
 
 15/10/2018  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  52رقم )                  

       
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 15/10/2018  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  52رقم )                  

       
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهداف المركز الرئيسية:

 ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة. 1
 ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين. 2
 ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية. 3
 ذات بعد استراتيجي وتحليلي.ـ إصدار دراسات وأبحاث وتقارير  4

 
 

 باحث للدراسات
 الفلسطينية واالستراتيجية

 باحث للدراسات
 الفلسطينية واالستراتيجية

لبنانللتطّورات السياسية واألمنية في تقدير نصف شهري   



 
 15/10/2018  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  52رقم )                  

       
 

3 
 

 

 2018-10-15التقدير اللبناني 

 

بـــرمت مومـــة مـــن التفـــاال أفيـــرا فـــي الملـــ  الحســـوميا كـــا  مصـــدر ا ا ســـا  ر ـــي  الحسومـــة 
و ـــي  المسلـــ  ســـعد الحريـــرى بنـــاء علـــى محادراتـــل ا فيـــرة مـــع ر ـــي  الجمهوريـــة ميشـــال عـــو ا

الفترة المقبلة مع عـودة عـو  ووميـر الخارميـة مبـرا    تستتبع في أالمحادرات التي من المفترض 
 باسيل من سفر ما.

 ذا التفاال يبدو ا  الحريرى قد بالغ بل في ظل موقـ  متشـددا بـربم بعـت التعـديل الـذى يقـول  
الحريرى ا  عو  أمراه بالنسبة الى المفاوضات من دو  الم  بـالجو را مـن قبـل التيـار الـوطني 

تمضــي التحلــيالت هــول  ــذا الموضــوو بــين الصــعود فــي التفــاال واــين  الحــرا. وانــاء علــى ذلــ ا
 النزول. 

يـــال العشـــرة تأجـــام تـــ لي  عـــال  الحريـــرى عـــن مهلـــة اأإ لـــى الوامهـــة مـــع إمـــر وقـــد قفـــز  ـــذا اأ 
الحسومــةا والــذى كــا  يفتــرض ا  ي فــذ مجــراه السياســي واســتقمالل مــن فــالل مواقــ  مــن  ــ أها 

ى اســتعجال الــو دة الحسوميــة قبــل هلــول أهايــة تشــرين ا ول موعــد تســهيل ا ســتحقال والعمــل علــ
 الذكرى الثاأية  أتخاب ر يسا للجمهورية. 

د ر ي  التيار الوطني الحر مبرا  باسيل الخروج في مؤتمره الصحافي في اليول التـالي وقد تقص   
لباسـيل قـد تقـرر منـذ  على اعال  الحريـرى تفاالـلا بنزعـة تقـبا تفـاال الحريـرىا واذا كـا  المـؤتمر

أسبووا كا  توقيتل مقصوداا ذل  ا  مقابلة الحريرى كاأـ  قـد أعلنـ  قبلهـا. ومـا كـا  مـن مـؤتمر 
باســيل ســوى ا  اعــاد ا ــعال الســجا ت والحمــالت الحــادة وفصوصــا بــين التيــار والقــوات اللبناأيــة 

 مع رفعل السق  وفاصة اعالأل عن معايير التيار للحسومة.
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اســتدع  اتهامــات فــي صــفو  القــوات كمــا اأتقــادات دافــل تيــار المســتقبل الــذى  لمعــايير باســي 
الحريـــرى بـــدا مصـــمما علـــى المضـــي فـــي مهـــوده ومســـاعيل  أجـــام مـــا  يقـــول متـــابعو  لموقفـــل ا 

التزمــل فــي هديثــل ا فيــر ضــمن مهلــة اأيــال العشــرة بــال أى تعــديلا ويشــير  ــؤ ء الــى ا  ر ــي  
 تل وسيقود صراعا مع الوقـ  فـي سـبيل بايتـل. ويلفـ   ـؤ ء الـى الحسومة المسل  سيسث  اتصا

و  تــزال تهــد  الــى تبــديل التشــسيلة التــي قــدمها  اأــل لــو رضــي الحريــرى لمطالــب وضــ و  كاأــ  
تبديال مذرياا فإ  ذل  يعني في ا سا  األ تخلى عن مو ر صالهياتل الدستورية التي تنـي  بـل 

ق فـــي  ـــ أها مـــع ر ـــي  الجمهوريـــة الـــذى يحـــتف  لنفســـل بعـــدل التشـــسيلة الحسوميـــة والتنســـي وضـــع 
التوقيع عليهاا كمـا يعنـي اأـل ي ـامر بـا أز ل الـى معـاد ت تهتـز معهـا التوامأـات دافـل الحسومـة 

 و ذا ما   يقبل بل أبدا. 

  تفــاال الحريــرى لــم يــ ت مــن فــرام ولــم تعــد ا مــور الــى أقطــة الصــفرا وقــد أ ــؤ ء علــى  ويصــر   
ق   ف  بد  تل لر ي  الحزب التقدمي ا  ـترايي وليـد منـبال  الـذى اعـاد فـتا ا بـواب برم مو 

الموصدة على صعيد العقدة الدرميـة عبـر دعوتـل الـى دراسـة اقتـرال باسـيل مـن دو  اسـقا  أ ميـة 
الطــرل الــذى قدمــل الحريــرىا كمــا عبــر دعوتــل بعــد ا الــى التنــامل. ويضــع المســتقبليو  ا  ــتبا  

ا فير على مبهـة القـوات والتيـارا فـي فاأـة رفـع السـقو  الـى الحـد ا قصـىا قبـل بلـوم  القالمي
 الخطو  النها ية في سبال التفاوض..

لقــن إعــال  الحريــرى المفــامىء وضــع صــدقية صــاهبل علــى المحــ ا و ــو قــد يســو  اســتند الــى  
والـــذى تمثـــل فـــي  معطيـــات إقليميـــة ودوليـــة ومـــا هصـــل مـــن اأفـــراج فـــي ا ممـــة السياســـية العراقيـــة

اأتخــاب ر ــي  للجمهوريــة وتقليــ   خصــية  ــيعية لتــ لي  الحسومــةا مــا أتــال اأفرامــا اقليميــا قــد 
يسق  أفسل على لبنا . و و قد يسو  لجـ  الـى  ـذا ا مـر علـى سـبيل المنـاورة تلقـاء الحجـة علـى 

ا وقــد تعمــد اآلفــر وهظهــار اأــل  ــو مــن يعرقــل التــ لي ا واــذل  يســو  كمــن أوقــع  ــريسل فــي الفــي
 الحريرى القول ا  قطار التشسيل قد اأطلقا وا  الحسومة أصبح  في المراع اأفير.
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وكــا  مــن الالفــ  القــالل الــذى صــدر عــن الــر ي  الســابق للحسومــة فــؤاد الســنيورة بنفيــل  ــرعية  
الحصــــة الر اســــية ورفضــــل لمعــــايير باســــيلا و ــــذا ا مــــر يعســــ  مــــزاج مــــزءا كبيــــرا مــــن الشــــارو 

ي فاصــة والشــارو الســني عمومــاا و ــو يفيــد الحريــرى عبــر رفــع الســق  قــدر ا مســا  فــي المســتقبل
مفاوضــات التشــسيلا علمــا ا  الحريــرى أفســلا واعــد صــم  عــن طــرل باســيلا أفــذ ينتقــد عالأيــة 

 موق  ر ي  التيار الوطني الحر. 

جــدر واعيـدا عـن هصــ  كـل فريـق التــي ستخضـع لمعركـة  ــد هبـال فـي راــع السـاعة ا فيـرا ي 
القول ا   ذا التفاال يبدو سابقا أواألا ويبدو الحريرى في م مل:  و   يستطيع ا لتـزال بمعـايير 
ر ـي  الجمهوريـةا هتـى وا  أراد الحفـاى علـى عالقتـل بـلا واقتناعـل بـ   ظـرو  التسـوية الر اسـية 

علـــى  قـــد تبـــدل  بفعـــل تبـــدل عالقتـــل بالســـعوديةا مـــع مـــا يعنـــي ذلـــ  مـــن مت يـــرات فرضـــ  أفســـها
 اأمندة الحسومية وتل  السياسية في  سل عال.

ويشـــير بعـــت المتـــابعين الـــى ا  الحريـــرى يعتبـــر ا  التســـوية فـــي العـــرال مـــاءت لصـــالا النفـــوذ  
ا يراأــي فــي المنطقــةا بقبــول ســعودىا قــد يــتم تعويضــل أوعــا مــا للريــاض فــي لبنــا ..   بــل اأــل 

ذا ا طار.. كما علم ا  وساطة مصـرية دفلـ  اعلن امال البعت األ تلقى ا ارات سعودية في  
على الخ  بمبادرة مـن الـر ي  المصـرى عبـد الفتـال السيسـي الـذى فـاتا ر ـي  الجمهوريـة ميشـال 
عـــو  بـــذل  فـــالل لقا همـــا علـــى  ـــامد اعمـــال ا مـــم المتحـــدةا و ـــو كلـــ  ســـفيره فـــي لبنـــا  أزيـــل 

 نجارىا متابعة الموضوو..ال

ن عـو  كالمـا فـرل الجمـود الحسـومي عبـر التلمـيا إلـى إمساأيـة   الحريرى سمع مـألقن       
تجيير موقع أيابة ر اسة الحسومة إلـى القـوات مـن مديـد ولقـن ضـمن رممـة هسوميـة متقاملـة تقنـع 
ر ــي  الجمهوريــة. وقــد يســو  وقــع ضــحية الفــي الــذى هــاول إيقــاو بيــره فيــل مــع القــالل الالهــق 

 لة الليلية للحريرى.ساعة على المقاب 24لباسيل بعد أقل من 

وقد يسو  الحريرى أراد الظهور بمظهر ا يجابية ومهادأة الجميعا والتـي لـم تقتصـر علـى الملـ   
الحســوميا بــل طالــ  واشــسل أساســي عالقتــل مـــع هــزب أ. اذ بــدا متمســسا أيثــر مــن أى وقـــ  
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هـزب أ  ـو  مضى بالهدأة المستمرة معلا هتى أأل ذ ب أبعد منهاا من فالل اعالأل أ  سالل
ســـالل إقليمـــي ولـــل عالقـــة بتســـوية إقليميـــةا موقـــ  ينســـجم مـــع موقـــ  ر ـــي  الجمهوريـــة فـــي  ـــذا 
المجالا و و موق  ملحوى قد يسو  الحريرى هاول عبره تليين ا مـور قبـل الولـوج فـي مرهلـة مـا 

 بعد التشسيل والتي ستطرل قضايا بال ة ا  مية وعلى رأسها العالقة مع دمشق.
العقـــدة ا ســـا ا اســـتنادا الـــى كـــل ذلـــ ا بتلـــ  المســـيحيةا بينمـــا بـــرمت ليوأـــة فـــي موقـــ   وتتمثـــل 

الزعيم الدرمى وليد منبال    تذ ب الى التسليما هتى اآل  على أقل تقديرا بالتخلي عـن الـومير 
الدرمى الثالث لخصمل النا ب طالل أرسال ا بـل عبـر ا سـتعداد للبحـث فـي القضـيةا وقـد يتـولى 

 مجل  النيابي أبيل برى تولي اتفراج المناسب للقضية.ر ي  ال
وعلم من اوسا  الزعيم الدرمى األ يعتبر ا  الحسومـة لـن يطـول تشـسيلها أتيجـة ضـ   الظـرو   

  أم ت للسير فـي التسـويةا   يبـدو ا قليمية وعامل الوق . ويريد منبال  من القوات اللبناأية تنا
 السياسية الحالية..فيرة في وارد ا في اللحظة اأ
وا ت النظر أيهما العقدة ا يبر على صعيد التشـسيلا المسـيحية او الدرميـةا يجـب أفـذ مسـ لة  

التــومير الســني مــن فــارج هصــة تيــار المســتقبل فــي عــين ا عتبــارا و ــو أمــر   يــتم التــداول بــل 
قـــدة بيـــر مطروهـــةا يثيــرا. واذا كـــا  الحريـــرى يهـــاد  هـــزب أا فهـــذا ا مـــر   يعنـــي ا   ـــذه الع

وتستومب تسمية النـواب السـنة السـتة مر ـحا وماريـا مـن قـبلهما علمـا ا  مفهـول القـاأو  ا أتخـابي 
القا م على أوو من النسبية يفقد معناه سنيا اذا ما است رر الحريـرى بالحصـة السـنية الوماريـةا علمـا 

ل  و عدل اتفال  ؤ ء علـى ا  الحريرى يعلن على الدوال ا  ما يمنع تومير سني من فارج هصت
مر ـا لتـومير م. و  يهـم  نـا ا  كـا  الـومير السـني مـن هصـة هـزب أ أو ر ـي  الجمهوريـةا اذ 
ا  مـــن ا  ميـــة بمســـا  ا  يـــتم التوصـــل الـــى تـــومير ســـني مـــن فـــارج هصـــة تيـــار المســـتقبل  فـــي 

 الحسومة.
ريــة الــذى يطفــىء الشــمعة ولقــن مــاذا لــو بقيــ  ا مــور علــى هالهــائ مــا  ــو فيــار ر ــي  الجمهو  

 الثاأية من عهده أوافر الشهر الحاليئ
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  يشـــعر ر ـــي  الجمهوريـــة بتهديـــد مـــدى لعهـــده أتيجـــة التـــ فير الحســـومي وتـــرايم اأممـــات علـــى  
اأصعدة كافةا واالربم من  عوره باستهدا  العهـد وتعرضـل لحمـالت كبيـرة تتخـذ أومهـا متعـددةا 

ي معبتـلا وا  كـا  اتفـال الطـا   قـد كبلـل أوعـا مـا بعـد ا  كـا  ا  أأل يشعر ب   اوراقـا عديـدة فـ
ر ــي  الجمهوريــة فــي الماضــي يعــين الــومراء ويختــار مــنهم ر يســا للحسومــةا و ــو مثــال واهــد فقــ  

 على الصالهيات القبيرة التي كا  ر ي  البالد يتمتع بها.
ادر علـى تحـد مـن  ـذا   يستطيع ر ي  الجمهورية المضي في فيار هسومة أيثريةا  ـو بيـر قـ 

النـــوو يرفضـــل هتـــى أقـــرب هلفا ـــلا أى هـــزب أا ولـــن يســـو  مقبـــو  مـــن الخـــارجا ومـــن ا فضـــل 
 ا أتظارا ولو طال  مدتلا على السير في أوو من الحسومات يهدد ا ستقرار. 

لقن على عو  القلق من تحول المرهلة الحالية مـن العهـد الـى مـا يشـبل مرهلـة تصـري، أعمـالا  
ة فــي ظــل قولــل بعــد اأتخابــل ر يســا ا  عهــده الحقيقــي سيد ــنل مــع تشــسيل هسومــة مــا بعــد فاصــ

ا أتخابات النيابية. وعلم ا  ر ي  الجمهورية   يزال يتمس  بمضمو  الدراسـة التـي أعـد ا وميـر 
العــدل ســليم مريصــاتي قبــل فتــرةا والتــي تلحــ  توميــل رســالة الــى النــوابا لقــن مــن بيــر الواضــا 

 لة كهذه على الحريرى بير الملزل ب ية مهلة ممنية لتشسيل الحسومة.ت رير رسا
وفي استطاعة ر ي  الجمهورية القطع سياسيا مـع أفصـامل الثالرـةا الحريـرى ومنـبال  ومعجـعا  

ومحاولــة تعــريتهم سياســيا امــال الخــارجا ا  ا   ــذا ا مــر ســيسو  مسلفــا للــبالد ولــن يعطــي صــورة 
ذى يترقـب فيـل القثيـر مـن اللبنـاأيين مفاعيـل مـؤتمر سـيدر الـذى يتطلـب ايجابية عنها في الوق  ال

 استقرارا سياسيا واقتصاديا في البالد.
رنـــاءا يحـــرع عـــو  علـــى الحفـــاى علـــى عالقتـــل بـــالحريرى ربـــم قناعتـــل ب أـــل يتحمـــل فـــي  ـــذه اأ 

لوســ  مســؤولية اســتمرار الوضــع علــى مــا  ــو عليــلا اذ ا  قــرار فــتا النــار مــن بعبــدا علــى بيــ  ا
 سيعني السقو  المدوى للتسوية السياسيةا ما لن يسو  لصالا العهد.

ورامــا ســيسو  علــى ر ــي  الــبالد اأتظــار اأفــراج مــا علــى الصــعيد ا قليمــيا وترامعــا فــي عمليــة  
عت ا صابع الحالية لعـل  ـذا ا مـر يـنعس  ايجابيـة علـى لبنـا ا فهـو يبـدو كالمسبـل بينمـا يمـر 

ط ــى  ــام  الر اســة القويــة علــى عهــده مــا يحــول دو  إقدامــل علــى أى الوقــ  ل يــر صــالحلا وي
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تنـــامل مـــدىا فيمـــا يصـــارو علـــى تثبيـــ  صـــالهياتل فـــي ومـــل الحريـــرى الـــذى يط ـــى عليـــلا فـــي 
المقابــلا  ــام  الــدفاو عــن مقتضــيات الطــا   الــذى وفــر صــالهيات لــر ي  الحسومــة لــم تقــن 

 متوافرة لل في الماضي.
ر أيتهما ا أعتـال مـن اتفـال الطـا  ا رمـة مؤ ـرات فـي الـبالد تـوهي بـ   واينما ينفي عو  والتيا 

التيـــار يحـــاول اســـتعادة مجـــد مســـيحي بـــابر يـــوهي بهـــا أداء التيـــار وفطابـــات بعـــت قيادييـــل ومـــا 
يخــرج بــل بعــت إعالمــلا وفاصــةا مــا يــدلي بــل أأصــاره علــى مواقــع التواصــل ا متمــاعي. و ــذا 

بوقة علـــى مواقــع المســـيحيين فــي الدولـــة اللبناأيــةا وصـــراعل ا مــر يفســر  جمـــة التيــار بيـــر المســ
العلنــي مــع  ــريسيل فــي الحســما ر يســي المجلــ  النيــابي والحسومــةا واســتماتتل فــي ابعــاد فصــمل 

 المسيحي عن الت رير في السلطة.
إأهــا مؤ ــرات تــدل علــى طبيعــة المرهلــة المقبلــة ومــا سيشــواها مــن صــراعات ســلطوية لــم يســن مــا  

ـــى  ـــذا هصـــل فـــي ا  ـــة تعل ـــى مـــا ســـتحملل الســـنوات المقبل ـــال بســـي  عل  ـــهر الماضـــية ســـوى مث
 الصعيد.

 
 تقارب جعجع وفرنجية

كنا قد أ رأا سابقا الى التقـارب المسـتجد بـين القـوات اللبناأيـة بزعامـة سـمير معجـع وتيـار المـردة  
بزعامة سليما  فرأجية. وقد تحقـق المزيـد مـن  ـذا التقـارب فـي الفتـرة ا فيـرة هتـى مهـد للقـاء بـين 

المقبلـة تمهيـدا معجع وفرأجيةا بمباركة البطرير  الماروأي بشارة الراعي الـذى سـيباركل فـي الفتـرة 
 للقاء بين الجاأبين اذا سارت ا مر كما يشتهيا ا هسب مصادر متابعة.

التواصـــل بـــدأ بـــالتمظهر قبـــل ســـنوات أراـــعا و ـــو ســـابق هتـــى للتســـوية بـــين معجـــع ومعـــيم التيـــار  
الــوطني الحــر هينــذا  العمــاد ميشــال عــو ا قبــل ا  يحــدث معجــع ت ييــرا دراماتيسيــا فــي ا مــور 

رت لتتوج معيم التيار ر يسا للجمهورية.  ـذا ا مـر ا  دل علـى  ـيىءا فإأـل يـدل التي عادت وسا
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علـــى ا  التقـــارب الـــذى يحصـــلا قبـــل الولـــوج فـــي مسنوأاتـــل وتحليلـــلا يعـــد تقاراـــا مصـــلحياا يفيـــد 
الطــرفينا والهــد  ا ول منــل عــو  وااســيل.  ــو تقــارب مصــلحي كــذل  التقــارب الــذى يلجــ  اليــل 

 و و التقارب الذى يحتاج الى بعت الوق  للبروم. التيار وهزب القتا با

  المسيحيين يعاأو  على الدوال من اأقسـامهما ورمـة مـن يقـول ا  توهـد م للمـرة ا ولـى أوالواقع  
وا فيرة الذى هصل في فترة معامة بشير الجميل للمناطق المسيحيةا ماء واا  على المسـيحيين 

فقــد هــاول عــو  توهيــد البندقيــة المســيحية عبــر القــوةا كمــا وعلــى لبنــا . لقــن ا مــر قــد   يتقــررا 
فعـــل بشـــيرا لقنـــل لـــم يفلـــاا   بـــل لجـــ  فصـــمل معجـــع الـــى التحـــال  مـــع القـــوى الحليفـــة لدمشـــق 

 تسقاطل.. و و ما هصل.

مــن  نــاا تبــدو ا أقســامات قــدرا بالنســبة الــى المســيحيينا وقــد كــا  طــوأي فرأجيــةا والــد ســليما   
 اا ولم يسن ذل  سوى على يد تنظيم معجع أفسـل. لـذاا فـإ  واقـع عـدل الثقـة فرأجيةا أهد ضحايا

 والخصومةا اذا لم أقل العداوةا يميز تعاطي القوى المسيحية بين بعضها البعت.

ولعل الواقع القريب يعطينا مثال هيا على  ذا ا مرا فبعـد فتـرة ليسـ  بطويلـة علـى تقـارب عـو   
ســدة الر اســةا والــذى معــل المســيحيين يتنفســو  الصــعداء  ومعجــع الــذى أرمــر وصــول عــو  الــى

 عبر تو مهم ا  ممن ا قتتال قد ولىا اتضا ا  الصراو على السلطة  و ديد  تل  القوى.

يشير واقع القـوى المسـيحية اليـول الـى تصـدر التيـار ترتيبهـاا ليحـل تنظـيم القـوات راأيـا بعـد تقدمـل  
مــردة رابعــا تلــم تعســ  ا أتخابــات النيابيــة بدقــة  ــذا ا مــر عنــد المســيحيين قبــل القتا ــب رالثــا وال

ولقن القتا ب يمتام باأتشاره  عبيا وعدل اقتصاره على الشمال(.. ويشير بعت القـواتيين الـى اأـل 
عنــدما لجــ  معجــع الــى فيــاره ا ســتراتيجي بالتحــال  مــع عــو ا هــذره الــبعت مــن ا  فرأجيــة  ــو 

 فـــو  معـــل علـــى التوامأـــاتا و ـــو يبقـــى معيمـــا مناطقيـــا فـــي فـــي النهايـــة إبـــن اتفـــال الطـــا  ا و 
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الشــمالا لقــن عــو  ســيسو  بـــامت المواقــ  تجــاه القــواتا و ــو معـــيم مســيحي فــي كــل الـــبالد.  
ويلفــ   ــؤ ء الــى ا   ــام  معجــع كــا  منــع فرأجيــة مــن الر اســةا  ــو كــا  يتــوم  مــن لجــوء 

راطــا بــدور يــتهم فيــل معجــع فــي مجــزرة  فرأجيــة الــى مخاصــمتل مــن بــاب القيديــةا   بــل ا أتقــالا
إ ــد . لـــذاا أراد معـــيم القـــوات إمــراء المصـــالحة فـــي الشـــارو المســيحي لمصـــلحتل  ـــو أو  فيظهـــر 
بمظهر بير الميليشيوى فـي الشـارو اللبنـاأي كمـا امـال العـالم الخـارميا اضـافة طبعـا الـى طموهـل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــي الر اســـــــــــــــــــــــــــــــــة والزعامـــــــــــــــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــــــــــــــيحية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــــــــو  ف  فـــــــــــــــــــــــــــــــــي ورار

ول المتــابعو  للعالقــة بــين الجــاأبين الــى اأهمــا يــدأوا  مــن إبــرال تفــا م ومصــالحة وكــل اليــولا يقــ 
منهما في هامة إلى اآلفر في موامهة عو  وفاصة باسيل. ويريد كل من الطـرفين هليفـا وسـندا 
مســيحياا ويبــدو معجــع أيثــر هامــة اليــول الــى ذلــ  فــي هراــل مــع باســيلا علمــا اأــل مــد أواصــر 

 فة السنيةا اذ علـم اأـل بعـث برسـا ل ود أفضـ  الـى تعزيـز العالقـة مـع القطـب التواصل لدى الطا
الثاأي في الساهة السنية و و الر ي  أجيب ميقاتي الـذى قابـل الـود بـالودا مـن دو  التجـرا علـى 

 تخطي الحريرى في موضوو تل  التحالفات المضبوطة سعوديا.

يجـابي عـن هـزب أ ومعاداتـل تسـرا يل  ي فطة لجعجـع لالأفتـال علـى الجميـعا ومـا كالمـل ا  
سوى المثال على ذل ا و و أمـر مسشـو  لـدى الطـر  ا فـرا اذ ا   ـذا ا أفتـال لـم يصـل الـى 
درمــة المرامعــة العميقــة والصــادقة لــدى طــر  تــور  بــالقثير مــن الشــبهات فــي مرهلــة طويلــة مــن 

 التاريي اللبناأي الحديث.

ا  التقارب مع فرأجيـة سـيقفل الجـرل المسـيحي العميـق الـذى  في كل ا هوالا يشير قواتيو  الى 
بدأ من الشمالا وه د  تحديداا ويعيد توهيد كـل الجسـم المسـيحي تحـ  رابتـة المصـالحة واسـتبعاد 
العنــ  فــي مقاراــة الخالفــات السياســية وفــتا أبــواب الحــوار للتالقــي هيــث أمســن وتنظــيم الخــال  

 عند الضرورة.



 
 15/10/2018  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  52رقم )                  

       
 

11 
 

قـواتيا لقنهـا تبـدو مـد متفا لـة ومسـتهلقةا وا  كـا  الشـارو القـواتيا واعـد   ذه  ي مقاراة قيـادى 
المصالحة مع التيارا بات متقـبالا   بـل متحمسـاا إلـى فطـوة كـا  يستصـعبها سـابقا. لقـن ا مـر 
المست رب ا  يالقي  ذا ا مر قبو  لدى الطر  اآلفرا وراما يفسر طمول فرأجيـة الـى الر اسـةا 

منـاف  ا  ـم لـلا هسـب مـا قـال ر ـي  الجمهوريـة أفسـلا العامـل ا  ـم فـي  ـذا يو  باسـيل  ـو ال
 ا مر.

أمــا فــي العلــنا فســيخرج الطرفــا  بخطــاب يــدعو الــى طــي صــفحة الماضــي بمعــزل عــن تمايز مــا  
القبير في قضايا سياسية أساسيةا تبدأ من الموقـ  مـن هـزب أ وسـالهل و  تنتهـي بـالنظرة إلـى 

 ور لبنا  في فضم أممات المنطقة وهرواها..النظال السورى ود

وقــد تتطــور العالقــة بــين الجــاأبين فــي الفتــرة المقبلــةا لقــن يبــدو مــن المســتبعد ا  يــذ ب فرأجيــة  
بعيدا فيهاا بربم ا  فطابل بات أيثر اأفتاها على اآلفر من دو  ا  يتخلى عـن روابتـل وقناعاتـل 

  قوتـلا ولقـن المفارقـة  نـا تقمـن فـي ا  فرأجيـةا وفطل السياسيا وراما  سل  ذا ا مر أهد أقا
المقبـــول مـــن اآلفـــرا بيـــر هاصـــل علـــى الشـــرعية الشـــعبية القافيـــة فـــي  ـــارعل لقـــي يتـــوج ر يســـا 

 للجمهورية.

على ا   ذه الصفحة الجديدة التي يراد لها ا  تفتا بين القوات والمردةا ستؤدى إلى فلـ  أورال  
بـــروم معطيـــات مديـــدةا ســـتقو  ر اســـة الجمهوريـــة علـــى  وتبـــدل هســـابات وقـــد تـــؤدى بـــدور ا الـــى

  رأسها.

 
 الموضوع الفلسطيني
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فــي  ــذه ا رنــاءا ومــع اأشــ ال الجميــع بمعركــة تشــسيل الحسومــةا يبــدو مــن الطبيعــي ا    يحتــل  
الملـــ  الفلســـطيني فـــي لبنـــا ا علـــى فطورتـــل ودقـــة المرهلـــة التـــي تمـــر فيهـــا القضـــية الفلســـطينيةا 

 اأولوية.
واينمـــا تتعمـــق ا ممـــة الحياتيـــة للفلســـطينيين فـــي لبنـــا  وتـــرقبهم مفاعيـــل القـــرار ا ميركـــي بوقـــ   

المســـا مة فـــي وكالـــة بـــوث وتشـــ يل الالم ـــين الفلســـطينيين اأوأـــرواا   يـــزال الحـــوار الفلســـطيني 
 اللبناأي معلقاا ويقتصرا في المناسباتا وعند ا ستحقاقاتا على التنسيق ا مني.

لفلســـطينيو  كثيـــرا مـــن عـــدل لحـــ  مخـــاوفهم ا متماعيـــة فـــي عـــين ا عتبـــارا واقتصـــار ويشـــسو ا 
السلطات اللبناأية على مقاراة ملفهم من الناهية ا منيةا بينمـا   تبـدو السـلطات اللبناأيـة هاضـرة 

 للحوار في الوق  الذى يمر فيل لبنا  في أممة تشسيل الحسومة.
ا فيـــرة هـــول ا مـــراءات ا منيـــة التـــي اتخـــذتها الســـلطات  واعـــد الل ـــ  الـــذى أريـــر فـــي ا ســـابيع 

اللبناأيــة هــول مخــيم عــين الحلــوةا و ــو مــا لــم يستســي ل الفلســطينيو  هتــى اآل ا علــم فــي اآلوأــة 
منـواي مدينـة  الر ـيديةا فيرة عن أيـة السـلطات اللبناأيـة بنـاء مـدارا فـي المحـي  الجنـواي لمخـيم 

ا فــــي ســــبيل همايــــة المخــــيم وســــساأل عــــين الحلــــوةصــــور علــــى بــــرار الجــــدار الــــذى  ــــيدتل هــــول 
المنتشرين على مدافللا في الوق  الـذى يـتم لحـ  رفضـا فلسـطينيا لهـذه  الجيد اللبناأيوعناصر 

الخطوة وتصاعدا للتململ دافل الشارو الفلسطيني باعتبار ا  الجـدار يشـسل مخـاطر علـى سـسا  
المخــيم ويضــيق الخنــال علــيهم و ــم الــذين يتواصــلو  مــع ميــراأهم مــن القــرى المحيطــة وفــي صــور 

 ـ    ـذا الجـدار ا  يزيـد مـن المعاأـاة ا متماعيـة العميقـة أصـال  اقتصاديا ومراعياا وسـيسو  مـن
 بالنسبة الى سسا  المخيم.

ومن المعرو  ا  المخيم يتميزا في  سل عـالا با سـتقرار واالهـدوءا وتمسـ  الفصـا ل بالوضـع  
اأمني فيلا كما األ لم يسـجل صـعود التقفيـريين فيـلا كمـا  ـو الحـال فـي عـين الحلـوةا وقـد يسـو  

ذا ا مـــر يعـــود فـــي  ـــسل مـــا الـــى  يمنـــة هركـــة فـــتا عليـــلا اضـــافة الـــى ومـــود ملحـــوى لحركـــة  ـــ
ــــة  ــــيعية مــــؤامرة  ــــة ديموبرافي ــــاطق ذات كثاف ــــي من ــــى كــــو  المخــــيم يتوامــــد ف همــــا ا اضــــافة ال

 للمقاومة.

https://www.elnashra.com/news/tag/الرشيدية
https://www.elnashra.com/news/tag/عين+الحلوة
https://www.elnashra.com/news/tag/الجيش+اللبناني
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ويشرو الفلسطينيو  في محادرات مع الجيد اللبناأي لتوقي  مطلـواين بتجـارة وتـرويج المخـدرات  
  فــي ا ــسا ت فيــلا و ــو أمــر يحــوم علــى ت ييــد الفصــا ل التــي يقــع علــى عاتقهــا إيضــال واــالتور 

صــورة ا  مــا يحــدث يســيء إلــى الشــعب الفلســطيني مــن النــاهيتين النفســية والمعنويــةا والت ييــد ا  
الالم ــين الفلســطينيين   يقبلــو  ا  يســو  مخــيم الر ــيدية أو أى مخــيم افــر منطلقــا لالســاءة الــى 

 بناأي.اأمن الل
ويبــدو الهــد  ا  ــم بالنســبة الــى الفلســطينيين الت ييــد علــى ا  قضــيتهم ا ســا   ــي العــودة إلــى  

فلســـطينا المهـــددة اليـــول ايثـــر مـــن اى وقـــ  مضـــىا فالمخيمـــات   يجـــب ا  تشـــسل منطلقـــا أى 
 عمل يسيء إلى الجوار اللبناأيا الذى يجب ا  يتفهم الظرو  الفلسطينية.

طينيا اأطالقـــا مـــن ا  مخـــيم الر ـــيدية يعـــد أهـــد أ ـــدأ مخيمـــات النـــامهين ويهمـــ  الـــبعت الفلســـ 
الفلسطينيين في لبنا ا وأيثر ـا اأسـجاما مـع المحـي ا مـن توقيـ  بنـاء الجـدار وا مـراءات ا منيـة 
ا فــرىا فــي ظــل الظــرو  السياســية وا قليميــة والدوليــة المحيطــة مــع بشــا ر مــا يســمى بصــفقة 

ا المزيــد مــن  ــيطنة الالم ــين الفلســطينيينا ودفعهــم إلــى دافــل ال يتــو القــر  التــي يتطلــب تنفيــذ 
الفلســطينيا كمــا دفعهــم الــى أعمــال مســي ة الــى قضــيتهم فــي الدرمــة ا ولــىا ومنهــا تــورطهم فــي 
ا ر اب اأطالقا من أوضاعهم ا متماعية الصعبة والتي سيسو  من السهل للمتراصـين بالقضـية 

 اية او بعدل دراية اللبناأيين. الفلسطينية ا  يست لو اا بدر 
ويبـــدو مفيــــدا ا  يقــــول المؤمنـــو  بالقضــــية الفلســــطينية والــــداعمين لهـــاا وعلــــى رأســــهم هــــزب أا  

بالتوســ  للتخفيــ  قــدر ا مســا  مــن تلــ  ا مــراءاتا فــي ظــل المواءمــة مــع اأخــرا  فلســطيني فــي 
فـي ا  الحـزب يبـدو محرمـا: إذ دعم لبنا  في معركتل ضد ا ر ابا علما ا  المفارقـة  نـا تقمـن 

إ  اعتراضل على الجدارا سيؤدى بالبعت الى القول إأل   يريد ترسيي اأمن للبنـا ا وه  سـس  
 سيتهم بسجن الفلسطينيين دافل مزر أمنية كاأ  إسرا يل سباقة إليها.

فــي كــل ا هــوالا يــ تي  ــذا الموضــوو بينمــا تســير ا دارة ا ميركيــة قــدما فــي موضــوو محاصــرة  
القضية الفلسطينية على سبيل تصفيتها أها ياا وذل  من باب مسـ لة الالم ـين التـي تعـد رول تلـ  
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القضيةا ويبدو ا  العامل ا  م الذى يساعد ا على ذل   ـو الموقـ  العراـي وا سـالمي المنقسـم 
 على أفسلا وتآمر بعت الدول العراية على تل  القضيةا ما يشسل فرصة تاريخية تسرا يل.

وفي اطار  ذا المخط ا ماءت التصريحات اتسرا يلية بإأهاء عملها في القد  المحتلـة. القـرار  
اتسرا يلي ا فير موال بموق  صارل من قبل اأوأروا التي أعراـ  عـن قلقهـا إماءها مـذكرة ب أهـا 

ن مسلفــــة تحديــــدا مــــن طــــر  الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة بتقــــديم الحمايــــة والمســــاعدة لالم ــــي
الفلســطينيين فــي اأراضــي الفلســطينية المحتلــةا بمــا فيهــا القــد  الشــرقيةا إلــى هــين التوصــل إلــى 

 هل للنزاو.
ويبــدو موقــ  الوكالــة فــي بايــة ا  ميــةا و ــو يتــواءل مــع مواقــ  ممارلــة مــن قبــل دول أوروايــة  

ـــ  فـــي موامهـــة معـــل واعلنـــ  عـــن اســـتمرار ا فـــي تحمـــ ـــة رفضـــ  القـــرار ا ميركـــي ودفل ل وعراي
مســؤولياتها علــى صــعيد دعــم الوكالــةا مــا هقــق موامأــة أوعــا مــا بعــد الموقــ  ا ميركــيا فــي ظــل 

 مليو  دو ر.  100عجز هاصل يقارب ال

أما في لبنا ا الدولة ا يثر  شا ة في موضوو الالم ينا سيسو  على السلطات اللبناأيـة القيـال  
لبنــا  فــي موضــوو النــامهين الســوريينا لشــرل بحملــة ديبلوماســية كثيفــة مشــابهة لتلــ  التــي قــال بهــا 

موق  لبنا  ا عجز من تحمل تلقي مسؤولية تولي الدعم المادى لالم ين الفلسطينيينا و و أمـر 
تحــاول ا دارة ا ميركيــة إلقــاء مســؤوليتل علــى لبنــا  فــي ســبيل ترســيي الالم ــين ومــن رــم تــوطينهم 

 في لبنا .

لـيهم التوهـد هـول  ـذا الموضـووا بـربم اأقسـاماتهم العميقـةا واالنسبة الى الفلسطينيينا سـيسو  ع 
ومن رم الخروج بموق  صلبا مـا يشـسل ا سـا  لحملـتهم العالميـة عنـد المؤسسـات الدوليـة التـي 
يجـب التومــل إليهــا بمقاراــات قاأوأيــة واقتصــادية وامتماعيــة وبير ــا.. وفــي الشــتات الفلســطيني فــي 

فهم من  ذا ا مرا واذا كاأ  الخالفات تسـير أحـو اأسـوأ فـي لبنا ا على الفلسطينيين توهيد موق
الــدافل الفلســطيني وفاصــة علــى صــعيد العالقــة بــين الحــركتين القبــريينا فــتا وهمــا ا فــإ  مــن 
الوامــب التفــا م علــى فطــة موهــدة لحمايــة قضــية العــودة فــي لبنــا  والنــ ى بخالفــات الــدافل عــن 
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فــي  ــذا الموضــوو ولــم يســن رمــة أيــة فــي التــآمر علــى  الشــتات فــي لبنــا ا إذا كاأــ  النيــة صــافية
 قضية الالم ين.

 


