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مقابلة
داود رمال

صفقة القرن تهديد للكيانات
جوني: لبنان ليس في منأى عن املنطقة

كان لبنان يوصف دامئا بأنه مخترب ازمات املنطقة، والساحة االبرز لتظهري الرصاع او التسوية بني قوى النفوذ الدولية واالقليمية، 
ما جعله يدفع االمثان مرتني واكرث، تصادما وتصالحا، ألن موقعه كعقدة وصل بني الرشق والغرب جعلته غالبا يف موقع املتلقي 

واملتأثر والباحث عن سبل درء املخاطر

متسارعة  بتطورات  حاليا  املنطقة  متر 
عىل  مبارشة  السلبية  تأثرياتها  ستنعكس 
قلب  يف  عام  بشكل  نفسه  يجد  الذي  لبنان 
العاصفة يف كل ما يحصل ضمن منطقة البحر 
حاليا رصاعا خطريا. يف  تشهد  التي  املتوسط 
استاذ  العام"  "االمن  اىل  تحدث  االطار،  هذا 
والخبري  اللبنانية  الجامعة  الدويل يف  القانون 
لدى املنظامت الدولية الدكتور حسن جوين، 
وكيف  التداعيات  هذه  بالتفصيل  شارحا 

ميكن الحد منها.

■ دخلت منطقة الرشق االوسط يف تطورات 
امنية وعسكرية وسياسية، ما مدى تأثري هذه 

التطورات عىل لبنان؟
□ ال ميكن ان يكون لبنان يف منأى عام يحصل 
يف املنطقة، سلبا ام ايجابا، علام انه من اكرث 
البلدان يف املنطقة املرتبطة بالتطورات التي 
نحن  وجغرافية.  تاريخية  السباب  تصلها، 
بنوع من  ارتبط  الوطن  قيام هذا  ان  نعرف 
لكن  والعربية،  واالقليمية  الدولية  التسوية 
ازمات  تعيش  التي  فقط  املنطقة  ليست 
اليوم  كله  العامل  يعيش  بل  كبرية،  واحداثا 
اجواء خطرية جدا وهي تنعكس عىل لبنان، 
منها  عاىن  التي  االقتصادية  االزمة  خصوصا 
النزاع  حدة  ارتفاع  اىل  ادت  والتي  العامل 
االتحاد  سقوط  بعد  جاءت  كونها  الدويل 
تعد  التي مل  اوروبا  تم رسم  السوفيايت. وقد 
كام يف السابق السيام املجال الحيوي لروسيا 
التاريخية، فكان ال بد من ان تأيت االزمة من 
هناك اىل هنا. مبعنى انه ال بد من اعادة رسم 
تتجاوز  االزمة  فيام  املتوسط،  البحر  منطقة 
هنا  من  باكمله.  البحر  اىل  املتوسط  رشق 
نبدأ معرفة ما يسمى بالربيع العريب وعالقته 
باعادة رسم الخارطة. الرصاع يف املتوسط هو 

بني الدول الكربى وليس بني الدول االقليمية 
فحسب، وهو رصاع امرييك - اورويب - رويس 
االمريكية  املتحدة  الواليات  ارادت  صيني.   -
رسم  اعادة  السوفيايت،  االتحاد  سقوط  بعد 
اوروبا وقد حصل ذلك عىل حساب الرويس. 
لذا كان ال بد من االنتقال اىل املنطقة الثانية 
من العامل ذات االهمية التاريخية والجغرافية 
البحر  وهي  واالسرتاتيجية  والحضارية 
خالف  اي  يؤدي  ان  ميكن  بحيث  املتوسط، 
هو  تاريخيا  املتوسط  عاملية.  حرب  اىل  فيها 
بحرية فرنسية، لكن امريكا عمدت اىل سحب 
القارة  يف  فرنسا  اقدام  تحت  من  البساط 
هي  فرنسا  ان  معلوم،  هو  كام  االفريقية. 
الدولة النووية الوحيدة عىل البحر املتوسط 
مهم  دور  لها  وكان  الغربية،  اوروبا  ويف 
ضد  النووية  الحربة  رأس  باعتبارها  تاريخيا 
االتحاد السوفيايت، اال انها فقدت هذا الدور 
عندما سقط االتحاد السوفيايت. لذلك نجحت 
امريكا ايضا يف سحب البساط من تحت اقدام 
بلبنان  االمر  هذا  عالقة  املتوسط.  يف  فرنسا 
تعود اىل ان فرنسا هي الدولة الراعية له يف 
لبنان  يف  بنفوذ  متتعت  وقد  املتوسط،  رشق 
يحرض  عندما  انه  يعرف  الجميع  وسوريا. 
مسؤول امرييك اىل لبنان ويقول اننا سنعطي 
قد  االشارة  ان  يعني  فهذا  للحكومة،  فرصة 
لبنان مقبل  بأن  الحراك  لجزء كبري من  اتت 
حتى نهاية العهد عىل نوع من االستقرار، ألن 

هدف اضعاف املقاومة لن يتحقق. 

لبنان  عىل  املبارشة  التأثريات  عن  ماذا   ■
قضية  يف  السيام  القرن،  صفقة  اعالن  نتيجة 

التوطني؟
□ صفقة القرن ستتأثر بها املنطقة باكملها، 
وتحديدا يف اطار التغيريات يف ميزان القوى. 

حني  تاريخي  فرنيس  خطأ  نتيجة  انه  اعتقد 
نتائجه  نعيش  ما  وهذا  سوريا،  عن  تخلت 
فان  الصفقة  من  جزء  طبق  لو  حتى  راهنا. 
تشكل  ألنها  هي،  كام  تبقى  لن  املنطقة 
عندما  االردن.  وخاصة  للكيانات،  تهديدا 
الصهيوين،  الكيان  الصفقة عىل يهودية  تنص 
ان  اذ  ارسائيل،  يهودية  ليس  املطلوب  وهنا 
دين  اي  ديني،  طابع  ذات  كثرية  دوال  مثة 
بل  البوذية،  او  املسيحية  او  االسالم  الدولة 
والتطهري  الرتانسفري  اىل  ستلجأ  لليهود،  دولة 
العرقي، مبعنى انها دولة لن تكون اال لليهود، 
واي يهودي يف العامل يحوز الجنسية ويصبح 
يحصل  مسلم  كل  ليس  بينام  فيها،  مواطنا 
عىل جنسية اي بلد اسالمي وكذلك املسيحي، 
وبالتايل اي مواطن غري يهودي سيتم ابعاده 
من هذه الدولة. لبنان هنا سيتأثر، ليس فقط 
الدميوغرافيا  سيغري  الذي  التوطني  مبوضوع 
فيه  املناصفة  صيغة  برضب  بل  باكملها، 
والذهاب اىل املثالثة. االمر ذاته سينطبق عىل 
النازحني السوريني املراد استخدامهم يف هذا 
الدميوغرايف، وهذا يعني تغيري هوية  التغيري 
كياين  تغيري  وبالتايل  وجوده،  واسباب  لبنان 
الخطورة  املنطقة.  يف  املعروف  دوره  يفقده 
ابعد بكثري من التوطني ما قد يؤدي اىل تغيري 

الخرائط يف املنطقة.

■ هل ميكن الربط بني الضغوط الكبرية التي 
النفط  استخراج  وملف  لبنان  لها  يتعرض 

والغاز؟
كان  الرصاع.  يف  جوهري  وهذا  بالتأكيد،   □
االمر واضحا جدا، اذ كلام حرض موفد امرييك 
رئيس  انه  علام  بري،  نبيه  الرئيس  فاوض 
للسلطة  رئيسا  وليس  الترشيعية  السلطة 
بري  الرئيس  ان  هو  السبب  التنفيذية. 

يعرف  الجميع  ألن  املقاومة،  باسم  يتحدث 
عن  وال  تراب  حبة  عن  يتخىل  لن  لبنان  ان 
نقطة ماء، لذا كانت املفاوضات مع الرئيس 
منه،  تنازل  اخذ  عن  عجزوا  عندما  بري. 
عمدوا اىل تفجري الشارع وبدأ التصويب عىل 
املقاومة.  حلفاء  عىل  اي  عام،  بشكل  العهد 
عندما  النهم  العهد  عىل  الهجمة  ازدادت 
اىل  ذهبوا  املجلس  رئيس  اقناع  عن  عجزوا 
رئيس الجمهورية، فوجدوا موقفا صلبا يرفض 
بحرية  غري  او  بحرية  تسوية  اي  باملطلق 
االمرييك  الجانب  اللبناين.  الحق  حساب  عىل 
يريد تثبيت خط هوف حدودا بحرية، وهو 
يعطي العدو االرسائييل اكرث من 40 يف املئة 
من البلوك رقم )9(. هذه املعركة حول هذا 
ال  وبالتايل   ،)8( رقم  البلوك  غايتها  البلوك 
تراجع لبنانيا الن هذه الحدود وهذه الرثوة 
تفريط  ال  لذلك  املقبلة،  االجيال  ملك  هي 
بالحقوق وال بتوازن الردع الذي متثله ثالثية 
الجيش والشعب واملقاومة، وبالتايل لبنان لن 

ينجر اىل ما تريده ارسائيل.

الضغوط السيام يف  لهذه  ■ هل من سقف 
مجال العقوبات التي انعكست خطرا حقيقيا 

عىل االقتصاد والنقد الوطني؟
□ اعلن الرئيس االمرييك انه يحارب باالقتصاد، 

كانت  العامل  يف  افلست  التي  الدول  واكرث 
اقتصاديا  قوية  دول  ومنها  امرييك،  بقرار 
وابرزها مثلث التنني االسيوي، وبالتايل تدخل 
وتحريك  الدوالر  ورقة  واستخدام  العقوبات 
الكثري من الشارع يف سياق تركيع لبنان. لكن 
الجيش  ومواصلة  السوري  امليدان  تطورات 
والعمل  االنتصارات  تحقيق  السوري  العريب 
عىل الحل السيايس يف سوريا، سينعكس ايجابا 
عىل لبنان وهو بدأ يف ذلك فعال. ال ميكن ان 
والعكس  بخري  ولبنان  مريضة  سوريا  تكون 
عالقات  بناء  اىل  يعود  ان  لبنان  صحيح. عىل 
جيدة مع سوريا، وعىل االكرثية التي ستنبثق 
من االنتخابات املقبلة ان تعيد العالقات مع 
لبنان  وان  خصوصا  حال،  افضل  اىل  سوريا 
ذاهب اىل االقتصاد الحقيقي املنتج، اي الرتكيز 
عىل قطاعات الصناعة والزراعة وهي يف حاجة 

املنتج  تفضل  العربية  والسوق  اسواق،  اىل 
اللبناين. لذلك يحتاج لبنان اىل العمق السوري 
اعادة  يف  اسايس  دور  وله  السورية  واملعابر 
اعامر سوريا. ال ميكن ان يكون لبنان يف منأى 
عام يحصل، وبالتايل ال بد من ان تنظر االدارة 

االمريكية اىل اي حد ستذهب يف ضغوطها. 

ما  تداعيات  لبنان  تجنيب  ميكن  كيف   ■
يحصل يف املنطقة؟

□ من الصعب تجنيبه ما يحصل يف املنطقة. 
نحاول قدر االمكان تفادي املصيبة الكبرية اي 
الحرب االهلية. ما نعيش يف ظله هو الطائف، 
ونعرف ان سيبة هذا االتفاق تزعزعت نتيجة 
الحروب يف املنطقة من اليمن اىل سوريا. ما 
يحصل يف لبنان، ان هذه الرتكيبة التي قامت 
موقع  تغيريا يف  االهلية شهدت  الحرب  بعد 
السوري  سواء  الرتكيبة  هذه  افرقاء  ومتوضع 
او السعودي. الحكومة الجديدة ترتجم نوعا 
التصويب  لذلك  السيبة،  هذه  ضعف  ما 
يف  التغيري  اجل  من  هو  االسايس  الداخيل 
هنا  من  النيايب.  املجلس  يف  القوى  موازين 
اعطاء  وعن  مبكرة  انتخابات  عن  الحديث 
يفعل  حسنا  للحكومة.  استثنائية  صالحيات 
رئيس املجلس النيايب برفض هذا الطرح باسم 
املجلس، ألن اعطاء صالحيات استثنائية امر 
خطري. ال بد من تهدئة االمور الننا يف مرحلة 
ال  ان  علينا  بركان.  فوهة  وعىل  استثنائية 
ننىس التهديد االرهايب التكفريي واالرسائييل، 
ويجب ان ال ننىس ما يحصل يف املنطقة. ال 
ميكننا البحث عن الدولة الفاضلة حاليا، لكن 
من  الطائف  مرحلة  يف  حصل  الذي  الفساد 
ادى  الريعي،  االقتصاد  عىل  االعتامد  خالل 
اىل اغراق لبنان يف الديون. املشكلة تكمن يف 
السياسة االقتصادية التي قامت يف ظل انهيار 
لبنان  ان  علام  والزراعة،  الصناعة  قطاعات 
اذا  القليل.  اال  يصدر  وال  يشء  كل  يستورد 
عدنا اىل سياسية تقوم عىل النهوض بالصناعة 
والزراعة والسياحة الداخلية والخارجية، نبدأ 
تغيري سياسة  يتطلب  الصحيح، وهذا  املسار 
لبنان الخارجية من خالل العودة اىل عالقات 
عام  بشكل  الرشق  ومع  سوريا  مع  جيدة 
من  بد  ال  وبالتايل  عليه،  الضغوط  وتخفيف 

نظام اقتصادي وسيايس جديد.

استاذ القانون الدويل يف الجامعة اللبنانية الدكتور حسن جوين.
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