
 
 15/11/2018  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  54رقم )                  

       
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 15/11/2018  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  54رقم )                  

       
 

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   



 
 15/11/2018  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  54رقم )                  

       
 

3 
 

 

التعثــر فــي تشــحيو الححومــة مــع نــدىين صــامين علــى الصــعيد ن اوقليمــي والــدولي ســيحو   تــزامن
 لهما تأىيرصما على المنطقة ومن ضمنها لبنا .

ميركيــة الجد ــدة علــى إ ــرا  ونــزط ح والتــي طرنــ  تســا  ت ول بالعقوبــات اأ تمثــو التطــور اأ 
علـى سياسـة الحـزط فـي لبنـا ،    تـثىر سـلبا  أستبعد نه من الم  أ على لبنا ، علما  نول انعحاساتها 

 ميركي والدولي على الحزط.ات الحصار السياسي وا قتصادي اأطوال سنو  مرأكما كا  ا

ة والتي طرن  بدورصا السـثال نـول مـا ميركية النصفي  ور اآلخر فتمثو في ا نتخابات اأأما التط 
 داعيات على مستقبو إدارة الرئيس دونالد ترامب وسياسته الخارجية.سيحو  لها من ت

ىنـــاء، يطـــرو كثيـــرو  مخـــاوي نيـــال الوضـــعين ا قتصـــادي والمـــالي فـــي لبنـــا ، فـــي فـــي صـــ   اأ 
ـى لهـ   اأممـات وت  لى نحومة تتصـد  إيه البالد في ناجة الوق  ال ي تبدو ف ن لبنـا  مـن تـأمين مح 

جهــة التخفيــ  مــن عــبء الــد ن العــام الــ ي  تفــاقم، وبــات مــن متطلبــات مــثتمر ســيدر، وخاصــة ل
  الــبعع عــاد لطــرو أ ة تتعــاطى مــع صــ ا ا ســتحقا  وميــر ، علمــا  ي ــنحومــة جد   فرالضــروري تــوا

ســتبعد فــي الوقــ  الحــالي مــر الم  عمــال الحاليــة، وصــو اأاأتمريــر المرنلــة عبــر نحومــة تصــري  
 المجتمع الدولي بلبنا .د ىقة بع  وي   نه   يشحو نالا أمثلما 

  الحــدىين اآلنــ  ذكرصمــا  بــدوا  مــرتبطين، وقــد نجــا الــرئيس اأميركــي دونالــد ترامــب فــي أعلــى  
  أواط. ويجـدر القـول قـه الحـزط الـديموقراطي فـي مجلـس النـا نتخابات على رمم الفوم الـ ي نق  

ميركــي أكثــر منهــا خو اأم فــي الــدارج  ت ــنتــائج الســيطرة الديموقراطيــة علــى مجلــس النــواط ســوي ت  
نــزط الــرئيس اليالبيــة فــي ال ــونير  الــ ي  ســارةخارجهــا، ل ــن ترامــب، الــ ي خــر   ــبه عــري بخ

يضـــم مجلســـي النـــواط والشـــيوا الـــ ي تمحـــن الحـــزط الجمهـــوري مـــن تعزيـــز تفوقـــه فيـــه، سيخضـــع 
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را ، وســ ، خاصــة لجهــة اندفاعــه اأعمــى فــي وجــه إ ــة الدقيقــة فــي سياســته فــي الشــر  األلمراقبــ
لـــى فـــتق تحقيقـــات فـــي  ـــأ  سياســـاته وأعمالـــه إمـــن كـــو  الـــديموقراطيين قـــد  لجـــأو  وصـــو ســـيتأىر 

 وفضائحه.

خيــرة فــي عمليــة نصــار إ ــرا ، ســتتعامو األــى محاولــة ســبا  مــع الــزمن إوبينمــا قــد  لجــأ ترامــب  
يالت التـي التفاوض معها مع التعـدق باط تميركي قد ف  الرئيس اأأة مع العقوبات، خاصة و بروي  

 جراصا على ا تفا .أ

ة لى تحقيق بعع المحاسب فـي المنطقـإالمنطقة، وبينما قد  لجأ ترامب  نبال في  د   لةصي مرن 
ســرائيو وبعــع الــدول العربيــة وفــرض أجندتــه فــي عمليــة الســالم إومــن بينهــا تطبيــع العالقــات بــين 

   ــثىر ذلــ  أيهمــا ،    توقــع ميركــي انجــامات ف)وصمــا أمــرا  مــن المســتبعد ا  يحقــق الــرئيس ا 
ر علــى نــزط ح فــي الــداخو اللبنــاني كونــه خبــر سياســة العقوبــات، وســيحو  مــن الضــروري تمريــ

لـى إميركي الرئيس اأ   يعودأحا  على ا ستقرار الداخلي، قبو مالمرنلة الحالي والحفاظ قدر او
 التجد د.ا نشيال بسياسته الداخلية وانتخاباته الرئاسية ومعركة 

لــى لبنــا ، علــى مختلــ  الصــعد، بــرمم وجــود إبالنســبة  جــدا   الححومــة صامــا   شــحيومــن صنــا،  بــدو ت 
ستها  بها بتومير ومير سني في الححومة المقبلة من خارج الهيمنة السـعودية، وصـو أمـر عقدة   ي  

يس ب مفاوضـــات طويلـــة مـــع رئـــيس الجمهوريـــة ميشـــال عـــو  الـــ ي أعلـــن تأ يـــد  لـــرفع رئـــ تطل ـــ
 الححومة المحل  سعد الحريري لتومير سني من المقربين لحزط ح من خارج نصته النيابية.

  

 تفاهم حزب هللا والتيار الوطني الحر 
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ي   التفــاصم ال بيــر والمشــهود لــه الــ ي جــرى بــين نــزط ح والتيــار الــوطني الحــر والــ أ   ــ   
نظـار مـع مـرور العالقـة بـين الجـانبين بـبعع ة اأمـن مـر   كثـرأعري بتفاصم مار مخا ـو، قـد لفـ  

التعرجات وآخرصا التعثر في تشحيو الححومة على خلفية الومير السـني المعـارض لـرئيس الححومـة 
 المحل  سعد الحريري.

مــع  نــه  ــزداد تماســحا  إفــا    يمــر فــي فتــرة ســوء   بــو   صــ ا ا ت  أو  علــى أمــن التشــد د    بــد   
    أمـــار مخا ـــو لـــيس اســـتثناء،   يمحـــن يـــام، ل ـــن، كالعـــادة فـــي جميـــع ا تفاقيـــات، واتفـــا  اأ

 كثر من مرة.أ ات التي سرعا  ما  تجاومصا الطرفا  كما ندثتشوط اتفاقا كه ا بعع المطب  

الحـر  لـوطنيوقبو مقاربة السبب الخالفي المستجد،   بد من السـثال  لمـاذا صـمد اتفـا  التيـار ا 
 زط ح وكاد  هوي مع تيار المستقبو وسق  مع القوات اللبنانية؟ مع ن

، بـرممعيمـا للتيـار كـا  لـه المسـاصمة اأ  موقع العماد ميشال عو  ألى إ ارة بداية   بد من او 
ج معيمـا لليالبيـة   عو  قد تـو  أتفاقات. وعلينا الت كير لى الجانب المسيحي، بعقد تل  اوإبالنسبة 

ولــى منــ  صزيمــة ، وذلــ  للمــرة اأ2005، منــ  العــام فــي السياســة اللبنانيــة ساســيا  أ عبــا  المســيحية و 
ول ين اأتشـر  13الموقع المسيحي السياسي في لبنـا  مـع سـقوا مـا عـري بالمنـاطق الشـرقية فـي 

 .1990من العام 

  أصيبـة البطريركيـة المارونيـة بعـد  صـزت نهـاأقصـاصا، نتـى أفي ذل  الحين، بليـ   ـعبية عـو   
ة سـمير جعجـع. كـا  النـبع لـى جانـب معـيم القـوات اللبنانيـإخيـرة تأ يـد اتفـا  الطـائ  اختارت اأ
لى جانب عو ، وبينما تعامو جعجـع فـي  ـحو ميـر مبا ـر )وربمـا مبا ـر  مـع سـوريا إالمسيحي 

خـــراج إفشـــاله و إ مـــر تـــم    صـــ ا اأأ    إاول ا ســـترثار بـــالقوة المســـيحية، ومانـــة عـــو ، ومـــن ىـــم نـــ
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عاما، نتى خروج الجيش السوري من لبنا  فـي العـام  15المسيحيين من المعادلة السياسية طيلة 
2005. 

ث الـبعع ع علـى عـرا الزعامـة المسـيحية، نتـى تحـد  لـى الترب ـإل ن مع ذل  التاريخ، عاد عـو   
و  بفعــو اقتتــال المســـيحيين أتـــي ســقط  السياســية ال لمارونيــةي باعــر  مــا كـــا  ي   ءنيــاإعــادة إ عــن 

عـــادة إ   ألــى إرض. ويشــير صــث ء بفضــو عوامــو ذاتيــة علــى اأ وصــراعهم علــى الســلطة، وىانيــا  
نيـــاء صـــ  ، أو لنقـــو تـــرميم مصـــطلق المارونيـــة السياســـية، لـــم يحصـــو مـــن خـــالل  ا نتصـــارات او

 2009، 2005اأخيـرة فقـ   فـي أعـوام قها عو  فـي ا نتخابـات النيابيـة الـثالث الواسعة التي نق  
مـع نـزط ح، وعـام  2006، إنما عبر ا تفاقات الثالىة اأخيرة التـي عقـدصا عـو  عـام 2018و 

مـــع نـــزط القـــوات اللبنانيـــة وصـــو مـــا عـــري بـــ عال  النيـــات ومـــن ىـــم اتفـــا  معـــراط، وعـــام  2015
د نقــا اتفاقــات عــو  مـــع التســـوية الرئاســية. وقــ تفــا مــع تيــار المســتقبو والــ ي عــري با 2016

القوى الـثالث اأبـرم فـي مجتمعاتهـا الثالىـة، المسـيحية والشـيعية والسـنية، لت تمـو، اتفـا  رابـع مـع 
  أ  كثيــــرين يعتبــــرو  أ القيــــادة الدرميــــة اأكثــــر تمثــــيال، أي الحــــزط التقــــدمي ا  ــــتراكي، علمــــا  

ل ــن نــال دو  ذلــ  التــاريخ ميــر  ي،المحــو  الــدرمي  بقــى أنــد المحــون ين التــاريخيين لل يــا  اللبنــان
 يجابي بين عو  ومعيم ا  تراكي وليد جنبالا. او

ع تمت ــت صــ   ا تفاقــات إلــى انتخــاط العمــاد عــو  رئيســا للجمهوريــة وصــو الم  نــوال، أد  فــي كــو اأ 
نهـا أاسعة، ل ن قيمتها اأساسية كان  و  ةبصفة تمثيلية  املة، كما اعتبرته  رائق مسيحية ولبناني

ل  فرصـة ونيـاء صـيية الميثـا  الـوطني بأبعـاد جد ـدة وبر يـة ميـا رة للماضـي المـاروني فــي  ـح  
ت فـي مـا بعـد د  أالتي كان  تجري فـي الـبالد والتـي ة مع المتييرات البالد ال ي كا   تعاطى بفوقي  

ـأنتظـر سقاا الححم الماروني المستأىر في البالد. وكـا  مـن الم  إلى إ تجـاوم س صـ ا العمـو ل   ثس 
لــى مرنلــة جد ــدة، أو إوطن تمثيلــي وتــوافقي  نقــو الــبالد موضــوا انتخــاط رئــيس، نحــو التأســيس لــ
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ــ ق مــر اقتصــر علــى اتفــا  التيــار الحــر مــع نــزط ح بينمــا تــرن  و كثيــرو ، ل ــن األنقــو صحــ ا تأم 
 ا تفاقا  الباقيا .

فــي التركيبــة  جــدا   صامــا   و خرقــا  و  عنــد ا تفــا  اأول مــع نــزط ح الــ ي  ــح  أ  لتوق ــمــن ا   بــد   
  الثالــا الشــيعي الــ ي شــ  طــويال المحــو  ة إســالمية صم  علــى ىنائيــة مســيحي   ة أصــال  اللبنانيــة المبني ــ

ـ مـا معـه نتيجـة  ن المحـو  الـدرمي مـن التعامـو نوعـا  اعتمد على معامات مير تمثيلية، وصـو مـا تمح 
ي خر  ا سترثار السياسـي مـع فشـو جنـبالا فـي الزعامة ا ستثنائية ل مال جنبالا، ما لم  ثمر ف

ا نقـــالط علـــى الصـــيية السياســـية ومحاولتـــه خلـــق نظـــام سياســـي جد ـــد، أي بمعنـــى أد ، تـــدمير 
الطائفيـة السياســية، ل ـن الجانــب الشــيعي بقـي قاصــرا عــن كسـر تلــ  الثنائيــة نتـى النصــ  الثــاني 

رض دفعـ  نجامات عسـحرية علـى اأإر مر لم  تحقق سوى عباللبنانية، وص ا اأ الحرط تاريخمن 
اســـي بـــالتوامي مـــع ســـقوا لـــى  ـــبه اعت ـــاي سيإي لـــى التقوقـــع والجانـــب الســـن  إبالجانـــب المســـيحي 

 ا نسحاط العسحري الفلسطيني من لبنا .   كثيرا    ضر  أعسحري بعد 

ــ   ن مــن نجــز موقــع لــه فــيمــن صنــا، مــع انخــراا المحــو  الشــيعي بقــوة فــي الحــرط اللبنانيــة، تمح 
شــة فــي الوقــ  الــ ي كانــ  فيــه تــزداد دســتور الطــائ ، ل ــن  ــرائق صامــة مــن مجتمعــه بقيــ  مهم  

ت اىرا وقوة مع الوق  نتى سطع  كقوة كبرى في لبنـا  تحـ  لـواء نـزط ح الـ ي أخـ  يسـتقطب 
اليســارية والعلمانيــة، ل ــن مــن دو  ا  تــتمحن مــن تحقيــق  نــزاطال ثيــر مــن أبنــاء الطائفــة مــن ا 

قيقية لقوتها التمثيلية ولشرائحها الشعبية ال بـرى التـي محضـ  الحـزط  ـرعية نروبـه فـي ترجمة ن
 صمية في سوريا.الت فيري ومعه المعركة بالية اأ وجه العدو ا سرائيلي ومن ىم العدو

نــه تــأىر بنشــأته فــي أنيــاء مــا يعــري اليــوم أبحــرا أصميــة تلــ  الشــرائق، و   ــ  أيقــن العمــاد عــو  م 
م ذل  عدم اقتتاله مع نـزط ح فـي الحـرط ونتـى مـع نركـة أمـو، ومـن الجنوبية، وعز  بالضانية 
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ىم ا تراك الجـانبين بمبـادىء مشـتركة وخصـومتهما للطبقـة السياسـية التـي طبعـ  الحيـاة السياسـية 
خيـرة مـن الحـرط السـنوات اأ نه برممألى إ ارة . ويجب او2005ما قبو العام  رةفي البالد في فت

ض  المناطق الشيعية في الضانية الجنوبية لضربات عسـحرية مـن قبـو الجـيش اللبنـاني نين تعر  
ا ســـتطالعات التـــي جـــرت بعـــد ســـنوات قليلـــة مـــن     أ    إي كـــا  يـــأتمر بـــأوامر العمـــاد عـــو ، الـــ 

نينهـا فـي  انتهاء الحـرط، فـي تلـ  المنـاطق، لحظـ  تعـاط   ـرائحها مـع عـو  الـ ي كـا   جرـا  
ه، من  ممـن طويـو، تحـتفذ صـ   البيرـة بموقـ  تعـاطفي مـع عـو  وتيـار ، وتمقـ  نأفرنسا. و     

. ل ــن تلــ  البيرــة الواعيــة أصميــة 1990فســاد الطبقــة السياســية التــي اســتأىرت بــالبالد منــ  العــام 
اســتجاب  للقيــادة السياســية فــي نــزط ح التــي وجهــ  ا نظــار علــى الــدوام  رائيو،الصــراا مــع اســ
سـتراتيجية ا صـم بالنسـبة الـى الشـيعة )ومـن المفتـرض انهـا ا ولويـة ايضـا بالنسـبة نحو القضـايا ا 

سـرائيو إالى اللبنانيين جميعا ، وصو ما فرضته ظروي ا نتالل ا سرائيلي او ، ومـن ىـم عدوانيـة 
سـرائيلي والت فيـري ونمايـة نمايـة ين اوفي مرنلة ما بعد التحرير، لتأتي مرنلة الصـراا مـع العـدو  

 لنظام في دمشق الداعم للمقاومة.ا

يضـا رمبـة أومن النانيـة المسـيحية ف نـه عحـس  تفاصم مار مخا و من فراغ لدى الجانبين، لم يأت   
، مثلمـا ل  ضد عو  فور عودته من منفا  الباريسيلعدوانية القوى السياسية التي ت ت   يصد  في الت

نـا ، وطبعـا، وطنيـة الرجـو ونظرتـه ع فـي لبيضا في ر يـة عـو  الـى الواقـأأىر فيها التطور ال بير 
 و المقاومة ومن ىم تأ يدصا.لى تقب  إمور به   البيرة خطر ا سرائيلي، وقد دفع  تل  األى الإ

أجـــــرى ا تفـــــا   ـــــبه انقـــــالط فـــــي الخريطـــــة السياســـــية الداخليـــــة، وأطلـــــق التحـــــال  المســـــيحي  
ـــــين  ـــــى نســـــاط التحـــــال  القـــــديم ب ا ســـــتراتيجي ا ول مـــــع المحـــــو  الشـــــيعي ببعـــــد  اوقليمـــــي عل

أىمـرت فـي  يعةالمسيحيين والسنة ببعد  العربي، وندى  عملية انفتانية كبرى بين المسيحيين والش
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ي التقارط الشعبي وعمل  في فترات عدة على وأد التوترات فـي السياسـة كمـا علـى السياسة كما ف
 ا رض، وا مثلة عد دة و  ناجة اليوم لتعدادصا.

قــوات اللبنانيــة الــ ي ذصــب لالتفــا  الثــاني مــع ال يــا را  ق بفعــو ا تفــا  م  نجــام الــ ي تحق ــكــا  او 
لمســـيحيين، وتحد ـــدا الموارنـــة، وصـــفحة نـــه ســـيطوي صـــفحة ا قتتـــال بـــين األـــى اعتبـــار إكثيـــرو  

نصار كثيرا مع توقيع تفاصم معراط أ  يضع ا تفـا  نـدا هم )كما ردد كثيرو  ، وقد أمو اأصزائم
 للتهميش السياسي واوداري للمسيحيين. 

معــيم مســيحي قــوي كميشـــال  بوصـــولصــم علــى صـــ ا الصــعيد مســاصمة ا تفــا  نجــام اأوكــا  او 
على المسيحيين تقبو بعد اليـوم وصـول رئـيس ميـر  ورية، ولعله بات صعبا  عو  إلى رئاسة الجمه

عــادة الفضـــو إ ، ويجـــدر بهــم 2016و 1990العــامين  ممثــو  ــعبيا الـــى الرئاســة كمــا نصـــو بــين
 عو  الى الرئاسة. لو صة بو   بشد  لى نزط ح ال ي تمس  إكبر ب ل  اأ

لــى إمــر جــد بســي  ويعــود واأ ا  معــراط،وقــد تناولنــا فــي الســابق ســبب  ــبه اســتحالة ديمومــة اتفــ 
التـــاريخ الـــدموي والصـــراا الوجـــودي بـــين الجـــانبين وميـــاط الثقـــة بـــين القيـــادتين وطبيعـــة القيـــادات 

  أتي عمدت رئاسة الجمهورية ب سـمهم. وقـد نصـو فعـال المسيحية المتنانرة على سلطة البالد ال
 راا على رئاسة الجمهورية.انهار ا تفا  نتيجة الصراا على السلطة والتمهيد للص

لى ا تفا  الثالا مع تيار المستقبو وال ي لم تصـدر عنـه وىيقـة وطنيـة خالفـا لالتفـاقين إبالنسبة  
الســابقين، ف نــه أظهــر، فــي مــا أظهــر، قــدرة عــو  علــى عقــد تحــال  مــع طرفــي الصــراا  فــي لبنــا  

محــــن ا تفــــا  مــــن خــــر  والمنطقــــة، أي الســــنة والشــــيعة، مــــن دو  أ  ييضــــب أيــــا منهمــــا، وقــــد ت
 التوجس السني التاريخي منه وفتق صفحة جد دة.
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خـ   رئـيس د والـوطني الـ ي ات  تشـد  ص ا ا تفا  بأكثر من امتحـا  كـا  اأبـرم الموقـ  الم   وقد مر   
اض. وقـــد أىبتـــ  التســـوية رئـــيس الححومـــة ســـعد الحريـــري فـــي الريـــ تجـــامالجمهوريـــة مـــن مســـألة ان

  تلـ  التسـوية ليسـ  أ، ويـرى الـبعع، خاصـة لـدى السـنة، ويحتاجها الطرفا نها ىابتة أالرئاسية 
  ىمــة مفــر أكثــر مــن اســتحقا ، ل ــن    بــدو أرضــ  ســيطرة مارونيــة علــى الســنة فــي متوامنــة، وف

مــن قبــو الحريــري الــ ي  ريــد نفــذ رأســه فــي ظــو نحــم ســعودي عــدائي   يفقــه بالسياســة، وتراجــع 
 ية نتى داخو تيار . عبي في الداخو وخصومات سياس

خــرى، وبينمــا فشــو يحيين مــن كــونهم ملحقــين بــالقوى اأخــرج المســأنــه أيســجو لــرئيس الجمهوريــة  
ا تفـا  مـع المسـتقبو، ل ـن  مد  يصـأع توق ـا تفا  مع القـوات أسـباط ذاتيـة وموضـوعية، مـن الم  

لــى رأ  المســتقبو   ســق  ممنــي لهــ   ا ســتمرارية وصــي قــد ت ــو  منوطــة باســتمرارية الحريــري ع
  يحـافذ التفـاصم مـع نـزط أع توق ـولى والثالثة، بينما مـن الم  بدي بين الرئاستين اأا بالصراا اأكم

ح على قوته،   بو تعزيز  رمم كو ا ختالفات، نتيجة التفاصم على القضـايا ال بـرى فـي المنطقـة 
مــين العــام واأاء الواضــحة  بــين عــو  والــدعم ال بيــر للرجــو للمقاومــة، كمــا للتفــاصم ال بيــر )ال يميــ

 لحزط ح السيد نسن نصر ح.

  ت،  بـدو مـن الضـروري الحفـاظ علـى صـ ا التفـاصم مهمـا كانـ  ا ختالفـات )ولـيس الخالفـاختاما   
لــى ا ســتمرار، قــدر عىبــ  واأ  تفــاصم مــار مخا ــو صــو اأأ التــي تحــدث اليــوم، وقــد بــات واضــحا  

قصـى الحـدود ألـى إقـد تمحـن مـن ا سـتفادة   رئـيس الجمهوريـة ميشـال عـو  أومن الممحـن القـول 
مــن دعــم نــزط ح، بينمــا دافــع عــن الحــزط بشــدة فــي المحافــو الدوليــة ووفــر اليطــاء المناســب لــه 
داخليــا وخارجيــا، وســيحو  مــن المفيــد للفــريقين التركيــز علــى مرنلــة مــا بعــد تشــحيو الححومــة التــي 

تبدو الـبالد فـي ناجـة الـى موقفهمـا المونـد فـي ظـو التطـورات ا قليميـة ستثل  عاجال ام آجال، و 
 الدقيقة، خارجيا، وا ستحقاقات الهامة داخليا وعلى رأسها مسألة محافحة الفساد.
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 مع الحريري  العالقة

مثصـو  لعو من اأصميـة بمحـا  الحفـاظ علـى العالقـة مـع الـرئيس سـعد الحريـري كـو    بـد و عنـه
لـى المزيـد مـن إه سـيثدي بالشـراا السـني فـي لبنـا    إسـقاطألـى إضـافة إلة الحالية، لمقاربة المرن

جـواء أر انـه سـيوت  أات متطرفة د نيا وسياسيا، مثلما نباا وسيطلق العنا  لتيار الشعور باليبن واو
 الم صبية في البالد وصي في منى عنها.

وقـد يحـو  رفـع  مـن اللقـاء التشـاوري،دا، نتى اآل ، فـي موضـوا تـومير سـني  بدو الحريري متشد   
ـــي ـــألـــى إطـــال  فـــي الححومـــة     تـــومير لهـــم علـــى اوأالســـق  عبـــر تأكيـــد   انتمـــوا، ل نـــه  ةة نص 

سيخضــع لمفاوضــات  ــاقة برعايــة رئــيس الجمهوريــة الــ ي  ثكــد علــى عالقتــه المتينــة بحــزط ح 
 وبلومها مرنلة  به ت املية استراتيجيا.

ة خــروج صــث ء النــواط مــن كــتلهم السياســية وإنشــائهم كتلــة للعقــدة الســني   نــد المخــارجأوقــد يحــو   
خاصـــة بهـــم وصـــو مـــا سيضـــفي  ـــرعية لهـــم ويصـــبق مـــن الصـــعب علـــى الحريـــري مواجهـــة رئـــيس 
الجمهوريــة بتلــ  الحجــة التــي لجــأ اليهــا التيــار الــوطني الحــر لتــومير درمي مــن خــارج كتلــة الــزعيم 

 الدرمي وليد جنبالا. 

صــم  بقــى فــي تجنيــب الشــارعين الســني مــر اأط ح وعــو  مخــارج أخــرى، ل ــن اأز وقــد يجــد نــ 
  الحريــري  تعــرض لمزا ــدات  وميــة )تناولناصــا فــي الســابق  نــول أ تــداعيات، علمــا   ةي ــوالشــيعي أ

عفه، عالقته مير الت افثية مع رئيس الجمهورية )كما يقول منتقدو   وعدم مواجهته لحزط ح وضـ
ي و ـرا مناصـرو  الـى التحـرك فـي لـى اسـتدرار عطـ  الشـارا السـنإيـام الماضـية وصو لجأ فـي ا 
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ـــد مظلومي  اأ ـــة وميرصـــا لتأكي ـــاء البيروتي لـــى انتجاجـــات فـــي إمـــر   تصـــاعد صـــ ا اأأ تـــه، علمـــا  ني
 به وبتيار .  الشارا، وإ  كا  واردا، ف نه سيحو  مضرا  

 

 ومية: هدنة ومكاسب  المية

  توقف  نتـى اآل  فـي صدنـة مـع إخيرة في مخيم المية ومية التي، و اأنداث   بد من تناول اأ 
لمـا يحيـق  هـا قـد تنـ ر بمـا صـو مقبـو نظـرا  ن  أ    إار ح جمال سـليما  مـن المخـيم، خروج معيم أنص

بالوجود الفلسطيني في لبنا  من تطورات مرتبطة بما تمر به القضية الفلسطينية في صـ   المرنلـة 
 الدقيقة.

و لال ــتعال فــي أي مـن صنــا، فــ   الجمــر    ــزال تحــ  الرمــاد بــين نركتــي فــتق وأنصــار ح وقابــ 
حة ة محانهــا مـــن الترقــب الحـــ ر، نتــى مـــع تراجــع المظـــاصر المســـل  مني ـــوضــاا اأوقــ ، وتـــراوو اأ

يـــام ليـــه جولـــة ا قتتـــال فـــي اأإافيـــة بـــين المســـلحين علـــى مـــا انتهـــ  ونـــال  ـــبه المراونـــة الجير 
مــن التصــعيد، ســواء فــي المخــيم نفســه أو فــي ميــر ، وســ    ــدةىء بجــو ت جدنب ــية، مــا قــد    الماضــ

ا  بمخــيم عــين  ا مــا قارن ــمــيشــي المــزري لســحا  المخــيم الصــيير مليــا   ــعبي نتيجــة الوضــع المع
 الحلوة ال ي يعتبر  البعع بمثابة عاصمة الشتات الفلسطيني في لبنا .

نــدث ضــمن سلســلة مــن ا  ــتباكات التــي لميــة وميــة تعتبــر اأنــداث اأ  ألــى إ ــارة وتجــدر او 
ز  كـو  ا  ـتباكات فيـه خـ  تمي ـنصل  في المخيمات الفلسطينية فـي الجنـوط، ل ـن الميـة وميـة  ت  

ســـلط  الضـــوء علـــى قلـــق عبـــر عنـــه الوجـــود المســـيحي فـــي قـــرى  ـــرقي صـــيدا واســـتعاد الـــبعع 
القـــ ائ  بلــدة الميــة وميـــة  ولــ ة، بعــد أ  طاســيناريو التهجيــر الــ ي عا ـــه خــالل الحــرط اللبنانيـــ

المتاخمة للمخيم، ذات اأكثرية المسيحية، وعطل  الحركة والمـدار  فيهـا، علمـا انهـا وجهـة نظـر 
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تخضع للنقاا نول السبب في ذل  التهجير خالل سنوات الحرط ومن ورا مسـيحيي تلـ  القـرى 
 فيه. 

ىــــر تلــــ  ا  ــــتباكات وتعالــــ  إية نصــــل  ركــــة مــــن المزا ــــدات السياســــ  نأ وقــــد كــــا  مالنظــــا   
 صليــة والعدائيــةا جتمــاعي اســتعادت نيمــة الحــرط اأصــوات سياســية كمــا عبــر  ــبحات التواصــو أ

صليــة ايــة الحــرط اأمــر فــي الــبالد مشــابه لمــا كــا  عليــه فــي بدتجــا  الوجــود الفلســطيني، وكــأ  اأ
هـا صم  أ سباط الجوصرية  تعلـق من اأ وعةهم الفلسطيني بالتسبب بها وتم التياضي عن مجمنين ات  

لـى إضـافة طبعـا إنـق بفرـات واسـعة مـن اللبنـانيين، بالظلم السياسـي وا جتمـاعي وا قتصـادي الال
 العوامو الخارجية.

وة للقضــية صــ   الموجــة مــن العدائيــة لــم تقتصــر علــى تيــارات ميــر متعاطفــة، )نتــى   نقــول عــد 
ين بــارمين مــن التيــار الــوطني الحــر، وصــو مــا يقــدم مث ــرا ليهــا نتــى قيــاد إالفلســطينية ، بــو جــر ت 

جد ـدا علـى طبيعـة المقاربـة التــي يحـتفذ بهـا كثيـر مـن الشــرائق المسـيحية تجـا  الوجـود الفلســطيني 
 برمته في لبنا .

بـارم علـى  رجراء تيييـإاستقووا بوجود العهد الحالي، في    نجق صث ء، ولو أق رج  ومن مير الم   
  كــا  ىمـــة إه فــي الفتـــرة الحاليــة، و يني الحــالي فـــي لبنــا  أو فــي الميـــة وميــة، أقل ــالمشــهد الفلســط

لـى إ جابة عليها ضرورية وتتعلق بدور البعع الفلسطيني داخـو المخيمـات، وصـو   سرلة تبدو اوأ
 جابة على السثال الجوصري  بماذا تفيد ص   الصدامات قضية الفلسطينيين في لبنا ؟او

ر كثيــرا و  تــزال نركــة أنصــار ح   توميــع القــوى فــي الميــة وميــة لــم  تيي ــأ بــدو  ىنــاء،فــي صــ   اأ 
تتمتــع بوجــود قــوي فــي المخــيم و  يمحــن الحســم ضــدصا عســحريا، ويســتيو الــبعع مــا يقولــو  انــه 

الت فيــريين فــي المخيمــات  ةصــلة تحــتفذ بهــا بحــزط ح لشــن صجــوم علــى المقاومــة واتهامهــا بحمايــ
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الحركــة عســـحريا مــع التــدخو لوقــ  ا  ـــتباكات، وا  تمــ  رعايــة اخــراج معـــيم ســقاا إعبــر منــع 
 الحركة من المخيم.

أي منـع سـقوا أنصـار  ه  اتهامات مماىلة الى نركة نمـا  بالعمـو علـى الخـ  نفسـه،كما توج   
في فتق يشير الى ا  نما  وفرت منامل ومقارا أنصـار ح فـي الميـة وميـة    قياديا  إح،   بو 

دعما لها في وجه فتق، في محاولة للتصدي لسيطرة ا خيرة في المخيم مدعومة من أخصـام صـ   
 ا خيرة.

لــى إورقــة الت فيــريين،   يعيــر النظــر صــ ا ا تهــام لحــزط ح بالتقــارط مــع انصــار ح واســتيالل  
يــــريين فــــي الــــبالد المقاومــــة المســــتمر وتقــــديمها الشــــهداء علــــى درط نمايــــة لبنــــا  مــــن الت فقتــــال 

مـــر الـــ ي يحـــدث مـــرتب  بالمخططـــات التـــي تعـــد للبنـــا  المطالـــب بـــأ   تحمـــو وخارجهـــا، ل ـــن اأ
قتــا  مــع لبنــا  نفســه اذا تطلــب تــوطين الفلســطينيين عبــر تي يــة قتــالهم الــداخلي وتوســيعها لتشــمو 

 مر.اأ

نــداث ا خيــرة فــي المخــيم، فقــد صــعدت فــتق مــن مواقفهــا عبــر المطالبــة ب نهــاء لــى اأإودة بــالع 
الصــدد الــى المعنيــين داخــو وخــارج  صــ اظــاصرة أنصــار ح فــي المخــيم، وقــد أوصــل  رســائو فــي 

المخيم ومـنهم لبنـانيين، ىـم اكتفـ  بترنيـو سـليما ، وتلـ  المطالـب مرتبطـة بالـدور الـ ي تريـد فـتق 
  فــي موضــوا المخيمــات فــي صــ   المرنلــة بينمــا يشــدد رئــيس الســلطة الفلســطينية محمــود ا  تتــو 

مسـاك دة المصـرية فـي محاولـة نصـارصا واوعبا  الخنا  على نما  في مـزة ويشـترك مـع القيـا
 .ال برى التي تحيق بها من كو جانببالورقة الفلسطينية المنقسمة على ذاتها في وجه المثامرة 

نـه لـيس فـي  ـد لبنـا ، بـو صـو يعتبـر أح    بدو في  د فتق، مثلمـا  صفية أنصار  قرار تأعلى  
ة مـــع ل ــن مســألة الســالو الفلســطيني فيــه ســتبقى تطــرو فــي كــو فتــر  ،يــا  ودول إقليميــا   سياســيا   قــرارا  
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ىناء، يمس  الجيش بمحي  المخيم مـن خارجـه ويـتححم فـي مور في المخيم. في ص   اأتصاعد اأ
ة لجنة أمنية في المخيم تنسق مع مخابرات الجيش الـ ي لـيس فـي وارد التـدخو ه، وىم  عملية دخول

 العسحري المبا ر في أي قتال وصو ليس معنيا بالصراعات الفلسطينية الداخلية.

لة تنظـيم السـالو داخـو المخيمـات وفـق أنيـاء مسـإعـادت أ ة قد طراي المعني    اأأ وكا  مالنظا   
ة با ســـتناد إلـــى العمـــو الفلســـطيني المشـــترك، وبالتعـــاو  مـــع اأجهـــزة اأمني ـــأســـس متوافـــق عليهـــا 

ــــ ــــة المعني  ــــات ا مت بيــــية التــــي  ناللبناني ــــتم تســــليمها كــــو المــــرت بين للجــــرائم وعملي ــــال فــــي أ    ي
مـن مبـدأ سـيادة الدولـة اللبنانيـة علـى كـو أراضـيها، وعمـال  مر انطالقا  المخيمات. وقد جاء ص ا اأ

ـــ  ســـنة بـــالمقررات ا ـــاني من ـــوطني اللبن ـــ  لجـــا  الحـــوار ال ومـــا بعـــدصا.  2006لصـــادرة عـــن مختل
نينهــا، أجمعــ  كــو اأطــراي اللبنانيــة والفلســطينية علــى ضــرورة تنظــيم الســالو داخــو المخيمــات 
بالتنسيق مع الدولة اللبنانية اضافة الى تخفي  المظاصر المسلحة في المخـيم تمهيـدا لعـودة الحيـاة 

 يه. إلى ما كان  عل

 بـدو  لسـابق،  المسألة أعمق بحثير ولن تقتصر على نسن النيـات، وكمـا ذكرنـا فـي األ ن  بدو  
بتصـفية  ونروا ربطا  ة داخلية، ترتب  بتصفية وكالة اأ  ص   ا  تباكات، وكو ا تباكات فلسطينيأ

 .فلسطينية، علم  ذل  أم لم تعلم تها، وذل ، لألس ، بأياد  القضية الفلسطينية برم  

نه مقـام بنـاء أ ز الجيرافي للمخيم، علما  وىمة أمر له د  ته ندث  تعلق بالمطامع المتعلقة بالحي   
على اتفـا  بـين اأونـروا والدولـة اللبنانيـة واأصـالي، وىمـة إيجـارات تـدفعها اأونـروا بـدل إقامـة صـ ا 

توسـع الالجرـين فــي  المخـيم، وبالتـالي فـ   الـ صاط إلـى أي تعـد و علـى خريطـة المخـيم أو خريطـة
محيطه، يحتاج إلى وق  طويو من البحا والتفاوض على اأونروا اوضـطالا بهمـا، وصـي نتمـا 
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ميـر جـاصزة لهمــا اليـوم. وصنــا يـأتي مـن يقــول ا  الـبعع يســتيو ذلـ  لتقويـة موقفــه التفاوضـي مــع 
 لموقع التفاوضي.اأونروا كما مع الدولة اللبنانية، وعبر توسعه في المخيم وخارجه، يعزم ص ا ا

ــــ  ــــفــــي المحص  مــــن جــــو ت ا  ــــتباكات، إذ جنــــ  فــــتق بعــــع  ة أربانــــا  لة، نققــــ  القــــوى المعني 
نهــاء ظــاصرة أنصــار ح التــي بقيــ  فــي المخــيم، إن مــن المحتســبات الميدانيــة ل ــن مــن دو  الــتمح  

  مـن و وخرج  نما  كعنصر وسطي بين الجـانبين عـاد اليـه ال ثيـرو  للتفـاوض، وتمحـن المعني ـ
تعطيو مشروا تفريغ المية ومية من الالجرين بحو ما يحمله من مخاطر. ومـن نانيتـه، بـدا نـزط 
ح محتســبا لمفتـــاو الحــو ونـــال دو  محاولــة الحســـم العســـحري فــي المخـــيم )دونهــا أصـــال عقبـــات 

مـن عـبء أمنـي  كثيرة  كو  ا مر مير مناسب في الظري الحالي، وتخلصـ  السـلطات اللبنانيـة
 مخــيمىقيــو وصــي كانــ  مشــرفة أيضــا بأجهزتهــا علــى الهدنــة التــي نصــل ، وكــا  ا صــم ا  أصــو ال

   استعادوا ا ستقرار، ولو مثقتا. والجوار اللبناني

  ىمة خاسر أكبـر صـو المخـيم أنداث، ول ن المثكد ق  بعد اأذا تناولنا المحاسب التي تحق  إص ا  
 فية التعويع عن الخسائر البشرية واأخرى المادية التي تم ت بدصا.وأصله في ظو تسا ل نول كي

 ث ســـجا   حـــد    ت  أنـــداث فـــي الميـــة وميـــة ر تلـــ  اأ  مـــن  ـــأ  ت ـــر  ألـــى إختامـــا، يجـــب التنويـــه  
ليــه إو الفلســطيني، لــيس لبنــا  فــي ناجــة وخالفــا داخليــا فــي لبنــا  علــى خلفيــة مســألة نــزا الســال

ويحيــي  ســوي  تخــ  منحــى طــائفي اكهــ    ســجا   أة ال بيــرة، كمــا و مشــاكله الداخليــاليــوم فــي ظــ
لــى جد ــد علــى صــ ا الصــعيد قبــو تســوية أكبــر مــن إت الماضــي، واأصــم، ف نــه لــن يفضــي جرانــا

 لى المزيد من ا نقسامات. إالبالد  لبنا ، ولن يفعو سوى جر  

 


