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باحث للدراسات
للدراسات
باحث
اتيجية
الفلسطينية واالستر

الفلسطينية واالستراتيجية

للتطورات السياسية واألمنية في لبنان
تقدير نصف شهري
ّ

أهداف المركز الرئيسية:
 1ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة.
 2ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين.
 3ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية.
 4ـ إصدار دراسات وأبحاث وتقارير ذات بعد استراتيجي وتحليلي.
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متفوقـا علـى عمـ الحكومـة بعـد نحـو ثالثـة أشـهر مـن تأليفهـا،
كما كان متوّقعا ،بدا سـاا الـزمن ّ
فـي الوقـ الـي تضـط فيـ االسـتحقاقات واألزمـات االقتصـادية واالجتماعيـة والمعيشـية ،بينمـا
يضط الخارج لتنفيي ما اتّفق علي من إصالحات لتمرير مقررات مؤتمر سيدر.
متضر ار من حالة المراوحة القائمة ،ومن بين األفرقاء السياسيين ،يتصدر المشهد
ويادو الجميع
ّ
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الي

يخرج من وق

آلخر لينتقد شركاءه في السلطة،

وخاصة رئيس الحكومة سعد الحرير لإلسراع في ب ّ األمور بينما يقترب العهد من النصف
الثاني من سنت الثالثة في الحكم من دون إنجازات كارى تيكر.
وبعد االتفا على خطة الكهرباء ،التي تاقى عارتها في التنفيي والنجاح ،يستعج العهد إقرار
الموازنة التي تواج تحديات تخفيض كلفتها في ظ نقاش عميق بين األفرقاء واختالفات حول
األولويات.
ثنائيت مع الحرير ستواج تحديات
يتحصن الرئيس عون بموقف داعم من بكركي ويادو أن ّ
ّ
تفرضها الطايعة المختلفة للرجلين ومقاربتهما المتااينة لاعض القضايا ،إضافة إلى تحسس دائم
من قا ك منهما لقضم ك منهما لصالحية اآلخر .ويتملم عون من قلة مسؤولية الحرير
في مقاربت لالستحقاقات الداهمة وحركت الاطيئة ،وأن يفض شؤون الخاصة على شؤون الالد،
وعدم مقاربت المسؤولة للقضية االجتماعية وعدم ابتداع أية فكرة إنقاذية لعجز الموازنة ،واللجوء
إلى أسه الطر  ،التي من شأنها أن تفاقم األزمة اكثر.
ويادو أن عون ال يتعاطى مع الموازنة المنتظرة لكونها مجرد كشف حساب مالي ،ب هو يعتار
أنها تكتسب هيه السنة أبعادا حيوية كونها ستحدد المسار المستقالي للانان الي

يواج أزمات

كارى على مستويات مختلفة .كما أن يرى أن من الواجب أن يضع ك ثقل في هيا الملف وأن
يترك بصمت علي  ،حتى لو ّأدى ذلك إلى احتكاك مع الحرير .
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ويرى عون والتيار الوطني الحر أن سمعة العهد على المحك مع مرور فترة السماح للحكومة،
التقيد بوضع الموازنة وفق األصول وضمن المه المحددة ما يعتار جزءا من الواجاات
ويجب ّ
الدستورية التي يناطي احترامها في هيه المرحلة الصعاة.
المنتقدون لرئيس الجمهورية يصرون على محاولت إعادة عقارب الزمن إلى الوراء واستعادة
صالحيات وممارسة دفنها اتفا

الطائف ،وهي انتقادات تتصاعد علنا في الايئة المحيطة

بالحرير  ،وهي موجودة مني مدة في الايئة المحيطة برئيس مجلس النواب ناي بر  ،وإن بدت
خافتة في هيه المرحلة.
لكن التيار الوطني الحر يصر على أن الممارسة تطيرت في عهد عون ،وقد آن األوان ليصد
شركاءه أن تحوال حقيقيا حص .
يتمسك عون بالتسوية التي عقدها مع الحرير وجاءت ب رئيسا ،من دون أن يعني ذلك أن
جاهز للقاول بأ

شيء من أج المحافظة عليها ،وإذا كان

التسوية حّقق

االستقرار الداخلي

وحكم األقوياء في طوائفهم ،لكن هيا األمر لن يكون على حساب بناء الدولة ومكافحة الفساد
وتحقيق األمن االجتماعي واستادال االقتصاد الريعي باإلنتاجي ،وهو ما تتداول أوساط التيار ب
تمسك الحرير بالسياسة االقتصادية التي لجأ إليها والده رفيق الحرير طيلة سنوات حكم
لجهة ّ
والتي كان جزءا أساسيا من االزمة االقتصادية الحالية.
متجناا الصدام مع عون ،على رغم امتعاض من انتقادات
من جهت  ،كان الحرير على الدوام
ّ

األخير وبروز برودة في العالقات بين الرئاستين األولى والثالثة بين الفينة واألخرى ،وهو ال
ويمهد من خاللها لثنائية أخرى مع وزير
يستطيع الخروج من ثنائية يريدها مع رئيس الجمهورية ّ
الخارجية جاران باسي في حال وصول إلى الرئاسة المقالة ،وهو األمر الي راهن علي الحرير
مني وق

دفع إلى التسوية الرئاسية التي أت

بالحرير رئيسا للحكومة.
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ويادو إقرار الموازنة هو التحد اليوم ،إذ يجب إرسالها إلى مجلس النواب ،وهناك مهلة محددة
للحكومة للصرف على القاعدة االثني عشرية تنتهي في  31ايار المقا  ،ويفترض قا هيا
التاريخ أن يكون مشروع الموازنة قد أنجز وأحي إلى المجلس النيابي ،الي
على األق

لدراست

في اللجنة المالية قا

إحالت

يحتاج إلى شهر

على الهيئة العامة للمجلس.

ليلك ،يضط عون للتعجي بالموازنة ،وهو أرس انتقادات غير مااشرة ألكثر من طرف وليس
فق الحرير ما يكشف وجود أزمة حقيقية بين أركان السلطة ،كان
التي تخاو حينا وتتفاع

وال تزال ساب بقية األزمات

أحيانا تاعا لحركة األزمة األم .علما أن رئيس الجمهورية يفتقد

للصالحيات الدستورية التي ال يملكها لفرض استعجال إنجاز الموازنة ،وإحالتها على مجلس
الوزراء ،وهو يكتفي بالثق المعنو الي أظهر جدواه عند استعجال إقرار خطة الكهرباء ،ولكن
التجارب الماضية أثات

عقم تحركات في وج الطاقة السياسية ،وشك موضوع تشكي الحكومة

المثال الصارخ على ذلك .
اآلراء حول كيفية االصالح ألن ال ساي

مفر من إقرار الموازنة ،مهما اختلف
والحال أن ال ّ
لني المليارات التي وعد بها مؤتمر سيدر من دونها ،والتي لن تدفع ما لم تتضمن هيه الموازنة
بنودا إصالحية حقيقية حتى تشك المشاريع التي ستنفق عليها تلك المليارات لانة أولى على
طريق إصالح فعلي في اقتصاد الدولة وماليتها وإداراتها وأدوات إنتاجها.
ويادو التحد األهم هو موضوع مكافحة الفساد الي يشك المقدمة األولى والضرورية التي ال
بد منها لشروع في إصالح بدايت تكون في وقف الهدر والسرقة التي يتعرض لها المال العام في
مختلف المجاالت واإلدارات ،والي

بات يضر بشدة بالخزينة اللانانية ،ألن ما يدخ إليها هو

أدنى بكثير مما يخرج منها إنفاقا في مختلف المجاالت.
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ولكن يخشى أن ال يكون الكالم حول اإلصالح ومكافحة الفساد سوى تك ار ار للكالم الماضي في
مناساات إعداد الموازنات ،لياقى العجز في الموازنة ب ويزيد ،وتاقى الموارد هي نفسها وال تزداد
سوى بفرض رسوم جديدة وزيادة ضرائب ،ويستمر الهدر والفساد قائمين.
ولكن السؤال الي

يطرح نفس :ه هناك من ال يرغب ضمنا في إقرار موازنة العام، 2019

ليتجنب كأس قطع الحسابات المالية ،إذ يحاول الاعض إقصار
وربما يسعى بصم لعرقلتها
ّ
األمر على قطع حساب  2017فق من دون بقية القطوعات الحسابية مني العام  2007إلى
2017؟ علما أن قطع حساب العام  2017وحده ال يكفي للاناء علي إلجراء اإلصالح المالي.
مفر من اإلصالح كون الدول
وبينما تطرح أوساط رئيس الجمهورية هيا السؤال ،يادو أن ال ّ
المانحة ،ب الدول المقرضة ولو بفوائد ميسرة ،لن تتساه بعد اآلن في تقديم القروض أو الهاات
جدية ،خصوصا بعدما أظهرت
بال حسيب أو رقيب يمثلها مااشرة ،وقا أن تلمس إصالحات ّ

اإلحصاءات العالمية أن لانان يحت مرتاة تفو الرقم  150من أص أكثر من  170في الفساد
عالميا ،وهي مرتاة خطرة وستكون موردا لفقدان الثقة العربية والدولية بالالد على ك مستويات .
ومن المالحظ ،وهو أمر إيجابي ،أن بعض الدول المانحة العربية واالجناية أبلط

صراحة إلى

المراجع اللانانية المختصة أنها بدأت ،وستستمر في اإلشراف مااشرة وبال وسي حتى ولو كان
إدارة رسمية ،على إنفا ّأية هاة أو على تقديم ّأية مساعدة مالية أو إغاثية إلى أصحابها مااشرة
في أ مجال ،فضال عن اإلشراف المااشر على تموي وتنفيي أية مشاريع إنمائية وغيرها ،وذلك
ضمانا لعدم حصول أ

هدر في هيا المجال .ويادو أن دافع هيه الدول والجهات المانحة إلى

هيا التدبير هو اكتشافها بالملموس حصول إهدار ،ب سطو ،على أموال ومساعدات بماالغ
ضخمة قدمتها للمعنيين دولة أو مؤسسات أو حتى جمعيات ومؤسسات رعاية اجتماعية
وصحية ،ولم تنفق لتنفيي المشاريع أو المجاالت التي خصص
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يشك موضوع الموازنة سوى مثاال بسيطا على الكااش الي
في ك األحوال ،ال ّ

رئيس الجمهورية واآلخرين ،ويمكن القول أن بمرور الوق

سيدور بين

وبدء العد العكسي النتهاء واليت

الرئاسية ،سيشعر رئيس الجمهورية بالمزيد من الضط وبمداهمة الوق
تسج
الضطوط على الرئيس الحرير أو غيره ،للخروج بمنجزات
ّ
االنتخابات اإلنجاز شا الوحيد ل حتى اآلن.

وسيلجأ إلى المزيد من
لعهده الي

يعد قانون
ّ

طرابلس :فوز بطعم الخسارة
انته  /+االنتخابات الفرعية في /طرابلس ،وفازت مرشحة تيارات المستقا والعزم والجماعة
اإلسالمية والوزيران السابقان /+أشرف ريفي ومحمد الصفد  ،النائاة /+ديما جمالي ،بمقعد
طرابلس في انتخابات فرعية أعادتها إلى ساحة النجمة مجددا .لكن نجاحها جاء باهتا ولم يسفر
عن نجاح المستقا الي تنتمي إلي  ،وذلك ألسااب عديدة كان

نتيجتها أن فرض النواب لم يعد

مقاوال لدى الناخب الطرابلسي ،وهو أمر مشاب إلى حد كاير لمزاج الناخب اللاناني في مختلف
مسي ار كما في السابق .
المناطق حيث لم يعد هيا الناخب بعموم
ّ
تشك عرينا ل  ،بدا أن
وبعد ان اعتقد زعيم المستقا سعد الحرير أن المدينة الثانية في لانان ّ

أولويات الناس قد تطيرت ،ولم يعد ينفع خطاب سياسي طوى اللانانيون صفحت بعد اعتماده في
انتخابات عامي  2005و ،2009كما في عام  2019برغم تراجع زخم هيا الخطاب .
حاول المستقا الشحن طائفيا وميهايا ،ولجأ الاعض إلى سالح بات قديما عار التهوي بخطر
سالح حزب هللا كما عم علي ريفي ،لكن أولويات الطرابلسيين بات

اقتصادية واجتماعية ،كما

أن الناخب اللاناني لم يعد يرى جدوى كايرة بالتطيير عار االنتخابات التي بات

تأتي بطاقة ال

عنى ب  ،خصوصا أن األزمات االقتصادية واالجتماعية تزداد ،في ظ وضع مالي صعب.
تُ َ
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هيا األمر دفع الطرابلسيين إلى المقاطعة الكايرة لتالغ نساة اإلقاال على االقتراع نحو  13في
المئة ،ال يخفف منها أبدا قول األمين العام لتيار المستقا أحمد الحرير صااحا أن التيار يتوقع
أن تالغ النساة بين  10و 12في المئة .كان ذلك بمثابة التحضير لالنتكاسة في االقتراع نتيجة
حالة من االحااط والالقناعة بك الخيارات السياسية التي حكم

الطرابلسيين .

وبرغم فوز مرشحت جمالي ،خرج الحرير خاس ار من االستحقا

ولم يعد قاد ار على قيادة

السني المتحالف مع السعودية ،أو
/+الطائفة السنية بال شركاء ،أكان من ضمن التوج
ّ
يصنفون بصفتهم سنة  88آذار ،كما لم يعد يحتكر التمثي النيابي
المتخاصم معها أ من
ّ

والوزار باإلضافة إلى الخدمات والتوظيفات والتعيينات التي سيكون فيها حصة لخصوم األمس
للحرير وحلفاءه اليوم ،وما فاقم ذلك أن الحرير كان عاج از عن ضخ المال الالزم في حملت .
لم يقتنع الجمهور الطرابلسي بالتحالف المستجد والمفاجىء مع ريفي ،وقد وصف كثير من أه
المدينة هيا التحالف بالهجين والي
والتي يعتارها فرض

جاء بضط سعود  ،مثلما أن لم يقتنع بشخصية جمالي

فرضا ومن خارج المزاج الشعاي السني ،ناهيك عن كونها تعد من خارج

النسيج الطرابلسي ،إضافة إلى حضورها الشخصي الضعيف.
لتدني نساة االقتراع لكي تقترب من الفضيحة ،وهو مقاطعة تيار الكرامة
على أن ثمة سااا آخر ّ

وجمعية المشاريع والعلويين وسنة  8آذار لالنتخابات .هنا ،يجب أن نيكر أن قد سج اقتراع
300صوت علو

فق

من أص

 13الف صوت ناخب وذلك لشعور العلويين بالطان

والتهميش واإلهمال من ك األطراف ،وخصوصا من القوى الممثلة في الحكومة أ
والمستقا والي
دون أ

الحرير

كان يستعم األصوات العلوية لكسب المقعد الطرابلسي العلو في كتلت من

مردود إنمائي أو معيشي على جا محسن ،وكان الفتا رفض الحرير خالل تشكي

الحكومة العتماد مقعد وزار علو وقد ألصق بطائفة كاملة تهمة العمالة لسوريا ،وهو ما يادو
أن الناخب العلو ال يزال ييكره .وقد قاطع

قوى المعارضة السنية االنتخابات الفرعية بساب
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أحقيت بالفوز بالمقعد جراء
التضامن مع مظلومية المرشح السابق في االنتخابات ط ناجي و ّ
الطعن.
وهنا أيضا ،يجب أن نسج أن حتى ساعات ما بعد الظهر لم تكن نساة التصوي
في المئة ،وهو األمر الي
التصوي

قد بلط 6

لحث الجمهور السني على
دفع بريفي إلى التدخ في شك سافر ّ

عار قول إن جمهور الفريق اآلخر ،والمقصود بهم العلويين ،ال ينتخاون إال على

الصفيرة ،وهيا الكالم استفز ناخاي التاانة ونزلوا في فترة ما بعد الظهر كما تحمس عشرات
العلويين كرها بريفي وجمالي والمستقا فنزل العشرات منهم إلى صناديق االقتراع ،وقد صوت
غالايتهم للمرشح /+يحيى مولود ولمصااح األحدب وسجل

أصوات معدودة من العلويين

لجمالي.
تقنيا ،يجب التوقف في موازاة ذلك ،عند عدد األو ار الملطاة والي وص إلى  2648ورقة أ
صوت بورقة بيضاء وقد
بحدود  8في المئة من مجم عدد المقترعين .وإذا كان مفهوما أن من ّ
بلط تلك األو ار  1951ورقة ،أراد إيصال موقف معين إما سياسي أو اعتراضي ،فإن من
غير المفهوم ساب االقتراع الخاطىء لهيا العدد الملطي ،خصوصا وأن لم يمض وق
نسايا على /+االنتخابات النيابية العامة التي أجري

طوي

على أساس القانون الجديد .وهو ما يشير

إلى قّلة وعي لد بعض الناخاين ،أو قّلة اكتراث.
في ك األحوال ،جهد المستقاليون لتارير النتيجة التي سقط

عليهم بطعم الخسارة ،أقّل مع

السقوف العالية التي وضعها التيار األزر نفس للمعركة ،التي وصفها تارة بأنها رد اعتاار
لرئيس الحكومة شخصيا ،على خلفية قرار /+المجلس الدستور إبطال نيابة جمالي ،والي
صوره المستقاليون وكأن يستهدف الحرير شخصيا ،وذها

جمالي إلى اتّهام الدستور بقاض

رشوة على ذلك .ويجب التيكير أن نساة االقتراع هيه هي األدنى مني االنتخابات النيابية األولى
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في ظ مقاطعة مسيحية عامة ،وبرغم ذلك ،خرج

السلطات لتارر النتائج .
في المقاب  ،ثمة مالحظة في المقلب اآلخر ،وتتعلق بقوى  8آذار ،التي تصرف

بيكاء عندما

تجير غياب
قرأت المزاج الشعاي الطرابلسي ،فاختارت مقاطعة االنتخابات ،وهي تمكن بأن ّ
الحماسة االنتخابية لصالحها ،ما يفسر عدم إعالن دعمها ألحد المرشحين اآلخرين كتسجي
موقف على األق  ،على رغم أن ذلك كان أحد الخيارات المطروحة أمامها.
ويشير الاعض إلى أن تلك القوى تشترك ،وأن بجزء غير كاير ،بحال المواطن الطرابلسي،
وبالتالي فهي تتحم مسؤولية ما في وضع المدينة.
وثمة مالحظة أخرى تتعلق بالمجتمع المدني الي أخفق من جديد باالنقسام مجددا على نفس ،
لتتشت

األصوات بين أكثر من مرشح ّادعوا جميعا االنتماء إلي  ،وغاب بعضهم عن الصورة في

شك كام  ،ال ب سجل

حاالت تخوين بين ممثلي المجتمع المدني لاعضهم بعضا .هنا ،يجدر

تتحم الوزر األكار من هزالة نساة االقتراع ،فإن الناخب
القول أن إذا كان األطراف السياسية ّ
الطرابلسي لم يطوب أقطاب المجتمع المدني كادالء لتلك الطاقة.
ومن غير الماالطة القول بأن الجميع قد خرج خاس ار من االنتخابات ،بمن فيهم الناخب
الطرابلسي نفس  ،ويمكننا اعتاار أقطاب الطائفة السنية في المدينة هم األكثر خسارة من تلك
النتيجة ،بعد أن أصاح لسان حال الناخب الطرابلسي يسأل متوجها إلى الطاقة السياسية :لماذا
ال تتيكرون طرابلس إال في االنتخابات ،وبعد االنتخابات تتركونها لإلهمال؟
اليوم ،وبعد أن انته

االنتخابات ،بدا واضحا أنها كان

كناية عن م ء فراغ مقعد نيابي ،قد ال

سيتادى في وق
يترك أث ار في المدينة بشك عام ،إنما أثره المااشر
ّ

غير بعيد على خ

يتمكن التحالف
التحالفات والمصالحات التي لم تقم على أساس متين ،ومن غير
المرجح أن ّ
ّ
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نشأ لدعم جمالي أن يعيد الكرة في موعد االنتخابات المقالة في طرابلس ،إذا

قيض لها أن تجر في موعدها!
أين لبنان من صفقة القرن؟
يطرح موضوع صفقة القرن نفس مع اقتراب االدارة االميركية من إعالنها .ال يزال هيا الموضوع
ماهما ،ومن غير المفهوم كيف تسعى الواليات المتحدة إلى فرض ومحاولة التجرؤ على تصفية
القضية الفلسطينية دفعة واحدة وللمرة األخيرة؟ والحال أن ّأية إدارة أميركية لم تتج أر على هيا
األمر مني نشوء ما يسمى بدولة إسرائي  ،ويادو أن الرئيس األميركي دونالد ترامب يعتقد وحليف
رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتانياهو أنهما قادران ،في ظ

موازين القوى الضعيف

للفلسطينيين ،كما في ظ الخر الي حص على صعيد التطايع مع دول عربية ،على فرض
تلك الصفقة ،وقالها الوضع العربي المزر .
ومن شأن نجاح فرض تلك الصفقة ،وهو األمر المستاعد ،أن تكون وباال على القضية
الفلسطينية ،لكن أيضا على لانان الي يحم الوزر األكار من حم الالجئين الفلسطينيين .من
هنا يأتي الدور الكاير على لانان ،سلطة وشعاا ،لكن أيضا وهيا االهم ،ع مقاومت  ،للتصد
متعددة األقطاب ،دوليا وعربيا ومحليا في دول عربية عدة.
لتلك المؤامرة ّ
تقوم الخطة األميركية على وجود دور عربيا في ظ ظرف جديد يسمح بتوفير بيئة إستسالمية
لتلك الصفقة ،ولكن اإلدارة األميركية أصاح
العرب هو أن يعلنوا علنا أن الخطة تشك

تفهم أن أكثر ما يمكن أن تحص علي من القادة
أساسا للمفاوضات ،عندها يمكن التعام

مع

األوروبيين ،اليين لن يكونوا عربا أكثر من العرب ،أو هكيا تفترض واشنطن ،وفي هيه المرحلة
سيكون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عااس في وضع يصعب علي في أالّ يعود إلى طاولة
المفاوضات ،نتيجة حرج وبساب صعوبة تعريض قضيت للخطر إذا ما رفض السالم.
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الخطة ال تزال غامضة ،إالّ أن التسرياات تشير إلى عدم لحظها إقامة دولة

فلسطينية واضحة ،مع وجود جزء كاير من القدس الشرقية العربية كعاصمة لها ،ودار نقاش
كاير داخ االدارة االميركية حول أهمية لحظ هيين العاملين لتهدئة الفلسطينيين والعرب ،إذ مع
تواجدهما ،سيكون أسه قاول الخطة في الوق

الي

لن يقاوم الفلسطينيون كثي ار في الشق

األمني كون معظمهم يعتمدون بصراحة على إسرائي .هكيا يقارب االميركيون األمر ،وهنا تكمن
الثطرة االساسية للخطة ،أ أنها أثارت المخاوف ،خاصة في موضوع الالجئين واألراضي ،أكثر
من كونها جاءت محاولة للسالم .
ويادو أن واشنطن تحاول اإلسراع في الخطة نتيجة عوام إسرائيلية وأخرى أميركية ،ويخشى
االسرائيليون من العام الديموغرافي ومسألة دمج أراضي عامي  1948و ،1967ليا قد تقوم
إسرائي بخطوات لحماية نفسها كوقف الاناء إلى الشر من الجدار العازل ،األمر الي من شأن
الحفاظ على خيار الفص ونتائج الدولتين ،في الوق

الي يقات في ترامب للتجديد لنفس رئيسا

لاالده.
ستقدم االدارة االميركية إغراءات كثيرة ،اقتصادية على وج الخصوص ،للفلسطينيين ،وقد يكون
ذلك باالشتراك مع بعض العرب ،اليين سيكون على ترامب تقديم خطت إليهم ،هيا إذا لم تكن قد
قدم

بالفع  ،ومن ثم عرضها أو فرضها على الفلسطينيين بعد الحصول على دعم عربي ،ألن

إذا حص

العكس ،في إمكان الفلسطينيين رفض الخطة تح

شعار تصفيتها لقضيتهم.

ستمهد واشنطن للخطة على مراح  ،تشم األولى ،اإلجراءات
وتح عنوان التنازالت المتاادلة،
ّ
االقتصادية التي تتعلق باالتفا  ،على أن يتم اإلعالن عن الخطوات السياسية التي تشملها
الخطة في وق

الحق.
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من ناحية لانان ،ال استعدادات أو تحضيرات لما يحاك ل  ،سوى تكرار التمسك بالشرعية
الدولية وبعودة الالجئين إلى بالدهم ،في ظ مخاوف ،محّقة وإن كان

غير واقعية بأن يخضع

لانان لما ستفرض علي القوى الدولية واإلقليمية شرطا لمساعدت على تجاوز االنهيار.
تعود وجهة النظر هيه إلى ستينيات القرن الماضي وقد تعززت في فترة بدء السلم األهلي بعد
اتفا الطائف ،وتقوم على أن سيطلب من لانان توطين الالجئين الفلسطينيين المتواجدين على
أرض  ،أو قسم منهم على األق .وهيا األمر لم يعد لانان قاد ار على رفض أساسا ألن مطلوب
دوليا وإقليميا كجزء من التسوية اآلتية .عندئي ،سيطلب لانان أن تدفع القوى المعنية ثمن
التوطين ،والثمن هو تسديد الديون المتوجاة علي  ،أو قسم منها .وليلك ،وفق وجهة النظر هيه،
سيكون من الحكمة أن ياادر اللانانيون إلى اإلنفا

على إعادة اإلعمار وبناء الانى التحتية

وابتكار المشاريع الطموحة ،ولو أدى ذلك إلى زيادة كايرة في الدين العام ،ما دام

هناك قوى

مستعدة لتسديده في النهاية.
المناخ اليوم في الشر األوس شاي بما كان في السابق ،فالتسوية تادو منتظرة في أية لحظة،
ولكن ،ليس واضحا تماما ما إذا كان

ظروف الوالدة قد اكتمل

أم انها ستتأخر مجددا ،إال ان

المناخ اللاناني الداخلي بات اليوم أسوأ بكثير مما كان في الماضي .فالدين العام آنياك كان
ضمن هوامش متواضعة ،في ظ طموحات جيابة ،وأما اليوم فهو يناهز الـ 100مليار دوالر
وس مخاوف قاتلة ،وفيما كان

الفترة الماضية حافلة بوعود النمو واالزدهار والتقدم للانان الي

يراد ل الحياد ،تسود اليوم هواجس السقوط.
وليلك ،يعتقد الاعض ان السلطة الحالية تواج أخطر التحديات في المهمة الصعاة لتجنب
االنهيار الي

لن تقوى علي الخط

الموضوعة نتيجة التناحر السياسي وطائفية السلطة

وفسادها .في هيه األثناء ،يتجاه اللانانيون ما يحص في المنطقة مني أشهر :اعتراف واشنطن
بالقدس عاصمة إلسرائي  ،اإلعالن عن ضم الجوالن ،والتحضير إلعالن ضم المستوطنات في
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الضفة الطربية( يدرسها نتانياهو بعناية) ،وس تلويح بتحمي األردن جزءا كاي ار من أعااء النزوح
الفلسطيني ،عن طريق إقامة فدرالية أردنية – فلسطينية ،بينما أعلن نتانياهو يهودية الدولة .
وإذا كان

األرض التي ستعطى للفلسطينيين ال تزال ماهمة ،يراد لقضية الالجئين أن تكون

الضحية ،على حساب الدول المضيفة حيث ستكون مهددة بأزمات أهلية ،سياسيا وطائفيا
واقتصاديا.
في لانان مطزى أعمق ،اذ ان وقوع

من هنا ،تتّخي المخاوف من االنهيار المالي واالقتصاد

اإلسرائيلي علي

لفرض

لانان في حال الضياع والضعف من شأن ان يسه

الضط

التوطين .وهكيا ،سيكون منطقيا طرح السؤال التالي :ه

ستتساب هيه التسوية المفروضة

بانهيار االستقرار الهش في المنطقة ،وه ستقضم األراضي الفلسطينية المحتلة بشك نهائي،
وه ستقضم معها أراض لانانية كمزارع شاعا؟
في الخالصة ،ال شك ان اإلدارة األميركية تعتار ان الظروف الحالية التي تشهد ضعفا كاي ار
على المستوى العربي بشك عام في ظ حروب داخلية ،وانقساما حادا بين العديد من الدول
العربية وإيران ،وكيلك بين العديد من الدول العربية في ما بينها ،مناساة لتمرير صفقتها وفق
أسلوب الفرض من جهة ،مع محاولة إرضاء الفلسطينيين بتعويضات مالية ضخمة .وفي حال
فش ك من اإلدارة األميركية ،والقيادة اإلسرائيلية المتطرفة ،في تمرير صفقة القرن ،فإن الادي
قد يكون المزيد من التطرف في وج العرب والفلسطينيين ،كما يحير الاعض من لجوء إسرائي
إلى ترانسفير ديموغرافي بضوء أخضر أميركي في حال تمرير الصفقة ،أو إجراءات أخرى في
حال فشلها ،لكن هيا االمر يادو جد مستاعد في الوق

الي تادو في إسرائي أكثر ادراكا من

الواليات المتحدة لتاعات محاولة تصفية القضية الفلسطينية عليها.
يعول الفلسطينيون ،أ
من جهتهمّ ،
للصفقة عار تمسك بالسالم الدائم الي يتطلب إقامة دولة فلسطينية في حدود العام  1967مع
السلطة الفلسطينية ،على موقف روسي وأوروبي مواج
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ماادالت إقليمية متفق عليها مع" إسرائي " ،على ان تكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين ،وأن
تلاي الترتياات األمنية مخاوف الجاناين ،مع ح متفق علي وعادل لقضية الالجئين .
توهم الفلسطينيين
وبطض النظر عن عدالة هيا األمر بالنساة إلى الفلسطينيين والعرب ،أو عن ّ
ّ
من ّنية األوروبيين وقدراتهم ،فإن ال يمكن مواجهة تلك المؤامرة سوى بتوحيد الصف الفلسطيني،
وتوحيد بندقية المقاومة ،والتعوي على المقاومة في لانان خاصة ،في الالد الي
المؤامرة مني زمن بعيد تح

شعار أن قوت في ضعف  ،للتصد

النهوض.
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ضده

لمؤامرة لن تقوى أساسا على

