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تتحول  التي  اللبنانية  االزمات  ملعالجة  يكفي  االمل  عاد  ما 
شيئا فشيئا اىل ازمات بنيوية، وهي ليست من نوع تقني قادر 
هذا الخبري او ذاك االستشاري عىل معالجتها. صار اللبنانيون 
يعرفون نوع هذه االزمات. منذ العام 2019 حتى يومنا هذا 
مل تبق وسيلة اعالمية اال اضاءت بالتمحيص والتدقيق عىل كل 
مشكلة. يسجل لالعالم انه قام بواجباته عىل اكمل وجه، وإن 

وقعت بعض املغالطات حينها. 

لكن هذه املغالطات مل تخرج عن النوع املألوف لطبيعة العمل 
تحت الضغط. وكل هذه املعرفة، وهذا الجهد املبذول يف هذا 
السياق، مل يتمكنا من حل اي من االزمات. وافضل ما يف هذا  
الوضع كان ان اللبنانيني تعرفوا وعرفوا حجم املوارد البرشية 
واصحاب االختصاص التي يتمتع بها لبنان. لكن مع كل عرض 
للمشكلة كان يعود السؤال االول: كيف تتم معالجة هذا االمر؟ 
سواء ما هو متصل بالشأن السيايس او ما كان مرتبطا بالهّم 
االجتامعي ـ االقتصادي ـ النقدي. والثالوث االخري هو املكمن 
الوجاع الناس. لكن دوما كانت االمور تبدو كأننا امام حائط 

مسدود، ومل تظهر قدرة استثنائية عىل معالجة االوضاع.

ان تصري االزمات التي نعانيها بنيوية وعصية عىل الحل، فهذا 
النظام  يحيل االمور وببساطة نحو تعقيدات خطرة تطاول 
ال  فهو  يحصل،  وبعضه  حصل،  ان  وهذا  واداءه.  السيايس 
السياسية  القدرة  ان غياب  بالخري عىل االطالق. ذلك  يبرش 
تكون  املعالجة  عن  وعجزهام  االقتصادية  االرادة  ومعها 

نتيجتهام ما نحن عليه. 

اخطر ما يحصل اآلن، وما يخىش منه يف املستقبل، هو تنامي 
انه ال  النظام، حينا بذريعة  بالخروج عىل  دعوات املطالبة 
يتمتع بديناميكيات قادرة عىل الحل، واحيانا بدعوى انه مل 
النقاش فيه  الثغر. وهذا سياق ميكن  ُيطبق وتعرتيه بعض 
ومعالجته امنا يف لحظة توازن سيايس وتوافق غري موجودة 

لالتزان، والجميع  فاقدة  انه دولة  اآلن  لبنان  راهنا. فسمة 
يعرف ان االستقرار الوطني مل يكن يوما داخليا مئة يف املئة 

وال خارجيا مئة يف املئة. 

هذه املعادلة كانت النقيصة اللصيقة مبعنى لبنان ودوره وحتى 
وجوده كدولة. فلم يسبق ان شهد بلد ما هذا النوع وهذا 
الكم من التدخالت الخارجية منذ االستقالل وحتى اليوم. وان 
خطورة الخروج عىل الدستور تحت اي مسميات او رضورات، 
ويف ظل الظروف الراهنة، تعني دفع لبنان نحو املجهول الذي 
ال ميكن ألحد التنبؤ به، ال يف االمن وال يف السياسة. قد نعرف 

من اين سنبدأ لكن ال احد عىل االطالق يعرف كيف نخرج؟

القول  التي تستدعي حذرا وطنيا عاما يف سياق  الخطورة 
من  تنبعث  التي  هي  السيايس  بنظامه  معتل  لبنان  بأن 
طرفني: احدهام يرى لبنان اكرب، وجزءاً من خارج عريض. 
اما الثاين فرييد االنسحاب اىل "لبنان اصغر" اي اىل قياس 
بهويات  قياس وعي معني  الغيتوات، وعىل  او  الفيديرالية 
الطرفني  فإن  الحال،  كهذه  حال  ففي  االفق.  محدودة 
يخرجان عن االجامع اللبناين يف الدستور حول نهائية الكيان 

والعيش الواحد.

ازمات  كتلة  هو  القريب  املستقبل  يف  لبنان  صدده  يف  ما 
بنيوية وملفات داهمة، تحتاج اىل وعي وطني صادق يعمل 
التكسب،  اىل  الساعية  السياسية  بالغريزة  وليس  بالعقل 
لبنان  عىل  املطروحة  واالسئلة  الراهن.  الوضع  من  للخروج 
يف  وليس  الصافية  السياسة  يف  اجوبة  تستلزم  واللبنانيني 
العمل يجب ان يرتكز عىل  التقنيات والنظريات. مبعنى ان 
كيفية استعادة الثقة بني االفرقاء العادة بناء لبنان عىل اسس 
تحدد دور الدولة ووظيفتها بعدما خرسنا كل يشء، ومل يبق 
اال البعض اليسري جدا من القطاعات املتينة التي قد ُيعّول 

عليها او تتمتع بالثقة والصدقية.

ماذا عن الحذر الوطني؟


