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 2018للنصف األول من أيار  اللبناني التقدير
 

خــه لـها الحــدث دالالت لت االنتخابـات النيابيــة الحـدث اعلــم علـى السـااة اللقنانيــة وقـد ات  شـ   
ـــم قـــوا أ ـــرا. ل ـــن مـــن  يـــر عديـــدة وعـــز   ز مـــن طقيعـــة توا ـــد بعـــا القـــوا السياســـية بينمـــا اج 

مر عن تغييـرات كقيـرة فـي المشـهد السياسـي نتيجـة التوازنـات الطا فيـة لها اعا ن يتمخ  ح أالمر   
 التي ترسم  ريطة القوا على السااة. 

هــا لــى مرالــة مــا بعــد االنتخابــات واالســتحقاقات التــي تنتظــر الــقالد وألم  إنظــار هــت اعوتو    
ن . ل ـن اعمـر يجـب أقا ـب بـين قوالـا المختلفـةتسمية ر يس الح ومة ومن ثـم تشـ يلها وتوزيـع الح

فيـــل المنطقـــة مـــع انســـحا  الـــر يس  يلقـــى التمـــاى القـــوا اللقنانيـــة نتيجـــة الوتـــع الـــدقي  الـــه  تمـــر  
لــى يــرانو ود ــوا قــرار نقــة الســفارة اعميركيــة إلــد ترامــب مــن االتفــا  النــوو  مــع إاميركــي دوناع

علـى السـااة السـورية مـع  ز التنفيه. كما يجدر التهكير ب سـر إسـرا ية للخطـول الحمـراءالقدس اي  
لى صداى ما علـى السـااة السـوريةو فـي ر إاستمرار ترباتها العس رية في سورياو ولو ما قد يؤش  

ي المنطقـــة يوقـــد نيرانهـــا الحلـــ  اعميركـــي ف فيـــل كويـــرون مـــن اـــر  كقـــرا فـــالوقـــت الـــه  يتخـــو  
اتـى السـاعةو نتيجـة  ن كان الموتوع ال يزاا مستقعدا  ا يلي الخليجي )السعود   اصة(و وإسر اإل

ة اــر  علــى ســااتها الدا ليــة ســرا ية لنتــا ج أي ــيركيــة مــن تداعياتــل كمــا بســقب علــم إمالخشــية اع
طــ ت إســرا ية الحســا  ذا مــا أ قاشــرة فــي الحــر  التــي ســتغط يو إة اــز  م مو وفهــا مــن تــد   

 ة.راتي الفلسطينية المحتلة كاف  والتقديرو اع
و م ـان النزاعـات الدا ليـة اللقنانيـة  انقـا  بم ـان أن توتـع قـدر اإلمن لناو يقدو من اعلميـة  

   طر من لـها النـوع ة وتوايد  هود الجميع في موا هة أسراع في تش ية الح وممنه اآلنو واإل
 رة في المنطقةو وآ رلا في لقنان.طراف كالسعودية بعد ن ساتها المت ر  ع عليل بعا اعتشج  
ن كــان اعتــرا مشــهد مــا بعــدلا بعــا االنتخابــات علــى  يــرو وإقالد قطــوع وقــد ا تــازت الــ 

لـى مـا اـدث فـي إ تـافة  قـةو إمـا اعتـرا عـدد مـن أايـاء العاصـمة مـن اشـتقا ات متفر  القل  نتيجـة 
 مور.و اتى تقطت اعكويفا   عس ريا   وانتشارا   منيا  وأ سياسيا   الجقةو ما استدعى استنفارا  
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ــــ  ل ــــن مــــن الم    ــــهكير بــــ ن تل ــــد الت ــــت مــــن نقــــع الخطــــا  التحر  في  ــــاتو المرفوتــــةو قــــد نهل
بومـار  فـي االنتخابـات بعـد  التحريضي اله   رج بل ر ـيس الح ومـة سـعد الحريـر  والـه  لـم يـ ت  

 ين. اد   اذ ي في و ل از  مو ف ان  طابل بهل  سالاا  تجييشل الشارع السن  
لو علــى أســاس نــوع مــا )لــم ذاتــ بــاداء ذ  بــدءو يم ــن القــوا إن إ ــراء االنتخابــات فــي اــد   
فـــي  انـــة ر ـــيس الجمهوريـــة  ةو لـــو إنجـــاز وطنـــي كقيـــرو يعـــد    ســـوا فـــي لقنـــان( مـــن النســـقي  يطق ـــ

ن ر ـيس الجمهوريـة وقـ  تـد أ  أ و علمـا  كقيـرا   وميواقيـا   إصـالايا   م سـقا   ميشاا عونو كونل يعـد  
 ن  أ ال  لالنتخابـات أاـدث مـن سـابقل. إنظـاى تمديد  ير تقني للقرلمانو ووعد اللقنـانيين منـه قدومـل ب

ا القـــانون لضـــمان اســـن التمويـــة ة الـــدافع الر يســـي لهـــهة لحـــز  م الـــه  شـــ   مـــر يســـج  لـــها اع
تــــعاف ر ــــيس الح ومــــة ســــعد إن دة للمقاومــــةو كمــــا إفــــة ومؤي ــــة  يــــر متطر  ســــني   تيــــان بو ــــو   واإل

لت الخارطـة السياسـية ن شـ   عـد أب سـقا  اعتمـاد القـانونو ولـو مـا اـدث فعـال  ة أاـد أالحرير  ش   
 للمجلس الجديد قوة كقيرة للحز  وللحلفاء.

علـى الـر يس سـعد الحريـر  الـه  ترا عـت كتلتـل فـي شـ ة كقيـرو  وقد كـان االسـتحقا  سـلقيا   
ة الترا ع ال قير في العاصمة بيـروتو ايـح اـاز علـى نيـ  ونصـ  المقاعـدو تـربة كقـرا وش   

ي فـي الـقالدو ل ـن علـى الحـديح عـن اات ـار التمويـة السـن   يـر  قـادرا  لتيار المستققة. ولم يعـد الحر 
 قـــر علـــى ة اعيجـــب عـــدى المقالغـــة فـــي توصـــي   ســـارة الحريـــر  كونـــل ال يـــزاا صـــااب الشـــعقي  

يل  رج منهـا ب قـة قـدر ملحوظ عن أ صاملو في مرالة بالغة الصعوبة عل ة وبفار   السااة السني  
اد ت ليفــل بر اســة الح ومــة نتيجــة التوازنــات القا مــة فــي الــقالد عــن ي  ح أومــن المــر    مــن الخســا ر.

 ل صـــعوبات فـــي تشـــ ية ا ومتـــلو كمـــا أنـــل والفـــل ال قيـــر مـــع التيـــار الـــوطني الحـــرو ل نـــل ســـيوا
 ية ققة الخضوع لألمر الواقع.مر بعدى االعتراف بخسارتل االنتخاباع ئسي ابر باد

نـوا بـرز وتم   لو اع واركة أمة والفا هماو بفوز   حز  مة بفي المقابةو  رج الونا ي المتمو   
ا ـم الونـا ي ققضـتل علـى المقاعـد الشـيعية . وأثلـح مقاعـد المجلـس النيـابي ما يزيد عـن من اصد

خ نوعهــــا فــــي تــــارية كقــــرا قــــد ت ــــون فريــــدة مــــن و وأثقــــت مناصــــرو الونــــا ي عــــن انضــــقاطي  27الـــــ
 االنتخابات النيابية في لقنان.

https://www.elnashra.com/news/tag/حزب+الله
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ين معـل والمعارتـين للحريـر و ة المتحـالفمـن النـوا  السـن   يصاا عدد  إن الونا ي من كما تم    
ةو ولــو مــا اــاوا تيــار لميــة فــي تقــديم  طــا  مــؤازر للمقاومــة مــن القي ــة الســني  ولــو أمــر بــال  اع

. مـن لنـاو سـيخرج تـى أنـل نجـح فـي بعـا اعايـانا المرالـة الماتـية ا تطافـلو االمستققة طـوا
ة كقضـية ة المقنـي علـى ثوابـت ر يسـي  ي في المجلس الجديد يحا ي تـاريخ الطا فـة السـني   طا  سن  

 علــى لــؤالء النــوا  الجــدد الخــروج بخطــا  مــدني اــين تــد    المقاومــة وفلســطينو وســي ون لزامــا  
ـــة اتمـــا  اع ـــار المســـتققزمـــاتو المققل ـــين الحـــز  وتي ـــدلعت أزمـــات كقـــرا فـــي ةو أو ب و فـــي اـــاا ان

عل فــي موا هــة طا فيــة مــع المنطقــةو فــي الوقــت الــه  ال يريــد فيــل الحــز  أ  كــالى مــهلقي يضــ
 .المستققة

متها لـــى الصـــورة الجديـــدة التـــي قـــد  يعيـــد  الـــقعا إ ى للقـــوات اللقنانيـــةوبـــرز علـــى الســـطح تقـــد   
بيـة يجاولـي ليسـت علـى  ـرار الصـورة  يـر اإليل لؤالء بـ"النيو قوات"و القوات للنا قين أو ما يسم  

ة عــن تفصــلل مقاعــد عــد  ى القــوات النظــر عــن ســقب تقــد   . وبغــا  التــي بــرزت طــواا تــاريخ القــوات
ن القو  اله  يقـود  التيـار لـو اع قـر ة لقنان ت ت  أ اصة التيار الوطني الحر من الحزبيينو علما  

 ن كـان التيـارلقـى منافسـة فـي الشـارع المسـيحيو وإالتيـار بـات ي نا قاو فـنن   29ذ يجمع في لقنان إ
 سيققى في صدارة القوا المسيحية.

ن كــان در مــن الخســا ر مــن لــها القــانونو وإمــن ناايتــلو  ــرج النا ــب وليــد  نــقالل ب قــة قــ 
نــل أ ل اــافع علــى زعامتــل الدرزيــة. كمــاقــلو ل نــ ســر أربعــة نــوا و ولــو أمــر اــاوا  نــقالل تجن  

ة والمسـيحيين. كمـا ثق ـت تحالفـل مـع اافع على نفـوذ   ـارج طا فتـلو فـ بقى علـى اصـتل مـن السـن  
 .نقيل بر  وعالقتل مع از  م ر يس مجلس النوا 

رلاصـاتها قـد رهـرت فـي المرالـة الماتـيةو ولـي لزيمـة ة نقطة ذات داللةو وإن كانـت إوثم   
ن لـــؤالء الاـــع أن مـــن الم  اذارو كمـــا أ 14ا ت المســـيحية فـــي قـــو اعاـــزا  الصـــغيرة والشخصـــيا

 .ى لخوض معركة لم تعفاء فيها أصال  افتقدوا الدعم الماد  الخار ي الالز 
ة كالجماعـة سالمية على السااة السـني  يجب التنويل بهزيمة التيارات اإل إتافة الى كة ذل و 

السـلفيينو ولـو مـا يشـير لسااة مـن في له  ا ف  متطر   لى الهين  ر وا بخطا   اإلسالمية إتافة إ
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ى لهــمو ناليــ  عــن افتضــا   طــابهم وعــدى تقــديمهم قــد  الــدعم المــاد  الخــار ي الم   لــى شــح  أيضــا إ
فــي رمزيــة خــه ســقول اللــواء أشــرف ريللقنــانيين مــن كــالى مــهلقي وتقســيمي )يت   ســوا مــا لــو مضــر  

    قيرة على لها الصعيد(.
ـ  ولـى ة المعركـة اعمـا بعـد االسـتحقا و وتتمو ـ لـىل اعنظـار إاآلنو وبعد صـدور النتـا جو تتو  

واليـة  ديـدةو في انتخا  ر يس المجلس النيابيو والسؤاا لنا ليس فـي انتخـا  الـر يس نقيـل بـر  ل
ة ر ــــيس الجمهوريــــة ميشــــاا عــــون ذا كــــان ت ت ــــبــــة اجــــم اعصــــوات التــــي سيحصــــة عليهــــا ومــــا إ

ـــة الجديـــة وا للعالة لـــها اعمـــر اال تقـــار اعســـينتخقل ر يســـاو وســـيمو   قـــة بـــين الـــر لين فـــي المرال
 لل.  ا  صوات كافة )تقريقا( تحجيمأن بر  يعتقر عدى اصولل على اع للعهدو علما  

ا ـب ى منصـب نعالمـي اتـى اآلنو اـوا مـن سـيتول  خـه اجمهـا اإلكما ستدور معركـةو لـم تت   
ة ر اسـة القرلمـانو فـي ي نيابـلهـا لتـول  ن اجم كتلة لقنان القو  يؤل  ر يس المجلس اله  يرا العهد أ

 يلي الفرزلي اله  عاد الى المجلسو على لها الصعيد.لوقت اله  يتردد فيل اسم النا ب إا
 قر وب ن اجم التيار الـوطني الحـر قـد إلى المجلس بال تلة النيابية اع نل  اءويعتقر العهد أ 
ســـية والشخصـــيات  قهـــة وطنيـــة واســـعة تضـــم القـــوا السياتشـــ ية  زو ولـــو لـــهل و ســـيلج  الـــىتعـــز  

الحليفـــة للعهـــد فـــي الوقـــت الـــه  سيســـتمر فيـــل الحلـــ  مـــع تيـــار المســـتققةو بـــالتواز  مـــع اســـتمرار 
تـــي اـــديح عــن مرا عـــة ســـتجر  علـــى صـــعيد الشـــوا ب ال الحلــ  ال قيـــر مـــع اـــز  مو فـــي رـــة  

 .   اصلت في العالقة بين الجانقين
ـــقالد ســـيتمو  علـــى أن االمتحـــان اع  ـــة التـــي ســـيتمخ  ة فـــي االستشـــارا قـــر لل ا عنهـــا ت النيابي

 ن ال ي ون سوا الحرير .ح أا تيار الر يس المققة للح ومة واله  من المر   
ــ  علــى ة اعل صــااب الشــعقي  ن ــعلــى أ فعليــا   ى الحريــر  ن ســة االنتخابــات وبــدأ يصــر  وقــد تخط 
نا قــاو بينمــا اقتصــر أ صــامل علــى فــوزلم فــي  21فــي منــاط  مختلفــة مــع كتلــة كقيــرة مــن  ا  ســني  

 مناطقهم.  
تـــل الترا ـــعو بـــة االســـتمرار فـــي معركتـــل السياســـية وذلـــ  لـــى عـــدى ني  ويشـــير كـــالى الحريـــر  إ 

ــر بــ ن والــد  الــر يس رفيــ  الحريــ لــى  انقــل الــر يس فــؤاد وإ 1992ر  كــان لواــد  العــاى عنــدما ذك 
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ــالســن الي بترا ــع كتلتــل النيابيــة. كمــا أنــل نــل ال يقــل الح وميــةو مــا يعنــي أيورةو عنــدما اســتهة مهام 
ــأ  لــر يس الجمهوريـــةو ولــو تحــت عنـــوان  د  بالققـــاء اليفــا  علــن  وتــل المعركــة السياســـية عقــر تعه 

 "ت مين االستقرار". 
جر  مرا عـة يعـالج نـل سـي  ل اسـتوعب الصـدمة وأن  موق  الحرير  إلى أ لعون علىويشير مط   

واعتقــار  علــى عــدى الرتــوو للشــرول  نــل يصــر  لتــي اعتــرت أداء تيــار المســتققةو وأبهــا الشــوا ب ا
فـي الفتـرة  زمات تش ية الح ومة مع السجاا القا م دوما   اسرا. ويرد لؤالء على إرلاصات أولى أ

 ة اتفا  الطا  . رواي   مع ة الطا فة الشيعية بحقيقة وزارة المالية انسجاما   يرة اوا أاقي  اع

ن العــــرف الوايــــد فــــي الطــــا   ســــريع لــــزعيم المســــتققة عقــــر ت  يــــد  أال لــــى الــــرد  ويعــــودون إ 
  ب مور لـم تـرد فـي اتفـا  الطـا   علـى نل ال يجوز التمس  أ دا  محصور في الر اسات الوالثو مؤك  

آ ــرين أقطــا  ن يحصــة الحريــر  علــى دعــم ر ــيس الجمهوريــة و ح أمســتوا الــوزارات. ومــن المــر   
 ن يــتم  يقــة مــن يــد الــر يس نقيــل بــر و علــى أن ال تفلــت لــه  الحقعلــى لــها الصــعيدو مــع تغليــب أ

الشــيعة. إذ يجــب  لــى كونهــا مــن اــ   إ ســنادلا لــل مــن دون الرتــوو رســميا  التحايــة علــى عنــوان إ
ب ة مــن الحلفــاءو ويجــب التــهكير لنــا بترايــن دعــوة بــر  لقيــت معارتــة تــمني  لفــت النظــر إلــى أ

م ل ـة وزارة عيـة طا فـةو وع  نـل لـيس مـع ت ـريس أي ـل و ل ـن مـع ت  يـد و فـي المقابـةو أتيار المردة بـه
لصـعيد ومولـل اـز  على تفسير بر  للطا   علـى لـها ا ن از  القوات اللقنانية لن يواف  أيضا  أ

 ال تا ب و يرلم.
المفاوتـات بـدءا مــن  د الونـا ي فـي موتـوعويقـدو مـن المفيـد لنـا التشـديد علـى تــرورة تشـد   

ي اآل ـرو واعتمـاد   يـر بالشـري  السـن  ح ومة الجديدةو ومن ثم اعتـراف اعر يسا لل تسمية الحرير  
راد الحريـر  د اعمـور فـي اـاا أمقاربة  ديدة لوتعل الحالي ليقنى على الشـيء مقتضـا . وسـتتعق  

ة علـى بالتعددي ـ ا عل وبالتـالي أقـر  ذا استوعب تر ا إم  ةو أي  تجاوز نتا ج االنتخابات على سااتل السن  
 لعملية الت لي .  ال  ل ي ون بهل  مسه  رادة الشعقيةو فنن  ة التي فرتتها اإلي  السااة السن  
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اـــوااو بـــدأ العـــد الع ســـي لمســـار الت ليـــ  والتـــ لي  الح ـــوميينو ققـــة أقـــة مـــن فـــي كـــة اع 
لي تحوا الح ومة الحالية بـدءا مـن أسقوعين من تاريخ انتهاء والية المجلس النيابي الحاليو وبالتا

 من الشهر الحاليو تاريخ بدء والية المجلس الجديدو إلى ا ومة تصريف أعماا.  21
ـــويقـــدو أ  هـــا لتوقيـــت عناصـــر التســـوية الر اســـية ومنهـــا عـــودة الحريـــر  إلـــى ر اســـة ة تو   ن ثم 

تر مــــة  قا  ةو وســـي ون صـــعالح ومـــة. وســـتتم محـــاوالت لتشــــ ية لـــه  الح ومـــة علـــى أســــس وفاقي ـــ
ات  طيـرة فـي المنطقـة ن الوقـت تـا و وثمـة تطـور فـي الح ومـةو  اصـة وأ التموية النيابي تماما  

تــ لي  الح ومــة الجديــدة   وقــت وال مجــاا للتجــاذ  ال قيــر الــه  سيصــعب مهمــة قــد تحــدث فــي أ
فـت للمقاومـة ل ـي تلتن ت ـون  امعـة وقويـةو وينقغـي تـوفير المنـاو السياسـي المناسـب التي يجب أ

الــقالد  فــنن   ال  وإ لاد ــا   سياســيا   ا  ب تــ لي  الح ومــة نقاشــويتطل ــ رات  طيــرة قــد تحــدث.يــة تطــو  إلــى أ
 ماى ا ومة تصريف أعماا عشهر طويلة على  رار الح ومات السابقةو وربما أ ور!ست ون أ

النيابيـة  و لل تـةسياسـيا   ن لـم ي ـن الفـا  و إسياسـيا   ن المرالـة المققلـة ستشـهد اصـطفافا  ويقدو أ 
علــــى قاعــــدة الــــ  موا ــــل للعهــــدو أ  ر ــــيس الجمهوريــــة ميشــــاا عــــونو كمــــا للحريــــر و ومعهمــــا 

ليـل إ دةو قوامل في شـ ة ر يسـي ر ـيس المجلـس نقيـل بـر  وتيـار المـردة وقـد ينضـم  شخصيات متعد  
 ي مناصـب السـلطة والـه النا ب وليد  نقالل "على القطعة"و واز  القوات اللقنانيـة العطـل لتـول  

أن القـوات ال  للتيار الوطني الحر قوة في المجلس الجديد كمـا فـي الح ومـةو علمـا   ا  يعتقر نفسل ند  
آذار وال تـــزاا تزايـــد علـــى لـــها الصـــعيد وقـــد ال  14و 8انتهـــاء اصـــطفافي   ـــابر فـــي رفـــاتـــزاا ت

ن يققـــى عـــةو علـــى ألـــى اـــز  ال تا ـــبو ومعهــم شخصـــيات متنو  إتــافة إكهـــهاو  لـــى الـــ   تنضــم إ
  بيضة الققان ومنظم الخالفات بين العهد وأ صامل.از  م

 ال  وار اـوا االسـتراتيجية الدفاعيـةو إلـى الحـنـاءو وبـر م دعـوة ر ـيس الجمهوريـة إثفـي لـه  اع 
ت و نــقالل نــل ســيلقى اماســة كقيــرة بــين الفــاء الماتــي كالمســتققة والقــواأن لــها اعمــر ال يقــدو أ
ـجب أاعولوية ي ن ون اع يرين يعتقران أ ح ن كـان مـن المـر   ة. وإن ت ون للملفـات الحياتيـة الملح 

 برعاية ر يس القالد.   ن يجر  لها الحوار فعال  أ
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 قنبلة النازحين
د االسـتقرار ثناءو ت قر المخاوف من القنقلة الموقوتـة للنـازاين السـوريين التـي تهـد  في له  اع 

ــولــو  طــر ال يقــدو أ اللقنــاني علــى المــديين المتوســو والقعيــدو  ا  ي    لــل  ــد  ة قــدرة علــى التصــد  ن ثم 
راتـــيهم العالميـــة لمنـــع لـــؤالء مـــن العـــودة إلـــى أ الطـــرف العـــالميو ال بـــة المـــؤامرة  ـــا   فـــي رـــة  
و ناليــ  عــن الخطــر واقتصــاديا   د عقــرلم ا تماعيـا  لــى تــوطينهم فـي لقنــان المهــد  رةو والســعي إالمحـر  

 اعمني.
القيـان الصـادر عـن اعمـم المتحـدة واإلتحـاد ذلـ  قـد رهـرت فـي  وكانت آ ر المؤشرات على 

ن الظـــروف الرالنـــة ال فــ  المشـــاركون فيـــل علــى أوروبــي فـــي  تـــاى مــؤتمر بروكســـيةو والـــه  ات  اع
مــاى عــى المــؤتمرو أنــل ال تــزاا لنــار مخــاطر. واد  ة "ب مــان وكرامــة"و وأتســاعد علــى العــودة الطوعي ــ

دلا ن رــــروف العــــودة كمــــا تحــــد  الحريــــر و أ يس الح ومــــة ســــعدمســــمع الوفــــد اللقنــــاني بر اســــة ر ــــ
ــ ة اعمــم المتحــدة لشــؤون الال  ــين ووفقــا  مفوتــي     بعــد.  لمعــايير قــانون الال  ــين الدوليــةو لــم تتحق 

ــــا   ــــزداد عمق ــــي ت ــــة "الهشاشــــة الت ــــت المفوتــــية الدولي ــــين  وتناول ــــين الســــوريينو والال   ــــدا الال   ل
ي تجب معالجتل مـن  ـالا الـدعم اإلنسـان رمات المضيفةو ولها أسوريا والمجتمعالفلسطينيين من 

وإيجـــاد  لـــى تقـــديم الـــدعم للصـــحة والتعلـــيم والتنميـــة االقتصـــاديةالمســـتداى ودعـــم الصـــمود"و مشـــيرة إ
الصــمود فــي لقنــان! وذلــ  مــن دون فــرا العمــة واالنــدماج فــي أســوا  العمــةو أ  بمعنــى آ ــرو 

 حدث فيل القيان عن "إرادة الققاء"! تحديد موعد العودةو في الوقت اله  ت
لعـودة م ـات  لو بيان مشقو و يتالقى مع بيـان مفوتـية الال  ـين اـوا لقنـان الـرافا تـمنا   

السياسـي  . في محاولة لربو ذل  بالحـة  ت الشهر الماتيلى بالدلم والتي تم  النازاين السوريين إ
ــ بــة إ  تســوية نها يــة لــل اليــوىو الفــي ســوريا الــه  ال يريــد الغــر  قســيم ة مخــاوف مــن مســاع لتن ثم 

ن مـــؤامرة التـــوطين لـــه  تتقـــاطع مـــع مويلتهـــا ســـوريا دويـــالت عرقيـــة وطا فيـــة. وال داعـــي للتـــهكير أ
إدارة الـر يس اعميركـي  ز العمة عليهـا فـي رـة  لتوطين الال  ين الفلسطينيين في لقنان والتي يتعز  

 .الحالي دونالد ترامب
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ـــوالواقـــع أ  ة ذ صـــدرت ردود فعـــو إ  انقســـاى رســـمي ســـريعا  مـــن تجـــاوز قطـــوع أن ن لقنـــان تم  
ـــان اع ـــة رافضـــة للقي قامـــة الال  ـــين تتعـــارض مـــع الدســـتور أن ترســـيخ إ ممـــيو علمـــا  رســـمية لقناني

اللقناني نالي  عن سيادة لقنان ولو الموتوع اله   مع بـين المـوقفين الرافضـين لـقعا مـا  ـاء 
بــر م  يــة ميشـاا عــون ور ـيس مجلــس النـوا  نقيــل بـر وفـي بيـان بروكســة مـن ققــة ر ـيس الجمهور 

 .لر الن لموتوع النازاين السوريينلى الخطر اله  يوليل االخصومة بينهماو ولو مؤشر إ
ذ كــان و إ فــا  سياسـي وديقلوماســي كقيــرو إمـا  ــرا لــ نم مــن أوســال وزارة الخار يــة أل ـوع   

فــي لــها التوقيــت بالــهات عن ال مصــلحة يجــب تقــدير الجــو الســا د فــي المنطقــةو وقــد  ــاء القيــان 
لهه  الدوا اليوى بنعادة النازاين من لقنان كي ال يعود الوتع طقيعيا فـي سـورياو فيتمركـز لـؤالء 
ويشـاركون فـي اإلنتخابـات الر اسـية المققلـة عن أصـواتهم لـن تعـود مضـمونة تـد الـر يس الســور  

 بشار اعسدو اسب لؤالء.
صــــمت ر ــــيس الح ومــــة ســــعد الحريــــر  فــــي  لســــة الح ومــــة التــــي تلــــت بيــــان  وكــــان الفتــــا   

ذ عــادة مـــا يوتــع الـــوزراء فــي المســـتجدات السياســية واعمنيـــة واالقتصــادية والزيـــارات إبروكســةو 
انو ولـــو مـــا كـــان يجـــب علـــى الحريـــر  إعالنـــل اـــوا الخار يـــة والمـــؤتمرات التـــي يشـــارر فيهـــا لقنـــ

 مؤتمر بروكسة.

الموقـ  "المريـب" للحريـر   من  هات متابعة لموتوع النازاينو انطالقا   من  هتهاو تتساءا
ـــ ى تخريجهـــا الفريـــ  ا إذا كانـــت لنـــار صـــفقة سياســـية علـــى اســـا  لقنـــان يتـــول  فـــي بروكســـةو عم 

ز تلـ  المخــاوف مــن الموقــ  السياسـي نفســل الــه  فـتح الحــدود للنــازاين مـن دون تــوابوو وتتعــز  
 ء.لصامت للحرير  في مجلس الوزراا

ة تغطيـة للحريـر  الـه  ربمـا  ـاء مر قد ي ون شـ   ل ن موقفي عون وبر  الرافضين لهها اع 
عــن الموقــ  اللقنــاني الجــامعو  را  موقفــل فــي معــرض توقيــت مــوقفي ر ــيس الجمهوريــة بوصــفل م عق ــ

نـل أوسـال تيـار المسـتققة التـي تقـوا أ ث باسـمل وباسـم المجلـسو اسـبور يس المجلس الـه  تحـد  
ن ليـــل االلتـــزاى بقيـــان بـــر . وذلـــ  مـــع أالحريـــر  ر ـــيس أ قـــر كتلـــة نيابيـــة فـــي المجلـــسو فعمـــا داى 
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ر لــؤالءو  ــالا المــؤتمرو عــن الموقــ  اللقنــاني الجــامع بــرفا التــوطين والتشــديد الحريــر و ي ــهك  
 على ترورة العودة السريعة للنازاين إلى سوريا.

 عوتــا  نـل كـان يجـبو موتـوع المـؤتمر ألسـلقية ال قـرا فـي ن النقطـة ال ـن المعنيـين يـرون أ 
عن التقااح في كيفيـة مسـاعدة النـازاين لت سـيس ايـاة بديلـة والققـاء فـي لقنـانو القحـح فـي كيفيـة 

ميـداني فـي دعم المجتمع الدولي لعملية عودة النازاين الى بلدلمو ولي عودة تتمالى مع الواقع ال
 .شهر الماتيةسوريا اله  تغير بش ة إيجابي  الا اع

ن ال بـــة لـــى تشـــجيع وتســـهية عـــودة النـــازاية إمـــم المتحـــدس لقنـــان مـــن عـــدى ســـعي اعويتـــو    
عـادة عن فرض شرول مستحيلة على طالقي إ  بقا هم في لقنانو نالي العمة على ترليقهم بهدف إ

 التوطين في بلدان ثالوة  ير لقنان.

ء بالتحضـــير واإلعـــداد ة طلـــب لقنـــان مـــن  ميـــع اعطـــراف الدوليـــة واعمميـــةو فـــي القـــدويتمو ـــ 
لسـور و مـع االلتـزاى ة فـي الـدا ة اوالتمهيد لعودة النازاين السـوريين إلـى المنـاط  اآلمنـة والمسـتقر  

ـل ـن اعمـر ال يجـب أ .ةعـادة القسـري  بمقدأ عدى اإل   لقنـان بـل ن يقتـرن بالحـة السياسـي الـه  يتمس 
 ا  مني ـة ألـى منـاط  مسـتقر  ين تريـد العـودة إكقيرة من النـازا ن ف اتأ عادة اإلعمارو علما  أو بعملية إ 
 ة.مات العيل اعساسي  وفيها مقو  

بــالموق  الرســمي  طــار التصــعيدو ابتــداء  اســة لقنــان علــى لــها الصــعيد لــي فــي إن سيم أل ــوع   
ذا قلة للعودةو من العمة في لقنـانو إلى منع المنظمات التي تعنى بشؤون الال  ين والمعر إ وصوال  

ن الــقعا يعيــب أ ت السياســة الدوليــة القا مــة علــى لــها الصــعيد. علمــا  ذلــ  واســتمر  مــر ب اعتطل ــ
بيــان بروكســيةو  دو كــي ال ي قنــى مــا لــو أســوأ علــىعــدى الخــروج بموقــ  ا ــومي متشــد   علــى لقنــان
ار يـــة كانـــت كافيـــة علـــى لـــها ن بيانـــات ر يســـي الجمهوريـــة والمجلـــس ووزيـــر الخيـــ تي أ ل ـــن الـــرد  
 .الصعيد
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 هـةو ويققـي و يحـافع علـى اقوقـل مـن وسـطا   ن لقنان ا تـارو اتـى اآلنو موقفـا  يد أفومن الم   
مـــر قـــد االهـــا مـــن  هـــة ثانيـــةو ل ـــن لـــها اع وروبـــي علـــىالعالقـــة مـــع اعمـــم المتحـــدة واالتحـــاد اع

واا لـى طـرد ممولـي مفوتـية الال  ـين فـي اـاا اسـتمروا علـى منـ  إض لتطور سلقي قد يـؤد  يتعر  
 لى بالدلم.  النازاين إ محاولة عرقلة عودة

لـى صـواو قـد سـارعت إلـى تقـديم تطمينـات إوروبيـة علـى و ـل الخم أن  هات دوليـةو أل  وع   
وال  مر ال يـزاا تـقابيا  و ول ن اعباعتقار و ود الال  ين السوريين في لقنان مؤقتا   الجانب اللقناني

ر إلعـادة صـيا ة رةيـة لمشـتر ا مطلـب لقنـاني بالعمـة مـرو فـي رـة  ى تطمينات اقيقيـة اـوا اعيقد  
 على العودة.  ة طقعا  زمة النازاينو مقني  مشتركة لحة أ

ن دات المالية فـي لـها الموتـوع يجـب أالمساعن ر  هات متابعة من أثناءو تحه  في له  اع 
ـــةو كمـــا يجـــب أمـــن  ـــالا الح ومـــة اللقنانيـــة تمـــر   ـــانيين ن تســـاو  و ال المنظمـــات الدولي ـــين اللقن ب

ن ت ــون فــي دولــة المنشــ  فــي ســورياو لتســهية العــودة اآلمنــة وال ريمــةو أ يضــاجــب أوالســوريين. وي
 .التدريجوب

ـال فيد اآلن تهكيرومن الم    ة مفوتية السامية لألمم المتحدة للشؤون الال  ينو بـ ن لقنـان تحم 
 ال لفة على الخزينة العامة وصلت السـنةن يشير القعا إلى أتداعيات كقيرة على لها الصعيدو و 

مليـار دوالرو اسـب  قـراء  20مليار دوالرو وقد وصة الـرقم العـاى الحـالي الـى  18الماتية الى 
 إقتصاديين لقنانيين.

 35ى فيهـا النــازاون ذ يتخط ـللنـازاين فـي العـالمو إ لقنـان لـو الدولـة اع وـر إسـتققاال  ن كمـا أ 
فـي الم ـةو فـي الوقـت الـه   35فـي الم ـةو والقطالـة  58في الم ة من عدد س انلو كما بلـ  الفقـر 

 في الم ة. 1في الم ة الى  8و من ترا ع فيل النم

ن النــاز  الســور  يتقاتــى مســاعدات مــن اعمــم المتحــدةو ولــو ينشــو أ ويــ تي كــة ذلــ  علمــا   
ر عـن ر قتـل فـي العـودة نـل يعق ـة فيهـا فـي لقنـانو والمفارقـة لنـا أفي القطاعات  ير المسمو  العم

 رفضها الدوا الغربية!لى سوريا.. بينما تإ
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عمـم المتحـدة لشـؤون لـى تجـار  أ ـرا اصـلتو وكـان فيهـا قـرار مفوتـية اويشير الـقعا إ 
ــالال  ــين أ  ا تفعلــل اليــوى فــي لقنــانو ويقــرز لنــا موــاا دولــة با ســتان التــي انتزعــتفضــة ب ويــر مم 

لنـا أن مفوتـية اعمـم ذل  عقـر قـرار سـياد و والمهـم لى ديارلمو و قرارا بنعادة الال  ين اعفغان إ
ـــالمتحـــدة إمتولـــت إ دوالر ل ـــة  400رت لـــى قـــرار الدولـــة ووتـــعت برنامجـــا لتنشـــيو عـــودتهمو ووف 

 ال ئ أفغاني في با ستانو ر م وتع أفغانستان  ير المستقر.

محافظــة آمنــة   13و وايــح باتــت 2لــ  كلــمأ 180ا عــن مســااة ســوريا التــي تقلــ  و مــاذإذا   
حاذيــــة و فــــي معظمــــلو مــــن المنــــاط  الم  الــــه   ــــاء لقنــــان لــــو لــــم يــــ ت  ن النــــاز  الســــور  أ علمــــا  

ن لشاســعة علــى ســقية الموــاا ال الحصــر. بــة إالحدوديــةو كالعاصــمة دمشــ  وكمحافظــة امــ  ا
فهم ولـــو أمـــر يصـــن   و وكـــدير الـــزورو وكالرقـــةو وكندلـــب.النـــازاين  ـــاةوا مـــن محافظـــات كالحســـ ة

 في وزارة الخار ية.تمن ف ة النازاين اإلقتصاديينو اسب أوسال 

ازاين الســوريين ة فــي عــودة النــالحــة الوايــد لهــه  اعزمــةو اســب لــؤالءو يتمو ــ مــن لنــاو فــنن   
ن يخرج لقنـان عـن انسـجامل مـع مقـادئ القـانون في ش ة تدريجيو وب رامةو من دون ألى ديارلم إ

يعقــر فيهــا النــاز  عــن ن لقنــان يــرفا اإلعــادة القســريةو ويؤيــد العــودة اآلمنــة التــي أ الــدوليو علمــا  
ن توســـع رقعـــة المنـــاط  اآلمنـــة فـــي عـــودة. ويجـــب الت  يـــد مـــن  ديـــد علـــى أر قتـــل الطوعيـــة فـــي ال

م علـى لـها الصـعيد ل ـلـى منـاطقهم. وع  ن النـازاين السـوريين علـى العـودة إسوريا قد شجع المزيـد مـ
 .  خه منحى تصاعد ن اركة تسجية النازاين يوميا في سقية العودة تت  أ

  مـع الح ومـة السـوريةو وربمـا بمشـاركة دوليـةو التـي لى اوار  ـد  ى أن كة ذل  يحتاج إعل 
ن التواصـة اللقنـاني الرسـمي قـا م معهـا اـوا مسـا ة اقتصـادية لهـا فـي لقنـانو كمـا أتحتفع بسفير 

 ا  نــا  انقــذا نحي  عــن التعــاون اعمنــي القــا م مــع اع هــزة الرســمية اللقنانيــةو لــها إ لقنــانو ناليــ  تهــم  
ت فـي معركـة الجـرود فـي التنسي  اله  اصةو ال بة لنقة التالام العس ر  وواـدة الـدى التـي تم ـ

 ا عنها االنتصار العس ر  ال قير للقنان.   و ل المسلحين الت فيريين والتي تمخ  

 


