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نتائجها  لكن  النسبي.  القانون  وفق  انتخابات  اول  املقبلة  االنتخابات  تكون  قد 
واالفراح واالتراح التي ستولدها قد تدفع مبن تبناها اىل التخيل عنها، وقد تجعل 
انتخابات ملرة واحدة واخرية واستثنائية،  القابلني مبردودها يطلبون اكرث. ستكون 
املقاس  عىل  مفصلة  انتخابات  من  الثالثة  العقود  يف  يحصل  كان  ما  قياس  عىل 

والقياس املناطقي والزعامايت واملذهبي

عىل  شهرية،  عبارة  ترششل  اطلقها  منذ  درجنا، 
او  دائم  عدو  هناك  ليس  السياسة  "يف  تردادها: 
صديق دائم بل مصلحة دامئة". الجميع منشغل 
باالنتخابات، وكل يشء يف سبيلها يهون ويستأهل 
املناورة واملغامرة وحتى املقامرة. املبادئ تحتاج 
هذه  حأمة  يف  لرصدها  الدقة  عايل  منظار  اىل 
املعركة واالهداف غالبا ما تتقلب وفق املصلحة 
يف  خصم  الحليف  املستقبلية.  واالهداف  االنية 
منطقة، والغريم رشيك يف دائرة، والرشيك مرتدد 
يف دائرة اخرى. متاهة تحتاج اىل خريطة طريق 
ومصابيح انارة للخروج منها ساملا، غامنا مبا تيرس 

من مقاعد يف املجلس ومصاعد اىل السلطة.
االنتخابات يف ظل حرب عاملية تجارية  ستجري 
اعلنها الرئيس االمرييك دونالد ترامب عىل رشكائه، 
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االدارة  اركان  ترضب  التي  الخالفات  حأمة  ويف 
االمريكية. تجري االنتخابات وسط اشاعات لئيمة 
تسّوق النهيار اقتصادي ومايل يف لبنان عرب تشبيه 
الذي  االمر  اليوناين،  باالقتصاد  اللبناين  االقتصاد 
دفع بحاكم مرصف لبنان رياض سالمة اىل تأكيد 
العكس، واىل تبيان ان اليونان مل يكن لديها قطاع 
واحتياطات  حيوي  خاص  وقطاع  قوي  مرصيف 
كبرية بالعمالت االجنبية. وحذر من ان ضخ هذه 
عىل  سلبا  يؤثر  ان  شأنه  من  الكاذبة  االشاعات 
والفوائد، مؤكدا  املوعودة  االسواق واالستثامرات 

ان "االمور تحت السيطرة وستبقى".
ستجري االنتخابات قبل مؤمتر سيدر )كام يفرتض( 
لكنه  ايجايب،  كمعرب  معه  التعاطي  يوجب  الذي 
مرشوط باجراءات اصالحية وتعزيز دور القطاع 

وزيادة  العام  القطاع  حجم  وتصغري  الخاص 
النمو وفرص العمل، وخفض العجز وحل مأساة 
الكهرباء وملهاة النفايات، وترشيد االنفاق ووقف 
االرتجالية، وابعاد  العشوايئ واملشاريع  التوظيف 
واطالق  االدارة،  وعرصنة  السياسة  عن  القضاء 
االهم  االهم  املناطق.  المناء  االدارية  الالمركزية 

مكافحة الفساد افة االفات وعلة العلل.
ستجري االنتخابات والبلد يعاين من ركود تجاري 
متفشية،  وبطالة  النمو  يف  وتراجع  واقتصادي، 
وهجرة شبابية غري مسبوقة، واستهتار واستصغار 
التحذيرات  من  الرغم  عىل  مربر  غري  لالزمة 
واالنذارات، كأن االنتخابات هي املنفذ والخالص 
واالنقاذ، ال ليشء اال النها استحقاق سيحصل وفق 
املنجزة  املعجزات  واحدى  املوضوعة،  الروزنامة 
"املآثر  خانة  يف  لها  تسجل  السياسية  للطبقة 

التاريخية".
ينتظر  الدويل  واملجتمع  االنتخابات  ستحصل 
التي كان يفرتض ان تتضمن وفق  موازنة 2018 
بالخربة  لهم  مشهود  واقتصاديني  ماليني  خرباء 
للنفقات  اجامليا  خفضا  النظر،  وبعد  والكفاية 
العامة عىل االجور والرواتب عرب اعادة النظر يف 
مكافآت  وتقليص  الحكوميني  املوظفني  رواتب 
غري  واملصاريف  السفر  وبدالت  االضايف  العمل 
املجدية والعالوات، وخفض رواتب القطاع العام، 
ورفع الرسوم والرضائب عىل القيمة املضافة )اكرث 
من نقطة( وعىل السيارات املستوردة واملحروقات 
والكامليات، وخفض رواتب القطاع العام وترسيح 
غري املنتجني واملنتفعني واملحسوبني عىل فالن او 
عالن. هذه االجراءات تعني شيئا واحدا واساسيا، 
وهو ان الشعب اللبناين سيدفع من راحته ورزقه 
ولقمة عيشه مثنا النقاذ اقتصاد بالده، يف حني ان 
ذلك هو من مسؤولية الدولة الغائبة واملتغربة. 
كام ان انتظار دخول لبنان يف التجربة املؤملة من 
الرتاجع الحتمي الذي يقود اىل خسارة كبرية، من 
شأنه تهديد االمن االجتامعي واالقتصادي والسلم 
والحد  الوسطى  الطبقة  يحتم حامية  ما  االهيل، 
من نسبة الفقر ومعالجة ازمة النازحني السوريني 

والكتابة. القراءة  يتقنون  ال  واطفالها   مواطنيها 
والتوطني  لبنان،  يف  االنتخابات  ستحصل 
لبنان هاجس يعود ومؤرشات ال  الفلسطيني يف 
تطمنئ لجهة التطورات االقليمية يف ملف الرصاع 
السالم  خطة  ضوء  ويف  االرسائييل   - الفلسطيني 
من  والتي  القرن"،  "صفقة  املسامة  االمريكية 
اقامتهم  اماكن  يف  الفلسطينيني  تثبيت  بنودها 
الحالية والغاء حق العودة، اضافة اىل التطورات 
اللبنانية املتعلقة بتحريك امللف الفلسطيني عىل 
مستوى االحصاءات الرقمية املنخفضة وخدمات 

االونروا االيلة اىل الذوبان كام يبدو.
املحارص  نتنياهو  وبنيامني  االنتخابات،  ستجري 
بتهم فساد واملهدد مبسريته السياسية، يصارع من 
اجل البقاء ويسعى اىل الهرب نحو صفقة ترامب 
او انتخابات مبكرة او حرب مع حزب الله ولبنان 
تحت ذرائع البلوك رقم 9 وسالح الحزب وحضور 
ايران املتعاظم ودور الرئيس السوري بشار االسد 

الثابت يف املعادلة السورية.
ستحصل االنتخابات، ولبنان يف خضم رصاع جديد 
االوسط  والرشق  املتوسط  البحر  رمبا يف  ولعقود 
الدوالرات  مليارات  ومئات  والغاز  النفط  عنوانه 
والرشكات  الكربى  الدول  لعاب  لها  يسيل  التي 
بوابة  وستكون  املفرتسة،  والكارتيالت  الضخمة 
دول  بني   - خشنة  او  ناعمة   - جديدة  لحروب 
املنطقة من مرص اىل تركيا اىل قربص اىل سوريا اىل 

لبنان اىل العدو االرسائييل.
العامة  املالية  وضع  لكن  االنتخابات،  ستجري 
متعب والعجز مرهق والديون متعاظمة واملدارس 
ال تغطي الزيادات واالهايل ال يتحملونها واملصارف 
توقفت عن اعطاء قروض سكنية، وازمة املياومني 
بوابة  من  برأسها  تطل  جديدة  وازمة  مستمرة 
الضامن االجتامعي مع تنيه االتحاد العاميل العام 
اىل توجه الحكومة نحو الغاء النص املتعلق برباءة 
الذمة للمؤسسات املنتسبة اىل صندوق الضامن 

يف موازنة 2018.
ستحصل االنتخابات، والتجاذبات والتوقعات وشد 
الحبال بدأت منذ االن حول رئاسة املجلس النيايب 
ورئاسة الحكومة بعد االنتخابات، والتكهن املسبق 
- مع يقني مستغرب - بان والدة حكومة ما بعد 
املرحلة  عنوان  وبأن  عسرية  ستكون  االنتخابات 
املقبلة سيكون: ترصيف االعامل... واالسرتاتيجيا 
القروض  تقديم  روما  مؤمتر  ربط  التي  الدفاعية 

للبنان بالرشوع فيها. املجتمع الدويل ينأى عن ازمة النازحني كام تربأ من ازمة الالجئني.

تكهنات مبكرة مبا ستكون عليه مرحلة ما بعد االنتخابات النيابية.

اجتامعيا  وكيانا  موازيا  اقتصادا  يشكلون  الذين 
حارضا يف املشهد اللبناين بكل تداعياته وحساباته 

وحساسياته.
واملياه  الكهرباء  الدولة مسؤولية  يحّمل  الجميع 
لكن  والطبابة.  والتعلم  واالستشفاء  والنفايات 
اللبنانيني - او قل رشيحة كبرية منهم - ال يعطونها 
كهرباء  نصف  تعطي  انها  علام  تخفيفية  اسبابا 
لبنان لالجئني والنازحني، وكذلك املياه واالستشفاء 
والطبابة والنفايات التي ينتجها مليونا نازح والجئ 
ال فرق بينها وبني النفايات اللبنانية. باتت املدارس 
ما  النازحني  من  ملحوظة  اعدادا  تضم  اللبنانية 

يطرح اكرث من مشكلة يف اكرث من منطقة.
اللبنانيون ال يتعاطفون مع الدولة اللبنانية التي 
تنوب عن املجتمع الدويل املقرص تقصريا فادحا 
الالجئني  قضية  مع  والفعال  الجدي  التعاطي  يف 
والنازحني. بات لزاما عىل الدولة ان تعوض النقص 
والطبابة  واالستشفاء  والتعليم  املساعدات  يف 
واملأكل واملرشب واملسكن، فيام املجتمع الدويل 
عىل  متفرجا   - وقصد  عمد  عن  ورمبا   - يقف 
تحول لبنان قنبلة دميوغرافية - اجتامعية - امنية 
- سياسية اقليمية سيكون النفجارها دوي هائل 

ولشظاياها رضر كبري.
املجتمع الدويل ال يريد اكرث من ابعاد لهيب ازمة 
حدوده  عن  النازحني  ونار  عنه،  العريب  الربيع 
ويف   - مستعد  هو  مجتمعاته.  داخل  وقنبلتهم 
الوعود  من  يقدم  النه   - بالكالم  االحيان  غالب 

الكثري ومن الجهود القليل، وهو يكرر ما فعلته 
لبنان  الدويل مع  العربية واملجتمع  الدول  بعض 
النار  ابعاد  فيه:  املشؤومة  الحرب  اثناء  قبل ويف 
وعن  العربية  الدول  عن  االمكان  قدر  اللبنانية 
وامريكا  الداخلية  بازماتها  االوروبية  االنشغاالت 
باهتامماتها النفطية واالرسائيلية والرشق اوسطية 
كان  والفلسطينية.  والقضية  لبنان  حساب  عىل 
فشل  لبنان.  يف  الفلسطينيني  توطني  املخطط 
ارضهم  عن  دفاعا  اللبنانيون  وقاتل  املخطط 
وديارهم ودفعوا القامئني باملرشوع اىل اعادة النظر 
والتموضع واالنتشار، وها هم يعيدون الكرة اليوم 
بعد  4 عقود مع النازحني السوريني الذين يفوقون 
بخمسة اضعاف اعداد الفلسطينيني يف لبنان. القارة 
تستحق  باتت  بانها  وتقر  تعرتف  اوروبا  العجوز 
هذه التسمية بعد تراجع الوالدات فيها اىل نسبة 
لليد  بالفعل قارة مستوردة  مخيفة، تجعل منها 
العاملة، واال واجهت مصري االمرباطوريات الزائلة 
والتوسع  الصيني  املد  االفول يف وجه  اىل  وااليلة 
االمرييك والعناد الربيطاين. يف وقت تشهد الدول 
سكانية  وكثافة  والدات  ثورة  واالسالمية  العربية 
اي  وغياب  االجتامعية  التنمية  انعدام  ظل  يف 
توزيع عادل للرثوات وتداول للسلطة والحريات 
وتجمع  والجمعيات  االحزاب  وعمل  الفردية 
ومجموعات  افراد  ايدي  يف  والرثوات  امللكيات 
يعيش  امة  العرب يف  ماليني  مئات   عىل حساب 
الفقر ونصف  ارباعها تحت خط  ثالثة  اكرث من 


