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 "المقاالت الُمذيّلة بأسماء كاتبيها تُعبّر عن آرائهم الخاّصة، وليس بالضرورة عن رأي موقع "السياسة

 :"كتبت نورا الحمصي في "السياسة

بدأت رياح العاصفة تشتد وهي تقترب من أزمة تاليف الحكومة خصوصاً بعدما تم الحديث في االونة 

االخيرة عن الفصل السابع وخشية تطبيقه في لبنان وقد ظهرت هذه الخشية عندما توقف امين عام 

 .حزب هللا السيد حسن نصرهللا عند الكالم االخير حول هذا الفصل

ي تغيير حيال االزمات السياسية واالقتصادية والمالية وحتى االجتماعية فعجز السلطة من احداث ا

ادى إلى ترويج داخلي اطل بتغريدة الفتة لنائب عن كتلة "التنمية والتحرير" أنور الخليل اشار فيها 

حت تإلى ان لبنان أمام َحلَّين: "إّما تلقّف مبادرة الرئيس نبيه بري لتشكيل الحكومة أو قد يُفَرض الحّل 

  ،" البند السابع لميثاق األمم المتحدة

لم تأت عن عبث خصوصا انها صادفت متزامنةً مع مطالبة البطريرك الماروني   هذه التغريدة التي

 .بشارة الراعي بطرح قضية لبنان في مؤتمر دولي خاص برعاية األمم المتّحدة

 .لبنانوهنا ال بد من التطرق إلى الفصل السابع وإمكانية تطبيقه في 

وينص الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة على اتخاذ "إجراءات قسرية" في حال كان السالم 

 .مهددا, تتراوح بين العقوبات االقتصادية واللجوء إلى القوة

كما ينص على ان يقدم توصيات أو يلجأ إلى القيام بعمل غير عسكري أو عسكري لحفظ السلم واألمن 

من أعضاء مجلس األمن وعدم استعمال أّي  9/15بيقه على الدول موافقة أكثريّة الدوليين ويتطلّب تط

 .من الدول الخمسة دائمة العضويّة حق النقض)الفيتو(

وفي هذا السياق اعتبر الخبير القانوني الدكتور بول مرقص ان" تدخل األمم المتحدة يكون إما عبر 

اهياً لمقتضى الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة طلب من إحدى الدول للمساعدة أو يكون تدخالً إكر

في حالة تهديد السلم واألمن العالميين"، موضحاً ان "هذا األمر ال  39والسيما استناداً الى المادة 

 15من أصل  9يتحقق في حالة لبنان ويحتاج في مطلق األحوال تصويتًا من مجلس األمن بأكثرية 

 ."في المجلس حق النقض الفيتو  ل دائمة العضويةعضواً ودون استعمال إحدى الدو

وقال مرقص:"تجربة لبنان في مناخه السياسي المضطرب وضائقته االقتصادية والمالية مختلفة عن 

 ."تجارب الكونغو والصومال وليبيا وهايتتي واليمن والعراق



وإعالن لبنان دولة  واضاف: "ربما نشهد تدخالً غير مباشر عن طريق الدعم والتمويل ولكن الوصاية

 ."فاشلة فأمرين مستبعدين

وبعيداً من فهم الفصل السابع، فالواضح ان االنقسام السياسي حيال مؤتمر دولي بشأن لبنان سوف 

يظهر علناً، وهنا اكدت مصادر مقربة من حركة أمل ان الحركة تعارض وبشدة اللجوء إلى تطبيق 

 .الفصل السابع تحت اي ظرف من الظروف

 ."على ان"حركة امل تقف مع حزب هللا بشأن هذا الموضوع مشددة
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