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التح ّديات الداخلية واإلقليمية وتداعياتها
اإلستحقاقات املقبلة صعبة والرهان على التسوية

عندما يقال ان لبنان ليس بلدا معزوال عن محيطه ويتأثر بتداعياته االيجابية منها والسلبية ،فان هذا الكالم ليس انشائيا او
نوعا من الرتف الفكري والتنظري املجاين ،الن كل التحديات التي تواجه البلد يتداخل فيها الواقع القائم من موجات الخارج
املتالحقة ان كانت متالطمة او انسيابية هادئة
يف تقييم الواقع االقتصادي ،السيايس واالمني ،يف
ظل التحديات الداخلية واالقليمية واالستحقاقات
املتوقعة ،تربز يف لبنان وجهتا نظر مختلفتان يف
مقاربة مآل االمور .االمر الذي يؤرش عىل خطورة
ما ينتظر البلد من صعوبة محققة يف التعامل
مع موجبات التزم تنفيذها ،وتحديدا معالجة
ازمته االقتصادية التي تلقي بظاللها عىل الواقع
املايل والتطورات االقليمية والدولية ،بحيث تربز
طروحات يلفها السواد ،وتتناقض مع نصوص
كرسها الدستور يف مقدمته التي من دونها يفقد
روحه ومربر وجوده ،منها موضوع الالجئني
الفلسطينيني يف ظل صفقة القرن التي تبقيهم
حيث هم او االنتقال اىل اي وجهة اال فلسطني
املحتلة.
بعد اقرار موازنة العام  2019ونرشها يف الجريدة
الرسمية ،تعود اىل الواجهة االستحقاقات االدارية،
السياسية واالقتصادية ،وكلها استحقاقات محفوفة
بحدي التوافق او الخالف ،ولكل حد سلبياته ،اال
ان التوافق يبقى املعرب اآلمن املوصل اىل تعزيز
االستقرار السيايس مبا يسهل اكرث االستمرار يف
تثبيت االستقرار االمني وحامية السلم االهيل،
وهذا ما تتم قراءته من خالل كيفية التعامل مع
عناوين اربعة :ادارية  ،سياسية ،اقتصادية وامنية،
وكلها ترتكز عىل التوافق السيايس.
يف االستحقاقات االدارية هناك موضوع التعيينات،
حيث توجد نظرتان مختلفتان لالفرقاء ،فريق
االقوياء يف الحكومة الذين يعتربون ان لهم اختيار
االشخاص مللء الشواغر ،وهي كثرية ،اي نوع من
توزيع الحصص ،والفريق الثاين ،االقلية يف مجلس
الوزراء الذي يرفض هذا االمر ويعمد اىل طرح
اعتامد آلية التعيينات والكفايات وشعارات ال
يتجاوب معها الفريق االول.
هذا الرصاع بني الفريقني قد يؤدي اىل تعطيل
التعيينات ،وبالتايل اول استحقاق اداري امام
الحكومة سيواجه بالتخريب من داخلها،

مجلس الوزراء مجتمعا يف القرص الجمهوري.

ومبشاركة كل الجالسني اىل طاولتها ،وخصوصا
اذا نظرنا اىل عدد من االمثلة ،ابرزها تعطيل
تعيني نواب حاكم مرصف لبنان بسبب الرصاع
عىل الحصص ،وعىل كل نائب من نواب الحاكم
ملن يتبع ومن حصة من؟ عىل الرغم من ان
هؤالء يغلب عليهم صفة االختصاص وهذه
الوظائف غري مسيسة ،لكن تعيينهم مسيس.
وهذا ينسحب عىل التعيينات القضائية ،وهي
من اخطر التعيينات .هنا مثة وجهتا نظر ،االوىل
تقول مبلء الشغور يف املراكز االربعة االساسية
وهي :املدير العام لوزارة العدل ،رئيس مجلس
شورى الدولة ،املدعي العام التمييزي ،ورئيس
هيئة الترشيع واالستشارات .والثانية بوجوب
اجراء تشكيالت قضائية واسعة تبدأ من رئيس
مجلس القضاء االعىل ،مرورا بكل املواقع
والوظائف القضائية .كذلك هناك التعيينات
االخرى منها رؤساء مجالس االدارة للمؤسسات
العامة واعضاؤها ،والتي يظهر تباين حولها ايضا
يف وجهات النظر.

يف خالصة املواقف ،مثة احتامل بالخالف ايضا
حول اول االستحقاق ،وهو االستحقاق االداري،
وحول كيفية مقاربته والتعامل معه ما قد يؤدي
اىل التعطيل.
يف االستحقاقات والتحديات السياسية ،نحن امام
طريق غري مريح ،ال بل مزروع بااللغام ،الن
الجميع وصلوا اىل خيارات دخلت فيها التطورات
الخارجية بتأثرياتها وتداعياتها ضمن الوقائع
الداخلية ومفاجاتها .االمثلة كثرية ،تكفي االشارة
اىل بعضها :النأي بالنفس ،العالقة مع سوريا
وملف النازحني ،العالقة مع الجمهورية االسالمية
االيرانية ،السياسات االمريكية يف عهد الرئيس
الحايل دونالد ترامب واملتمثلة بصفقة القرن،
وهنا يتجىل الرصاع االقليمي والدويل.
تعترب صفقة القرن من اخطر التحديات .صحيح
اننا يف لبنان اعلنا رفضنا لها ،لكن تداعياتها علينا
كبرية جدا بسبب وجود الالجئني الفلسطينيني،
ووفق الصفقة املطروحة والتي يسوق لها
مستشار البيت االبيض جاريد كوشرن ،فان مصري

الالجئني الفلسطينيني هو البقاء يف لبنان.
كيف ستتعاطى القيادات اللبنانية مع هذا االمر
عىل الرغم من انقساماتها؟ يف الشق املتعلق
بالنأي بالنفس اىل وقتنا الحارض ال يزال هذا
الخيار صامدا .لكن اذا حصل تقدم يف الوضع
عىل الساحة السورية ،واستعادت الدولة السورية
حضورها اكرث فاكرث ،هل سيستمر الفريق الذي
ينارصها يف لبنان عىل موقفه املؤيد ملبدأ التزام
النأي بالنفس ،ام انه سيطالب بعودة العالقات
اىل طبيعتها وفق االتفاقات املوقعة بني البلدين؟
املوضوع املتصل بايران ،يف سياق املواقف
واالحداث يؤرش مبا ال يقبل مجاال للشك ،اىل
ان الفريق املامنع لن يقبل باضعاف ايران يف
املنطقة ،وبالتايل ستكون هناك مشكلة تتمثل يف
كيفية التعامل مع هذا املوضوع.
التعقيدات ستزداد مع بدء الوالية الثانية
للرئيس دونالد ترامب ،يف حال فوزه مجددا،
وكل االستطالعات حتى االن تضعه يف املقدمة.
سيكون ترامب اقوى ،وقد علمتنا التجربة ان
رؤساء الواليات املتحدة االمريكية يف واليتهم
الثانية ،يتصاعد اهتاممهم بالرشق االوسط
(من جورج بوش االب ومن ثم االبن ،اىل بيل
كلينتون ،وصوال اىل باراك اوباما) ،والسبب انهم
يف الوالية االوىل يركزون اهتامماتهم عىل الوضع
الداخيل وارضاء اللويب اليهودي لضامن تأييدهم
يف االنتخابات لوالية ثانية يتزايد اهتاممهم بها
يف الخارج السيام الرشق االوسط .ففي ظل عهد
دونالد ترامب طرحت صفقة القرن ،وهذا يعني
انه مع بدء واليته الثانية سيحصل الضغط الكبري،

اجتامع الرؤساء الثالثة.

مام يضع لبنان امام صعوبة تحديد اي خيار
سيسلك.
ويالالسف ،فإن الخالف الداخيل ال يؤرش عىل
االتفاق حول هذه التحديات االساسية التي
تنتظرنا ،لذلك سيكون هناك تباين شبه دائم يف
وجهات النظر بني االفرقاء السياسيني ،وما جرى
ويجري حاليا يف لبنان عىل الصعيدين السيايس
والحكومي من خالف حول مواضيع داخلية
كانت سهلة الحل والقرار سابقا ،وكأنها متهيد
للخالف الحقا حول القضايا الكبرية عند اوان
طرحها.
يعتقد اصحاب وجهات النظر املتعارضة ،ان
االستحقاقات والتحديات االقتصادية هي االهم
من التحديني االداري والسيايس ،النها ستمس
املجتمع اللبناين يف العمق وبكل مكوناته .يف
التحدي االقتصادي هناك وجهتا نظر وال يوجد
اتفاق يف البلد حول اي وجهة نذهب ،فخطة
النهوض االقتصادي التي اعدتها رشكة ماكينزي
تواجه اعرتاضات كبرية ،اىل حد القول عنها انها
مجرد افكار ومثة افكار اخرى اهم.
اما مقررات مؤمتر سيدر الذي يعترب محليا كام
دوليا ،خشبة الخالص املرتقبة ،كون االستثامرات
الخارجية ستأيت لتنفيذ مشاريع تطرحها الدولة
اللبنانية .يف ظل التباين يف وجهات النظر
الداخلية والنقاش الداخيل الحاد ،فان السؤال
الذي يرتدد :اية دولة ستغامر بضامن رشكاتها
للمجيء واالستثامر يف ما تعرضه الدولة اللبنانية
من مشاريع؟ ،وبالتايل ستكون لدينا مشكلة يف
تسييل مقررات سيدر.

اما "أم الصبي" يف سيدر ،اي الدولة الفرنسية،
فان سفريها يف لبنان برونو فوشيه وموفديها
الذين يحرضون تباعا وبال انقطاع ،يسألون :وماذا
بعد؟ اعطونا ادلة ملموسة حتى نقتنع بأن سيدر
سينفذ ،والرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون ّاجل
زيارته اىل لبنان مرتني النه يربطها مبوضوع سيدر.
مثة انقسام حاد حول مواضيع اقتصادية داخلية،
ابرزها الخصخصة ،واملشاركة بني القطاعني العام
والخاص ،فيام يكمن السبب يف الحاجة اىل
االستقرار السيايس الن الولوج اىل خيارات نوعية
تحتاج اىل تأمني استقرار سيايس حقيقي وليس
ظرفيا ،واال فلن يتشجع القطاع الخاص عىل
الدخول يف استثامرات اساسية يف لبنان.
ينقسم املناخ القائم راهنا اىل ارادتني:
 ارادة تريد فعال الوصول اىل نتيجة ولو عىلمراحل.
 ارادة اخرى ال تريد للعهد الحايل تحقيق ايانجاز من االستحقاقات والتحديات االنفة الذكر.
هنا تكمن املشكلة التي ستواجه النصف الثاين
من والية العهد الحايل ،وهل الحكومة القامئة
التي وصفها رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون بأنها حكومة العهد االوىل جديرة بأن تحمل
الوصف الذي اطلق عليها ،مع كل االستحقاقات
التي مل تنجزها والخالفات الداخلية؟
الجواب عن هذا السؤال يعيدنا اىل التسوية
السياسية الرئاسية ،فاذا صمدت هذه التسوية
فان كل التحديات االدارية واالقتصادية
والسياسية واالمنية ميكن السيطرة عليها
وادارتها بشكل آمن .لكن اذا مل تصمد كل هذه
التحديات ستتعرض لالهتزاز والزعزعة بشكل
او باخر ،علام ان املفتاح هو التسوية السياسية،
والتي يوافق عنوانها القوى السياسية الرئيسية،
ومثة رغبة عامة بصمودها يقابلها عمل مقصود
وغري مقصود ملنع ذلك .ال بد من االشارة اىل
انه من مصلحة طرفني اساسيني عدم اهتزازها:
الرئيس سعد الحريري وتكتل لبنان القوي،
واستطرادا رئيس الجمهورية .اما الطرف الثالث
الذي ال مصلحة له باهتزاز التسوية والعتبارات
مختلفة نسبيا ،فهو حزب الله الذي سيضغط
البقائها وايجاد الحلول املناسبة ،حتى لو كانت
اولية ومرحلية للنقاط التي تتباين وجهات النظر
من حولها .لذلك ،فان التحديات كثرية ونتائج
مواجهتها غري مضمونة.

23

