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اللبناني التقدير  

30/5/2019  
 

تتسارع خطوات المسؤولين اللبنانيين لمحاولة تأمين نوع من االستقرار السياسي في البالد قبيل 
، وعلى وقع الجدل 2011وقت قصير من بدء موسم سياحي واعد قد يكون األبرز منذ العام 

الفطر، بعد ان شهدت البالد الكبير واألخذ والرد قبل االنتهاء من موضوع الموازنة قبل عيد 
كثيرون من موظفي الدولة حقوقا  هراضات شعبية منعا للمس بما يعتقداحتجاجات كبيرة واعت

 لهم.
وتتجه أنظار اللبنانيين لما بعد هذا السجال، خاصة وان لبنان ينتظر بفارغ الصبر إقرار  

توقعا، لم تعالج الموازنة مساعدات مؤتمر سيدر، وهي في الحقيقة ديون على لبنان، وكما كان م
أصل األزمة االقتصادية التي تتأتى في األساس من المشكلة المتمثلة في طبيعة النظام اللبناني 
الطائفي الفاسد، والذي ال يتيح نظاما اقتصاديا عادال وسيكون ذوي الدخل المحدود على الدوام 

ية الطبيعية، كون تلك مستهدفين من دولة لم تؤمن لهم الحد االدنى من حقوقهم الماد
 المساعدات سيذهب جزء منها هدرا.

كانت تلك مشكلة لبنان منذ نشوئه، وهي مشكلة تزداد عمقا مع الزمن في وقت بات الفساد  
بارزا أكثر من أي وقت مضى، بينما ال يحاول مسؤولو النظام الخروج من مصيبة لبنان 

ي الحد االدنى، االقتصادية واالجتماعية، أو فالحقيقية وتعديل هذا النظام في أوجهه السياسية و 
ن يشكل خالصا من حرب أهلية من الممكن أن أتفاق الطائف الذي أريد له اتطبيق ما ورد في 
 تتجدد في أي وقت.

لى سن قانون جديد لالنتخابات يلحظ نوعا من إن حسنا أن لجأت الطبقة السياسية وقد كا 
االنتخابي في البلد الى مرحلة أكثر تقدما من قبل، لكن هذا القانون النسبية، وهو ما نقل النظام 

 يبقى قاصرا عن تلبية الحاجات الكبرى للبنانيين في االنتقال الى نظام سياسي متقدم وحديث.
لى نظام انتخابي متقدم يحتقر الطائفية والمذهبية ويوزع إذا كان من غير الممكن التطلع إو 
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فإن محاوالت تبرز بين الفينة واالخرى لتحقيق خرق على هذا السلطات على أساس مدني، 
 نتخاباتالاقانون فكرة البحث في  نبيه بري الصعيد، وكان آخرها تحريك رئيس مجلس النواب 

 النيابية.
ن أن موعد االنتخابات المقبلة خشية ن خرجت الفكرة قبل ثالث سنوات مأوقد كان جيدا  

في جولة مر وقد أرسل بري وفدا لنقاش هذا األ نتخابات كما في كل مرة،يدهمنا الوقت عشية اال
عليها، يعتمد نتخابي جديد اكتل النيابية، لعرض مشروع قانون مشاورات واسعة مع مختلف ال

ن هذا المشروع أنتخابية واحدة، علما ادائرة  لبنانمبدأ النسبية الكاملة من دون صوت تفضيلي و
ن المشروع ينص على أتشكيلها لهذا الغرض. وكان الفتا جاء كخالصة عمل للجنة خاصة تم 

نتخابية كما هي الحال في القانون الحالي، ادائرة  15نتخابية واحدة بدال من ا ةعتماد لبنان دائر ا 
وكذلك على إلغاء مسألة الصوت التفضيلي لصالح إعتماد التراتبية اإلسمية ضمن لوائح مغلقة، 
على ان تتوالى أسماء المرشحين في هذه اللوائح وفق تراتبية إسمية تسلسلية، وتكون حظوظ 

ا كتلة رشح الذي يحظى بتراتبية أعلى في الالئحة. وقد رفعت اللجنة التي شكلتهالنجاح أكبر للم
 نتخابات النيابية، خالصة مشروعها إلى الكتلةقتراح قانون جديد لالاالتنمية والتحرير إلعداد 

وافقت خالله على مشروع قانون  جتماعا برئاسة بري،االتي عقدت في شهر نيسان الماضي 
 إدخال بعض التعديالت عليه.نتخاب بعد اال
عتباره من قبل بعض ا غرات القانون الحالي، خاصة لجهة وينطلق القانون الجديد المقترح من ث 

من ، لتقديم بدائل تخرج عمليات التصويت القانون األرثوذكسيالجهات نسخة مصغرة من 
 التقوقع المذهبي والطائفي. 

ن طرح لبنان دائرة واحدة وفق النسبية أيطور من النظام االنتخابي، برغم هذا المشروع الجديد  
الكاملة، يستهوي ثنائي حركة أمل وحزب هللا لما يتمتعان به من غلبة عددية، وهو يحظى أيضا 

ي يتوزع مؤيدوها على جماعات بتأييد بعض األحزاب والقوى المقربة منهما، خاصة تلك الت
 مشتتة جغرافيا وموزعة طائفيا ومذهبيا.

إلغائه، وخصوصا توسيع الدوائر وقد حد الصوت التفضيلي من فائدة القانون السابق ومن شأن  
ن يبدل النتائج التي ظهرت خالل أعتماد لبنان دائرة واحدة، ا نتخابية وصوال ربما إلى اال

https://www.elnashra.com/news/tag/نبيه+برّي
https://www.elnashra.com/news/tag/قانون+الإنتخابات
https://www.elnashra.com/news/tag/لبنان
https://www.elnashra.com/news/tag/القانون+الأرثوذكسي
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األخيرة، وان يبدل توازيا التوازنات السياسية التي نجمت منه. مثال، لقد  2018نتخابات العام ا
نتخابات الماضية، لناخبين على مستوى لبنان خالل االكسب هذا الثنائي وحده تأييد نحو ثلث ا

وفي حال إضافة مجموع ما حصدته األحزاب والقوى المؤيدة لمحور المقاومة والممانعة، يرتفع 
ألف ناخب سيصبون كلهم في الئحة واحدة جامعة، األمر الذي سيعطي  100الرقم بأكثر من 

 الثنائي أفضلية كبرى على باقي القوى التي تفتقر إلى قدرة الحزب على توحيد صفوف مؤيديه.
في التوازي، لن يكون في مقدور التيار الوطني الحر الذي تمكن من الفوز بكتلة نيابية وازنة،  

قانون يعتمد لبنان دائرة واحدة ويلغي الصوت التفضيلي، واألمر نفسه تحقيق النتائج نفسها في 
ينطبق على حزب القوات اللبنانية، وبالتالي، وإذا كان كل من التيار والقوات قد تجنبا حتى 

نتظار الوقوف على انتخابي الجديد المقترح، في تعليق سلبا على مشروع القانون االالساعة ال
تعطي األولوية نتخابية التي المبدأ كل الطروحات اال ن من حيثتفاصيله، فإنهما يعارضا

ن عدد المسيحيين في انتقاص مستمر، وهو ما يشكل عقدة للقوى المسيحية ألألعداد، باعتبار 
 ستحول دون تطوير النظام السياسي اذا ما استمرت. 

ات مجددا في المستقبل ومن المنتظر أن يكون هذا الملف بالتحديد، سببا وراء توحد التيار والقو  
في بعض المواضيع، بعيدا عن كل الخالفات التي عادت لتطفو من جديد بينهما، وهي خالفات 

ابيا مسيحيا مقعدا ني 50عتبرا ان تحرير أكثر من ا التنظيمين، وذلك ألنهما كانا قد وجودية بين 
عليه لتحسين التمثيل المسيحي أكثر فأكثر في  البناءنتصارا تاريخيا يجب امن هيمنة األكثريات 

الدورات المقبلة، وهما لن يقبال بأي شكل من األشكال العودة إلى الوراء، برغم كل ما يقال حول 
 إصالح النظام السياسي.

ي الوسط المسيحي وهي حزب الكتائب، فقد أبلغ رئيسه لى القوة الثالثة فإواألمر سيان بالنسبة  
سامي الجميل الى وفد بري مالحظات عملية حول القانون منها ما يتعلق بصعوبة "تقريشه"، 
على المناطق والطوائف والمذاهب، ما يجعل من صيغته معقدة للناخب، وشدد على ان للكتائب 

 و ما يكرس الطائفية في االنتخاب.مشروعه االنتخابي المتمثل بالدائرة الفردية، وه

https://www.elnashra.com/news/tag/البناء
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شتراكي الذي ال حب بقانون بري كالحزب التقدمي االن ثمة قوى على المقلب المسلم ال تر أكما  
يناسبه الغرق في أغلبية عددية على مستوى لبنان دائرة واحدة، شأنه في ذلك شأن مختلف 

اصرته بتكتالت سياسية لمحاألقليات العددية المذهبية. حتى ان تيار المستقبل غير متحمس 
 متداد الجغرافيا اللبنانية.اواسعة على 

أما معارضو طرح بري سياسيا، فيرون خلفيات لطرح القانون تتعدى الحسابات الداخلية الى  
حسابات ما يعتقدون واهمين انه انقالب في موازين القوى بين إيران وخصومها في المنطقة، ما 

 استباق التطورات بمحاولة فرض قانون األكثرية الضامنة أملى على الثنائي امل وحزب هللا
تحسبا لآلتي، في موازاة تحليل آخر يضع خطوة رئيس المجلس في خانة مناكفة الوزير جبران 
باسيل الذي يناكف بري والرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط 

 مجتمعين، وهي قراءة مبسطة أيضا. 

واقع ان ال أحد يريد من القوى السياسية سواء التي في موقع التحالف أو الخصومة أو وال 
الصداقة، أن يقول ال مبكرة لبري، خصوصا ان رئيس المجلس حرص على اتباع األصول 
السياسية في تشكيله وفدا من نواب كتلته لعرض القانون والتشاور مع القوى السياسية كافة، لكن 

ية، خصوصا على الصعيد المسيحي، ال تشي بالحماسة، ال بل إنها تخفي ردود الفعل االول
 ة وهواجس، متصلة بالتوقيت والمضمون، وبالنتائج المحتملة لهذا القانون.فضامالحظات ر 

قطاب المسيحيين على طرح بري بالقول ان قانونه يبحر في حقل ألغام مسيحي، ويعلق أحد األ 
من طغيان االكثرية، والتحسس من كل ما يمكن ان يهدد  سببه فوبيا صحة التمثيل، والخوف

رؤساء االحزاب والكتل، ولن يتلقى بري رفضا واضحا لقانونه، لكن مجمل هذه القوى تتحفظ 
بالعمق عما قد يؤدي اليه من نتائج، وهي تلعب مع من طرح مشروع القانون المبكر لعبة النفس 

 ساسية.هي لن تسير بالقانون في صيغته األ، فالطويل، لكن عندما يحين أوان النقاش الجدي
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ولو قدر للقانون هذه النهاية المؤسفة، فإن ذلك يشكل دليال جديدا على عقم محاوالت التغيير  
في  التيار الوطني الحرفي النظام السياسي. وهو أمر مؤسف أيضا كون اآلمال معلقة على 

 عملية االصالح والحد م الطائفية وهو ما يضع عليه مسؤولية كبرى.
كحزب سياسي لديه برنامج وطني لإلمساك بالسلطة اإلجرائية والقرار ن سعي التيار أوالواقع  

اإلداري في الجمهورية هو أمر مشروع، وهو حق ديموقراطي. لكن ذلك ال يجوز ديموقراطيا إذا 
تكز الحزب أو التيار على أسس تضع بعض المواطنين في مكانة متفوقة على مكانة مواطنين ار 

آخرين لمجرد انتمائهم الى دين محدد منذ والدتهم. كما أن انحصار الحزب أو التيار بفئة من 
المواطنين تحدد منذ الوالدة ومن دون أي خيار أو استحقاق يعد مثاال للتمييز العنصري. ومع 

حرص عليه، وقد ن فئة ما هي األأيدن البلد منذ تأسيسه تحت عنوان فإن ذلك هو د األسف،
في بعض النفوس وقد  لى حرب أهلية ال تزال متواجدةإمر توترات كبيرة وصوال سبب هذا األ

 رض في أية لحظة.تتجدد على األ
وقد دأب التيار على رفع شعار وتكرار مقولة استعادة حقوق طائفة محددة وهو شعار غير  

موفق ومناقض لقيام الجمهورية. والكالم موجه الى التيار كونه المعني أكثر من غيره على 
الساحة المسيحية في االصالح وكونه تعرض للظلم في فترات طويلة، كما انه يتميز عن غيره 

لمسيحية من قوى كبيرة في انه ليس تيارا طائفيا، وغيره كذلك برغم رفعه شعارات على الساحة ا
 لبنانية. 

ن يركز التيار على الخطاب الذي يجمع الناس، ال على الخطاب أوكونه في الحكم، ال بد  
الذي يفرقهم الى طوائف ومذاهب، حتى لو كان ذلك للمطالبة بقيام التوازن بينها، ذلك ان هذا 

سيدفع باآلخرين يوما ما الى رفع شعار كامن في النفوس وهو محق، أي توزيع المناصب األمر 
 السياسية واالدارية على أساس ديموغرافي عادل وطبعا على أساس الكفاءة. 

ن انتخاب مؤسس التيار الوطني الحر ورافع شعار اإلصالح والتغيير أويجب التذكير هنا  
، رئيسا للجمهورية، أعطى أمال لكثير من اللبنانيين بقيام جمهورية حقيقية ميشال عون العماد 

واستعادة الكثير من حقوق المواطنين والمواطنات في بلدهم ودولتهم واإلدارات العامة. وال شك 
في ان أحد بواعث ذلك األمل تركيز رئيس الجمهورية على الخطاب الوطني الجامع ال على 

https://www.elnashra.com/news/tag/التيار+الوطني+الحر
https://www.elnashra.com/news/tag/ميشال+عون
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بين الناس على أساس ديني، ومن يعود بالذاكرة الى الوراء يعلم ان إرث  شعارات طائفية وتمييز
عون االهم واالساس كان في رفعه شعارا وطنيا وتحرريا، وهو، برغم ما حل بالبالد من دمار 

، فإن عون ظهر مدافعا عن حقوق وطنية غير طائفية، 1989ودماء في حرب التحرير العام 
ة حريك في ساحل المتن الجنوب، وهي المنطقة المختلطة وان كما ان خلفيته القادمة من حار 

 كانت ذات غالبية شيعية، قد ساعده في ذلك. 
على  العدوان اإلسرائيليهمها خالل أ الحر مواقف مشرفة في تاريخه كان وكان لزعيم التيار  

بعده الطائفة السنية، وقد كان لى انفتاحه على الطائفة الشيعية ومن إضافة إ، 2006العام لبنان 
نه ال يزال على مواقفه الوطنية ويقدم دليال يوما تلو أي الوصول رئيسا للجمهورية، علما حق فاأل

اآلخر على وطنيته، لكن شاب أداء التيار بعض المالحظات تتجمع حول نيته إعادة عقارب 
لى الوراء لناحية صالحيات المسيحيين والموارنة على وجه الخصوص، ما يعني إعة السا

ن إليه، إذ إوهو أمر يجب على التيار التنبه  تجاهال لما تحقق عبر كل السنوات الماضية،
انتزاع بعض الصالحيات من رئاسة الجمهورية تطلب نضاال طويال لعشرات السنين ويجب 

االصالح كون النظام السياسي اللبناني، في شكله الحالي، ليس مؤهال البناء عليه للمزيد من 
 بعد على مواجهة تحديات العصر.

وفي خضم ذلك، تطرأ تغيرات ملحوظة على طبيعة النظام السياسي اللبناني أساسها الوضع  
الجديد الذي اتخذته البالد مع بروز حزب هللا قوة كبرى فيه، ويطرح البعض السؤال حول هل 

ن الثنائية المسيحية الشيعية ستكون البديل من الثنائية المسيحية السنية المؤسسة للجمهورية ا
 ، والثنائية المسيحية الدرزية المؤسسة لحكم المتصرفية؟19٤٣األولى وميثاق العام 

ن منطق الثنائيات والثالثيات والرباعيات يتناقض مع فلسفة العيش المشترك التي أال شك  
لبنان وضمان استقالله وسيادته وحريته، وال مصلحة إطالقا بالتخلي عن السعي تشكل ميزة 

ن الثنائية المسيحية الدرزية التي أبتنوعها وتعددها. ويجب التذكير  إلنجاح التجربة اللبنانية
غرافية المكونة لجبل طغت في زمن القائمقامية والمتصرفية فرضتها الظروف الموضوعية للديمو 

فرضتها أيضا عوامل عدة،  ٤٣ن الثنائية المسيحية السنية الطاغية لجمهورية الـألبنان، كما 

https://www.elnashra.com/news/tag/العدوان+الإسرائيلي
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ن التسوية حصلت بين المكون المسيحي الذي قال انه سعى جاهدا النتزاع أوفي طليعتها 
استقاللية لبنان، وبين المكون السني الذي كان يزاوج بين وراثة انهيار حكم السلطنة العثمانية 

بالوحدة العربية، وذلك في ظل تراجع الدور الدرزي ومحدودية الدور الشيعي وبين المطالبة 
 حينذاك.

وقد استمر هذا الواقع إلى حين اندالع الحرب اللبنانية وفشل الثنائية المسيحية السنية، ثم  
انكفاء الدور المسيحي فنشأت ثنائية سنية شيعية تحت سقف اإلدارة السورية التي منحت 
المقاومة واألمن للشيعية السياسية، واالقتصاد للسنية السياسية، فيما حصلت الطائفة الدرزية 

 امتيازات كبيرة. على

ولوج في مع اغتيال الرئيس رفيق الحريري وانسحاب الجيش السوري من لبنان، ومن دون ال 
حداث التاريخية، طرأ تغير كبير مع بروز ظاهرة ميشال عون على الصعيد تفاصيل األ

ي االنتخابي المسيحي، ونشوء حزب هللا كقوة كبرى في البلد تحمي المكتسبات االستراتيجية الت
ومن بعدها التصدي للمشروع  2000ومن ثم تحرير العام  1985تحققت منذ تحرير العام 

 8و 1٤التكفيري، بينما حل تيار المستقبل ركنا ال غنى عنه على الصعيد السني وسقط مفهوما 
آذار، أي بمعنى آخر سقط الخالف على أحقية المقاومة نتيجة انتصار خيارها في لبنان 

 والمنطقة. 

م، يبدو الحلف وثيق بين القوتين األبرز على الساحتين المسيحية والشيعية، أي التيار الحر اليو  
وحزب هللا، بينما يبرز حلف مصلحي بين التيار والمستقبل تمهيدا لتسوية تؤمن استمرارية رأسا 

يق التيارين على سدة السلطتين االولى والثالثة في المستقبل. وتبدو القوى الثالث معنية بتحق
استقرار لنظام سياسي قلق في ظل حراك داخل الطوائف التي أدت دورا في التاريخ اللبناني، 

 فباستثناء استقرار على الصعيد الشيعي مع تأييد الغالبية العظمى من الشرائح الشعبية لتحال
اية حزب هللا وأمل. وسيكون على القوى الثالث، حزب هللا والتيار الحر والمستقبل، أن تدير بعن

شديدة واقع اللعبة السياسية، من دون تأسيس ثالثية حكم، مع مراعاة هواجس شركائها داخل كل 
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طائفة وعدم محاولة صياغة موازين قوى جديدة في البلد، في الوقت الذي تمر فيه المنطقة 
 بواقع دقيق سيطبع المنطقة لفترة ليست بقصيرة. 

الهش، علما ان أساسها هي التسوية التي أتت هذه الثالثية من شأنها ان تحمي االستقرار  
بالعماد عون رئيسا للجمهورية، والتي ما كان لها لتتحقق لوال الموقف الصلب لحزب هللا، والذي 

 تبعه ضوء أخضر سني داخلي وخارجي، وقبول من الشريك رقم اثنين على الساحة المسيحية.

 
 وتهديد لبنان صفقة القرن 

تحت عنوان خطة  صفقة القرن تقترب من إعالن ما يسمى ب الواليات المتحدةن أمع تردد  
للسالم في منطقة الشرق األوسط، تحاول واشنطن بصعوبة حشد التأييد لها وتحضير األرضية 

 لها.
تمهيدا لذلك، أعلنت واشنطن عن انعقاد ورشة اقتصادية دولية في البحرين، أواخر شهر  

ذه حزيران المقبل، للتشجيع على االستثمار في األراضي الفلسطينية، في مؤشر على ان ه
قتصادية يراد لها أن تكون الداعم االخطوات السياسية، بل تشمل أخرى الصفقة ال تقتصر على 

األول في نجاح الصفقة، وهو ما تعول عليه االدارة االميركية تحت وهم ان المال سيجعل 
 الفلسطينيين يتنازلون عن قضيتهم.

، إيرانلمتحدة في المنطقة مع مر عن المواجهة التي تخوضها الواليات اال يمكن فصل هذا األ 
قتصادي والعسكري إلى مستويات غير مسبوقة، بالرغم من التصعيد االوالتي وصل فيها 

الرسائل المتبادلة بين الجانبين بعدم الرغبة بالدخول في مواجهة مباشرة ومفتوحة، في حين كان 
الدول العربية، ال سيما الخليجية منها، قد حددت موقعها بالوقوف إلى جانب الخطة بعض 

 األميركية من دون رغبتها في مواجهة طهران.

لكن يجب التوقف بادىء ذي بدء عند رفض السلطة الفلسطينية، حتى اآلن، حضور المؤتمر  
ته الدائمة وأحيانا المجانية االقتصادي في البحرين، وهو الطرف الذي تعتمد واشنطن على تنازال

https://www.elnashra.com/news/tag/صفقة+القرن
https://www.elnashra.com/news/tag/صفقة+القرن
https://www.elnashra.com/news/tag/الولايات+المتحدة
https://www.elnashra.com/news/tag/صفقة+القرن
https://www.elnashra.com/news/tag/إيران
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لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية، ناهيك عن موقف الفصائل الفلسطينية المقاومة التي ترفض 
 تلك الصفقة جملة وتفصيال.

وقد ذهب وزير التنمية االجتماعية في الحكومة الفلسطينية والعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة  
ن أي فلسطيني سيحضر المؤتمر لن يكون ألى اعتبار إني، حرير الفلسطينية، أحمد مجدالالت

سوى متعاون مع األميركيين وإسرائيل، وهو موقف متقدم جدا للمنظمة ومشرف، خاصة وان 
 السلطة اتهمت الواليات المتحدة بنقل الصراع من اإلطار السياسي إلى الديني بغطاء اقتصادي.

السلطة وإسرائيل، فإن غالبية عناصر صفقة القرن نه، حتى مع بنود التسوية بين أمن الواضح  
كانت قد أعلنت من دون أية أثمان وبتوافق بين فريقي الرئيس األميركي دونالد ترامب ورئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على حسم تدريجي لقضايا الحل النهائي كافة من طرف واحد 

الرسمي الفلسطيني بات يعلم ويجاهر بأن تلك ولصالح العدو. والمهم في االمر ان الجانب 
القضايا، بما في ذلك مسائل القدس والالجئين الفلسطينيين واالستيطان واالحتالل، تم إخراجها 

 عربي. ؤر التفاوض وإسقاطها عنوة، بتواطمن إطا

 نه من الواضح انها تريد تصفية القضية الفلسطينيةأال إذا كانت الخطوة ال تزال غامضة، إو  
ولن يقبل الفلسطينيون بها، ولن يكون في مقدور أي طرف عربي فرض ذلك عليهم في ظل 

 رفض شعبي عارم لها.

ي، يرانال تنفصل هذه الخطوة عما يحدث من تطورات في المنطقة ومنها الملف النووي اإل 
قتصادي اللبناني، ، والغليان الخليجي، والتدهور االستقرار العراقيواألزمة السورية، وعدم اال

الفلسطيني، وحراك غزة، والضغوط األميركية على تركيا وحتى الملفات –شتباك الفلسطينيواال
الكثر داللة هو الملف الفنزويلي. االميركية الخارجية التي فشل ترامب في إنجازها ولعل الملف ا

ا لم يعد فشله الخارجية في حاجة نجازات خارجية دعائية بينمإلى إاجة ن ترامب بات في حإإذ 
 .  لى دليلإ

https://www.elnashra.com/news/tag/إيران
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وتبدو كل خطوات الصفقة خطيرة لكن أهمها تلك المتعلقة بالالجئين والتي يعنى بها لبنان أكثر  
من كل ما يجري، ال سيما أنه جزء  لبنانمن غيره إضافة الى االردن، في ظل سؤال عن موقع 

 ال يتجزأ من المنطقة التي تشهد كل هذه التوترات، وبالتالي هو معني بكل ما يحصل.

ن سياسة ترامب للمنطقة ستفشل من جديد، وعلى رأسها حصار إيران، لكن أيمكن القول  
المقبلة لن تكون سهلة على اإلطالق، ومن المتوقع أن تشهد شد حبال بين الواليات األشهر 

المتحدة وإيران، في ظل وساطات غير مباشرة في الوقت الذي يسود فيه الهلع دول الخليج كافة 
 من آثار أي تطور دراماتيكي عليها.

ء كان ذلك من السلطة يبدو الرهان األساسي هو على الصمود الفلسطيني في هذا اإلطار، سوا 
الفلسطينية أو من فصائل المقاومة، بالتوازي مع صمود محور المقاومة وعلى رأسه إيران، وهو 
ما يعني لبنان الذي ال يتحمل تدهورا في المنطقة بينما ينتظره تحدي ترتيب أمر الحدود اللبنانية 

 الجنوبية، لبت أمر حقول الغاز والنفط.
سائل عرقلة الخطة االميركية في المنطقة، في مياه الخليج والمياه وسيكون لبنان مترقبا لو  

االخرى المشتركة، وفي اليمن والعراق وسوريا، كما ان إسرائيل نفسها لن تأمن من الرد في حال 
قامرت االدارة االميركية في محاولة إسقاط النظام في طهران، أو حتى تغيير قواعد اللعبة وخرق 

بالذات سيكون لبنان معنيا، وسيكون عليه االختيار بين موقف المتفرج أو  الخطوط الحمراء. هنا
ن إجبار لبنان على توطين الالجئين الفلسطينيين أاغط في سبيل حماية مقاومته، كما الض

 سيدفعه الى موقف دفاعي ال خيار أمامه كون التوطين يهدد سلمه األهلي. 
غيره عبر المعونات االقتصادية، كما شهد البلد  وتحاول االدارة االميركية إغراء لبنان كما 

جوالت أميركية براغماتية حاولت إظهار مرونة على صعيد رسم الحدود الجنوبية وفي ملف 
 الغاز والنفط، بالتواؤم مع ضغط أميركي غير مسبوق على إيران.

ة لمواجهة لكن لبنان ال يزال يواجه بسلبية كل تلك التطورات، وهو لم يطرح خطة ديبلوماسي 
ن هز استقراره ليس من مصلحة الغرب االوروبي أطين المطروح بل كالم مكرر، علما التو 

https://www.elnashra.com/news/tag/لبنان
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نتيجة عامل النازحين السوريين، اضافة الى تواجد قوات اليونيفيل ناهيك عن استقرار إسرائيل 
 الذي سيكون مهددا من قبل المقاومة في حال توجه االمور نحو األسوأ. 

ف المناهضين للخطة االميركية، يجب التحرك مع دول كاألردن المهدد وبالتواؤم مع موق 
ن التقرير  أكثر تضررا برغم ركيا وغيرهما. لكن لبنان يبدو األبالتوطين وبخسارة القدس نهائيا وت

 17٤خير لإلحصاء المركزي اللبناني الفلسطيني قد أعلن ان عدد الفلسطينيين في لبنان هو األ
عن الرقم الحقيق لالجئين، فإنه يهدد لبنان بتوطينهم، ويجب على لبنان ان ألفا. وبغض النظر 

يكون أقوى في رفض التوطين عبر مناعة وتماسك اقتصادي ومالي وسياسي، لكنه أصبح 
مليار دوالر ونمو دون الواحد في المئة وهواجس مالية  85ضعيفا تحت وطأة دين يناهز الـ 

  ح وفي تلبية متطلبات الجهات المانحة بإنهاء الفساد.ونقدية، وفشل في إدارة ملف اإلصال
هل سيكون لبنان قادرا على مواجهة ورفض رشوته بتغطية من قبل القوى والجهات المانحة له،  

 والتي قد تمهد لتوطين آخر للنازحين السوريين في ظل فساد يبدو مطلوبا للطبقة السياسية؟

له حفظا لوحدته واستقراره، وسيكون للمقاومة دورا  سيكون لبنان مجبرا على مقاومة ما يخطط 
رئيسيا على هذا الصعيد، في حال حصوله. وفي هذه االثناء، ال يستبعد ان تلجأ جهات الى 
محاوالت إلشعال توترات في المخيمات التي تعد هدفا هشا لمثل تلك المحاوالت، في ظل واقع 

ن أوترات كما حصل مؤخرا، وكان حسنا التاجتماعي مزري. وسيكون على المعنيين تطويق تلك 
توصل المعنيون الى تسوية على سبيل المثال في مخيم المية والمية الفلسطيني المحاذي لبلدة 

 ي وفصائل فتح وحماس وأنصار هللا.للبنان، بعد اتفاق تم بين الجيش امغدوشة

طراف التي قد تشعل أي توتر قد تكون دخيلة على المخيمات وغير ن األأوتجدر مالحظة  
منتظرة، وهو أمر تكرر كثيرا في السنوات الماضية. ومع تسجيل إيجابية التسوية التي تم 

هذا النموذج الذي لحظ في شكل أساسي  التوصل اليها في المية ومية، في ظل رغبة بتعميم
إلغاء المظاهر المسلحة وجمع السالح في مستودعات داخل المخيم، على مخيمات أخرى، فإن 
هذا االمر، اضافة الى انه لحظ مخيما على تماس مع واقع ديموغرافي حساس، فإن الوضع 

رجة عالية من التنبه، الهش للمخيمات لن يكون بمنأى عن أية توترات مقبلة، وهو ما يتطلب د

https://www.elnashra.com/news/tag/مغدوشة
https://www.elnashra.com/news/tag/مغدوشة
https://www.elnashra.com/news/tag/لبنان
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نه من الخطأ نزع سالح المخيمات في هذه أوجهة نظر تعتبر ن ثمة ألبنانية وفلسطينية، علما 
ومة في لى جانب المقاإسالح الموجود في المخيمات سيكون اللحظة الدقيقة في المنطقة، كون ال

 ساس.    األا السالح ليس اليوم مطروحا في ن أمر نزع هذألبنان عند الضرورة، علما 
 

 

 

 

  

  

 
 


