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بات واضحا مدى النفوذ الخارجي، السعودي خصوصا، على حلفاء الرياض فـي لننـا ، لمنـع 
سـنا  الداخليـة لعرقلـة التشـيي ، و،ـي التـي ي الوقـ  الـرا،ن، بـرعم عـدي افـي اأتشـيي  الحيومـة فـ

 لى مرحلة من االستقرار الداخلي.إ  عنوااا لعدي اق  النالد تشي  

لــى جااــب رئــيس الحــز  إبين منــ ، حســب مقــر   ف ســعد الحريــري، مرعمــا  الرئيس الميل ــاصــطف   
التقدمي االشتراكي وليد جننالط ورئيس حز  القوات اللننااية سمير جعجع، لتشيي  تكتـ  سياسـي 
مطلــو  منــ  مواجهــة رئاســة الجمهوريــة، أي العمــاد ميشــاة عــو ، بالوكالــة عــن مواجهــة لــيس ،ــ ا 

 قادر على خوضها في وج  حز  هللا.التكت  بال

حتــى  فــا  ميل   وبالتــالي فهــو ســينقى رئيســا   ،  الحريــري ســيعت ر عــن عمليــة التشــيي أ بنــدو وال 
، فهــو عيــر قــادر علــى رعايــة ئــيس الجمهوريــة ميشــاة عــو  فــي مــ    إشــعار رخــر، بينمــا بنــدو ر 

ة الحريـــري تجا،ـــ  حي ي ـــاـــ  ال يســـتطيع أمـــا كويرمـــي الكـــرة فـــي ملعـــب الحريـــري،  تشـــيي  الحيومـــة
والمضي في خيار بريده النعض لتنحية الحريري والمضي في مواجهـة معـ  عنـر تكليـف شخصـية 

الــــ ي بــــرى و  والتيــــار الــــوطني الحــــر أخــــرى للتشــــيي . لكــــن يمــــة تملمــــ  كنيــــر لــــدى أوســــاط عــــ
صـيد بالخـار  السـعودي، مـا يسـتنزف مـن ر  نطتر مـاـ  أف الحريـري بعمليـة التشـيي ، بنـدو استخفاأا

 العهد.

وبعــد احــو ســنتين علـــى بدايــة العهــد، يمـــة بــوادر لحصــار عــو  والتيـــار الــوطني الحــر، فـــي  
تشــيي  الحيومــة، لكــن ،ــ ا ال   عهــده ســيندأ فعليــا مــع أقــ  الــ ي بــرى فيــ  رئــيس الجمهوريــة الو 

 اجا ات التي تحقق  والتي يمين سرد،ا.ا  ليس في جعنة العهد بعض اإلأيعني 
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تم لــ  فــي الموقــف الواضــم للعهــد مــن المعركــة فــي وجــ  التكفيــريين، و،ــو  اجــا اتوأوة اإل 
ــ ن موقــف افتقــده حــز  هللا فــي الســاب ، خاصــة فــي مــ  عهــد الــرئيس ميشــاة ســليما ، حــين تمي 

 منية وخطف جنود،ا.من ضر  الجيش اللننااي والقوى اأالمسلحو  التكفيريو  

قاومـة والجـيش السـوري، بـرعم كـ  مـا قيـ  وقد حص  تالحم بطولي بين الجـيش اللننـااي والم 
ـــ عـــن عـــدي التنســـي  بـــين الجيشـــين اللننـــااي والســـوري، بينمـــا م لـــ  المعركـــة حربـــا   دة فـــي وجـــ  موح 

 المسلحين التكفيريين وعير،م.

تكفيريين أو في مـاا رة ويسج  لعو  موقف  الوطني في دعم المقاومة، سواء في حربها مع ال 
كيد فـي حفـا االسـتقرار شـيأٍل نالـ ي سا،ممـر سـرائيلي. و،ـو اأو اإلساس في وجـ  العـدقضيتها اأ

الــداخلي وتــ مين منــاا اقتصــادي واجتمــاعي مســـتقر، بــرعم التخــنط القــائم علــى ،ــ بن الصـــعيدبن 
 أسنا  عدبدة.

  مـا إعلـى الصـعيد الـداخلي، ال بـ   يضـا  أوليـين عفاة ما تحق  في السنتين اأإ ويجب عدي  
ف السنة على صعيد القوااين والمراسيم وقرارات مجلـس الـو راء، وتلـزيم تحق  حدث في سنة واص

،ـم تم ـ  فـي القـااو  االاتخـابي الجدبـد   اأأك التشـييالت الدبنلوماسـية. علـى النفط والغا ، وك ل
ير مسنو ، و،ـو كـا  ع اجا ا  إجراء بعض التعديالت، إي حق ، برعم بعض الشوائب وضرورة ال 

 ك ري الساب . من القااو  اأحواة أفض  في ك  اأ

ويمـة  ،ةلرئاسـة الجمهوريـة طـابع فـرض الشـروط المطلني ـ ،المطلـو  خارجيـا ،خ  الحصارويت   
  في مجلس الو راء. وتطالب القـوات اللنناايـة عم  كنير كي ال يحظى عو  وتياره بال لث المعط  

بخمســة و راء لعلهــا تحصــ  علــى أربعــة مــع و ارة ســيادية، ويريــد جنــنالط الــو راء الــدرو  ال اليــة 
 لكي يمسك بالمي اقية داخ  المجلس، ورفض أي قااو  ال يعجن  عنر استخداي الفيتو المي اقي. 
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للنظر اللقاء المفاج ة الـ ي حصـ  بـين رئـيس مجلـس النـوا  انيـ   يناء، كا  الفتا  في ، ه اأ 
 بري ورئيس التيار الوطني الحر جنرا  باسي .

وقــــد حصــــ  اللقــــاء بعــــد فتــــرة التهدئــــة التــــي طغــــ  علــــى العالقــــة بــــين الجــــااين بعــــد إاتهــــاء  
 التــياإلاتخابــات النيابيــة، التــي شــهدت تــوترا عيــر مســنو  بــين الجــاانين خــالة مرحلــة الحمــالت 

خيـر، وب اـ  لـيس   ال يميـن أ  يقنـ  بشفشـاة عهـد األى عو  ب اـإسنقتها. وأراد بري توجي  رسالة 
ـــو  ، بعـــد أ  كااـــ  ت  فشـــاة العهـــدإلى جااـــب مـــن بريـــد إا  مصـــطف     اإلتهامـــات إلـــى رئـــيس المجلـــس ج 

جـ  حقـو  أ مـر ال يعنـي عـدي قتـاة بـري مـن  ، ا اأأالنيابي ب ا  يقود القوى المعارضة ل ، علما  
 الطائفة الشيعية، ومصالم حركة أم  خاصة في السلطة.

ـــ وااجحـــا   قـــاء ب اـــ  كـــا  ممتـــا ا  ويشـــير متـــابعو  لل    س لمرحلـــة جدبـــدة مـــن التعـــاو  علـــى وياس 
  يعتنــر تشــيي  الحيومــة ااطالقــة م مــرة للعهــد، تحــ  عنــوا  التفــا،م أ، ويجــب المســتويات كافــة

شـيي  حيومـة وحـدة وطنيـة، ال حيومـة أك ريـة، و،ـو اقتـرا  على ضرورة إعتماد معابير واضـحة لت
 لي  قيادبو  في التيار، قد ييو  على سني  التلويم بورقة في وج  الحريري.إم لم  

النـوا  إبلـي الفر لـي، ،ـا اائـب رئـيس مجلـس ح ي ـة توال     اللقاء تم بعـد مسـا ٍ أويقوة ،االء  
  تخـــر  مـــن أمـــور بـــين الـــرجلين وكـــادت اأم الشخصـــي مـــر حـــدود الـــتهج    بلـــل اأأأيمـــرت بعـــد 

. لكــن الظــروف االقليميــة قــد فرضــ  م ــ  ،ــ ا الكســر للجليــد، وخاصــة طنيعــة عقالهــا فــي الشــار 
ي محــور الممااعــة فــي ســوريا التــي بــات علــى اللننــاايين تقــد   المرحلــة المقنلــة علــى المنطقــة فــي مــ    

 جميعا مقاربة العالقة مع اظامها.

بعد موقفين لك  من بري وباسي ، علـى الموجـة افسـها، إ اء العالقـات مـع وقد جاءت الزيارة  
دمش . إذ اعتنـر بـري أاـ  مـن الخطيلـة التـ خير فـي التنسـي  وتطنيـع العالقـات مـع سـوريا. والتقـى 

 موقف بري مع موقف باسي  الداعي إلى إعادة العالقات مع دمش  إلى طنيعتها.  
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ة من التعاو  بين الطرفين، على مختلف اأصـعدة، وعلـى س لفترة جدبد  اللقاء باس  أويندو  
رأسها ملف الالجلين والحيومة والعم  التشريعي عنر تشجيع باسـي  منـادرة التشـريع خـالة مرحلـة 

يات ،امــة علــى ،ــ ا المســتوى، ال ســيما أ  قنلــة علــى تحــد  ما أ  الــنالد م  تصــريا اأعمــاة، ال ســي  
 في إقتراحات القوااين وإقرار،ا في المرحلة المقنلة. يرا  كن تكت  لننا  القوي سييو  ل  دورا  

ي الجاانــا  و،ــي خطــوة ذكيــة مــن جااــب عــو  وباســي ، فالمعركــة ،ــي معركــة رئاســة وقــد قــد   
 ه. عالمية ضد  رئيسا للمجلس وفي وقف الحمالت اإلة في جلسة ااتخا  بري رسالة حسن اي  

  بـري لتسـريع عمليـة التـ ليف الـ ي بـات علـى تكليـف مـن عـو ، تـدخ   وقد طلب باسي ، بناء   
ـــى عـــدي اإل ماذيـــا   ـــ من عل ـــد ال ـــدفع النل ســـرا  فيـــ  أاـــ  ي كـــ  مـــن رصـــيد العهـــد، حســـب التيـــار، وي 

ك ريـة، و،ـو سـينقى قرينـا مـن أا  بـري واضـحا بعـدي رعنتـ  بحيومـة المستويات كافة. من جهت ، ك
الســــتل ار بمقاعــــد الــــدرو  فــــي ال اليــــي الحريــــري وجنــــنالط وجعجــــع، و،ــــو ر ر مطلــــب جنــــنالط با

 الحيومة، وأبد اعطاء القوات أربعة و راء.

ـــــــــــوطني الحـــــــــــر وأمـــــــــــ ، فهـــــــــــو إو    ذا كـــــــــــا  اللقـــــــــــاء قـــــــــــد كســـــــــــر الجليـــــــــــد بـــــــــــين التيـــــــــــار ال
  بادي اللقاء وحـده إلـى عمليـة امر ال يعني ي  الحيومي والسياسي، لكن ، ا اأ  موقف باسعز  

أساســية التــي تعيــ  والدتهــا ليســ  عنــد رئــيس المجلــس تســريع والدة الحيومــة، ال ســيما أ  العقــد ا
مـر ال بنـدو سـيعجب الـرئيس الميلـف الـ ي سـيرى فيـ   ير الخارجية والمغتربين، لكـن اأالنيابي وو 

التفافا علي  وضغطا في عملية التشيي ، خاصة وا  بري قد عمـز اك ـر مـن مـرة مـن قنـاة الـرئيس 
 الميلف المعني بالت ليف وال ي تجا،  بري أك ر من مرة في الفترة االخيرة. 

  اإلســاءات عنــر عقلــ  ينــ  كواــ  رجــ  دولــة بتجــاو أاــ  أمــن جهــة بــري، يقــوة مقربــو  منــ  
داوات دائمــة فــي لننــا . و،ــو أينــ  ال عــ همــ  لجــو،ر السياســة اللنناايــة بــ  السياســي النراعمــاتي وف

اــ  رقــم ،ــاي فــي المعادلــة الداخليــة، ومــن الصــعب تجــاو ه، ومــن الضــروري التعــاو  معــ  ال أيضــا أ
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مــة قواســم مشــتركة ك يــرة بـ  طلــب تدخلــ . وقــد بــات التيـار يعلــم بــ   التعــاو  مــع بــري مفيـد وبــ   ي
 مع عو ، وعلى الجاانين التعاو  لمقاربة مشهد المنطقة المتوتر. 

  رئــيس المجلــس ال يمــااع مــن ألوســاطة يقــوي بــ  بــري، يقــوة ،ــاالء ي لوحــوة أي دور جــد   
ـــ داء حيـــ ـــدأ ب ـــى ســـيأي دور مـــن شـــ ا  أث المن ـــة عل ـــة   يضـــع الحيومـــة المعطل ـــوالدة الطنيعي ة ال

بـ ي جهـد علـى    يطلب ذلك من  مناشـرة. و،ـو لقـي ترحينـا  أ  بريد التعاو  مع ، و ا  أال  إوالمتوا اة، 
قليمــي يــة لنــري ستصــطدي بالحــاجز اإلة وســاطة جد  ي ــأ  ألصــعيد مــن قنــ  التيــار، ولكــن بنــدو ،ـ ا ا

قـــ  فـــي المرحلـــة الحاليـــة فـــي ااتظـــار مـــا ستســـفر عنـــ  التطـــورات تفرضـــ  الريـــاض، علـــى اأالـــ ي 
ت تي جميعها، في عير مجرى سياسـتها، وربمـا ،ـي التقطـ  بعـض االافـاس وأحيـ  االقليمية التي 

 ر،اااتها مع العقوبات االميركية الجدبدة على إبرا .

حــواة، اســتن  الحريــري اللقــاء بــالقوة إاــ  بــرفض مــنم يلــث معطــ  أي طــرف، فــي كــ  اأ 
ا فـــي اليــــوي التــــالي هـــة ضــــد مـــن بريــــد تطويقـــ ، حســــب المســـتقنليين، واســــتكملهو،ـــ ه معادلــــة موج  

بتغريدتــ  عــن المســرعين بالــ ،ا  إلــى ســوريا قنــ  عــودة الالجلــين، فــي محاولــة منــ  لت كيــد رفــض 
لــى إيفــاد معاواــ  السياســي الــو ير علــي إ  بــري ســار  أالــ ،ا  فــي تطنيــع العالقــات. وكــا  الفتــا  

   يمة التفاف علي . أخير حساس اأإع الحريري في صورة اللقاء، لمنع حسن خلي  لوض

للنظــــاي فــــي ســــوريا قنــــ  وبعــــد    موقــــف الحريــــري تالقــــى مــــع موقــــف لجنــــنالط معــــادٍ أعلــــى  
التيــار مــن  لى فتحــ  معركــة علــىإضــافة  إع دمشــ ، لتطنيــع العالقــة مــ تفجيــرات الســويداء، رفضــا  

شـابهة عالميـة علـى عـو  وتيـاره. وتـزامن كـ  ذلـك مـع مواقـف مإ طـال  حملـة إبوابـة و ارة الطاقـة و 
 للقوات اللننااية، خاصة على صعيد العالقة مع دمش . 

وفـي مقابـ  ،ـاالء، لعــ  أ،ـم مـا فـي الزيــارة أاهـا كااـ  مصـدر ارتيــا  لحليـف الطـرفين، حــز  
ســاس لمواجهــة التحــديات رار الــداخلي الــ ي يعــد المــدما  اأهللا، الــ ي بــولي أ،ميــة قصــوى لالســتق
 م  التهدبدات االسرائيلية والسياسة االميركية.  الكنرى التي قد تقن  على المنطقة في
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في موا اة ذلك، يجب محاولة مقاربة ما يحاوة عو  وتياره خط  للمرحلـة المقنلـة، فقـد حـاوة  
لـى مطالـب إفـي مـ  تشـدد الحريـري فـي ااحيـا ه  ورا  االصـطفافاتأانض بري لقلب  باسي  جس  

تــ ، اســتجابة مــن قنــ  بــري المعــروف ب  جد  النظــر عــن  ، بغــض  جنــنالط وجعجــع، و،ــو أمــر لــم بلــ   
ركـــا  الطنقـــة السياســـية التـــي حيمـــ  الـــنالد فـــي ألـــى جااـــب إباصـــطفاف ، فـــي الســـليقة السياســـية، 

 مرحلة الوجود السوري.

  عــو  بريــد الحصــوة علــى ال لــث المعطــ  داخــ  الحيومــة، علــى قاعــدة ألكــن مــن الواضــم  
ــالجمــع بــين حصــة رئــيس الجمهوريــة وحصــة تكتــ   د فــي رفــض ر التشــد  لننــا  القــوي، و،ــو مــا يفس 

إعطاء القوات اللننااية أك ر من يالية و راء وواحد للمردة، و،ي تشي  مجتمعـة الحصـة المسـيحية 
لــى إميــا  عــو  المضــي فــي ،ــ ا المطلــب إذا كــا  فــي إيــة، لكــن يمــة تســا الت مــن حيومــة ياليين

 النهاية.

والتـي  ،ا  أاهـا الحيومـة اأخيـرة منـدئي   علـىاايـة للعهـد ظر إلى الحيومـة ال   باسي  بنأوالواقع  
  أالرئاســـية، وبالتـــالي بريـــد التيـــار أو ربمـــا  2٠22ستشـــرف علـــى االاتخابـــات النيابيـــة فـــي العـــاي 

 ييو  في موقع بيضة القنا  على ، ا الصعيد.

ـ وبغض    و أن التيـار مـن ال لـث المعطـ  سيضـمن تمريـر النظر عـن معركـة الرئاسـة، فـش  تمي 
اـ  سـييو  بمقـدوره أإلـى أيـة كتلـة و اريـة أخـرى. كمـا  ي مشرو  ال بريـده مـن دو  الحاجـةأإسقاط 

وقــف عمــ  مجلــس الــو راء فــي حــاة عــدي موافقتــ  علــى ملفــات محــددة، وفــي وجــ  القــوى اأخــرى 
 مجتمعة في حاة تقاطع  على ملفات محددة، أي بمعنى رخر استعماة ح  الفيتو.

سـاس أة لـيس كفـيال بتعطيـ  الحيومـة علـى را، فتو يـع الحصـا الو اريـمر بندو مغابلكن اأ 
علـــى ذلـــك عنـــدما فقـــدت الحيومـــة  و راء الشـــيعة فـــي الســـاب  ســـوى دليـــ ال لــث، وليســـ  تجربـــة الـــ

  الخـالف حـوة حصـة إيمـة معارضـة لهـ ا المسـعى، ال بـ    أحـواة بنـدو ا. وفـي كـ  اأمي اقيته
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فــي الشــي  الــ ي يطالــب بــ  عــو  و،ــو  مــر مضــمواا   ا األــى العلــن، ولــم يعــد ،ــإالــرئيس قــد خــر  
 ال ي عارض  في المرحلة السابقة، وخاصة في عهد الرئيس ميشاة سليما .

رئـيس   أر الكنر من عيا  الحيومـة، وينـدو في ختاي الموضو  الحيومي، يعتنر النلد الخاس
هــا األيــ  يعتنــر إقــ ، عــن مواقــف يابتــة بالنســنة لــن بتراجــع، قرينــا علــى اأ الجمهوريــة ميشــاة عــو  

الميلـف سـعد الحريـري، فيتصـرف مـا رئـيس الحيومـة أاجا ات. إتستهدف عهده ورعنت  في تحقي  
مسا  العصا مـن المنتصـف بـين العهـد إيحاوة في  لي  في الوق  ال ي إ  النالد في حاجة أعلى 

الهامـة فيهـا تتعلـ  بالعالقـة مـع سـوريا  وأخصام ، وال بندو مستعجال على حيومـة سـتكو  القضـية
صــرار علــى اــ  قــد يعتكــف فــي حــاة اإلألــى إبين منــ  بلمحــو    مقــر  ألــ ، علمــا     إحراجــا  مــا سيشــي  

  يمـة رعنـة ال رجعـة فيهـا، ال أالتطنيع مع دمش ، وستكو  الحيومـة، والحـاة ،ـ ا، معطلـة، علمـا  
 ب  مصلحة، في االافتا  على دمش .

لـــى أ  حيومـــة تصـــريا اأعمـــاة إور علـــى ،ـــ ا المنـــواة، يشـــير الـــنعض مـــواذا اســـتمرت اأ 
 ستمضي في التصريا.. الصيف كامال، على أق  تقدبر! 

 
 حزب هللا وأمل..

 
ة الكهربـــاء التـــي كـــا  مـــن كـــا  الفتـــا مـــا حـــدث فـــي االيـــاي القليلـــة الماضـــية فـــي مســـ لة بـــاخر 

 بالكهرباء.د الجنوبيين   ترسو في منطقة الز،رااي لتزو  أالمفترض 
  حركــة أمــ  كااــ  أادرة تلــك النــاخرة واعتنــر ك يــرو  وقــد حصــ  لغــط كنيــر حــوة ســنب مغــ 

يها خيــرة عــن افســها قائلــة بســعأصــحا  المولــدات، بينمــا دافعــ  اأ وراء مغادرتهــا لحمايــة مصــالم
النــاخرة   يمــة منالغــات بجــدوى تلــك أ، معلنــة  لمعضــلة الكهربــاء عــن طريــ  المعامــ دائمٍ  لــى حــ ٍ  إ

 أصال.
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لكــن لــوحا خــالة بــرو  أ مــة النــاخرة عضــب كنيــر علــى وســائ  التواصــ  االجتمــاعي التــي  
ر عــن جااــب كنيــر مــن مــزا  النــاس، مــن مغــادرة النــاخرة، وكيلــ  االتهامــات أمــ  علــى باتــ  تعن ــ

،ـــ ا الصـــعيد، وكـــا  جـــزء كنيـــر مـــن تلـــك االتهامـــات صـــادرا عـــن مناصـــرين لحـــز  هللا، وطرحـــ  
لــى إلى ذ،ـا  الـنعض إفـي ميافحـة الفسـاد والهـدر، وصـوال   ا  عـن متـى سـيندأ الحـز  فعلي ـ تسـا الت

 مر.ت بسنب ، ا اأ  العالقة بين الحز  والحركة قد ا،تز  أالقوة 
العالقـة بـين أمـ  وحـز  هللا اسـتطاع  أ  تتجـاو  بنجـا  خـالة   أمن المفيد التشدبد علـى  

تـا  العالقـة   تجأم ر مـن ،ـ ا االختنـار، ومـن المـرج  السنوات الماضية محطات أد  وأخطـر بي يـ
  علـى خـالف مـن قليميـة تتفـو  عتنارات االستراتيجية والظـروف اإليضا أ  االأاليوي ، ا االختنار 

 ، ا النو .
العالقــة بــين  مــور التــي را،ــن ك يــرو  عليهــا لهــز  مــة اأنــ  قيادتــا الجــاانين مــن لملوقــد تمي   

 الصف الشيعي. الجاانين وش   
طـر  فـي الماضـي وفـي مراحـ  خيـرة أعـادت مـا كـا  ي  ن أسللة ك يرة طرحـ  فـي انواـة األك 

وتناولــ  سياســة الحــز  المنتصــر دومــا فــي معاركــ  الخارجيــة والــ ي يخفــ  فــي  ،لنناايــة مختلفــة
 مواجهــة فســاد الــداخ  الــ ي قــد يعتنــر معركــة أشــ . ففــي معاركــ  العســيرية، بنــدو العــدو واضــحا  

بنــدو الخصــم أو العــدو ســرائيلي أو التكفيــري، لكــن فــي الــداخ ، ال ز ، ســواء اإللــى الحــإبالنســنة 
 ا  بنتشر كالمرض الخنيث وال يعرف من أبن يجب أ  تندأ مداوات .أواضحا، كما 

ـــ،ـــ ا اأ  ـــا، فهـــو حق  ـــرتنط مـــع قـــدرة الحـــز  داخلي ـــدواي التقـــمـــر ب دي الشـــعني داخـــ    علـــى ال
نـ  ي خ  حق  من الحصـة الداخليـة فـي الحيومـة وفـي إدارات الدولـة التـي تمي    أالطائفة، من دو  

 من المواجهة. 
في مرحلة الحقنة السـورية، لـم ييـن مسـموحا للحـز  ايـ  حصـت  الكاملـة حتـى علـى الصـعيد  

، وبعـد اسـتحقا  2٠٠5عن الدخوة في الحيومة. فـي العـاي  النيابي في الوق  ال ي كا  مستنكفا  
  مـن الواجـب تناسـي أار  ااتخابية مع أم ، رأى الحز  النلدية بعاي والتي شهدت مع االاتخابات
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ــ لــى حمايــة الــنالد فــي فتــرة االاســحا  العســيري الســوري، فــي الوقــ  إ  الحصــا الداخليــة والتوج 
 خ  في قرار المشاركة في الحيومة، مناشرة وعير مناشرة.ال ي ات  

اــ  الــرقم أبــات كــا  ب نــ  بــ  اليــوي، ومــع كــ  ااتخالــم يطالــب الحــز  بــو ارات دســمة، و،ــو دأ 
واحـــد مـــن دو  منـــا   علـــى الســـاحة الشـــيعية، وخاصـــة فـــي االاتخابـــات النيابيـــة االخيـــرة، وبـــدأت 

 االسللة تكنر لدى القواعد حوة متى سي خ  الحز  حصت  العادلة في المعادلة الداخلية.
ـجيـة ذات أولويـة، مـا ي  ر سهلة على الحـز ، االسـتحقاقات الخار و مال تندو اأ  ر للمنطقـة حض 

خطيــر خاصــة علــى الصــعيد الفلســطيني، والوضــع فــي ســوريا يمــر فــي مرحلــة دقيقــة، فــي الوقــ  
ننـا . كـ  ذلـك يضـع سـرائي  بـالحز ، لكـن مـن دو  القـدرة علـى مواجهتـ  فـي لإا فيـ  ال ي تترب  

 ميافحة الفساد.مين العاي للحز  السيد حسن اصر هللا على صعيد تحديات أماي اأ
الســااة اليــوي ،ــو كيــف ســيواج  الحــز  ،ــ ا الموضــو ا وقــد جــاء موضــو  النــاخرة ليفــرض  

عالقتـ   باالستجابة لتسا الت الشرائم الشعنية مـن دو  ،ـز   طالنا  التحدي على الحز  ال ي بات م  
الي النائــب كــ  موضــو  النــاخرة جــاء بعــد فتــرة قصــيرة مــن أولويــة اليــوي، علمــا  اأ مــع أمــ  مــا يحتــ   

  يمـة ألـى عـدي وجـود عدالـة اجتماعيـة بـين منطقتـي النقـا  والجنـو ، علمـا  إجمي  السيد وتلميحـ  
 حدبث ك ير عن ذلك في أوساط بقاعية.

ف بمسـاولية عنـر تطويـ  مـا حـدث علـى صـعيد النـاخرة، ولكـن كـا    الحز  تصـر  أوالواقع  
ــأفيــد مــن الم   مــر   ،ــ ا اأأموقــع المســاءلة، كمــا  ال بوضــع فــي ا حصــ  لكــي  بوضــم موقفــ  مم 

ــأي التحــ بر مــن تكــرار مــا حــدث، ذلــك ســيفيد فــ ــ  ،مــوي النــاس وقضــايا،م الملح    ة لــم تعــد تتحم 
. اأ مـــات االجتماعيـــة واالقتصـــادية المقاربـــات الكالســـييية، وتننـــع مـــن وجـــٍع مـــزمن، اتيجـــة تـــراكم

ا لـدبهما للحظـة العـودة مـرة أخـرى اردالكنيـرين ب اـ  لـيس و  نوكا  القـرار واضـحا مـن قنـ  التنظيمـي
 لى الصرا .إ

ماي اسـتحقا  المواجهـة مـن داخـ  ماسسـات الدولـة أو مـن خارجهـا، لتحصـي  اوبات الحز   
 امائيـــة والمعيشـــية واالقتصـــادية، بالتشـــار  مـــع أمـــ ، وشـــيلا  حقـــو  ومعالجـــة القضـــايا الملحـــة، اإلال
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لصـعيد الشـيعي، والتـي مـن المنتظـر ولـى علـى ااأ مـر وقيادتـ  كواـ  القـوةلهـ ا اأ ي، التصـد  فشيلا  
 .  تها في المراح  المقنلة  تزداد شعني  أ

من ،نا، بندو تشيي  الحيومة أولويـة اليـوي، م لمـا ،ـو دخـوة الـو راء الشـيعة بقـوة علـى خـط  
مـــر   ،ـــ ا اأأالجميـــع، علمـــا   محاولـــة معالجـــة المشـــيلة االقتصـــادية فـــي الـــنالد والتـــي باتـــ  تمـــس  

 لى منظومة متكاملة تشتر  فيها ماسسات وإدارات رسمية عدة.إيحتا  
  هللا حيـاة فـي وجهـات النظـر حصـ  بـين أمـ  وحـز    تنابنـا  أفي الختاي، كـا  مـن الواضـم  

يهــا، ومـــا االجتمـــا  الــ ي حصـــ  بـــين الجــاانين علـــى مســـتوى تخط   مـــور تـــم  ،ــ ه المســـ لة، لكــن اأ
ويترقب الجميع كلمة السيد اصر هللا ال الياء المقنـ  لمقاربـة  عاة، سوى دلي  على جدية القضية،

لـى إضـافة إسيحدث في مس لة تشيي  الحيومـة،  ما،ية المرحلة المقنلة على لننا  والمنطقة وماذا
 ما،ية الوضع الداخلي.  

 
 
 
 

 بري يشرف على التقارب الفلسطيني 
 

ـــاســـتقرار الـــنالد ربطـــا بمـــا ي    كـــا  ال بنتعـــد عـــن مســـاعي حفـــا إمنفصـــ ، و  فـــي شـــ  ٍ  ر حض 
للقضية الفلسطينية من ماامرة وخاصة قضية الالجلين الفلسطينيين، حص  لقـاء بـين حركتـي فـتم 

 وحماس برعاية رئيس مجلس النوا  اني  بري.
ــل  وع    عــزت  ،مــن حمــاس، وجــاء علــى لســا  قيــادي حمســاوي كنيــر   اللقــاء حصــ  بطلــبٍ  م 

ولـــى التـــي اهـــا ليســـ  المـــرة اأأي الموضــو  الفلســـطيني، علما  الـــ ي طلـــب وســـاطة بـــري فـــ ،الرشــ 
 كه ا و،و قاي ب دوار مشابهة في الفترة الماضية. لى دورٍ إى بري فيها بتصد  
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ى رأس وفد من الحركـة وة لفتم في لننا  فتحي أبو العردات علجمع اللقاء بين المساوة اأ 
س اللقــاء بعــض   بــنف  أمــن الضــروري ، وكــا  وة لحمــاس علــي بركــة علــى رأس وفــدوالمســاوة اأ

 قـــ و علـــى اأأراضـــي المحتلـــة، بمـــا يحصـــ  داخـــ  اأ االحتقـــا  الـــ ي قـــاي بـــين الحـــركتين ربطـــا  
 إستيعا  تداعيات المرحلة ب ق  الخسائر الممينة.

خالفــات فــي الــداخ  علــى بــري مــن اســتفحاة ال  يمــة خــوف مــن قنــ  ألــى إويشــير الــنعض  
الوطنيـة التـي تجـري بوسـاطة مصـرية، وااعياسـاتها علـى لننـا  والتـي اجا  المصالحة إخلفية عدي 

مــر ال يســتطيع لننــا  تحملــ ، و،ــو ألى أي تفجيــر محتمــ ، و،ــو إمــن شــ اها تصــعيد التــوتر وصــوال  
 ال ي يعااي من أ مات سياسية واقتصادية واجتماعية. 

فلســطيني، اأمــر بــالل خ  الاالتفــا  علــى تحييــد الســاحة اللنناايــة عــن الخالفــات فــي الــدا وتــم  
داء دور فيـ  لمحاولـة مسـاعدة الفلسـطينيين علـى أمرحلة الحالية و،ـو مـا علـى لننـا  ،مية في الاأ

 تجاو  بعض مشاكلهم االجتماعية واالقتصادية في لننا .
منيـة واللجنــة اف العمـ  المشـتر  وعمــ  اللجـا  األـى اســتلنإ  توصــ  الفريقـا  أومـن المفيـد  

كة في الوقـ  الـ ي قـد يعنـث الـنعض بالسـاحة الفلسـطينية اسـتغالال لمعااـاة الشـعب منية المشتر اأ
الفلســطيني، خاصــة مــع تخفــيض وكالــة االواــروا لمســاعداتها علــى طريــ  وقفهــا اهائيــا كمــا تخطــط 

طر المشــــتركة الفلســــطينية منــــ  أشــــهر علــــى خلفيــــة   توقــــف العمــــ  بــــاأأعلمــــا  االدارة االميركيــــة، 
 القوى.على التواص  والتنسي  بين مختلف  بين الطرفين ااعيس سلنا   الخالفات السياسية

الف الفلسـطيني واخـرى مـن خرى حصل  بين حركـة أمـ  والتحـأ،و لقاء على طري  لقاءات  
  بـتم جمـع تلـك الفصـائ  أ  منظمـة التحريـر الفلسـطينية قنـ    تحص  بين أم  وفصائأالمنتظر 

ي موقـف معرقـ  أن عـالنظـر  مساعي بـري مسـتمرة بغـض     مل  بين بعضها النعض من جدبد. وع  
لـى عـدي وجـود حماسـة كنيـرة مـن قنـ  رئـيس إي االراضـي المحتلـة، ويشـير الـنعض مـن قنـ  أحـد فـ

مـــر ،امشـــيا خـــار  س للتقـــار  مـــع حمـــاس حتـــى لـــو حصـــ  اأالســـلطة الفلســـطينية محمـــود عنـــا
 االراضي الفلسطينية المحتلة.
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،ــو بوابــة الجنــو  ة تــداعيات ســلنية و ي ــأيم عــين الحلــوة عــن مخــلكنــ  لقــاء ،ــاي حصــ  لتحييــد  
االســتقرار فــي الجنــو  الــ ي ،ميــة قصــوى، خاصــة فــي مــ  المســاعي لتعزيــز ا الــ ي بوليــ  بــري 

 .لكنير عن استخرا  النفط من ميا، مر مع الحدبث الى ، ا اأإيحتا  
انين، و،مــا الحــركتين لــى وييقــة بــين الجــاإو التوصــ  ألــى تحقيــ  مي ــا  شــرف إويســعى بــري  

حــــداث مــــع مســــاعي أي طــــارىء قــــد تفرضــــ  اأ ين علــــى الصــــعيد الفلســــطيني، اســــتعدادا  تر يــــالكن
 ى بصفقة القر .سرائي  وأميركا لفرض ما يسم  إ

،ميــة الحــرى علــى أ تــم اســتيعا  درس الماضــي و،ــم يعــو  ومــن جااــب الفلســطينيين، فقــد  
علـى االاجـرار إلـى أي  راره وتحييـد الوجـود الفلسـطينيلم اأ،لـي ودعـم وحـدة لننـا  وأمنـ  واسـتقالس  

الة التعـــاو  صـــراعات إقليميـــة أو محليـــة، وقـــد أينتـــ  الفصـــائ  مســـاوليتها علـــى ،ـــ ا الصـــعيد خـــ
 ك ر من محطة.أاالمني مع لننا  في 

ــأفــي الخالصــة، أرســى اللقــاء قاعــدة   ة خالفــات ي ــأك بــالحوار ومحاولــة مواجهــة ساســية للتمس 
الداخ  الفلسطيني، وقد أينت  حماس مساولية كنيـرة مـع طلنهـا رعايـة بـري للقـاء، وكلنـا كنرى من 

حــداث دمويــة، وبــات الفلســطينيو  علــى أن أمــ  والفلســطينيين مــن ياعلــم مــا حصــ  فــي الماضــي بــ
  يمــــة اتفــــا  علــــى أضــــرار بالقضــــية الفلســــطينية، علمــــا    التــــوتر ال يفعــــ  ســــوى اإلأدرايــــة تامــــة 

 لة بالسلطة الفلسطينية وماسساتها في لننا .ينية المتم   الشرعية الفلسط
مـا  االتفـا  عليـ  فـي اللقـاء وحـ    ضـواء لتفعيـ  مـا تـم  عـن اأ ك يـرة بعيـدا   حيا ٍ أوسيعم  في  

  الوضـع ضـاعط مـع العمـ  علـى شـطب حـ  العـودة، أو قد يطرأ من خالفات أو عراقي ، خاصة 
قـــاة عـــن صـــفقة رض الســـتكماة مـــا ي  ة علـــى اأت عـــن خطـــوات أميركيـــة جدبـــد  معلومـــامـــع تســـر  

ميركــي يخططــو  لتقــديم مشــرو  قــااو    أعضــاء فــي الكــواغرس اأاد عــن ومنهــا مــا تــرد   ،القــر  
ألف الجئ فلسطيني، و،ـم الـ بن  4٠جدبد لتخفيض تموي  اأواروا، يقضي باالعتراف فقط بنحو 

لمـا ،ـو مسـج  فـي اأواـروا و،ـو مـا  فـا  وذلـك خال 1948ما  الوا على قيد الحياة من  النكنة العـاي 
مالبين الجئ فلسطيني فـي دوة العـالم، والـ ي يضـم أبنـاء وأحفـاد الالجلـين،  5.2يقتر  من احو 

 اأمر ال ي يعم  القااو  الجدبد على رفض !
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ايــة لتحصــين قضــية ،ميــة بميــا  العمــ  علــى الســاحتين الفلســطينية واللننامــن ،نــا، فمــن اأ 
اـ  سيسـا،م أسـي تي بالوبـاة علـى لننـا ، م لمـا   العنـث بهـا إذ إراضي اللننااية، الالجلين على اأ

  لـب القضـية الفلسـطينية بقوة في تصـفية القضـية الفلسـطينية مـن بـا  قضـية الالجلـين التـي تشـي  
 وروحها.

 
 


