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ألي لبنان ؟
أي رئيس ّ
ّ

ف ��إن ه ��ذه اآلم � ��ال ال �ت��ي ع� ّ�ب��ر ع�ن�ه��ا ب �ع��ض ق ��ادة
«دولة القانون» مبالغ في تفاؤلها رغم أن حالة
االستقطاب الطائفي الشديدة وانعكاساتها على
ال�ج�م�ه��ور االن�ت�خ��اب��ي ف��ي ال�ج�ن��وب وال��وس��ط ال
تجعلها مستحيلة في أعني الكثيرين وسيكون
لشخصية امل��ال�ك��ي ،بسلبياتها وإي�ج��اب�ي��ات�ه��ا،
دورها الكبير ،إضافة إلى حزمة عوامل تطرقنا
إل�ي�ه��ا ف��ي م�ن��اس�ب��ة س��اب�ق��ة ف��ي ت�ق��ري��ر ال�ن�ت��ائ��ج
النهائية للسباق االنتخابي.
وم ��ا دم �ن��ا ب �ص��دد ال �ن �ت��ائ��ج امل �ت��وق �ع��ة ،وم ��ع كل
الغموض والتشوش السائدين فإن من املتوقع
أن ي �ك��ون ل�ل�آل��ة ال �ح��زب �ي��ة وال �ع �ش��ائ��ري��ة وامل� ��ال
السياسي الداخلي أو اإلقليمي تأثيرات كبيرة
على النتائج املعبر عنها بأعداد املقاعد .ففي ما
يخص اآلل��ة الحزبية نجد أن قيمتها الحقيقية
ال تكمن ف��ي ع��دد منتسبيها ب�ح��د ذات ��ه ب��ل في
قدرته على حشد األص��وات .وهنا ،يتحول ألف
ً
ن��اش��ط ح��زب��ي م �ث�لا إل ��ى ع �ش��رة آالف ص ��وت أو
أك �ث��ر ،واألم� ��ر ن�ف�س��ه ي �ق��ال ع��ن اآلل ��ة ال�ع�ش��ائ��ري��ة
وخ� �ص ��وص ��ًا ف ��ي األري� � � ��اف وف � ��ي امل� � ��دن امل� َّ
�ري �ف��ة
كمدينة الثورة /الصدر في بغداد .غير أن نشاط
هذا العامل «اآلل��ة الحزبية والعشائرية» ،يبقى
م �ش��روط��ًا ب �ج �م�ل��ة ش � ��روط م��وض��وع �ي��ة ت�ت�ص��ل
بالواقع «السياجتماعي» ككل .وعلى هذا ،يمكن
لنا أن نتوقع حفاظ التيار الصدري على مقاعده
األربعني أو أن يحد من خسائره املتوقعة كثيرًا،
غير أنه سيكون بعيدًا عن مصير آخر أكثر سوءًا
بفضل آلته الحزبية رغم ما أصابها من صدوع
وت �ش �ق �ق��ات خ �ل�ال ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة .وم �ث��ل ذل��ك
يمكن أن يقال عن ح��زب املجلس األعلى بقيادة
عمار الحكيم ،ولكنه قد يستثمر نجاحاته في
االن �ت �خ��اب��ات امل�ح�ل�ي��ة األخ �ي��رة ف�ي��وس��ع حصته
ً
ّ
من املقاعد في البرملان املقبل قليال .غير أن هذا
العامل لن يكون مفيدًا أو مؤثرًا على مصير قوى
وش�خ�ص�ي��ات أخ ��رى ك��إي��اد ع�ل�اوي ال ��ذي تشير
التقديرات إل��ى أن��ه سينتهي ك�ق��وة وشخصية
س �ي��اس �ي��ة م �ث �ي��رة ل �ل �ج ��دل ،رغ � ��م أن � ��ه ن �ج��ح ف��ي
ال�ح�ص��ول على وف��رة ج�ي��دة م��ن امل��ال السياسي
م ��ن دول ال �خ �ل �ي��ج ب �ح �س��ب م ��ا أش � � ��ارت ب�ع��ض
املصادر .ونجح أيضًا في كسب بعض األسماء
املعروفة خصوصًا من العرب السنة في قائمته،
وخصوصًا ممن جربوا حظهم في االنتخابات
السابقة مع هذا االئتالف أو ذاك ،ولكنهم فشلوا
ك��ال �س �ي��د م �ح �م��ود امل �ش �ه��دان��ي ،رئ �ي��س مجلس
النواب األسبق.
أما في الساحة الكردية ،فيبدو أن حزب الطالباني
قد بدأ بالتالشي الفعلي قبل االنتخابات بفترة
طويلة نسبيًا ،حني خسر معاقله الرئيسية في
اإلقليم ،وخصوصًا السليمانية لصالح حركة
«كوران – التغيير» ،وأعلن قبل أيام قليلة خمسة

م��ن ق ��ادة ال �ح��زب ال�ك�ب��ار انشقاقهم والتحاقهم
ب�ح��زب ال �ب��ارزان��ي .ه��ذا األخ �ي��ر ،سيخسر مزيدًا
م��ن امل�ق��اع��د ملصلحة ح��رك��ة «التغيير – ك��وران»
التي ستنتقل الى مرتبة الحزب الكردي الثاني
ورب �م��ا أك �ث��ر! ع�ل��ى جبهة ال �ق��وى والشخصيات
ضمن مكون ال�ع��رب السنة م��ن الصعب التكهن
أو استشراف أي نتائج بسبب صعوبة الوضع
األم�ن��ي ف��ي املنطقة العربية والتوتر السياسي
واالس�ت�ق�ط��اب ال�ط��ائ�ف��ي ف��ي امل�ح��اف�ظ��ات ال�ث�لاث
ذات الغالبية السكانية العربية السنية :نينوى
واألن�ب��ار وص�لاح ال��دي��ن إض��اف��ة إل��ى املحافظات
املختلطة كمحافظة دي��ال��ى وال�ع��اص�م��ة ب�غ��داد.
إن � �م � ��ا ي� �م� �ك ��ن أن ن � �ت ��وق ��ع أن ت � �ح ��اف ��ظ ب �ع��ض
ال �ش �خ �ص �ي��ات ال �ع �ش��ائ��ري��ة ع �ل��ى ح �ض��وره��ا في
ال �ب��رمل��ان ب �ف �ض��ل أص��وات �ه��ا ال �ع �ش��ائ��ري��ة ،ك��ذل��ك
ي�م�ك��ن أن ي�خ�س��ر ائ �ت�ل�اف ال�ن�ج�ي�ف��ي ك �ث �ي �رًا في
األنبار وستكون خسائره أقل في نينوى .يبقى
الحزب اإلس�لام��ي (ف��رع اإلخ��وان املسلمني) فهو
ل��ن يتمكن كما ي�ب��دو ،رغ��م م��ا بحوزته م��ن امل��ال
ال �س �ي��اس��ي ،ال �ق �ط��ري ت �ح��دي �دًا ،ف��ي ال �خ��روج من
حالة فقدان ال��وزن واالختناق الجماهيري التي
يعاني منها منذ االنتخابات السابقة.
ك �ل �م��ة أخ � �ي� ��رة ح � ��ول ق ��ائ �م ��ة ان �ت �خ��اب �ي��ة ت��دع��ى
«التيار املدني الديموقراطي» ،التي ب��ادرت إلى
تشكيلها شخصيات وق��وى يسارية وليبرالية
أب��رزه��ا ال �ح��زب ال�ش�ي��وع��ي ال �ع��راق��ي ،ال ��ذي فشل
ف��ي االن�ت�خ��اب��ات ال�س��اب�ق��ة ف��ي ال �ف��وز ب��أي مقعد
ّ
نيابي ،فرغم أن واقع الحال العراقي اليوم يرشح
أي� ��ة ق� ��وة ي �س��اري��ة أو ع�ل �م��ان �ي��ة ل �ح �ص��د ن�ت��ائ��ج
جيدة ،بدفع من إخفاقات وحماقات اإلسالميني
املهيمنني على ال�ح�ك��م ،ول�ك��ن ه��ذه القائمة كما
يبدو لن تحصل على الكثير ،خصوصًا بعدما
ارتكبت ما شبهه ناشطون في مواقع التواصل
االج�ت�م��اع��ي ب��االن�ت�ح��ار السياسي واالنتخابي
حني وافقت على أن يكون أح��د أب��رز مرشحيها
ص��دي��ق إس��رائ �ي��ل ال�ع�ل�ن��ي وال� ��ذي رف ��ع ال�ب��رمل��ان
السابق عنه الحصانة بعد سلسلة زياراته إلى
ت��ل أبيب ودع��وت��ه ال��ى عقد اتفاقية ص��داق��ة بني
ال �ع��راق وال �ك �ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي ،ال �ن��ائ��ب ال�س��اب��ق
مثال اآللوسي .ولو أن هذه القائمة اعتمدت على
ال��وج��وه اليسارية والنقابية العراقية النظيفة
وذات ال�س�م�ع��ة ال�ح�س�ن��ة وال �ت ��اري ��خ ال�س�ي��اس��ي
ال �ن��اص��ع الخ�ت�ل�ف��ت ال�ن�ت��ائ��ج ب�ك��ل ت��أك �ي��د .ول�ك��ن
املثل الشعبي العراقي يقول «الـ «لو» زرعوها ما
خضرت»! ولكن يبدو أن هناك أيدي خفية أرادت
أن يكون املشهد اليساري واملدني الديمقراطي
ّ
فأصرت على حشر اآللوسي
بهذا الشكل البائس،
على رأس القائمة في حركة خرقاء ومهينة لكل
تاريخ اليسار العراقي.
* كاتب عراقي

اإلقليمية
س��اح��ة مكثفة للمجابهة ال��دول �ي��ة –
ّ
ع�ب��ر ح�ط��ب س� ��وري .وع�م�ل�ي��ًا ،ي�م�ك��ن ال �ق��ول إن��ه
عبر دمشق أثبتت موسكو أن «القطب الواحد
ل�ل�ع��ال��م» ق��د ان�ت�ه��ى ،وه ��و م��ا ي�م�ك��ن تلمسه من
خالل مجريات «اتفاق موسكو» في  7أيار 2013
حول سوريا ،ثم اتفاق جنيف في  14أيلول حول
الكيميائي السوري ثم من مؤتمر «جنيف  »2في
 22ك��ان��ون ال�ث��ان��ي  ،2014حيث ك��ان واض�ح��ًا أن
هناك ثنائية أميركية – روسية في تناول األزمة
األكبر للعالقات الدولية مع أرجحية روسية .في
األزمة األوكرانية (الناشبة منذ  21شباط )2014
هناك أرجحية روسية أكبر بالقياس لقوة أداء
وت �ن��اول ال �غ��رب األم �ي��رك��ي – األوروب � ��ي ل�لأزم��ة،
التي أصبحت معطلة لجنيف ال�س��وري ،وال��ذي
بدوره أصبح مربوطًا بما سيجري في كييف.
يمكن ك�ص��ورة رم��زي��ة تقديم ب��وت�ين ف��ي خطابه
بالدوما يوم  18آذار  ،2014وهو يضم القرم إلى
االت �ح��اد ال��روس��ي م��ع ق�ي��اس�ه��ا ب �ص��ورة أوب��ام��ا
الذي يشبه في أدائه ما كان عليه رئيس الوزراء
البريطاني تشمبرلني ف��ي مؤتمر ميونيخ عام
 ،1938مل��ا ظ �ه��ر ب �ص ��ورة ال�ض�ع�ي��ف أم� ��ام هتلر
وال �س��اع��ي ل�ت�ه��دئ��ة ال�ش�ه��وة ال�ت��وس�ع�ي��ة للزعيم
األمل��ان��ي م��ن خ�ل�ال منطق اس�ت�ي�ع��اب ت�ن��ازل��ي لم
ي�ه��دئ تلك الشهية ،ب��ل ك��ان ي��زي��ده��ا اض�ط��رام��ًا.
في تلك الصورة هناك صورة زعيم لقوة صاعدة
تجاوزت مرحلة النوم واالستيقاظ وهي تملك
شهية توسعية شبيهة بأملان ما بعد بسمارك
ويابانيي ما بعد الحرب اليابانية – الروسية

عامي  ،1905 - 1904وعلى األرجح ،إنها من خالل
ما جرى في دمشق وفي أوكرانيا ستقلقل النظام
العاملي القائم ،مثلما فعل األملان واليابانيون في
فترة .1945 - 1890
هنا ،يلفت النظر اجتماع ثالث قوى وراء بوتني:
ال �ق��وم �ي��ون ال � ��روس ،وال �ش �ي��وع �ي��ون ،وال�ك�ن�ي�س��ة
األرثوذوكسية في كتلة واح��دة ّ
تعبر عن قاعدة
اجتماعية روسية واسعة تسعى من خالل الزعيم
الروسي الجديد لتحقيق ما سعى إليه بطرس
األك �ب ��ر وال �ق �ي��اص��رة ال �ت��ي ب �ن��وا اإلم �ب��راط��وري��ة
الروسية عبر نزعة قومية روسية مدرعة بنزعة
س�لاف�ي��ة شجعتها ال�ك�ن�ي�س��ة ،ث��م أك�م�ل�ه��ا زع�ي��م
الكرملني الشيوعي السوفياتي جوزيف ستالني
ال��ذي انفتح على الكنيسة األرثوذوكسية أثناء
ال �ح��رب م��ع األمل � ��ان ،واس �ت��دع��ى ب�ع�ض��ًا م��ن ع��دة
ال ��روح ال�ق��وم�ي��ة ال��روس�ي��ة ق�ب��ل أن ي��وص��ل نفوذ
م��وس �ك��و إل � ��ى ح� � ��دود غ �ي��ر م �س �ب��وق��ة أوروب � �ي ��ًا
وعامليًا مع االنتصار على هتلر عام  .1945يلفت
النظر ،أيضًا ،استيقاظ ال��روح القومية والتوق
إلى االندماج مع روسيا عند الروس املتناثرين
ف��ي ج�م�ه��وري��ات االت �ح��اد ال�س��وف�ي��ات��ي ال�س��اب��ق،
ول��و أنها لم تنفجر إال في أوكرانيا ومولدافيا
حتى اآلن .وق��د ظهر ب��وت�ين ف��ي خ�ط��اب  18آذار
وه ��و ي �ل� ّ�وح ب��ورق��ة ح�م��اي��ة األق �ل �ي��ات ال��روس �ي��ة،
ف��ي ص��ورة ت��ذك��ر بما فعله هتلر ت�ج��اه النمسا
وتشيكوسلوفاكيا وبولندا في توتيرات قادت
إلى بدء الحرب العاملية الثانية.
* كاتب سوري

عصام نعمان *

ث�م��ة ص �ع��وب��ة ،ح��ال �ي��ًا ،ف��ي ت��رج�ي��ح َم ��ن س�ي�ك��ون
رئيس الجمهورية املقبل في لبنان .لكن ليس من
الصعب توصيف وض��ع لبنان حاليًا وم��ا يمكن
أن ي�ك��ون عليه ف��ي املستقبل امل�ن�ظ��ور .لبنان في
وض ��ع م �ض �ط��رب ،أم�ن�ي��ًا وس�ي��اس�ي��ًا واق�ت�ص��ادي��ًا
واجتماعيًا .أمنيًا ،هو في حال خ��روج متواصل
ع�ل��ى ال �ق��ان��ون وال �ن �ظ��ام ال �ع��ام ب�ت��وات��ر استعمال
السالح في الحياة اليومية ،وباللجوء الى العنف
سياسيًا،
االع�م��ى واإلره ��اب ألغ ��راض سياسية.
َ
ه ��و ف ��ي ح ��ال ض �م��ور ل �ل��وف��اق ال��وط �ن��ي ن�ت�ي�ج��ة
خالفات واختالفات ،وص��دام أغ��راض ومصالح،
�راع م �ح �م��وم ب�ي�ن ق ��وى واح � � ��زاب س�ي��اس�ي��ة
وص � � � ٍ
وجماعات مذهبية متنافرة .اقتصاديًا ،هو في
ّ
حال تضخم مطرد في الدين العام ،وتراجع مقلق
متنام
في اإلنتاج الزراعي والصناعي ،وانحسار
ٍ
في التبادل االقتصادي مع دول الجوار ،وانكفاء
ملحوظ للودائع املصرفية العربية الوافدة.
اج �ت �م��اع �ي��ًا ،ه ��و ف ��ي ح� ��ال اس �ت �ف �ح��ال ال�ض��ائ�ق��ة
امل�ع�ي�ش�ي��ة ،وت �ف��اق��م ال�ت�ض�خ��م (ب�م�ع�ن��ى ال �غ�ل�اء)،
وتراجع خدمات القطاع العام في الكهرباء واملاء
والضمانات الصحية واالجتماعية ،واضطراب
سوق العمل نتيجة نزوح مئات آالف السوريني.
ً
واختالال مع ّ
تحول
ازداد وضع لبنان اضطرابًا
ال �ص��راع ف��ي املنطقة ح��رب��ًا ف��ي س��وري��ا وعليها.
تشارك فيها ،بالوكالة عن دول ومصالح كبرى،
ٌ
جماعات سلفية محلية وعربية وأجنبية تتسلل
عبر حدود دول مجاورة وبمساعدة مكشوفة من
سلطاتها .إضافة الى ذلك ،فإن أوساطًا وتكتالت
محافظة راهنت على فوز قوى املعارضة السورية
ً
املسلحة سبيال لتعزيز ن�ف��وذه��ا السياسي في
الداخل اللبناني وملصلحة قوى اقليمية حليفة،
ب�ي�ن�م��ا راه �ن��ت أوس � ��اط امل �ق��اوم��ة وق� ��وى وط�ن�ي��ة
واج �ت �م��اع �ي��ة م�ت�ح��ال�ف��ة م�ع�ه��ا ع �ل��ى ف ��وز ال�ح�ك��م
والجيش السوريني ف��ي ال�ص��راع لحماية وج��ود
املقاومة وفعاليتها في وجه «إسرائيل» ،ولتعزيز
دورها اإلقليمي في املنطقة.
احتدام الصراع انعكس سلبًا على استحقاقات

ما يستطيع فعله
اللبنانيون مرهون بظروف
قابلة لالحتدام والتبدل
س� �ي ��اس� �ي ��ة واج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ض ��اغ� �ط ��ة.
ف �ت��أل �ي��ف ح� �ك ��وم ��ة ب ��دي� �ل ��ة م� ��ن ح� �ك ��وم ��ة ن�ج�ي��ب
م �ي �ق��ات��ي امل �س �ت �ق �ي ُ�ل��ة اس� �ت� �ل ��زم أك� �ث ��ر م ��ن ع �ش��رة
اش �ه��ر .واس�ت�ج��اب��ة م�ط��ال��ب امل�ع�ل�م�ين وامل��وظ�ف�ين
والعسكريني واملتعاقدين واألجراء واملتقاعدين،
استلزمت اكثر من  25شهرًا ،قبل أن َّ
يؤجل مجددًا
البت في سلسلة الرتب والرواتب إلى موعد الحق
متداخل مع املهلة الدستورية املحددة النتخاب
رئ�ي��س الجمهورية قبل  25أي��ار امل�ق�ب��ل .ك��ل ذلك
من دون أن تخطو الفعاليات السياسية خطوة
واح� ��دة ب��ات�ج��اه ص ��وغ ق��ان��ون دي�م�ق��راط��ي ع��ادل
الن �ت �خ��اب��ات ن�ي��اب�ي��ة م�ت��وج�ب��ة م��ع ان �ت �ه��اء والي��ة
البرملان املمدة واليته لغاية مطلع تشرين الثاني
امل �ق �ب��ل .ف ��ي وض� ��ع ي �ض � ّ�ج ب ��االض� �ط ��راب األم �ن��ي
وال � �ص� ��راع ال �س �ي��اس��ي واالخ � �ت�ل��ال االق �ت �ص��ادي
والتدهور االجتماعي والفساد امل��ادي والخلقي،
وبترهل األح��زاب املحسوبة عرفًا وتعريفًا على
ال �ي �س��ار واإلص �ل��اح ال��رادي �ك��ال��ي ،ي�ت�ع��ذر تفكيرًا
وت ��دب� �ي� �رًا ص � ��وغ ن� �ظ ��ام ب ��دي ��ل م ��ن ن� �ظ ��ام ل�ب�ن��ان
الطائفي املركانتيلي الحالي قبل حلول موعدي
االس �ت �ح �ق��اق ال��رئ��اس��ي وال �ن �ي��اب��ي .ه ��ذه امل�ه�م��ة
ال�ت��اري�خ�ي��ة امل�ط�ل��وب��ة م��ن ال �ق��وى ال�ح�ي��ة املتميزة
داخ � ��ل اح� � ��زاب امل �ق ��اوم ��ة وال �ي �س ��ار امل �ت��ره��ل هي
استحقاق برسم املستقبل القريب والبعيد وال
مجال ألن تؤتي أكلها في الحاضر .ما يستطيعه
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ،م�س��ؤول�ين وم��واط �ن�ين ف��اع�ل�ين ،في
ال��وق��ت ال�ح��اض��ر واالش �ه��ر السبعة اآلت �ي��ة حيال
االستحقاقني الدستوريني اآلنفي الذكر ،مرهون
بظروف محلية واقليمية قابلة لالحتدام والتبدل.
م �ح �ل �ي��ًا ،ث �م��ة ت �ي��ار م �ت �ن��ام ت� �ق ��وده ال�ب�ط��ري��رك�ي��ة
املارونية برعاية ضمنية من الفاتيكان وتأييد
فاتر من ادارة اوباما يرفع شعار :بقاء املسيحيني
م��ره��ون بجمهورية قوية يترأسها رئيس قوي
بشخصه ومبادئه وتحالفاته .ق��ادة ه��ذا التيار
لم ّ
يسموا مرشحًا تتوافر فيه املواصفات اآلنفة
الذكر ،لكن غالبية بني املراقبني املستقلني نسبيًا
تعتبر ان ال�ع�م��اد ميشال ع��ون ت�ت��واف��ر فيه هذه
الصفات واملواصفات اكثر من َغيره .دون اعتماد
العماد عون مرشحًا قويًا متوافقًا عليه مسيحيًا
وبالتالي وطنيًا ّ
معوقات محلية واخرى اقليمية.
ّ
املعوق املحلي االبرز هو كثرة الطامحني املوارنة
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واعتقاد بعضهم انه اوفر حظًا العتماده مرشحًا
ت��واف �ق �ي��ًا .امل� �ع � ّ�وق االق �ل �ي �م��ي االب � ��رز ه ��و امل�م�ل�ك��ة
العربية السعودية التي تربط ما بني االستحقاق
الرئاسي اللبناني وم��ؤدى ال�ص��راع املحتدم في
س��وري��ا وع�ل�ي�ه��ا .ذل��ك ان�ه��ا ت��رى ف��ي ان�ت�ص��ار أي
من طرفي الصراع في سوريا مفاعيل وتداعيات
ع �ل��ى ل �ب �ن��ان خ �ص��وص��ًا وع �ل ��ى م� ��وازي� � ً�ن ال �ق��وى
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ع �م��وم��ًا .األرج� ��ح ان ت �س� ً�وي��ة ن��ووي��ة
ب�ي�ن ام �ي��رك��ا وإي � ��ران تستتبع ت �س��وي��ة سياسية
ب�ين ال�س�ع��ودي��ة وإي� ��ران يمكن ان تنتج مفاعيل
إيجابية في لبنان ،فال تعارض الرياض بعدها
تفاهمًا بني ق��واه السياسية املحلية على مرشح
وفاق وتوافق لرئاسة الجمهورية .ظاهر الحال ال
يشير الى ان تسوية اقليمية من هذا الطراز تلوح
في االف��ق .بالعكس ،إن اص��رار السعودية املعلن
ع�ل��ى ض ��رورة تغيير م �ي��زان ال �ق��وى ع�ل��ى االرض
في سوريا ملصلحة املعارضة املسلحة يفيد بأن
الحرب مستمرة ،وقد يزداد احتدامها في االشهر
الثالثة املقبلة ما يجعل التوافق على تسوية بني
القوى املحلية املتصارعة في لبنان قبل انتهاء
ً
والية الرئيس سليمان في  25ايار احتماال بعيدًا.
في املقابل ،ف��إن احتمال توصل اوروب��ا واميركا
وروسيا الى تسوية بشأن مستقبل اوكرانيا من
دول مجموعة
جهة وتسوية بني اميركا
وسائر ً
 1+5وإي ��ران م��ن جهة اخ��رىَّ ،
متوجة بانسحاب
فعلي لقوات اميركا وسائر حلفائها االطلسيني
من افغانستان قبل نهاية العام الحالي ،يجعل
التسوية االقليمية بني السعودية وإيران ممكنة
وقريبة ،ومثلها التسوية الرئاسية في لبنان.
ي�ت�ح� ّ�ص��ل م��ن ه��ذا التحليل ان ت�ح��دي��ات صعبة
ت��واج��ه ل�ب�ن��ان وال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ف��ي م��رح�ل��ة م��ا قبل
تاريخ  25ايار وخالل االشهر الثالثة ،وربما اكثر،
التي ستعقبه .أبرز هذه التحديات ثالثة:
أولها ،التحدي االمني .إذ ان تواصل الحرب في
سوريا سينعكس بالضرورة سلبًا على لبنان.
ففي ح��ال اس�ت�م��رار وت�ي��رة ال�ك� ّ�ر وال�ف� ّ�ر فيها ،فإن
تعاضد طرفي الصراع في لبنان مع طرفي الحرب
ّ
ف��ي س��وري��ا سيخلف تداعيات امنية وسياسية
مؤذية .وفي حال فوز الحكم والجيش السوريني
في الحرب وبالتالي اع��ادة انتخاب بشار االسد
رئيسًا ،فإن حلفاء سوريا في لبنان سيترسملون
على انتصار حليفهم السوري لتصفية النتوءات
االمنية للمعارضة السورية وحلفائها املحليني
ف ��ي ل �ب �ن��ان ،ول �ت��رج �م��ة االن �ت �ص ��ار ال� ��ى م�ك��اس��ب
سياسية واقتصادية.
ث��ان �ي �ه��ا ،ال �ت �ح��دي االج �ت �م��اع��ي .ذل ��ك ان ت�ح��ال��ف
ّ
السلطة وامل��ال العابر للطوائف واألح��زاب تمكن
م��ن إح �ب��اط م�ط��ال��ب ال �ق��وى االج�ت�م��اع�ي��ة الحية
امل�ك��اف�ح��ة م��ن اج��ل إق ��رار م �ش��روع سلسلة ال��رت��ب
وال ��روات ��ب ،وب��ال �ت��ال��ي إض �ع��اف ه�ي�ئ��ة التنسيق
ال�ن�ق��اب�ي��ة وج �م �ه��وره��ا م��ن امل�ع�ل�م�ين وامل��وظ �ف�ين
وال �ع �س �ك��ري�ين وامل �ت �ع��اق��دي��ن وامل �ت �ق��اع��دي��ن .ه��ذه
ال� �ق ��وى االج �ت �م��اع �ي��ة امل � �غ� ��دورة م �ح �ك��وم عليها
ب��أن ت��واص��ل نضالها م��ن اج��ل ن�ي��ل حقوقها ما
يرشحها ل�ل�ص��دام ليس م��ع حكومة ت�م��ام سالم
بالضرورة بل مع السلطة الحقيقية ،أي الشبكة
الحاكمة ّ
املكونة من متزعمي طوائف ،ورجال مال
واع �م��ال ،وق �ي��ادات متنفذة ف��ي ال �ق��وات املسلحة.
ال �ص��دام امل�ن�ت�ظ��ر س�ي�ت��رك ت��داع �ي��ات م��ؤث��رة على
الصعيدين االمني والسياسي.
ث��ال�ث�ه��ا ،ال�ت�ح��دي ال�س�ي��اس��ي .ذل��ك أن ال �ح��رب في
سوريا وعليها ستولد مفاعيل وتترك تداعيات
على لبنان ايًا كان الفائز فيها .فالفائز سيشعر
بأنه اكتسب من القدرات املستجدة واملشروعية
الشعبية م��ا يحمله على مباشرة ج�ه��ود فاعلة
ل�ت��رج�م��ة ان �ت �ص��اره ال �ع��اب��ر ل �ل �ح��دود ال ��ى وق��ائ��ع
س �ي��اس �ي��ة ع �ل��ى االرض .ول �ع ��ل ال� �ط ��رف امل �ق ��اوم
وحلفاءه السياسيني سيعتبرون أنهم في وضع
ّ
اق��وى يمكنهم م��ن فتح ب��اب اإلص�ل�اح السياسي
واالق �ت �ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي ع�ل��ى م�ص��راع�ي��ه .اذا
ل ��م ي �ف �ع �ل��وا ف ��إن ال �ق ��وى االج �ت �م��اع �ي��ة امل �ت �ض��ررة
من أفعال تحالف السلطة وامل��ال ستجد نفسها
مضطرة الى توسيع ميدان املواجهة لتشمل قوى
وت�ح��ال�ف��ات س�ي��اس�ي��ة ك��ان��ت تحسبها ردي �ف��ة او
حليفة .يتأسس على هذا الواقع املستجد انهيار
ت �ح��ال �ف��ات س�ي��اس�ي��ة ق��دي �م��ة وق �ي��ام اص�ط�ف��اف��ات
وت �ح��ال �ف��ات س�ي��اس�ي��ة ج��دي��دة ع��اب��رة ل�ل�ط��وائ��ف
وال �ط��ائ �ف �ي�ين ومل �ت��زع �م��ي ال �ط��وائ��ف ال�ت�ق�ل�ي��دي�ين
وللمطايا في كل املواسم والعهود.
ف��ي غ �م��رة ال� �ص ��راع امل �ت��أج��ج وم ��ا ي �س �ت��ول��ده من
تغييرات وت�ج��دي��دات ف��ي ال��دس�ت��ور واملؤسسات
وال�ق�ي��ادات والتنظيمات والنقابات واخالقيات
ال�ع�م��ل ال��وط�ن��ي وال�س�ي��اس��ي وم�ع��اي�ي��ره ،يصبح
اللبنانيون واللبنانيات ،مسؤولني ومواطنني،
في وضع أفضل لتقرير ِّ
أي رئيس أفضل للبنان،
لبنان الدولة املدنية الديمقراطية ،امل��راد بناؤها
على أسس حكم القانون والعدالة والتنمية.
محام ـ ـ نائب ووزير سابق
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