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عون مرسوم قبلة مع توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال ة الم  لالنتخابات النيابي  بدأ العد العكسي  
جديـدة للقـوا السياسـية للسـنوات لى االستحقاق االنتخابي الذي سيرسم الخارطـة الإدعوة الهيئات الناخبة 

 ربع المقبلة. األ

غـادرة رئيسـا يام ما يشبه الهدنة في المواقف الرئاسية، بفعـ  مالبالد هذه األ ن تشهدأومن المنتظر  
د البحــو والتواصـــ  الرئاســي وعلــى المســتويات الحكوميـــة لــى الخـــار ، مــا ســيجم  إالجمهوريــة والحكومــة 

 لـىإون هـو فـي زيـارة رئيس الجمهورية العماد ميشال ع ن  أختلفة في الملفات الخالفية. ذلك والوزارية الم
 ن رئيس الحكومة سعد الحريري يشارك في مؤتمر دافوس االقتصادي في سويسرا. أالكويت، كما 

لـى إة تها، وتشـير معطيـات عـد  فـي سـلبي   1994في هذه األثناء، راوحت أزمة مرسوم ضـبا  العـام  
يس ن رئــأوريــة يعتبــر لهــا علــى المــدا القريــب، وربمــا حتــى موعــد االنتخابــات. فــرئيس الجمه ال حــ    ن  أ

زلـة لسـان بـري حـول  مجلس النواب نبيه بـري يريـد فـرو مـوازين ةديـدة علـى اللعبـة السياسـية، ويسـتغ   
لقضـاء ويـرفا االعتـرا  ن يكـون فـوق سـلطة اأخيـر يريـد ن األأالقضاء هو للضـعفاء للداللـة علـى  نأ

ةديدة للقوا في استعادة د فرو موازين ين بري ير أو التيار الوطني الحر حكامه. ويقول قيادي  أبقراراته و 
 هلية في الثمانينيات.التسعينيات وربما فترة الحرب األ لمرحلة

ــ  نــه صوصــلنا إلــى أرئــيس المجلــس النيــابي، عبــر القــول ة داللــة فــي رفــع عــون الســقف فــي وةــه وثم 
دسـتور عليهـا ال حيو بدأ المساس بسلطتنا، وهذا أمر غير مقبول. نحن نحتـرم كـ  السـلطات كمـا يـن   

را مـــن الفوضــى، صوعلـــى د علـــى الدســتور والقـــوانين محــذ  شــد   كمـــاحــداص. أن نخاصـــم أقــوانين، وال نريــد وال
 الجميع أن يفهم ذلكص.  

فــاق الطــائف، وهــو ال يبغــي مــن ات   ا  ن عــون يريــد الخــالج تــدريجي  أد المقربــون مــن بــري علــى يشــد   
دميات والترقيات واالستعاضـة عنهمـا قهمال مرسومي األإ وسط كان بري قد اقترحه عبر  لى ح    إ  التوص  
 عه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزراء المال والدفاع والداخلية.يوق   واحد   بمرسوم  
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ن أحــر تعــدي  قــانون االنتخــاب، ويبــدو ي لمحاولــة التيــار اللــى التصــد  إاليــوم، انتقلــت معركــة بــري  
ين للبت باقتراح تمديـد تسـجي  المغتـربن اللجنة الوزارية أمجلس يمارس لعبة كسب الوقت، حتى رئيس ال

إلغـاء كـ   نـه بمجـرد توقيـع مرسـوم دعـوة الهيئـات الناخبـة، فقـد تـم  ألـى إلم تجتمـع أخيـرا. ويشـير الـبعا 
واخـر أتـربين مـع تحديـد موعـد انتخابـاتهم لى المغإمر بالنسبة لتعدي  قانون االنتخاب، وكذلك األإمكانية 

الوقـت فـي اللجنـة ي معنى لتضـييع أنه لم يعد هناك ألى استخالج إينتق  هؤالء شهر نيسان المقب . و 
 د والوقت لم يعد يسمح بذلك.ن الموعد تحد  أو ةوهري للقانون، ذلك أحول تعدي  سطحي 

آذار لــم  14و 8لــى إكــان هــذا المصــطلح فــي تقســيم القــوا آذار )وان  8ويقــول الــبعا فــي قــوا  
ن فـتح أيالت على قانون االنتخابـات، ذلـك إلدخال تعد مناسبا  ن المناخ السياسي ليس أةدا(،  يعد دقيقا  
لــى محاولــة فــرو التعــديالت التــي إتهــا، إذ ســيلج  كــ  طــر  د االنتخابــات برم  مــام تعــديالت يهــد  أالبــاب 

 لى نتائج.إنافس في التعديالت التي لن تؤدي للت لى مسرح  إل الجلسات النيابية يريدها، لتتحو  

لـى تـ مين كـ  المسـتلزمات الالزمـة إلةـراء إالمهم اليوم هو االنصرا   ن  أى لإهؤالء النظر  ويلفت 
 وفي مواقيتها.  وناةح   شفا    االنتخابات في شك   

ةراء االنتخابات فـي إته في رغبته في ثبات مصداقي  إن من ن عون قد تمك  ألكن من الممكن القول  
ــأال  إ، ا  طبيعي ــ ذا كــان توقيــع القــانون يعتبــر إةــراء  إنــه أموعــدها. ذلــك   هميــة وســط الجــو  أ ه ينطــوي علــى ن 

ة لنســـف ثـــار حـــول محـــاوالت خارةيـــة عـــد  ك بـــاةراء االســـتحقاق، ليـــرد، حســـب التيـــار، علـــى مـــا ي  المشـــك  
 حمر.أةراء االنتخابات هو خط إن عدم ألى القول إنه ذهب إاالنتخابات، ال ب  

 ما  ن تجـري االنتخابـات، مقـد  أال يريـد  مـن ةم ـهامـات بـري ب نـه ثعلـى ات   ا  رد   مر ي تي طبعـا  وهذا األ 
 ه لن يسمح بذلك.ن  أخير نفسه على األ

يشـم   مـرن هـذا األأةراء االنتخابات في موعدها، حتى إةماع على إة ثم   ن  ألى إويشير مراقبون  
التقـدمي سـاس النسـبي، أي تيـار المسـتقب  والحـزب ةراء االنتخابات علـى األإالقوتين غير الراغبتين في 

ية، تناصر التيار الحر فـي ة قوا كالقوات اللبنانن ثم  أمر الواقع. كما لى األإي، وباتا راضخين االشتراك
المـدة  ن  أن المشكلة تكمن في أالشهر المقب ، باتت تدرك  1٥إلى لى تمديد التسجي  للمغتربين إدعوته 
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خـاذ ه مـا بـين ات  ك  القوا هـي مـع التمديـد، فان ـ ن  أاالفتراو  ه لو تم  ن  أ، ذلك ية قصيرة ةدا  الزمنية المتبق  
قرار بفتح دورة استثنائية ودعوة مجلس النواب لعقد ةلسة للتصويت ونشِر القانون في الجريـدة الرسـمية، 

هــا قــوا سياســية كبيــرة لمنــع هــذا أيــام، ناهيــك عــن المعارضــة الكبيــرة التــي تقود 1٠ه لــن يبقــى ســوا فان ــ
 .نبيه بري  مر وعلى رأسها الرئيساأل

ره لهـا قبـ  إنجـاز ف  تـو  عـا  توق  م    ، وال حـ   قِفـة قـد أ  قدمي ـزمـة مرسـوم األأأفـ  معالجـة  ن  أمن هنا، يبـدو  
االنتخابـــات النيابيـــة التـــي تشـــير المعطيـــات إلـــى ارتفـــاع تـــدريجي فـــي منســـوب حـــرارة االســـتعدادات لهـــا 

 وانطالق حركة الترشيحات والتحالفات.

ف عند الشروع في تركيب السلطة الجديدة زمة ستتكش  سباب هذه األأن ألى إويلفت البعا النظر  
ذ، مــن اليــوم إعلــى هــذا الصــعيد.  را  التــي ســتنبث  مــن االنتخابــات التــي تشــهد الفتــرة الفاصــلة عنهــا تطــو  

أيـار، سـتتالح   6نيسان المقب ، وفي لبنان في  27وحتى فتح صنادي  اإلقتراع في بالد اإلغتراب في 
ة ة والدولي ــالبــارزة علــى األةنــدة السياســية فــي الــداخ  والخــار ، عــدا عــن اإلســتحقاقات اإلقليمي ــالمواعيــد 

رة، ة بمـا لهـا مـن ارتـدادات علـى السـاحة اللبنانيـة المتـ ث  المنتظرة التي ستترك آثارها علـى السـاحة الداخلي ـ
 .ةة واالقتصادي  الةتماعي  ة وا، بك  ما يجري حولها نتيجة ضعف هذا البلد وهشاشته السياسي  ا  طبيعي  

طـــار وضـــع المناكفـــات الداخليــة التـــي ســـتواكب المراحـــ  والمحطــات اإلنتخابيـــة فـــي انتظـــار إوفــي  
راد أعـــون  ن  أذ يقولـــون إة، قدمي ـــوقـــف رئـــيس الجمهوريـــة حـــول مرســـوم األاالســـتحقاق، يضـــع كثيـــرون م

احة، كــالقوات والكتائــب وغيرهمــا، خصــامه علــى الســأن يلجــ  أعــا  تحفيــز شــارعه المســيحي وضــبطه، متوق  
ة، كمــا يفعــ  علــى ة واقتصــادي  ة وبيئي ــة واةتماعي ــة علــى مواضــيع سياســي  لــى المزايــدات االنتخابيــة المبني ــإ

 .رئيس الكتائب سامي الجمي  الدوام مثال  

ــ ن  أعلــى صــعيد التيــار،  م  ِلــوع    لــى إنــع بــري مــن تكــريس التوقيــع الشــيعي ة محاولــة مســتميتة لمثم 
الـوزير ةبـران  ن ال تساه  في هذا الموضوع. ويستعد رئيس التيارأي، و نب التوقيعين الماروني والسن  ةا

يه كثيرون فـي التيـار بــصالنفضةص بعـد االنتخابـات، مـن و ما يسم  أمن التغييرات  كبيرة   باسي  إلةراء ةردة  
كــريس زعامتــه فــي التيـــار و مــن خصــوم باســـي  داخلــه، تأكمــا يقــول الــبعا مـــن خــار  التيــار  شــ نها،

 .ةلمعركته الرئاسي   تمهيدا   ،كبر على الساحة المسيحيةالشعبي األ
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نــه مــن وباســي ، حســب هــؤالء، يريــد عبــر رفــع شــعار تســجي  المغتــربين خلــ  عنــوان سياســي يمك   
حات هام اآلخـرين بحرمانـه إدخـال اإلصـالافتتاح حملته االنتخابية، وهو: ح  المغتربين في االقتراع، وات  

 على القانون.  

رة إيـذانا بافتتـاح المحطـة األولـى المقـر   رتقب قب  االنتخابات، فـان  لى المناخ السياسي الم  إوبالعودة  
شـبا  المقبـ  تــاريح فـتح بـاب الترشــيح  ٥لى القــانون الجديـد، سـتنطل  فــي إالحمـالت االنتخابيـة واسـتنادا  
آذار  7حتـى  كـامال   ن ضـمن اللـوائح والتـي تمتـد شـهرا  سـماء المرشـحيألتسـجي   ا  في وزارة الداخليـة رسـمي  

تها الكاملة للشروع فـي معركتهـا االنتخابيـة، وهـو ة بعد  حين سيقف  باب الترشيح. وستندفع القوا السياسي  
آذار، هـي  22لـى إى تلـك القـوا. وسـتمتد هـذه الفتـرة لـإفات المطروحة مادة دسمة بالنسبة ما يجع  المل

آذار، لحظــة اإلعــالن النهــائي عــن  27فــي مهلــة  رشــيحات، وال تكتمــ  فصــولها إال  مهلــة العــودة عــن الت
 اللوائح االنتخابية التي ستخوو اإلنتخابات.

همية مث  في حال بروز حدث فائ  األ ال  ،إة االنتخاباتمت بحتمي  ذا كانت القوا المختلفة قد سل  إو  
الخارطـة  ن  أه مـن الواضـح مسـتبعد، فان ـ مـر  أ نـان علـى سـبي  المثـال، وهـو اليـومسرائيلي علـى لبإعدوان 

قانون االنتخـاب الـذي يعتمـد  ن  إذ إي، عن الساب ، ن في شك  غير دراماتيكإالسياسية سو  تختلف، و 
ــ ن فريــ  بعينــه مــن الفــوز باألكثريــة مثلمــا النظــام النســبي للمــرة األولــى ســيحول، حســب كثيــرين، دون تمك 

و أن فريقـا  السابقة التي اعتمدت النظام األكثري اإلقصائي، والذي مك  كان يحص  في القوانين االنتخابية 
 م بالسلطة. فرقاء من االستحواذ على األكثرية النيابية وبالتالي التحك  أمجموعة 

علــى علــى صــعيد ســيطرة القــوا الكبــرا  هــذا القــانون ســيفرو تغييــرا   ن  أم طبعــا، ال يمكننــا التــوه   
نتائج االنتخابـات  ن  أمر يعني من هيمنتها. لكن هذا األ قليال   ن كان سيحد  إالساحة السياسية الطائفية، و 

ع المقاعد النيابية بين مختلف القوا التـي سـيكون طلقة، وستتوز  م   ة  ن فريقا بعينه من الفوز ب كثري  لن ت مك  
 .فرقاءة األرادته على بقي  إو أن يفرو مشيئته أة ال يمكن فري  منها عليها تكوين سلطة ائتالفي  

 

 دعم غربي لالستقرار اللبناني..
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ة، ومنهـا أميركيـة، بـاةراء هـذا االسـتحقاق، فـي ة رغبة غربي  ثم   ن  أم لِ بموضوع االنتخابات، ع   وربطا  
 طار الحفاظ على االستقرار اللبناني.إةراء االنتخابات في إمكان اإلبهب ن   غربي    ر  تصو   ظ ِ  

يـد يعتبـر لبنـان قـد توافـ  بكـ  قـواه السياسـية علـى قـانون انتخـابي ةد ن  ألى إة وتشير الرغبة الغربي   
ــن. وهــي تثنــي علــى التحضــيرات الرســمي  فضــ  حتــى اآلاأل ة للبنــان الــذي لــه ة إلةــراء االنتخابــات الهام 

 بتطورات المنطقة والتسويات التي ستص  إليها في نهاية المطا . في المرحلة المقبلة ربطا   موقع ودور

ن أرئيس سـعد الحريـري، بعـد لى القطوع الـذي اةتـازه لبنـان مـع اسـتقالة الـإن الغرب مرتاح أويبدو  
بهـذه االسـتقالة. مـن هنـا يمكـن تفسـير الجهـد الغربـي الكبيـر  اسـتقرار لبنـان ربطـا   ةرت رهانات على هز  

 لى لبنان.إلحريري من احتجازه وت مين عودته خرا  اإل في سبي  ذِ الذي ب  

ــأقــول ومــن الممكــن ال  ة مني ــة واألك الغربــي باالســتقرار اللبنــاني يعنــي الجوانــب السياســي  ن هــذا التمس 
ميركيــة لشــؤون مكافحــة تمويــ  نظــر زيــارة مســاعد وزيــر الخزانــة األة. وكانــت الفتــة للة والمالي ــواالقتصــادي  

 رهاب مارشال بيلينغسليا، الى لبنان.اإل

حـداث المنطقـة،  ب قصوا لالستقرار في لبنـان ربطـا   ة  همي  أ ميركية تولي دارة األن اإلأومن الواضح  
 خيرة.ميركية األمواقف األكما يقول متابعون لل

شــادة لــى النهايــة فــي محاولــة حصــار حــزب ا فــي الجانــب المــالي، فــي ظ   إلكــن واشــنطن تــذهب  
هـذه الزيـارة فـي حـد عنـاوين ألبنان ريـاو سـالمة. وينـدر    م مصر داء المالي اللبناني، وب داء حاكباأل

ت مــن مــدا التــزام لبنــان بتطبيــ  ســياق تشــديد الرقابــة األميركيــة علــى حركــة أمــوال الحــزب بهــد  التثب ــ
مــن سياســة واشــنطن لمكافحــة  العقوبــات الماليــة علــى الحــزب، لتجفيــف منــابع تمويلــه، والتــي تعــد ةــزءا  

 تموي  اإلرهاب، بحسب تصنيفها.

واقـع، وهـي  ميركيـة تتعامـ  مـع وةـود حـزب ا فـي لبنـان كـ مر  األدارة اإل ن  أمر في األ لكن المهم   
ـــأالنظـــام المصـــرفي للبنـــان الـــذي فـــي  ال ترغـــب بـــالمس   د مســـؤولوه التـــزامهم بـــ على المعـــايير القانونيـــة ك 

 رهاب.بة غس  األموال ومكافحة تموي  اإلالدولية، لجهة نق  األموال والحركة المالية ومحار 
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ميركـي ة التـي فشـ  الرهـان األفصـ  الحـزب عـن بيئتـه الشـيعي   يركـي ةاهـدا  موقد حاول الضـيف األ 
درة ي فيهـــا، ولكنــه ال يـــزال يــراهن علـــى بعــا الشخصـــيات غيــر ذات القـــحــداث خـــرق ةــد  إعلـــى  كثيــرا  

ه انقسـام داخـ  الطائفـة الشـيعية، مـع االسـتعانة بـبعا الخبـراء مـر وك ن ـالشعبية في محاولة لتصـوير األ
 ن يبحثون في لغة األرقام، ورسم خرائط التحالفات.مم  في االنتخابات 

مـــا يســـتهد  قـــانون واشـــنطن ال يســـتهد  الطائفـــة، إن   ن  أي ميركـــمـــر مـــع الت كيـــد األيـــ تي هـــذا األ 
ميركـي فـي محاولـة تعـويم شخصـيات المسعى األ ن  ألحزب في ك  أنحاء العالم. ويبدو األنشطة المالية ل
ة علـــى هــذا الصـــعيد، وهـــو يتصـــاعد عالمــي، مســـتمر  الصـــعيد اإل ســـية ودينيـــة، وخاصــة علـــىشــيعية سيا
 لالنتخابات النيابية. تحضيرا  

كبـر فـي أشـم  و أهتها للحزب فـي لبنـان ضـمن مواةهـة ف مواةميركية تصن  دارة األاإل بالطبع، فان   
ا نهــأســياق المواةهــة مــع إيــران، خصوصــا  المنطقــة مــع إيــران، والعقوبــات التــي تطــال الحــزب تنــدر  فــي

يرانيـة عديـدة، تحـت عنـاوين مختلفـة، كحقـوق اإلنسـان والصـواريح إترافقت مع عقوبات طالت مؤسسـات 
 في االتفاق النووي مع طهران. من دون القدرة، حتى اآلن، في المس   ،اليستية ومكافحة اإلرهابالب

يـة، داخليـة ةد  ة اطمئنـان لعـدم وةـود قـدرة ن ثم ـأخيرة، صة، يبدو من المواقف الغربية األفي الخال 
 و خارةية، لتعطي  االنتخابات في لبنان. أ

 منـه واسـتقراره، فـي ظـ   أمامـه لتعزيـز أتـاح لكن للغرب طلبات من لبنان ب ن يستغ  الفرج التي ت   
 سياسـيا  لـى مـا يعتبـره تنازعا  إالخصوج، والذي ال ينظر بارتيـاح  وروبي منه على وةهالدعم الغربي، األ

كبر، خشية ش  البالد، مع ك  ما قتصادي األيع عليه فرج الهدوء واالنتعاش اإلي ضفيد لبنان، ب  ال ي  
 عنها. سلبية   مه ذلك من صورة  يقد  

 

 المؤامرة األميركية على قضية الالجئين الفلسطينيين
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قـد يكـون لـه مفاعيـ  بالغـة التـ ثير  خطيـرا   ميركيـة قـرارا  خـذت الواليـات المتحـدة األثنـاء، ات  في هذه األ
مليـــون دوالر مـــن مســـاهمتها فـــي ميزانيـــة وكالـــة غـــوث وتشـــغي   12٥ى لبنـــان، وذلـــك عبـــر تجميـــد علـــ

ر دفعهـــا مطلـــع الشـــهر الحـــالي، فـــي محاولـــة إلةبـــار وكـــان مـــن المقـــر   ،الالةئـــين )األونـــروا( لهـــذا العـــام
ركــي يميــام علــى قــرار الــرئيس األأبرؤيــة واشــنطن للســالم، وذلــك بعــد  الســلطة الفلســطينية علــى االلتــزام
 لى القدس.إميركية دونالد ترامب نق  السفارة األ

عربـي كمـا  هذا القرار بتجميـد المسـاعدات لـم يحصـ  علـى شـجب ن  أمر كبر في األأ  قلقا  وما يمث   
لـــى القـــدس، لـــم إميركيــة نـــه حتــى القـــرار بنقـــ  الســـفارة األأمــر بمســـتغرب كـــون هــو الزم، وربمـــا لـــيس األ

 لقرار ةاء البتزاز الفلسطينيين. يحص  على موقف عربي مواةه حاد  

 1948مي راضــي الفلســطينية لعــامليــون الةــس فلســطيني فــي األ ٥,3لــى م األونــروا خــدمات إوتقــد   
ن اإلدارة أعيــــادة صــــحية. كمــــا  143مدرســــة و 711ردن ولبنــــان وســــوريا، وتشــــغ  ، وفــــي األ1967و

يــة األونــروا، وهــو أمــر مرهــون مليــون دوالر مــن مســاهمتها فــي ميزان 18٠األميركيــة تــدرس قطــع مبلــ  
خــذت هـــذا ن إدارة ترامـــب ات  ألــى إميركيــون يشـــيرون أة الفلســطينية، كمـــا يقــول مســـؤولون بموقــف الســـلط

اإلةراء بعد إعالن السلطة الفلسطينية وقف االتصاالت مع اإلدارة األميركية، في أعقاب اعترا  ترامـب 
 بالقدس عاصمة إلسرائي !

د فـي عمـان برئاسـة المفـوو ِقـمت في االةتماع الطـاراء الـذي ع  رةِ الة ت  رباك في الوكإة حالة وثم  
ت القـرار عـالـى مناقشـة تبِ إمنـاط  الخمسـة، وخلـ  العام لها بيار كرينبول، وبمشاركة مديري عمليات ال

 174برزهــا عجــز موازنــة الوكالــة منــذ بدايــة العــام الحــالي حتــى اآلن فــي واقــع أاألميركــي حــال تنفيــذه، و 
كبـر مـانح للوكالـة، أو تخفـيا أعند وقف دعـم الواليـات المتحـدة،  للزيادة ح  مرش   مر  أوالر، وهو مليون د

 .مليون دوالر سنويا   37٠ر بحوالي حجمه، والمقد  

تعلي  بعا الخدمات، وقد تضطر الوكالة عند استمرار الحـال لمـا بعـد  وفي حال تنفيذ ذلك سيتم   
 نهاية الشهر الحالي، إلى المزيد من تقلي  الخدمات.
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فـي  صـال  أتخفيضـها  المساعدات كان قد تـم   ن  أعلى هذا الصعيد، ذلك  را  كثر تضر  ويبدو لبنان األ 
ـــأعلـــى الخـــدمات بجميـــع  كمـــا  ر ح  ن تـــؤث  أن هـــذه التـــدابير قريـــب، ومـــن شـــ  ســـاب    وقـــت   ة شـــكالها التربوي 
ة لـدا بعـا المـوظفين الكبـار فـي لـى حماسـإبعـا الفلسـطينيين يشـيرون  ن  أة، علمـا  غاثي ـة واإلوالصحي  
 .كهذه ةراءات  إخاذ ونروا الت  األ

 رقـام  ألـى إالعـام العجز في الموازنة العامة لهذه الوكالة قد يص  هـذا  ن  ألى إويلفت البعا النظر  
ـــ، ومـــن الم  2٠1٥عجـــز العـــام  قياســـية متجـــاوزا   به كـــارثي فـــي حـــال قطـــع شـــ وضـــع  لـــى إن يصـــ  أع توق 
 صة لموازنة الصندوق العام.ميركية المخص  المساهمة األ

قبـــ  م   ة ةديـــدة فـــي لبنـــان ســـتكون محـــ  اســـتهدا   هنـــاك قطاعـــات خدماتي ـــ ن  أمـــر يعنـــي وهـــذا األ 
ـــدا   ســـوريا، وهـــم    بـــالمهجرين الفلســـطينيين مـــننـــامج المتعل ـــفـــي قطاعـــات الصـــحة والتعلـــيم والبر  وتحدي

لى إتـدريجي وصـوال   تمريرهـا فـي شـك    ةـراءات التـي سـيتم  ، وغير ذلـك مـن اإلصال  أالشريحة التي تعاني 
وكالــة  مكانيــة طــرح ســيناريوهات حــ   إ  ونــروا عجزهــا عــن تقــديم الخــدمات وهــذا مــا يســه  دارة األإعــالن إ 

 .خرا أة ممي  أهيئات  لىإها و نق  مهام  أالغوث 

حقــوق الالةئــين ب ةــراءات مــن شــ نها المــس  إخــاذ ن الوكالــة قــد استســهلت ات  أمــر والخطيــر فــي األ 
زمـة الماليـة، سـه  فـي معالجـة األخيرة على اختيار الطـرق األها درةت في الفترة األن  أالفلسطينيين، كما 

 والتي ال ينكرها الفلسطينيون. صال  أالقائمة 

لــى هــذا المنــوال االنحــداري، ن يســتمر عأمــر ال يمكــن األ ن  ألــى إيني النظــر دي فلســطويلفــت قيــا 
 ة لهذه المشكلة عبر ثالثة خطو  متوازية: ة وةذري  ي  يجاد معالجات ةد  إويجب 

المجتمـع الـدولي والـدول المانحـة خاصـة علـى زيـادة مسـاهماتها الماليـة بمـا    فـي حـو  ول، يتمث  األ 
 ثغرة تقلي  الواليات المتحدة لمساهماتها. يسد  

تخصــي  موازنــة ثابتــة مــن موازنــة ونــروا ب لة التمويــ  المســتدام لموازنــة األعــادة بحــو مســإ الثــاني، 
 مم المتحدة. األ
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ـــة واإل  ـــة فـــي صـــندوقي الإســـالمية الثالـــو، دعـــوة الـــدول العربي ـــادة مســـاهماتها المالي ـــى زي مشـــاريع ل
  .ونداءات الطوارئ المختلفة

موال فـي المكـان الصـحيح مع ضرورة ترشيد النفقات وصر  األ ن يتراف أمر يجب هذا األ ن  أكم  
ـأعلنـة لمحاربـة الفسـاد، علمـا  افة وم  طار سياسة واضحة شـف  إفي   فسـدينص فـي هـذه الوكالـة قـد يـتم  ة صم  ن ثم 
لـدوالرات التـي ر ماليـين ات الوكالة في سياستها الخطيـرة الحاليـة، بمـا يـوف  عالن عنهم في حال استمر  اإل

 .ن تستخدم في صالح الالةئينأيمكن 

ـــ  عبـــر موقـــف  ن يـــتم  أمـــر يجـــب مواةهـــة هـــذا األ ن  هـــوأ وســـا  الفلســـطينيينأة رأي ســـائد فـــي وثم 
و تلـك التـي فـي أعلـى مسـتوا فصـائ  منظمـة التحريـر  د فـي الشـتات، وخاصـة فـي لبنـانفلسطيني موح  

ـأة التـي يجـب حادات ومختلف الهيئـات والحراكـات الشـعبي  خارةها، وعلى مستوا الفصائ  واالت   د ن تتوح 
ـإث من نشاطاتها بما يوص  الصوت حد  وت   دة مـن الشـعب الفلسـطيني لى العالم، ال ب  يبعو رسالة موح 

 . العودة التمسك بح    يضا  أك بمطلب زيادة الخدمات و ك بوكالة الغوث وخدماتها وبالتمس  بالتمس  

لغــي مســؤولية الــدول العربيــة، خاصــة المضــيفة ومنهــا لبنــان، فــي مــؤازرة ال ي   مــرهــذا األ ن  أعلــى  
ن مخــاطر هــذا أالمســتويين العربــي والــدولي، ذلــك  ثــارة المشــكلة علــىإة و كــاتهم المطلبي ــالالةئــين فــي تحر  

 خرا. ة على لبنان منها على الدول األكثر ةدي  أمر ستكون األ

ـــ  بـــالي ول الموقـــف اللبنـــاني الـــذي يصـــفه كثيـــرون بالالمة تســـاؤالت لـــدا بعـــا الفلســـطينيين حـــوثم 
ة مطالبات ب ن يثير لبنان هذا الموضـوع مـع لى وصفه بالمتواطىء. وثم  إوالعاةز، بينما يذهب البعا 

اإلدارية فـي سـبي  موازنـة  ة، ويستطيع لبنان المساهمة في إعادة األونروا النظر في هيكلتهاالدول المعني  
 ة.كثر فاعلي  أمالية 

ــ  ــأة د مصــادر فلســطينية مســتقل  وتؤك  ه مــن غيــر المطلــوب االصــطدام بالوكالــة التــي يجــب الــدفاع ن 
ةـ  تحسـين خـدماتها وزيـادة أك بها ومواصلة النضال من التمس   على النكبة واللجوء، وتاليا   عنها كشاهد  

 لى فلسطين.إعودة لى حين الإة وشاهدة على قضية الالةئين ة معني  سة دولي  تقديماتها باعتبارها مؤس  
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 ا  ، ثـم بتحريـك قضـية األونـروا عربي ـال  ة أو  لى ضرورة القيام بمبادرات ومواقف فلسطينية عملي ـإوتشير 
العـــرب( مـــرورا بمنظمـــة التعـــاون  مـــن مجلـــس الجامعـــة العربيـــة )وزراء الخارةيـــة ابتـــداء   ا  ودولي ـــ ا  وإســـالمي  
ة علـــى األونـــروا إلـــى الجمعيـــة العامـــة ذات المســـؤولية األولـــى مـــن الناحيـــة الرســـمي   ، وصـــوال  ســـالمياإل

لها ة الـذي شـك  و محاولـة تغييـر قـرار الجمعيـة العام ـأسرائيلية واألميركية، وإحبا  المؤامرة اإل واستمراريتها
 زها عن ك  حالة الةئين أخرا.د اختصاصها، ومي  وحد  

ة علـى ة واةتماعي  ثير مخاو  من تداعيات نفسي  هذا الواقع ي   فان  لى الفصائ  في لبنان، إوبالنسبة  
الشعب الفلسطيني كتشريد شرائح فلسطينية قد تصبح فـي مرمـى مسـتقطبيها مـن اإلرهـابيين، وهـو األمـر 

لــى صقنابـــ  إل الالةئــين النـــازحين الفلســطينيين القــادمين مـــن ســوريا، مــا قــد يحـــو   الــذي يطــال خصوصــا  
 موقوتةص. 

ة لتـوطين الالةئـين فـي الفلسطينيون من خطورة هذا األمر ويضـعونه فـي إطـار سياسـة دولي ـر يحذ   
هـا سـرعان ة لكن  عت الفصائ ، منذ بدء تخفيا تقديمات الوكالة، في حركة احتجا  شـعبي  لبنان. وقد شر  

تحــت عنــوان عــدم  ضــت لهــا الفصــائ ، تــارة  ليــه الــبعا مــن ضــغو  تعر  إشــير فــت، نتيجــة مــا ي  مــا توق  
 ة!أخرا بذريعة حجج أمني   االقتراب من المكاتب الرئيسية لألونروا، وتارة  

مر بمثابة الخطوة األخطر على صعيد استهدا  الشعب الفلسـطيني حوال، يبدو هذا األفي ك  األ 
ة تجـاه الشـعب الفلسـطيني فـي لبنـان ة إنسـاني  ة دولي ـة مسـؤولي  ت النهائي مـن أي ـفي لبنان على طري  التفل  

 .ة  وفي الشتات عام   ة  خاص  

روا منذ أشـهر طويلـة مـن تقلـي  مسـاعدات األونـروا والحال أن الفلسطينيين في لبنان كانوا قد حذ   
ــ التــي تعتبــر بحســبهم الشــاهد الحــي   ط الــدولي علــى قضــية اللجــوء، وهــم يضــعون ذلــك فــي إطــار المخط 

 هــذا التقلــي  ســيكون وبــاال   ن  أمــن  مســتمر    مــات، وقــد أبلغــوا األونــروا بشــك   المســتمر الســتهدا  المخي  
 ي.على الصعيد الطب   ة  على الوةود الفلسطيني في لبنان، وخاص  

مـن  فلسـطينيين انطالقـا  التـوريط  علـىط يسـاعد طـار مخط ـإمـر فـي ويضع فلسطينيو لبنان هـذا األ 
 لى ديارهم في بلدهم األم. إالعودة    في ح   مات، بما يخر  الالةئين عن هدفهم األول المتمث  المخي  
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ة فــي ة الدموي ــالعواصــف المذهبي ـ ة المرحلـة، كــون هـذا األمــر يـ تي فــي ظـ   ر الــبعا مـن دق ــويحـذ   
ـ   الفلسطيني فـي لبنـان هـدفا  ن يشك  أالمنطقة، مخافة  ة لتيـارات مـن أهـدافها تصـفية حسـابات مذهبي ـ ا  هش 

 ا يجري، حسب بعا الفلسطينيين.ة عم  ناني  ة لبة مسؤولي  . وهنا ثم  و تخريب الساحة اللبنانيةأ

مـن  ة  ر بشـد  هـذا البلـد سـيت ث   ن  أك علـى هـذا الصـعيد، إذ ة علـى لبنـان للتحـر  ة مسـؤولي  ثم   ن  أوالواقع  
  لهــم، ســـواء لناحيـــة ة مـــا يحصـــراضــيه، وقـــد يقـــع ضــحي  أالـــة االةتماعيــة للفلســـطينيين علـــى تراةــع الح

فـــراد فلســـطينيين متـــورطين أألعمـــال  الســـاحة اللبنانيـــة مرتعـــا   لو لناحيـــة تحـــو  أراضـــيه أالتـــوطين علـــى 
 ة.ة إرهابي  طات خارةي  بمخط  

مـــع الفلســـطينيين الـــذين يناشـــدون  مبتـــور   حـــوار   ، خاصـــة فـــي ظـــ   مـــن ناحيتـــه، يبـــدو لبنـــان عـــاةزا   
الحقـوق المدنيـة ة بتـوفير أمام المجتمع الدولي مع المطالبة المستمر   السلطات اللبنانية رفع الصوت عاليا  

 د.لهذا الشعب المتشر  

ـــ ن  إجـــه نحـــو األســـوأ، إذ األمـــور تت   ويبـــدو أن    وســـا  فلســـطينية، أة، حســـب ى قبـــ  مـــد  لبنـــان قـــد تلق 
ــعرضــا   كونــه    مســؤولية الالةئــين، األمــر المرفــوو فلســطينيا  ، بالحصــول علــى مبلــ  مــالي نظيــر تحم 

رميها على لبنان، من دون ضـمانات باء الالةئين و   أع  من تحم  سيساعد المجتمع الدولي على التنص  
 تلك المساعدات في المستقب .  ن تستمر  أ

غـالق مراكـز إ ة، ومنهـا كات الفلسطينيين على هذا الصعيد لم تكن مثمـر ن تحر  أوكان من المؤسف  
قــد ال كـات تلـك التحر   ن  ألـى إح الـبعا علـى السـاحة الفلسـطينية مـن المخيمـات، ويلم ـ األونـروا فـي عـدد  
ــإها فــي المخيمــات، ويــذهب الــبعا يحــد   ةغرافــي    ز  تقتصــر علــى حي ــ ه نحــو الجنــوب، لــى التهديــد بالتوة 

لى مطالبة األمم المتحدة إقد ذهب  بعا الفلسطينيين ن  أحدود اللبنانية الفلسطينية. حتى نحو ال تحديدا  
ـ داخـ  إدارة األونـروا، مطـالبين ه فسـاد ن ـأئ  مـن أةـ  الوقـو  علـى مـا يقولـون ي حقـابتشكي  فري  تقص 
 جاه خدمة الالةئين داخ  المخيمات.بترشيد األموال بات  
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ة، تقـوم بـه الفصـائ  يجابي ـإ  نتـائج ي وقـد حق ـة عمـ  فلسـطيني ةـد  مـر، ثم ـلكن، فـي مقابـ  هـذا األ
  تـــور   يِ  أفـــي المخيمـــات، عـــن  تحييـــد الشـــتات الفلســـطيني فـــي لبنـــان، خصوصـــا   المختلفـــة، علـــى خـــط  

 ة الالةئين.وقضي   ،ر وبالتالي األمن الوطني للبناند المخيمات والجواريبي يهد  تخ

ن أد هـــؤالء علـــى يجابيـــة، ويشـــد  إمـــن المخيمـــات مـــن زاويـــة أطالـــب الفلســـطينيون بمقاربـــة مســـ لة وي 
منذ انـدالع  هام   و الختبار  من اللبناني، وقد تعر  د األالوةود الفلسطيني في لبنان لم يصدر عنه ما يهد  

لت ضيف لهم، وقـد شـك  ضوا بالتهديد لهذا البلد الم  الفلسطينيين في لبنان لم يتعر   ن  أال  إاألحداث السورية، 
ة كبيرة، علـى على ذلك، وفي ذلك داللة مذهبي   مخيمات الالةئين المجاورة للضاحية الجنوبية خير مثال  

 كثر من قيادي فلسطيني.أتعبير  حدِ  

ــ ن  ألــى إســطينيين النظــر ويلفــت بعــا الفل  ــ ة ةانبــا  ثم  المعركــة يجــب تســليط الضــوء  فــي هــذه ا  هام 
عبـــر تعريـــة مصـــطلح صالمســـاعدات  ن يـــتم  أميركيـــة يجـــب ةـــراءات األالتعـــاطي مـــع هـــذه اإل ن  إذ إعليـــه، 
موازنــة لــى إها واشــنطن عبــر هيئاتهــا المختلفــة مةص التــي تقــد  ميركي ــة األو صالمعونــة االقتصــادي  أةص ميركي ــاأل

 الوكالة.

مها الحكومـات كتسـبة تقـد  م     حقوقـا  ونـروا يمث ـلى موازنـة األإموال أم من د  ق  ما ي   ويجب التوضيحب ن   
العالمية للشعب الفلسطيني، الغربية منها على وةه الخصـوج، وهـي مسـاعدات ةـاءت نتيجـة الجريمـة  

ة ل  مشكلة الالةئـين واالعتـرا  بشـرعي  ، ثم خ1947فلسطين منذ قرار التقسيم العام  التي ارتكبت بح   
 إسرائي . 

ة الالةئــين نهــاء مشــكلإبانتهــاء الســبب وهــو  ال  إحقــوق ال تنتهــي وال يــزول مفعولهــا هــذه ال لــذا، فــان   
 .194للقرار  راضيهم وفقا  ألى إالفلسطينيين بعودتهم 

نتيجـــة  ال  إيـــوم، مـــا هـــو بعـــد  يومـــا   الواقـــع الـــذي يعيشـــه الفلســـطينيون، والـــذي يـــزداد ســـوءا   ن  أكمـــا  
 .سرائيليةكبيرة للحكومات اإل كثر ب ضعا   أا  مالي   م دعما  بة والتي تقد  تعاقِ ة الم  ميركي  دارات األسياسات اإل
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ــ ن  أويقــول قيــادي فلســطيني   ــدِ  مــا ق  لــى الســلطة إم دِ  م إلســرائي  خــالل عــامين فقــط، يســاوي كــ  مــا ق 
 عاما!  23الفلسطينية خالل 

وسلو لم تزد عن ثمانية مليارات دوالر، أفاق مة للسلطة منذ التوقيع على ات  قد  قيمة األموال الم   ن  إذ إ
المبلـ ! هـذا لـى نحـو هـذا إإسـرائي  خـالل العـامين الماضـيين  لـىإمة قد  فيما وصلت قيمة المساعدات الم  

مـة إلـى قد  ة الم  ميركي ـمليـار دوالر هـو إةمـالي المعونـات االقتصـادية األ 13٠لـى إمقارنة مع مبل  يص  
 .1949إسرائي  منذ العام 

ة ميركي ـعن استخدام مصـطلح صالمسـاعداتص األقالع لكالم للقيادي الفلسطيني، يجب اإلمن هنا، وا 
ـإمـة قد  ة الم  والغربي ـ و صمسـاهمتهاص، أةص الواليـات المتحـدة لـى الشـعب الفلسـطيني، واسـتخدام مصـطلح صحص 
 عنه. بدال  


