة.للقضية على المستول الرسمي دون إ

 األمن الداخلي: ةوى  فضيحة سرةة تعويضات العسكريين في*

تم الت فـي تزويـر مسـتندات  وسـرقة   تتدف  المعطيات يومًا بعد يوم عن فضا ح جديدة في قول األمن الداخلي
ـع تعويضات العسكريين والمساعدات الطبيا  ة  وتزويـر فـواتير المحروقـات  وشـراء قطـع الغيـار ل.ليـات... وتتوسا

ر ـــم أن   ون أصـــابع اليــدالمعتقلـــون علــى خلفيـــة هــذ  القضـــايا ال يتعــدا فيمــا ة  و االتهامــات واالتهامــات المضـــادا 
أســـوأ مـــن الفضـــيحة  باتـــت ل ـــن الفضـــيحة فـــي المعالجـــة .ولـــة وصـــلت إلـــى الم ـــاتاألســـماء المشـــتب  بـــ  والمتدا

 التسازةإ لنا األصلية  إذ يح ا 

 ـ ما هو دور قيادة قول األمن الداخلي؟

 حا م؟ـ من هي الشركات التي كانت متواط ة ولماذا ال ت  

 ـ ما هو مصير األمواة المسروقة؟

هــي المــواطنين يعرفــون أن قــول األمــن الــداخلي  وكــ ا   منــذ ســنوات الملــف اليــوم ر ــم أنــ  قــا م هــذا لمــاذا فــتحـــ 
 المحاور في طرابل . مسلاحي ع األسلحة علىا  إلى المدير العام الذي كان يوزا من الدرا  إجهاز فاسد

يـًا  ألنـ  تطـاوة علـى تح بغطاء من سعد الحريري لحـرل اسـم أشـرل ريفـي كلا ف   المذكور البعا يزكد أن الملف
 من جهة  وألن  سعى للتواص  مع أمراء السعودية دون علم الحريري من جهة  انية. «عيمالشي  الز »

 
 أمن الدولة: خالفات إدارية واتهامات بالفساد جهاز ـ 10

فتــرا وفقــًا لتســميت  أن يحمــي الدولــة تحــوة إلــى أزمــة عاصــفة علــى الصــالحيات بــين الجهــاز األمنــي الــذي ي  
قرعة ونا ب  العميد محمد الطفيلي  وتطوارت الخالفات امدارية والشخصية ـ كما مدير عام الجهاز اللواء جور  

وبـداًل مـن تحويـ   .والفساد والتعطي  ةالملفات ـ إلى سياسية وطا فية واتهامات متبادلة بالسرق هو الحاة في ك ا 
  وسـرقة المـاة العـام الطرفين إلى المحا مة بتهمة إ ـارة النعـرات المذهبيـة  وتعطيـ  جهـاز أمنـي حسـا   وهـدر
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ـــ المتبادلـــةوفقـــًا التهاماتهمـــا  ـــانقســـمت الدولـــة والحكومـــة والطوا ـــف بـــين م  حتـــى  دافع عـــن ذاك دافع عـــن هـــذا وم 
راتها حوة عطا  ـريالية تعكـ  صـ الدولـة والحكومـة والجلسـات  فـي أمن الدولة كـ ا جهاز لت الخالفات وتطوا ورة س 

 عليها.مين في الدولة والقيا  البا   واقع الحاة

فـت الحكومــة وبســبب الخالفـات علـى جهـاز أمــن الدولـة  كلا   وبعـد  ـالث جلسـات  يــر منتجـة للحكومـة اللبنانيـة
ة لمعالجـة   إجراء االتصاالت الالزمة بين األطرال المعنيا 18/4/2016 بتاري في جلستها   ام سالمر يسها تما 

ا لتمييــع إماـ إجلـ  الـوزراء إلــى اللجـان الوزاريــةمشـكلة جهـاز أمــن الدولـة  فــي محاولـة مخـرا  هــذا الملـف مــن م
ما لتسويت  عن طري  الصفقات  الملفات العالقة في لبنان. كما هو حاة ك ا   الملف  وا 

 

 ـ اإلرهاب جرح نازف ومالحقة ناجحة: 11

 *حزب هللا يستهدف مواةع اإلرهاب:

فـــي محاولـــة   وداعـــو فـــي جـــرود عرســـاةيعمـــد حـــزب هللا أســـبوعيًا إلـــى اســـتهدال دشـــم ومواقـــع لجبهـــة النصـــرة 
  وتذكير اللبنانيين بوجودها وخطرها  والـدور الـذي يقـوم بـ  الحـزب لحمايـة امرهابيةالستنزال هذ  المجموعات 

 لبنان منها.

 *األجهزة األمنية تحق ق إنجازات في مالحقة اإلرهاب:

شــرل عليهــا ار  التــي ي  فيــ  الجــيو اللبنــاني  بمســاعدة الطــا رات المســيارة مــن دون طياــ فــي الوقــت الــذي يســتمرا 
كـــات للنصــرة وداعــو فــي جــرود عرســـاة والقــاع  اســتطاع جهــاز أمـــن فريــ  عســكري أميركــي  باســتهدال تحرا 

فــي  ةتوقيــف ا نــين مــن العــاملين فــي شــركة الخــدمات األرضــيا   المطــار بالتعــاون مــع مخــابرات الجــيو اللبنــاني
ابية  كانت تعمـ  المطار  الرتباطهما مع مجموعات إرهابية  بالتزامن مع ضب  األمن العام اللبناني لشبكة إره

 عمليـاتان للمشـاركة إلـى جانـب داعـو فـي الحـرب السـورية  وتنفيـذ تجنيـد الشـبا تحت سـتار مدرسـة دينيـة علـى 
 إرهابية على األراضي اللبنانية.
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طــاب  حسـابات بيــدر األجهــزة األمنيــة  حيــث مــن يريــدون ت جيـ  االنتخابــات البلديــة لــم ت   حقــ  يبـدو أن حســابات
توافرت معلومات أن قا د الجيو ومدير المخابرات ومدير عام األمن العام رفضوا فكـرة تحميـ  األجهـزة األمنيـة 

ـ فـي  لهـااألجهـزة علـى تـ مين الحمايـة األمنيـة  ة عـدم قـدرة هـذ والجيو اللبناني مسزولية ت جي  االنتخابـات بحجا
ــأ ــد هــزالء لــوزير الداخليــة نهــاد المشــنول أنهــم مســتعدا  فقــد .التهديــدات األمنيــة القا مــة  ــ ا    مســزولية ون لتحما

  ذون سياسـة الحكومـة التـي عليهـا تحماـال رول األمنية  ألنهم ينفا  جريت في ك ا حماية االنتخابات وأمنها إن أ  
  وجعــ  بالت جيـ . هـذا الجــواب أسـق  األمـور مـن يــد الـرا بين سـية واألمنيـة مجــراء االنتخابـات.السياالمسـزولية 

دفـع بـالرا بين الذي إذا بلغ العهر السياسي حدود عدم الخج ... هذا الخج  المنعدم  إالا  ؛االنتخابات أمرًا واقعاً 
مطـالبهم بزيـادة  قـرا ذة بمقاطعة االنتخابات إذا لـم ت  مين واألساتبالت جي  إلى تعلي  حباة رمالهم على تهديد المعلا 

مـين عنــدما رأوا أن السياسـيين يريـدون تحمــيلهم مسـزولية ت جيـ  االنتخابــات  أعلنـوا أنهــم أن المعلا  األجـور... إالا 
  ي إلــى نجــاح هــذ  المســزوليةوبالتــالي سيشــاركون فــي واجبــاتهم التــي تــزدا   لــوا هــذ  المســزوليةحما لــن يقبلــوا أن ي  

 لن يتنازلوا في الوقت نفس  عن المطالبة بحقوقهم.ل نهم 

فقـد  .جعـ  االسـتحقال االنتخـابي داهمـًا علـى الجميـع    مسزولية الت جيـ تقاذل ال رة  وعدم استعداد أحد لتحما 
ز أن األبــر  إالا  . كــت الما ينــات االنتخابيــة  وبــدأت اللــوا ح بــال هور  والتحالفــات بالتشــكا تســارعت الخطــى وتحرا 

دفع األمـــواة والرشـــى  األمـــر الـــذي أعطـــى العـــا الت لـــهـــو عـــدم اســـتعداد األطـــرال السياســـية فـــي هـــذ  المعركـــة 
أ علــى منافســة المحــادة علــى تشــكي  لــوا ح تتجــرا  عيــة دورًا هامــًا فــي التــ  ير فــي النــاخبين  وشـجا والفعاليـات المحلا 

األحــزاب والقــول السياســية مــن انكشــال أحجامهــا أو  أ لــب لــدل يل ضــمنتخــوا  فــي  ــ ا  ذلــك كــ ا  ؛االنتخابيــة
السابقة فـي انتخابـات تـتحكم فيهـا العـا الت والفعاليـات ومرا ـز النفـوذ المحليـة إضـافة إلـى القـول  مواقعهاخسارة 

 السياسية. 

 
 صر ح شرةًا والهدف غربًا:ـ وليد جنبالط ي   13

 المسـتقب  وسـعد الحريـري وعـدوا  تيـار . فهو حليـفل ن  مفهوم  أمر  في الوقت عين  أمر وليد جنبالأ... عجيب  
 األبـرز لتــدخا  حـزب هللا فــي ســورية  نهـاد المشــنول وعبـد المــنعم يوســف  وهـو عــدو الن ـام الســوري والمعــارا

بيـ  وهـو صـدي  ن ؛لن يشارك في انتخاب ر ـي  دون حضـور حـزب هللا جلسـة االنتخـاب   هووفي الوقت نفس 
وهــو الخــا ف مــن تحــالف  ؛ابل نــ  فــي الوقــت نفســ  يريــد االســتقالة مــن مجلــ  النــوا   بصــداقت  بــراي الــذي يعتــزا 

بعد شبح االنعزاة المسيحي من العودة تحـت عنـاوين لتسوية ت   عون وجعجع  وفي الوقت نفس  الداعي المستمرا 
 ل .ة الفساد في لبنان  والمحارب األوا  أ بر رموزوهو أحد  ؛مستترة
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 فماذا هناك؟ ؛هذ  التناقضات قالها جنبالأ في تصاريح مختلفة ك ا 

إمـــا التحـــال معـــي فـــي بلـــديات إقلـــيم  إالمســـتقب  تيـــار رســـالة إلـــى  المشـــنول ســـبب  إرســـال ـــ خـــالل جنـــبالأ مـــع
ما الخالل المفتوح.  الخروب  وا 

فــي  «أوجيـرو» شـركة قـام بتغييـر مو ــف درزي فـي األخيـرــ هجـوم جنـبالأ علــى عبـد المـنعم يوسـف ســبب  أن 
كمـــا أن يوســـف رفـــا زيـــارة للبيـــك الصـــغير تيمـــور جنـــبالأ طلبهـــا الحـــزب  .الشـــويفات دون اســـت ذان جنـــبالأ

إضــافة إلــى رفــا يوســف إعطــاء رخصــة شــركة  ؛االشــترا ي فــي محاولــة للبــدء بترميــز تيمــور جنــبالأ كــزعيم
 اتصاالت آلة جنبالأ.

اب فهــي مــن أجــ  فــتح البــاب لنجلــ  تيمــور لخــوا انتخابــات فرعيــة ال منــازع لــ  مجلــ  النــوا  ـــ أمــا اســتقالت  مــن
ن  من ممارسة العم  السياسي من باب  الواسع  خاصة وأن االنتخابات النيابية تبدو بعيدة المناة.  فيها  تمكا

إنهـا لعبـة المصـالح علـى أبـواب  ؛ـ أما موقف  المساير لحزب هللا والمتنا م مع   فهو أبعد ما يكـون عـن القناعـة
لميـدان السـوري الـذي يشـي بقـي األسـد ر يسـًا  وعلـى موقـع االتـي ت  و  ية التـي يـتم الحـديث عنهـا فـي سـورية التسو 

  دًا أن نجـاح توري ـوجنـبالأ يعـرل جياـ .سـتفيدين مـن ذلـكحـزب هللا سـيكون أ  ـر الم  أن و   لن تسق  ب ن سورية
دًا أن التحالف القواتي ـ درك جيا كما أن جنبالأ ي   .وهو حزب هللا  ياً األقول محلا  لنجل  تيمور يمرا حتمًا بالالعب

هـو بحاجـة إلـى تحـالف   لـذلك .ي إلى إلغاء ت  ير  في بعبدا ـ عالي  في االنتخابات النيابية القادمةالعوني سيزدا 
رين من تحالف عـون ـ القـوات فـي الشـارع المسـيحي األدنـى  حـافظ علـى الحـدا حتـى ي  شيعي ـ درزي مع المتضرا

 من ت  ير  ودور  في الحياة السياسية اللبنانية.

ي التوافــ  العــوني ـ القــواتي إلــى خوفــًا مــن أن يــزدا  المســيحي  فلــي  إالا  «االنعــزاة»ـــ أمــا حرصــ  علــى مقاومــة 
تـــ  فـــي االنتخابـــات النيابيـــة القادمـــة  األمـــر الـــذي ســـي   اب النـــوا  فقد جنـــبالأ كـــ ا عـــودة العصـــب المســـيحي إلـــى قوا

د حصريت  في الساحة الدرزية.  المسيحيين في كتلت  النيابية  وربما يهدا

ق مــن  فــي مقاومــة ومحاربــة الفســاد  فغبــي    ولجنــبالأ أحيانــاً   ـــ أمــا الصــوت العــالي لــوزراء جنــبالأ   ألن يصــدا
ة... إن جنـبالأ يريـد من يطلـب األدلاـ هو والغبي .وحتى اليوم 1984أبرز الفاسدين في لبنان منذ  من جنبالأ

الفاســدين الــذين ال  كــ ا رعــاب مو  واتهــام اآلخــرين م بــات الســيطرة  لــ  مــن وراء ذلــك رفــع الصــوت لحجــز دور
مــاذا خســر جنــبالأ  مــا ســمعتم صــوتًا لجنــبالأ فــي محاربــة الفســاد علــيكم أن تســ لوا ســزااًل وحيــداً فكلا  يشــاركون .

 حتى ارتفع صوت .
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فلــ  أســباب ك يــرة    يو وقا ــد  بتهمــة المشــاركة فــي ملــف امنترنـت  يــر الشــرعيــ أمــا هجــوم جنــبالأ علــى الجـ
اأ وال تنتهـي عنـد ضـغ  جنـبالأ لفـرا ضـبا   تبدأ  بتعيين مدير المخـابرات قبـ  شـهرين دون استشـارة جنـبالأ

األســباب إلــى  هـذ  وقـد تصــ  .اسـة فــي الجـيو دون ضــباأ رخــرين  يـر مــوالينفـي مواقــع حسا  مـوالين لــ  دروز
رتفــاع أســهم قا ــد الجــيو لر اســة الجمهوريــة فــي حــاة تــما البحــث برزســاء مــن خــار  نــادي األقطــاب الموارنــة ا

 األربع.

را ـ  فـي محاربـة الفسـاد  وفـتح الملفـات ورفـع األسـقف  الصـوت المرتفـع لوليـد جنـبالأ ووز  من الت  يـد أن وال بدا 
قليميــاً همــة محلا مـردا  إلــى األزمــة التــي يعيشــها جنــبالأ نتيجــة الملفــات الدا  خياراتــ  الســورية فشــلت  وخوفــ  . فيــًا وا 

إلــى االنتخابــات  الــذي إن اســتمرا و   تحــالف عــون ـ القــوات إالــدا م مــن ميشــاة عــون أوصــل  إلــى مــا هــو أخطــر
 اب  في الشول.من نوا حتى اب  في بعبدا ـ عالي   وقد ي خذ نفوذ جنبالأ ونوا  النيابية المقبلة قد يطيح بك ا 

 

ة: االختراق اإلسرائيلي للبنان بوجوه  ـ  14  عد 

خروقات أمنية تارة بالشبكات  ؛خروقات عسكرية بالتو ا  الحدودي بين فينة وأخرل  ؛خروقات سيادية بالطا رات
 .فـي العديـد مـن الـوزارات فـي لبنـان كمـا  والعمالء وتارة بالشركات األمنية التي تعم  علـى حمايـة المسـتوطنات

« إسـرا ي »فــ .ال يزعجهم األمرو ون  في التعام  مع لبنان  وأدعياء السيادة نا مون مطم نا « إسرا ي »هذا ديدن 
 وال ضير عندهم في ذلك.  حليفة حليفهم األميركي

ع   إن لم نق  التواطز  السكوت على اخترال االتصاالت اللبنانية بالقرصنة األمنية عبر ال ايبـ  « إسرا ي »شجا
  لـــدل ذلـــك مو اـــ وكـــ ا  .ي  وبـــ برا  المراقبـــة المنتشـــرة علـــى طـــوة الحـــدود اللبنانيـــة مـــع فلســـطين المحتلـــةالبحـــر 

وحتــى فــي االتحــاد الــدولي لالتصــاالت الــذي أدان هــذ    األجهــزة األمنيــة اللبنانيــة والهي ــة النا مــة لالتصــاالت
الــدولي لالتصــاالت )الســنوي( الــذي  فــي مـزتمر االتحــاد  بالتعويضــات« إســرا ي »يات وطالــب الخروقـات والتعــدا 

... إال أن الدولة اللبنانية لم تتابع القـرار المـذكور فـي المحافـ  2010عقد في كوادالخرا في المكسيك في العام 
 الدولية.

ن أن الشـــركة الهنديـــة وصـــلت الخروقـــات امســـرا يلية ألمـــن لبنـــان وســـيادت  إلـــى الصـــناعة  حيـــث تبـــيا   مـــزخراً و 
 نتــان فــي البقــاع وواحــدة فــي المتحــدة بنــاء  ــالث مــدن صــناعية )إ مــة مــن ق بــ  األمــمفــة والملزا المكلا « ماهينــدرا»

وهــي شــريكة رســمية فــي مجــاة  ؛هــي شــركة شــريكة للعــدو الصــهيوني وتقــوم بنشــاأ ها ــ  لمصــلحت   الجنــوب(
تعمـــــ  تحـــــت إشـــــرال وزارة العمـــــ   األمـــــن القـــــومي لمزسســـــة التصـــــدير امســـــرا يلية )وكالـــــة حكوميـــــة إســـــرا يلية
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وهــي وكيــ  مســاعد للشــركات امســرا يلية لــدخوة األســوال الهنديــة  وفقــًا لمــا تنشــر  الشــركة الهنديــة  ؛امســرا يلية(
« إسـرا ي »الشـركة الهنديـة لــ مـن ق بـ  مقـدا التـي ت   ةعلى موقعها امل تروني... و ير ذلك ال  ير من المهام ال بير 

ة الحديديــة  وطــوارت العديــد مــن من ومــة القباــ« إســرا ي »فهــي التــي صــنعت لـــ .والتســليح فــي مجــاة الت نولوجيــا
 من ومات األسلحة لترسانة الجيو امسرا يلي.

أمنيًا واقتصـاديًا  على لبنانإ «إسرا ي »ابة كبيرة لـ  بوا الشركة على لبنان وصناعت  وأمن   أنها تشكا  هذ  خطورة
ات التي كانت ست ركا  ؛وصناعياً   صناعة إسرا يلية. هي ب في المدن ال الثفك ير من المعدا

لهذ  الشركة وعم  على إيقـال عملهـا   بوصف  وزير الصناعة اللبنانية  ل الوزير حسين الحا  حسنتصدا وقد 
يـــف شـــركة أو وطالـــب األمـــم المتحـــدة ت ل  فـــي لبنـــان انســـجامًا مـــع ال حـــة المقاطعـــة العربيـــة واألن مـــة اللبنانيـــة

 شركات أخرل للحلوة مكانها  تنسجم طبيعتها مع القوانين واألن مة اللبنانية.

 الحديث عن ضربة عسكرية إسرائيلية للبنان:

بضــربة « إســرا ي »قيـام  احتمــاةولـي  مســتغربًا أن يـتم الحــديث مـن خــالة تسـريبات إعالميــة عـن  لـي  جديــدًا 
د  كمــا أنــ  لــي  جديــدًا ولــي  مســتغرباً  .عســكرية للبنــان . ال بــ  يمكــن القــوة أ  ــر مــن بــذلك.« إســرا ي »أن تهــدا

حــزب هللا وأمينــ  العــام كــانوا علــى معرفــة ودرايــة كاملــة بــ ن الحســابات امســرا يلية قــد تــدفع بقــادة  قــادة ذلــك  إن
وا الوفد النيابي اللبناني الذي زار لبنان  خاصة وأن األميركيين أسمع االحتالة إلى ارت اب حماقة عسكرية ضدا 

ألنهــا «  ي إســرا»ال تعطــوا ذريعــة لـــ»واشــنطن فــي شــباأ الماضــي كالمــًا  ــاهر  نصــيحة وباطنــ  تهديــد  مفــاد  
 «!جاهزة لضرب حزب هللا

  فــدذا كــان األميركيــون ال يريــدون الضــربة .هــذ  الرســالة فــي مضــمونها الحقيقــي تحمــ  عجــزًا أميركيــًا مزدوجــاً 
دون لبنان والوفد النيابي بالذراع العسكرية امسرا يلية في  .عن القيام بها« إسرا ي »نهم منع فبدمكا ذا كانوا يهدا وا 

 ؛محاولة لممارسة الضغوأ على حزب هللا  فهذا دلي  على عجز امدارة األميركية عن الني  المباشرمن الحـزب
أن يخلقـوا حالـة مـن الضــغ   التهويـ مـن خـالة هــذا    فـاألميركيون يريـدون وهمـًا أو تحلــيالً  وليسـتوهـذ  حقيقـة 

و عــن الذريعــة. )األميركيــون يعرفــون مــا وتفــتا  للحــرب جــاهزة« إســرا ي »الــداخلي علــى الحــزب  علــى قاعــدة أن 
قهممن  يقولون ل ن الغبيا   (.يصدا
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ورسـم قواعـد جديـدة للـردع فـي مقابلتـ  األخيـرة   نـةهذ  التهديدات المعلنـة والمبطا  نصرهللا حسم سماحة السيدلقد 
ســتجني  مــن  الــربح الــذيحــوة  تجــاوز  فــي مــ زل حقيقــي ال تســتطيع « إســرا ي »الميــادين حتــى باتــت  قنــاة مــع

 الحرب القادمة  وال من الذي ستدفع .

وبعــا عــن أن ســفيري الســعودية واممــارات   26/4/2016بتــاري    ل ــن المســتغرب مــا نقلتــ  صــحيفة الســفير
حـــزب هللا  وأن  أن أيــار المقبـــ  هــو موعـــد محتمــ  لضــربة إســـرا يلية ضــدا »المســزولين اللبنــانيين يرواجـــون إلــى 
ما أن تغطا أن الدولة اللبنانية أمام خيارينإ إما   !«ر لبنان بال ام دما ي  في  ت شف حزب هللا لي ضرب وحد   وا 

ال يمكـــن أن ت صـــرل رمـــاة هـــزالء فــي ســـول المعـــادالت القا مـــة فـــي و ن م ــ  هـــذا ال ـــالم يســـاوي نذالـــة قا ليــ   إ
لســـماحة الســـيد نصـــرهللا  فكالمـــ  الســـاب  فـــي مقابلـــة  جديـــدة إلـــى إطاللـــة وهـــو ال يحتـــا المنطقـــة وفـــي لبنـــان  

. «الميادين»  ال زاة هو الردا

 

 ـ حن ا غريب أمينًا عامًا للحزب الشيوعي: 15

   الذي ألهب الشوارع بخطابات  الرناانة في مواجهة السلطة طواة أ  ر مـن حناا  ريب  الشيوعي والنقابي العتي
حناـا  ريـب  ؛كان فيها ر يسًا لهي ة التنسي  النقابية ور يسًا لرابطة أساتذة التعليم ال انوي في لبنان  عشر سنوات
ــ ــاري صــاحب الصــوت الجهــوري المرتفــع  والخطيــب النــاجح  انت  هــذا العكا ر يســًا للحــزب الشــيوعي ب بالتزكيــة خ 

   وهو تاري  سيكون ل  ت  ير  وبصمت  ووقع  على دور الحزب الشيوعي المستقبلي.25/4/2016اللبناني في 
فـــي بدايـــة تســـعينيات القـــرن الماضـــي  التـــي يشـــعر بهـــا  اللبنانيـــة  إنهـــا المـــراة األولـــى منـــذ قـــرار حـــ ا الميليشـــيات
بمـا فـي ذلـك المعت فـين والمعارضـين   الشيوعيين فك ا  .الخالفاتالشيوعيون بنشوة االنتصار على الذات وعلى 

ال بـ  إن تعليقـات  .باركوا هذا التواف  وباركوا وصوة حناـا  ريـب لألمانـة العامـة  والذين فقدوا األم   والموالين
تمـوا تحدا ت عن أن اليسـاريين الـذين ان  شهدتها وسا   التواص  االجتماعي  وعكستها بعا الصحف اللبنانية
 انطباعات إيجابية. ورسمواإلى أحزاب وتيارات لبنانية أخرل  ير الحزب الشيوعي  تفاءلوا بالخبر 

ــن يعــرل حناــا  ريــب عــن ق ــ  الشــيوعي رب يمكنــ  أن يقــوة إن هــذا الرجــ  ســيعم  علــى جمــع شــتات الحــزبمم
علـى اسـتنهاا اليسـاريين  طل  ورو العم  التن يمي في   ويعيد االعتبار لمزسسات   وسـيعم والحزبيين  وسي  

 دة لها وزنها في المعادلة اللبنانية واالستحقاقات القادمة.ليكونوا كتلة واحدة موحا 



 
 30/04/2016  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  10رقم )                  

       
 

23 
 

زاب فـي ي  حيـث لـن يـتمكن مـن جمـع األحـل ن حناا  ريب األمـين العـام يختلـف بالت  يـد عـن حناـا  ريـب النقـاب
ســ  أســير الخيــارات والتحالفــات السياســية التــي بــ  ســيكون هــو نف .ســها كمــا كــان الحــاة ســابقاً النقابــة التــي يترأا 

ذا كان أنـ  يعتبـر أن مـن مقتضـيات  إالا   «إسـرا ي » ومـة ضـدا اق ريب نصيرًا دا مـًا وواضـحًا للم سينتهجها... وا 
معيشـيًا واجتماعيـًا واقتصـاديًا ومحاربـة أوجـ  الفسـاد فيـ ... فمـن أيـن  إنجاح المقاومة تحصين المجتمع اللبناني

لى أين يبغي الوصوة؟سيبدأ؟ وكي  ف سيخطو خطوات  السياسية األولى؟ وا 

  ؛عات ال وادر اليساريينتطلا  هو األوة إالجواب باختصار أن حناا  ريب سيكون أسير أمرين ا نين

 عتبر عصب السياسة في لبنان.التموي  الذي ي   هو وال اني

أن المقاومة المتم لة في حزب هللا اليوم من مصلحتها العم  علـى احتضـان حناـا  ريـب السـتيعاب  أ لب ال ن
واستمرار المقاومـة أواًل  « إسرا ي »تحت عنوانين ا نينإ العداء لـ  كوادر اليسار في الطوا ف المختلفة من جديد

 ومحاربة الفساد  انيًا.
 راتسمسار شبكة مخد   :ـ سعد الحريري  16

أن ر ـي  الحكومـة اللبنـاني األسـب  سـعد   24/4/2016في مقالة لهـا بتـاري    صحيفة األحد الباريسية كشفت
 وأضـافت .رات بـين المكسـيك وبـاري  وبيـروتالحريري ومحامي  بشارة طربي  متوارطين فـي تبيـيا أمـواة مخـدا 

انيـا وفرنسـا( اعتقـاة خمسـة رات األميركـي طلـب مـن السـلطات األوروبيـة )ألمالصحيفة أن مكتب مكافحـة المخـدا 
وهمإ علي زبيب وعبدهللا محيو وحسـن   وتبييا األمواةرات المخدا  بتجارةالتهامهم  24/1/2016لبنانيين في 

  فـي ألمانيـا واألربعـة ق ـطرابلسي ومحمد نور الدين وعلي منصور )شقي  زوجة علي زبيـب(  وأن طرابلسـي اعت  
 لوا في فرنسا.ق  اآلخرين اعت  
ــوقــد كشــفت  ع التحقيــ  الفرنســي فــي إ بــات اتهــام أفــراد التحقيقــات أن اســم الحريــري ورد فــي القضــية بعــد أن توسا

رات فــي المكســيك وكولومبيــا ونقلهــا بتبيــيا أمــواة المخــدا و تجــار بال وكــايين  بكة اللبنانيــة المعتقلــة بتهمــة امالشـ
قـين أنـ  دفـع تـرل فـي إفادتـ  أمـام المحقا هم علـي زبيـب اعإلى لبنان عبر أوروبـا  حيـث تـما التوصـ  إلـى أن المـتا 

 الحريري. سعد محامي  م ة ألف يورو إلى بشارة طربي مبلغ عبر وسي  هو عبدهللا محيو  
قـد قـام بتسـليم محـامي   المعتق  في ألمانيـا  قين إن حسن طرابلسيواألخطر من ذلك  أن زبيب قاة أمام المحقا 

 شخصيًا.لحريري ماليين يورو ل 7لحريري مبلغ ا
رين فــي االنتخابــات الر اســية الفرنســية أيــام رفيــ  بهــذا ـ وأيــًا ت ــن النتــا ج ـ فــدن رة الحريــري انحــدروا مــن مــز ا 

ة حملة جاك شيراك االنتخابية  وفـاعلين فـي السياسـة الخارجيـة الفرنسـية خاصـة فيمـا يتعلـ    الحريري  الذي موا
ـبسوريا ولبنان  إلى متا  رات وتبيـيا األمـواة  األمـر الـذي يزكـد أن مصـير هـذ  المخـدا ار همين اليـوم بتغطيـة تجا
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  فبعـد انحسـار االهتمـام السـعودي وعـداء بعـا األمـراء لسـعد الحريـري  .العا لة إلى مزيـد مـن الضـعف واألفـوة
ورخرهـا شـب    وبعد االنت اسات المالية المتالحقة لسعد الحريـري   خاصة محمد بن نايف )ولي العهد السعودي(

كة ســعودي أوجيــ   جــاءت هــذ  القضــية لتضــع عالمــات اســتفهام حــوة مســتقب  هــذ  العا لــة  التــي إفــال  شــر 
 يعرل القاصي والداني أن مجدها السياسي ب ني على الماة وتبناي السعودية والغرب لها ولمشروعها السياسي.

اميرانــي فــي لبنــان  هــو  ار  فــي مواجهــة حــزب هللا والنفــوذيبقــى أن نقــوة إن الــدور الــو يفي لســعد الحريــري وتياــ
مـن الصـعوبة بمكـان   لـذا .وال ن ن أن هذا الـدور قـد انتهـى .بقي الحياة متدفقة في شرايين األمر الوحيد الذي ي  

 ؛القــوة إن ملفــات الحريــري الماليــة والجرميــة المفتوحــة فــي الســعودية وفرنســا ســت خذ طريقهــا نحــو تنفيــذ العقوبــة
ـوهـذا يقودنـا للتحـذير مــن خطـورة ا ن الســعودية وفرنسـا ودوة أخـرل مــن ألمـر  ألن وضــع الحريـري الصـعب يمكا

اممساك ب  أ  ر ودفع  ـ ربما ـ لحماقات وسياسـات خدمـة لهـذ  الدولـة  تحـت تـ  ير الخـول والضـغ  عليـ  فـي 
 ملفات  المفتوحة.


