التقدير النصف شهري (ملف لبنان)
رقم ()35

2018/01/30

1

التقدير النصف شهري (ملف لبنان)
رقم ()35

2018/01/30

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.

2

التقدير النصف شهري (ملف لبنان)
رقم ()35

2018/01/30

بدأ العد العكسي لالنتخابات النيابية المقبلة مع توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم

دعوة الهيئات الناخبة إلى االستحقاق االنتخابي الذي سيرسم الخارطـة الجديـدة للقـوا السياسـية للسـنوات
األربع المقبلة.
ومن المنتظر أن تشهد البالد هذه األيام ما يشبه الهدنة في المواقف الرئاسية ،بفعـ مغـادرة رئيسـا

الجمهوريــة والحكومــة إلــى الخــار  ،مــا ســيجمد البحــو والتواص ـ الرئاســي وعلــى المســتويات الحكوميــة

والو ازرية المختلفة في الملفات الخالفية .ذلك أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هـو فـي زيـارة إلـى
الكويت ،كما أن رئيس الحكومة سعد الحريري يشارك في مؤتمر دافوس االقتصادي في سويسرا.

في هذه األثناء ،راوحت أزمة مرسوم ضـبا العـام  1994فـي سـلبيتها ،وتشـير معطيـات عـدة إلـى

أن ال حـ لهــا علــى المــدا القريــب ،وربمــا حتــى موعــد االنتخابــات .ف ـرئيس الجمهوريــة يعتبــر أن رئ ـيس
مجلس النواب نبيه بـري يريـد فـرو مـوازين ةديـدة علـى اللعبـة السياسـية ،ويسـتغ زلـة لسـان بـري حـول

أن القضاء هو للضـعفاء للداللـة علـى أن األخيـر يريـد أن يكـون فـوق سـلطة القضـاء ويـرفا االعتـ ار

بق ارراته وأحكامه .ويقول قياديو التيار الوطني الحر أن بري يريد فرو موازين ةديدة للقوا في استعادة

لمرحلة التسعينيات وربما فترة الحرب األهلية في الثمانينيات.
وثمـة داللــة فــي رفــع عــون الســقف فــي وةــه رئــيس المجلــس النيــابي ،عبــر القــول أنــه صوصــلنا إلــى

حيو بدأ المساس بسلطتنا ،وهذا أمر غير مقبول .نحن نحتـرم كـ السـلطات كمـا يـن

عليهـا الدسـتور

والق ـوانين ،وال نريــد أن نخاصــم أحــداص .كمــا شــدد علــى الدســتور والق ـوانين محــذ ار مــن الفوضــى ،صوعلــى
الجميع أن يفهم ذلكص.
يشــدد المقربــون مــن بــري علــى أن عــون يريــد الخــالج تــدريجيا مــن اتفــاق الطــائف ،وهــو ال يبغــي

عبرهمال مرسومي األقدميات والترقيات واالستعاضـة عنهمـا
التوص إلى ح وسط كان بري قد اقترحه إ
بمرسوم واحد يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزراء المال والدفاع والداخلية.
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اليــوم ،انتقلــت معركــة بــري إلــى التصــدي لمحاولــة التيــار الحــر تعــدي قــانون االنتخــاب ،ويبــدو أن

رئيس المجلس يمارس لعبة كسب الوقت ،حتى أن اللجنة الو ازرية للبت باقتراح تمديـد تسـجي المغتـربين
لم تجتمـع أخيـرا .ويشـير الـبعا إلـى أنـه بمجـرد توقيـع مرسـوم دعـوة الهيئـات الناخبـة ،فقـد تـم إلغـاء كـ

إمكانية لتعدي قانون االنتخاب ،وكذلك األمر بالنسبة إلى المغتـربين مـع تحديـد موعـد انتخابـاتهم أواخـر
شهر نيسان المقب  .وينتق هؤالء إلى استخالج أنه لم يعد هناك أي معنى لتضـييع الوقـت فـي اللجنـة

حول تعدي سطحي أو ةوهري للقانون ،ذلك أن الموعد تحدد والوقت لم يعد يسمح بذلك.

ويقــول الــبعا فــي قــوا  8آذار (وان كــان هــذا المصــطلح فــي تقســيم القــوا إلــى  8و 14آذار لــم

يعد دقيقا ةدا) ،أن المناخ السياسي ليس مناسبا إلدخال تعديالت على قانون االنتخابـات ،ذلـك أن فـتح

البــاب أمــام تعــديالت يهــدد االنتخابــات برمتهــا ،إذ ســيلج كـ طــر إلــى محاولــة فــرو التعــديالت التــي
يريدها ،لتتحول الجلسات النيابية إلى مسرح للتنافس في التعديالت التي لن تؤدي إلى نتائج.
ويلفت هؤالء النظر إلى أن المهم اليوم هو االنص ار

االنتخابات في شك شفا

وناةح وفي مواقيتها.

إلـى تـ مين كـ المسـتلزمات الالزمـة إلةـراء

لكن من الممكن القول أن عون قد تمكن من إثبات مصداقيته في رغبته في إةراء االنتخابات فـي

موعــدها .ذلــك أنــه إذا كــان توقيــع القــانون يعتبــر إة ـراء طبيعي ـا ،إالأن ـه ينطــوي علــى أهميــة وســط الجــو

المشــكك بــاةراء االســتحقاق ،ليــرد ،حســب التيــار ،علــى مــا يثــار حــول محــاوالت خارةيــة عــدة لنســف
االنتخابات ،ال ب إنه ذهب إلى القول أن عدم إةراء االنتخابات هو خط أحمر.

وهذا األمر ي تي طبعـا ردا علـى اتهامـات بـري ب نـه ثمـة مـن ال يريـد أن تجـري االنتخابـات ،مقـدما

األخير نفسه على أنه لن يسمح بذلك.

ويشير مراقبون إلى أن ثمة إةماع على إةراء االنتخابات في موعدها ،حتى أن هـذا األمـر يشـم

القوتين غير الراغبتين في إةراء االنتخابات علـى األسـاس النسـبي ،أي تيـار المسـتقب والحـزب التقـدمي

االشتراكي ،وباتا راضخين إلى األمر الواقع .كما أن ثمة قوا كالقوات اللبنانية ،تناصر التيار الحر فـي
دعوته إلى تمديد التسجي للمغتربين إلى  1٥الشهر المقب  ،باتت تدرك أن المشكلة تكمن في أن المـدة
4

التقدير النصف شهري (ملف لبنان)
رقم ()35

2018/01/30

الزمنية المتبقية قصيرة ةدا ،ذلك أنه لو تم االفتراو أن ك القوا هـي مـع التمديـد ،فانـه مـا بـين اتخـاذ
ِ
ونشر القانون في الجريـدة الرسـمية،
قرار بفتح دورة استثنائية ودعوة مجلس النواب لعقد ةلسة للتصويت

فانـه لــن يبقــى ســوا  1٠أيــام ،ناهيــك عــن المعارضــة الكبيـرة التــي تقودهــا قــوا سياســية كبيـرة لمنــع هــذا
األمر وعلى رأسها الرئيس نبيه بري.

من هنا ،يبـدوأن أفـ معالجـة أزمـة مرسـوم األقدميـة قـد أ ِ
قفـ  ،وال حـ متوقعـا تـوفره لهـا قبـ إنجـاز
االنتخاب ــات النيابي ــة الت ــي تش ــير المعطي ــات إل ــى ارتف ــاع ت ــدريجي ف ــي منس ــوب حـ ـ اررة االس ــتعدادات له ــا

وانطالق حركة الترشيحات والتحالفات.

ويلفت البعا النظر إلى أن أسباب هذه األزمة ستتكشف عند الشروع في تركيب السلطة الجديدة

التــي ســتنبث مــن االنتخابــات التــي تشــهد الفت ـرة الفاصــلة عنهــا تطــو ار علــى هــذا الصــعيد .إذ ،مــن اليــوم
وحتى فتح صنادي اإلقتراع في بالد اإلغتراب في  27نيسان المقب  ،وفي لبنان في  6أيـار ،سـتتالح

المواعيــد البــارزة علــى األةنــدة السياســية فــي الــداخ والخــار  ،عــدا عــن اإلســتحقاقات اإلقليمي ـة والدولي ـة

المنتظرة التي ستترك آثارها علـى السـاحة الداخليـة بمـا لهـا مـن ارتـدادات علـى السـاحة اللبنانيـة المتـ ثرة،

طبيعيا ،بك ما يجري حولها نتيجة ضعف هذا البلد وهشاشته السياسية واالةتماعية واالقتصادية.

وفــي إ طــار وضــع المناكفــات الداخليــة التــي ســتواكب الم ارح ـ والمحطــات اإلنتخابيــة فــي انتظــار

االس ــتحقاق ،يض ــع كثي ــرون موق ــف رئ ــيس الجمهوري ــة ح ــول مرس ــوم األقدميـ ـة ،إذ يقول ــون أن ع ــون أراد
تحفيــز شــارعه المســيحي وضــبطه ،متوقعــاأن يلجـ أخصــامه علــى السـاحة ،كــالقوات والكتائــب وغيرهمــا،

إلــى الم ازيــدات االنتخابيــة المبنيـة علــى مواضــيع سياســية واةتماعيـة وبيئيـة واقتصــادية ،كمــا يفعـ علــى
الدوام مثال رئيس الكتائب سامي الجمي .

وعلِ ـم علــى صــعيد التيــار ،أن ثم ـة محاولــة مســتميتة لمنــع بــري مــن تك ـريس التوقيــع الشــيعي إلــى

ةانب التوقيعين الماروني والسني ،وأن ال تساه في هذا الموضوع .ويستعد رئيس التيار الـوزير ةبـران
باسي إلةراء ةردة كبيرة من التغييرات أو ما يسميه كثيرون فـي التيـار بــصالنفضةص بعـد االنتخابـات ،مـن

ش ـ نها ،كمــا يقــول الــبعا مــن خــار التيــار أو مــن خصــوم باســي داخلــه ،تك ـريس زعامتــه فــي التيــار
الشعبي األكبر على الساحة المسيحية ،تمهيدا لمعركته الرئاسية.
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وباســي  ،حســب ه ـؤالء ،يريــد عبــر رفــع شــعار تســجي المغت ـربين خل ـ عن ـوان سياســي يمكنــه مــن

افتتاح حملته االنتخابية ،وهو :ح المغتربين في االقتراع ،واتهام اآلخـرين بحرمانـه إدخـال اإلصـالحات

على القانون.

وبالعودة إلى المناخ السياسي المرتقب قب االنتخابات ،فـان المحطـة األولـى المقـررة إيـذانا بافتتـاح

الحمـالت االنتخابيـة واسـتناداإلى القــانون الجديـد ،سـتنطل فــي  ٥شـبا المقبـ تــاريح فـتح بـاب الترشــيح
في و ازرة الداخليـة رسـميا لتسـجي أسـماء المرشـحين ضـمن اللـوائح والتـي تمتـد شـه ار كـامال حتـى  7آذار
حين سيقف باب الترشيح .وستندفع القوا السياسية بعدتها الكاملة للشروع فـي معركتهـا االنتخابيـة ،وهـو
ما يجع الملفات المطروحة مادة دسمة بالنسبة إلـى تلـك القـوا .وسـتمتد هـذه الفتـرة إلـى  22آذار ،هـي
مهلــة العــودة عــن الترشــيحات ،وال تكتم ـ فصــولها إال فــي مهلــة  27آذار ،لحظــة اإلعــالن النهــائي عــن
اللوائح االنتخابية التي ستخوو اإلنتخابات.
وإذا كانت القوا المختلفة قد سلمت بحتمية االنتخابات،إال في حال بروز حدث فائ األهمية مث

عدوان إسرائيلي علـى لبنـان علـى سـبي المثـال ،وهـو اليـوم أمـر مسـتبعد ،فانـه مـن الواضـح أن الخارطـة
السياسية سو

تختلف ،وإن في شك غير دراماتيكي ،عن الساب  ،إذ إن قانون االنتخـاب الـذي يعتمـد

النظــام النســبي للمـرة األولــى ســيحول ،حســب كثيـرين ،دون تمكـن فريـ بعينــه مــن الفــوز باألكثريــة مثلمــا
كان يحص في القوانين االنتخابية السابقة التي اعتمدت النظام األكثري اإلقصائي ،والذي مكن فريقـاأو

مجموعة أفرقاء من االستحواذ على األكثرية النيابية وبالتالي التحكم بالسلطة.

طبعــا ،ال يمكننــا التــوهم أن هــذا القــانون ســيفرو تغيي ـ ار علــى صــعيد ســيطرة القــوا الكبــرا علــى

الساحة السياسية الطائفية ،وإن كان سيحد قليال من هيمنتها .لكن هذا األمر يعني أن نتائج االنتخابـات

لن تمكن فريقا بعينه من الفوز ب كثرية مطلقة ،وستتوزع المقاعد النيابية بين مختلف القوا التـي سـيكون
عليها تكوين سلطة ائتالفية ال يمكن فري منها أن يفرو مشيئته أو إرادته على بقية األفرقاء.

دعم غربي لالستقرار اللبناني..
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وربطا بموضوع االنتخابات ،علِم أن ثمة رغبة غربية ،ومنهـا أميركيـة ،بـاةراء هـذا االسـتحقاق ،فـي

ظ ِ تصور غربي ب نهباإلمكان إةراء االنتخابات في إطار الحفاظ على االستقرار اللبناني.

وتشير الرغبة الغربية إلى أن لبنـان قـد توافـ بكـ قـواه السياسـية علـى قـانون انتخـابي ةديـد يعتبـر

األفض ـ حتــى اآلن .وهــي تثنــي علــى التحضــيرات الرســمية إلة ـراء االنتخابــات الهام ـة للبنــان الــذي لــه
موقع ودور في المرحلة المقبلة ربطا بتطورات المنطقة والتسويات التي ستص إليها في نهاية المطا .
ويبدو أن الغرب مرتاح إلى القطوع الـذي اةتـازه لبنـان مـع اسـتقالة الـرئيس سـعد الحريـري ،بعـد أن

ةرت رهانات على هز اسـتقرار لبنـان ربطـا بهـذه االسـتقالة .مـن هنـا يمكـن تفسـير الجهـد الغربـي الكبيـر
الذي ب ِذل في سبي إخ ار الحريري من احتجازه وت مين عودته إلى لبنان.
ومــن الممكــن القــول أن هــذا التمسـك الغربــي باالســتقرار اللبنــاني يعنــي الجوانــب السياســية واألمنيـة

واالقتصــادية والماليـة .وكانــت الفتــة للنظــر زيــارة مســاعد وزيــر الخ ازنــة األميركيــة لشــؤون مكافحــة تمويـ
اإلرهاب مارشال بيلينغسليا ،الى لبنان.

ومن الواضح أن اإلدارة األميركية تولي أهمية قصوا لالستقرار في لبنـان ربطـا ب حـداث المنطقـة،

كما يقول متابعون للمواقف األميركية األخيرة.

لكــن واشــنطن تــذهب إلــى النهايــة فــي محاولــة حصــار حــزب ا فــي الجانــب المــالي ،فــي ظ شــادة

باألداء المالي اللبناني ،وب داء حاكم مصر لبنان ريـاو سـالمة .وينـدر أحـد عنـاوين هـذه الزيـارة فـي
ســياق تشــديد الرقابــة األميركيــة علــى حركــة أم ـوال الحــزب بهــد

التثب ـت مــن مــدا الت ـزام لبنــان بتطبي ـ

العقوبــات الماليــة علــى الحــزب ،لتجفيــف منــابع تمويلــه ،والتــي تعــد ةــزءا مــن سياســة واشــنطن لمكافحــة
تموي اإلرهاب ،بحسب تصنيفها.

لكن المهم في األمر أن اإلدارة األميركيـة تتعامـ مـع وةـود حـزب ا فـي لبنـان كـ مر واقـع ،وهـي

ال ترغ ــب ب ــالمس ف ــي النظ ــام المصـ ـرفي للبن ــان ال ــذي أكـ ـد مس ــؤولوه التـ ـزامهم بـ ـ على المع ــايير القانوني ــة
الدولية ،لجهة نق األموال والحركة المالية ومحاربة غس األموال ومكافحة تموي اإلرهاب.
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وقد حاول الضـيف األميركـي ةاهـدا فصـ الحـزب عـن بيئتـه الشـيعية التـي فشـ الرهـان األميركـي

كثي ـ ار علــى إحــداث خــرق ةــدي فيهــا ،ولكنــه ال ي ـزال ي ـراهن علــى بعــا الشخصــيات غيــر ذات الق ـدرة
الشعبية في محاولة لتصـوير األمـر وك نـه انقسـام داخـ الطائفـة الشـيعية ،مـع االسـتعانة بـبعا الخبـراء

في االنتخابات ممن يبحثون في لغة األرقام ،ورسم خرائط التحالفات.

يـ ـ تي ه ــذا األم ــر م ــع الت كي ــد األميركـ ـي أن ق ــانون واش ــنطن ال يس ــتهد

الطائف ــة ،إنم ــا يس ــتهد

األنشطة المالية للحزب في ك أنحاء العالم .ويبدو أن المسعى األميركـي فـي محاولـة تعـويم شخصـيات

شــيعية سياســية ودينيــة ،وخاصــة علــى الصــعيد اإلعالمــي ،مســتمرة علــى هــذا الصــعيد ،وهــو يتصــاعد
تحضي ار لالنتخابات النيابية.

بالطبع ،فان اإلدارة األميركية تصنف مواةهتها للحزب فـي لبنـان ضـمن مواةهـة أشـم وأكبـر فـي
المنطقــة مــع إيـران ،والعقوبــات التــي تطــال الحــزب تنــدر فــي ســياق المواةهــة مــع إيـران ،خصوصــا أنهـا

ترافقت مع عقوبات طالت مؤسسـات إيرانيـة عديـدة ،تحـت عنـاوين مختلفـة ،كحقـوق اإلنسـان والصـواريح

الباليستية ومكافحة اإلرهاب ،من دون القدرة ،حتى اآلن ،في المس في االتفاق النووي مع طهران.

في الخالصة ،يبدو من المواقف الغربية األخيرة ،أن ثمـة اطمئنـان لعـدم وةـود قـدرة ةديـة ،داخليـة
أو خارةية ،لتعطي االنتخابات في لبنان.
لكن للغرب طلبات من لبنان ب ن يستغ الفرج التي تتـاح أمامـه لتعزيـز أمنـه واسـتق ارره ،فـي ظـ

الدعم الغربي ،األوروبي منه على وةه الخصوج ،والذي ال ينظر بارتيـاح إلـى مـا يعتبـره تنازعاسياسـيا
ال يفيد لبنان ،ب يضيع عليه فرج الهدوء واالنتعاش اإلقتصادي األكبر ،خشية ش البالد ،مع ك ما
يقدمه ذلك من صورة سلبية عنها.

المؤامرة األميركية على قضية الالجئين الفلسطينيين
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في هذه األثنـاء ،اتخـذت الواليـات المتحـدة األميركيـة قـ ار ار خطيـ ار قـد يكـون لـه مفاعيـ بالغـة التـ ثير

علـ ـى لبن ــان ،وذل ــك عب ــر تجمي ــد  12٥ملي ــون دوالر م ــن مس ــاهمتها ف ــي ميزاني ــة وكال ــة غ ــوث وتش ــغي

الالةئــين (األونــروا) لهــذا العــام ،وكــان مــن المقــرر دفعهــا مطلــع الشــهر الحــالي ،فــي محاولــة إلةبــار
الســلطة الفلســطينية علــى االلت ـزام برؤيــة واشــنطن للســالم ،وذلــك بعــد أيــام علــى ق ـرار ال ـرئيس األميركــي

دونالد ترامب نق السفارة األميركية إلى القدس.
وما يمث قلقاأكبر في األمر أن هذا القرار بتجميـد المسـاعدات لـم يحصـ علـى شـجب عربـي كمـا

هــو الزم ،وربمــا لــيس األمــر بمســتغرب كــون أنــه حتــى الق ـرار بنق ـ الســفارة األميركيــة إلــى القــدس ،لــم

يحص على موقف عربي مواةه حاد لقرار ةاء البتزاز الفلسطينيين.

وتقــدم األونــروا خــدمات إلــى  ٥,3مليــون الةــس فلســطيني فــي األ ارضــي الفلســطينية لعــامي 1948
و ،1967وفـ ــي األردن ولبنـ ــان وسـ ــوريا ،وتشـ ــغ  711مدرسـ ــة و 143عيـ ــادة صـ ــحية .كمـ ــا أن اإلدارة
األميركيــة تــدرس قطــع مبل ـ  18٠مليــون دوالر مــن مســاهمتها فــي ميزانيــة األونــروا ،وهــو أمــر مرهــون

بموقــف الســلطة الفلســطينية ،كمــا يقــول مســؤولون أميركيــون يشــيرون إلــى أن إدارة ت ارمــب اتخــذت هــذا
اإلةراء بعد إعالن السلطة الفلسطينية وقف االتصاالت مع اإلدارة األميركية ،في أعقاب اعت ار

ت ارمـب

بالقدس عاصمة إلسرائي !
وثمة حالة إرباك في الوكالة تر ِةمت في االةتماع الطـاراء الـذي ع ِقـد فـي عمـان برئاسـة المفـوو

العام لها بيار كرينبول ،وبمشاركة مديري عمليات المنـاط الخمسـة ،وخلـ

إلـى مناقشـة تِبعـات القـرار

األميركــي حــال تنفيــذه ،وأبرزهــا عجــز موازنــة الوكالــة منــذ بدايــة العــام الحــالي حتــى اآلن فــي واقــع 174

مليون دوالر ،وهو أمر مرشح للزيادة عند وقف دعـم الواليـات المتحـدة ،أكبـر مـانح للوكالـة ،أو تخفـيا
حجمه ،والمقدر بحوالي  37٠مليون دوالر سنويا.

وفي حال تنفيذ ذلك سيتم تعلي بعا الخدمات ،وقد تضطر الوكالة عند استمرار الحـال لمـا بعـد

نهاية الشهر الحالي ،إلى المزيد من تقلي

الخدمات.
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ويبدو لبنان األكثر تضر ار على هذا الصعيد ،ذلك أن المساعدات كان قد تـم تخفيضـها أصـال فـي

وق ــت س ــاب قري ــب ،وم ــن شـ ـ ن ه ــذه الت ــدابير أن ت ــؤثر حكم ــا عل ــى الخ ــدمات بجمي ــع أش ــكالها التربويـ ـة

والصحية واإلغاثيـة ،علمـاأن بعـا الفلسـطينيين يشـيرون إلـى حماسـة لـدا بعـا المـوظفين الكبـار فـي
األونروا التخاذ إةراءات كهذه.

ويلفت البعا النظر إلى أن العجز في الموازنة العامة لهذه الوكالة قد يص هـذا العـام إلـى أرقـام
قياس ــية متج ــاو از عج ــز الع ــام  ،2٠1٥وم ــن المتوقـ ـع أن يصـ ـ إل ــى وض ــع شـ ـبه ك ــارثي ف ــي ح ــال قط ــع
المساهمة األميركية المخصصة لموازنة الصندوق العام.

وه ــذا األم ــر يعن ــي أن هن ــاك قطاع ــات خدماتيـ ـة ةدي ــدة ف ــي لبن ــان س ــتكون محـ ـ اس ــتهدا

مقبـ ـ

وتحدي ــدا ف ــي قطاع ــات الص ــحة والتعل ــيم والبرن ــامج المتعلـ ـ ب ــالمهجرين الفلس ــطينيين م ــن س ــوريا ،وه ــم
الشريحة التي تعاني أصال ،وغير ذلـك مـن اإلةـراءات التـي سـيتم تمريرهـا فـي شـك تـدريجي وصـوالإلى

إعــالن إدارة األونــروا عجزهــا عــن تقــديم الخــدمات وهــذا مــا يســه إمكانيــة طــرح ســيناريوهات ح ـ وكالــة

الغوث أو نق مهامها إلى هيئات أممية أخرا.

والخطيــر فــي األمــر أن الوكالــة قــد استســهلت اتخــاذ إة ـراءات مــن ش ـ نها المــس بحقــوق الالةئــين

الفلسطينيين ،كما أنها درةت في الفترة األخيرة على اختيار الطـرق األسـه فـي معالجـة األزمـة الماليـة،

القائمة أصال والتي ال ينكرها الفلسطينيون.

ويلفــت قيــادي فلســطيني النظــر إلــى أن األمــر ال يمكــن أن يســتمر علــى هــذا المن ـوال االنحــداري،
ويجب إيجاد معالجات ةدية وةذرية لهذه المشكلة عبر ثالثة خطو متوازية:
األول ،يتمث فـي حـو المجتمـع الـدولي والـدول المانحـة خاصـة علـى زيـادة مسـاهماتها الماليـة بمـا
يسد ثغرة تقلي

الواليات المتحدة لمساهماتها.

الثــاني ،إعــادة بحــو مس ـ لة التمويـ المســتدام لموازنــة األونــروا بتخصــي

األمم المتحدة.
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الثال ــو ،دع ــوة ال ــدول العربي ــة واإلس ــالمية إل ــى زي ــادة مس ــاهماتها المالي ــة ف ــي ص ــندوقي المش ــاريع

ونداءات الطوارئ المختلفة.

كم أن هذا األمر يجب أن يتراف مع ضرورة ترشيد النفقات وصر األموال فـي المكـان الصـحيح

في إطار سياسة واضحة شـفافة ومعلنـة لمحاربـة الفسـاد ،علمـاأن ثمـة صمفسـدينص فـي هـذه الوكالـة قـد يـتم

اإلعالن عنهم في حال استمرت الوكالة في سياستها الخطيـرة الحاليـة ،بمـا يـوفر ماليـين الـدوالرات التـي
يمكن أن تستخدم في صالح الالةئين.
وثمـ ـة رأي س ــائد ف ــي أوس ــا الفلس ــطينيين هـ ـوأن مواةه ــة ه ــذا األم ــر يج ــب أن ي ــتم عب ــر موق ــف

فلسطيني موحد فـي الشـتات ،وخاصـة فـي لبنـان علـى مسـتوا فصـائ منظمـة التحريـر أو تلـك التـي فـي
خارةها ،وعلى مستوا الفصائ واالتحادات ومختلف الهيئـات والح اركـات الشـعبية التـي يجـب أن تتوحـد

وتحدث من نشاطاتها بما يوص الصوت إلى العالم ،ال ب يبعو رسالة موحـدة مـن الشـعب الفلسـطيني
بالتمسك بوكالة الغوث وخدماتها وبالتمسك بمطلب زيادة الخدمات وأيضا التمسك بح العودة.

علــى أن هــذا األمــر ال يلغــي مســؤولية الــدول العربيــة ،خاصــة المضــيفة ومنهــا لبنــان ،فــي م ـؤازرة

الالةئــين فــي تحركــاتهم المطلبيـة وإثــارة المشــكلة علــى المســتويين العربــي والــدولي ،ذلــك أن مخــاطر هــذا

األمر ستكون أكثر ةدية على لبنان منها على الدول األخرا.

وثم ـة تســاؤالت لــدا بعــا الفلســطينيين ح ـول الموقــف اللبنــاني الــذي يصــفه كثيــرون بالالمبــالي

والعاةز ،بينما يذهب البعا إلى وصفه بالمتواطىء .وثمة مطالبات ب ن يثير لبنان هذا الموضـوع مـع
الدول المعنية ،ويستطيع لبنان المساهمة في إعادة األونروا النظر في هيكلتها اإلدارية فـي سـبي موازنـة
مالية أكثر فاعلية.

وتؤك ـد مصــادر فلســطينية مســتقلة أن ـه مــن غيــر المطلــوب االصــطدام بالوكالــة التــي يجــب الــدفاع

عنها كشاهد على النكبة واللجوء ،وتاليا التمسك بها ومواصلة النضال من أةـ تحسـين خـدماتها وزيـادة
تقديماتها باعتبارها مؤسسة دولية معنية وشاهدة على قضية الالةئين إلى حين العودة إلى فلسطين.
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وتشير إلى ضرورة القيام بمبادرات ومواقف فلسطينية عمليـة أوال ،ثـم بتحريـك قضـية األونـروا عربيـا

وإســالميا ودولي ـا ابتــداء مــن مجلــس الجامعــة العربيــة (وزراء الخارةيــة العــرب) مــرو ار بمنظمــة التعــاون

اإلس ــالمي ،وصـ ـوال إل ــى الجمعي ــة العام ــة ذات المس ــؤولية األول ــى م ــن الناحي ــة الرس ــمية عل ــى األون ــروا
واستم ارريتها وإحبا المؤامرة اإلسرائيلية واألميركية ،أو محاولـة تغييـر قـرار الجمعيـة العامـة الـذي شـكلها

وحدد اختصاصها ،وميزها عن ك حالة الةئين أخرا.
وبالنسبة إلى الفصائ في لبنان ،فان هذا الواقع يثير مخاو

من تداعيات نفسية واةتماعية علـى

الشعب الفلسطيني كتشريد شرائح فلسطينية قد تصبح فـي مرمـى مسـتقطبيها مـن اإلرهـابيين ،وهـو األمـر

الــذي يطــال خصوصــا النــازحين الفلســطينيين القــادمين مــن ســوريا ،مــا قــد يحــول الالةئــين إلــى صقناب ـ

موقوتةص.

يحذر الفلسطينيون من خطورة هذا األمر ويضـعونه فـي إطـار سياسـة دوليـة لتـوطين الالةئـين فـي

لبنان .وقد شرعت الفصائ  ،منذ بدء تخفيا تقديمات الوكالة ،في حركة احتجا شـعبية لكنهـا سـرعان

مــا توقفــت ،نتيجــة مــا يشــير إليــه الــبعا مــن ضــغو تعرضــت لهــا الفصــائ  ،تــارة تحــت عن ـوان عــدم
االقتراب من المكاتب الرئيسية لألونروا ،وتارة أخرا بذريعة حجج أمنية!

في ك األحوال ،يبدو هذا األمر بمثابة الخطوة األخطر على صعيد استهدا

الشعب الفلسـطيني

في لبنان على طري التفلت النهائي مـن أيـة مسـؤولية دوليـة إنسـانية تجـاه الشـعب الفلسـطيني فـي لبنـان

خاصة وفي الشتات عامة.

والحال أن الفلسطينيين في لبنان كانوا قد حذروا منذ أشـهر طويلـة مـن تقلـي

مسـاعدات األونـروا

التــي تعتبــر بحســبهم الشــاهد الحــي علــى قضــية اللجــوء ،وهــم يضــعون ذلــك فــي إطــار المخط ـط الــدولي
المســتمر الســتهدا

المخيمــات ،وقــد أبلغ ـوا األونــروا بشــك مســتمر مــن أن هــذا التقلــي

على الوةود الفلسطيني في لبنان ،وخاصة على الصعيد الطبي.

ســيكون وبــاال

ويضع فلسطينيو لبنان هـذا األمـر فـي إطـار مخطـط يسـاعد علـى تـوريط الفلسـطينيين انطالقـا مـن

المخيمات ،بما يخر الالةئين عن هدفهم األول المتمث في ح العودة إلى ديارهم في بلدهم األم.
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ويحـذر الــبعا مـن دقـة المرحلـة ،كــون هـذا األمــر يـ تي فــي ظـ العواصــف المذهبيـة الدمويـة فــي

المنطقة ،مخافة أن يشك الفلسطيني فـي لبنـان هـدفا هشـا لتيـارات مـن أهـدافها تصـفية حسـابات مذهبيـة

أو تخريب الساحة اللبنانية .وهنا ثمة مسؤولية لبنانية عما يجري ،حسب بعا الفلسطينيين.

والواقع أن ثمة مسـؤولية علـى لبنـان للتحـرك علـى هـذا الصـعيد ،إذ أن هـذا البلـد سـيت ثر بشـدة مـن
ت ارةــع الحالــة االةتماعيــة للفلســطينيين علــى أ ارضــيه ،وقــد يقــع ضــحية مــا يحص ـ لهــم ،س ـواء لناحيــة
الت ــوطين عل ــى أ ارض ــيه أو لناحي ــة تح ــول الس ــاحة اللبناني ــة مرتع ــا ألعم ــال أفـ ـراد فلس ــطينيين مت ــورطين

بمخططات خارةية إرهابية.

مــن ناحيتــه ،يبــدو لبنــان عــاة از ،خاصــة فــي ظ ـ ح ـوار مبتــور مــع الفلســطينيين الــذين يناشــدون

السلطات اللبنانية رفع الصوت عاليا أمام المجتمع الدولي مع المطالبة المستمرة بتـوفير الحقـوق المدنيـة
لهذا الشعب المتشرد.
ويبــدو أن األمــور تتجــه نحــو األس ـوأ ،إذ إن لبنــان قــد تلق ـى قب ـ مــدة ،حســب أوســا فلس ــطينية،

عرضــا ،بالحصــول علــى مبل ـ مــالي نظيــر تحم ـ مســؤولية الالةئــين ،األمــر المرفــوو فلســطينيا كونــه

سيساعد المجتمع الدولي على التنص من تحم أعباء الالةئين ورميها على لبنان ،من دون ضـمانات
أن تستمر تلك المساعدات في المستقب .

وكان من المؤسف أن تحركات الفلسطينيين على هذا الصعيد لم تكن مثمـرة ،ومنهـا إغـالق م اركـز

األونـروا فـي عـدد مـن المخيمـات ،ويلمـح الـبعا علـى السـاحة الفلسـطينية إلـى أن تلـك التحركـات قــد ال
تقتصــر علــى حيـز ةغ ارفــي يحــدها فــي المخيمــات ،ويــذهب الــبعا إلــى التهديــد بالتوةـه نحــو الجنــوب،

تحديدا نحو الحدود اللبنانية الفلسطينية .حتى أن بعا الفلسطينيين قد ذهب إلى مطالبة األمم المتحدة
بتشكي فري تقصـي حقـائ مـن أةـ الوقـو

علـى مـا يقولـون أنـه فسـاد داخـ إدارة األونـروا ،مطـالبين

بترشيد األموال باتجاه خدمة الالةئين داخ المخيمات.
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لكن ،فـي مقابـ هـذا األمـر ،ثمـة عمـ فلسـطيني ةـدي وقـد حقـ نتـائج إيجابيـة ،تقـوم بـه الفصـائ

المختلف ــة ،عل ــى خ ــط تحيي ــد الش ــتات الفلس ــطيني ف ــي لبن ــان ،خصوص ــا ف ــي المخيم ــات ،ع ــن أ ِي ت ــور
تخريبي يهدد المخيمات والجوار وبالتالي األمن الوطني للبنان ،وقضية الالةئين.

ويطالــب الفلســطينيون بمقاربــة مس ـ لة أمــن المخيمــات مــن زاويــة إيجابيــة ،ويشــدد ه ـؤالء علــى أن
الوةود الفلسطيني في لبنان لم يصدر عنه ما يهدد األمن اللبناني ،وقد تعرو الختبار هام منذ انـدالع
األحداث السورية ،إالأن الفلسطينيين في لبنان لم يتعرضوا بالتهديد لهذا البلد المضيف لهم ،وقـد شـكلت

مخيمات الالةئين المجاورة للضاحية الجنوبية خير مثال على ذلك ،وفي ذلك داللة مذهبية كبيرة ،علـى
ِ
حد تعبير أكثر من قيادي فلسطيني.
ويلفــت بعــا الفلســطينيين النظــر إلــى أن ثم ـة ةانبــا هام ـا فــي هــذه المعركــة يجــب تســليط الضــوء
عليــه ،إذ إن التعــاطي مــع هــذه اإلة ـراءات األميركيــة يجــب أن يــتم عبــر تعريــة مصــطلح صالمســاعدات

األميركي ـةص أو صالمعونــة االقتصــادية األميركي ـةص التــي تقــدمها واشــنطن عبــر هيئاتهــا المختلفــة إلــى موازنــة
الوكالة.

ويجب التوضيحب ن ما يقدم من أموال إلى موازنـة األونـروا يمثـ حقوقـا مكتسـبة تقـدمها الحكومـات
العالمية للشعب الفلسطيني ،الغربية منها على وةه الخصـوج ،وهـي مسـاعدات ةـاءت نتيجـة الجريمـة

التي ارتكبت بح فلسطين منذ قرار التقسيم العام  ،1947ثم خل مشكلة الالةئـين واالعتـ ار
إسرائي .

بشـرعية

لــذا ،فــان هــذه الحقــوق ال تنتهــي وال يــزول مفعولهــا إال بانتهــاء الســبب وهــو إنهــاء مشــكلة الالةئــين

الفلسطينيين بعودتهم إلى أراضيهم وفقا للقرار .194

كمــا أن الواق ــع ال ــذي يعيش ــه الفلس ــطينيون ،وال ــذي ي ــزداد س ــوءا يوم ــا بع ــد ي ــوم ،م ــا ه ــو إال نتيج ــة
سياسات اإلدارات األميركية الم ِ
تعاقبة والتي تقدم دعما مالياأكثر ب ضعا كبيرة للحكومات اإلسرائيلية.
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ويقــول قيــادي فلســطيني أن مــا ق ـ ِدم إلسـرائي خــالل عــامين فقــط ،يســاوي ك ـ مــا ق ـ ِدم إلــى الســلطة

الفلسطينية خالل  23عاما!

إذ إن قيمة األموال المقدمة للسلطة منذ التوقيع على اتفاق أوسلو لم تزد عن ثمانية مليارات دوالر،

فيما وصلت قيمة المساعدات المقدمة إلـى إسـرائي خـالل العـامين الماضـيين إلـى نحـو هـذا المبلـ ! هـذا
مقارنة مع مبل يص إلـى  13٠مليـار دوالر هـو إةمـالي المعونـات االقتصـادية األميركيـة المقدمـة إلـى
إسرائي منذ العام .1949
من هنا ،والكالم للقيادي الفلسطيني ،يجب اإلقالع عن استخدام مصـطلح صالمسـاعداتص األميركيـة

والغربيـة المقدمـة إلـى الشـعب الفلسـطيني ،واسـتخدام مصـطلح صحصـةص الواليـات المتحـدة أو صمسـاهمتهاص،
بدال عنه.
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