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لبنان  :2018ما الجدوى من االنتخابات العامة؟

بعــد خمــاض طويــل ومــداوالت مســتفيضة حــول الصيغــة املفرتضــة للقانــون األمثــل ،أقـ ّـر
الربملــان اللبنــاين يف  16حزيران/يونيــو  ،2017قانــون انتخــاب جديــد لتجــري علــى أساســه
االنتخابــات التش ـريعية يف ربيــع عــام .2018
رحــب مؤيــدو االنتظــام الدســتوري بــوالدة هــذا القانــون وبإج ـراء االنتخابــات بعــد مضــي
أكثــر مــن مثــاين ســنوات علــى واليــة الربملــان احلــايل إثــر التمديــد لــه ثــاث مـرات متتاليــة .يف
حينــه ،مل تبـ ُـد إطالــة عمــر جملــس النـواب ألكثــر مــن أربــع ســنوات باخلطــوة غــر االعتياديــة،
إذ ألِــف لبنــان متديــد الواليــات الدســتورية “للمالئمــة” ،بغــرض ختطــي األزمــات النامجــة عــن
الظــروف السياســية املضطربــة الــي ميـّـر هبــا .وكان اللجــوء إىل متديــد واليــة جملــس النـواب قــد
بــدأ يف أعقــاب االهنيــار الكبــر الــذي شــهدته احليــاة الربملانيــة إثــر انــدالع احلــرب يف لبنــان
عام  ،1975فاستمر متديد والية الربملان املنتخب عام  1972حىت العام  ،1992تاريخ
إجـراء أول انتخابــات يف خــال عقديــن مــن الزمــن ،هــذا إذا اســتثنينا العمليــة غــر االعتياديــة
لتعيــن  40نائبـاً عــام  ،1991شــغلوا مقاعدهــم لفــرة وجيــزة .جــرت االنتخابــات النيابيــة
عــام  1992بعيّــد إقـرار وثيقــة الوفــاق الوطــي أو اتفــاق الطائــف عــام  ،1989والــذي أســفر
عــن تعديــل الدســتور اللبنــاين لعــام  .1926وجــرى التمديــد علــى مراحــل للســلطة التشـريعية
احلاليــة املنتخبــة يف حزيران/يونيــو  2009ألكثــر مــن واليــة ثانيــة بــدل الواليــة الواحــدة الــي
ينــص عليهــا الدســتور .قبيــل هــذه االنتخابــات ،دخــل لبنــان أزمــة شــغور ســدة الرئاســة،
بــدأت يف تشـرين الثاين/نوفمــر  2007مــع انتهــاء الواليــة املمــددة لرئيــس اجلمهوريــة العمــاد
إميــل حلــود ([ )2007-1998وقبلــه ،مــدد جملــس الن ـواب واليــة الرئيــس اليــاس اهلــرواي
( .])1998-1989وجــاء انتخــاب الرئيــس ميشــال ســليمان يف  25أيار/مايــو 2008
أقر يف  21أيار/مايو من العام نفســه ،بعد عرض القوة الذي
نتيجة التفاق الدوحة الذي ّ
نفذه حزب هللا مطلع ذاك الشــهر يف مناطق بريوت الغربية ذات األغلبية الســنية .ومسحت
“املصاحلــة” الــي جــرت يف الدوحــة وانتخــاب العمــاد ســليمان رئيس ـاً للجمهوريــة بإج ـراء
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االنتخابــات العامــة يف  7حزيران/يونيــو  .2009بعــد أربــع ســنوات ،مت تأجيــل االنتخابــات
العامــة الــي كان مقــرراً إجراؤهــا يف  7حزيران/يونيــو  2013بســبب عــدم التوافــق علــى
قانون انتخاب جديد ،فمدد الربملان واليته  17شــهراً انتهت يف  20تشـرين الثاين/نوفمرب
عــام  .2014إال أن األوضــاع يف ســورياً أخــذت مســاراً مأســاوياً عــام  ،2014فاعتُــرت
الظــروف غــر مؤاتيــة إلجـراء انتخابــات ســليمة ،وعمــد جملــس النـواب إىل متديــد واليتــه للمــرة
الثانيــة حــى العــام  2017وللمــرة الثالثــة حــى العــام  .2018ســيطرت التجاذبــات علــى
احليــاة السياســية يف البــاد ،ال ســيما يف ظــل املعارضــة الشرســة لتــورط حــزب هللا يف احلــرب
الســورية ،إذ ختـ ّـوف الكثــرون مــن أن يســفر عــن اصطفافــات مذهبيــة هتــدد األمــن الداخلــي
وتعــزز االنقســام الطائفــي يف البــاد .هــل كانــت هــذه األســباب كافيــة لتأجيــل االنتخابــات
العامــة؟ رمبــا ال ،ولكــن هــذا مــا حصــل.
وهكــذا ،يف ســياق التمديــد جمللــس الن ـواب وعلــى الرغــم مــن كل االحنرافــات واالنتهــاكات
الدســتورية ،قــد تبــدو العــودة إىل احليــاة الدميقراطيــة دلي ـاً علــى مرونــة النظــام السياســي
اللبنــاين الــذي بقــي حمافظ ـاً علــى ثوابتــه وأمههــا صيغــة العيــش املشــرك الــي قــام عليهــا
لبنــان احلديــث ،مــع كل اخلضــات الــي تعــرض هلــا نتيجــة الرتــدادات األحــداث اإلقليميــة
والداخليــة .يف املقابــل ،قــد يــرى آخــرون يف هــذا األمــر عج ـزاً بنيوي ـاً متنامي ـاً للمؤسســات
الدســتورية عــن إنشــاء دولــة حديثــة تقــوم علــى املواطنــة واملســاواة والتطــور .إن األزمــات
االجتماعيــة املرتبطــة برتهــل اإلدارة العامــة وحاهلــا املرتديــة وعجــز املوازنــات املتعاقبــة وعــبء
الديــن العــام اهلائــل وخدمتــه ،كلهــا عوامــل جعلــت لبنــان مــن أكثــر الــدول ضعفـاً يف العــامل،
سياســياً وماليـاً .إن ســوء إدارة اخلدمــات العامــة ال ســيما امليــاه والكهربــاء والصحــة ،والبنيــة
التحتيــة املنهــارة واإلدارة الكارثيــة جلمــع النفايــات املنزليــة والصناعيــة وتأثــر ذلــك علــى
الصحــة العامــة ،فضحــت أمــام ال ـرأي العــام بشــكل جلــي فســاد بعــض الطبقــة السياســية
ونفعيتهــا .إن لبنــان الــذي جنــا مــن كـوارث احلــروب ميكــن أن يســقط نتيجــة إلفــاس الدولــة
وفشــلها .هــذه الرؤيــة مل تعــد جمــرد فرضيــة ،إذ أن املؤمتـرات الدوليــة مــن أجــل لبنــان تســعى
أكثــر مــن أي وقــت مضــى لتأجيــل وقــوع احملظــور نتيجــة الســتحقاقات ماليــة باتــت دامهــة
بســبب الركود االقتصادي املســتمر وفشــل سياســات اإلنعاش االقتصادي وتداعيات وجود
الالجئــن الســوريني علــى البنيــة التحتيــة والعمالــة ،فض ـاً عــن غيــاب األمــن السياســي.
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جتلــى األثــر السياســي هلــذا االضطـراب اجملتمعــي بعــودة احليــاة إىل اجملتمــع املــدين الــذي وصــل
انتقــاده الطبقــة السياســية قبيــل االنتخابــات العامــة إىل ذروتــه .اليــوم وأكثــر مــن أي وقــت
مضــى ،ميكــن أن يشــهد االســتحقاق االنتخــايب املقبــل مســاءلة هــذه الطبقــة السياســية علــى
أيــدي قــوى اجملتمــع املــدين .الفيصــل يبقــى قــدرة تشــكيالت اجملتمــع املــدين علــى االحتــاد
حــول خطــة وأجنــدة سياســية واضحــة والتمتــع مبصداقيــة كافيــة تســمح هلــا بتقــدمي خيــار
بديــل موثــوق بــه .متكنــت هــذه التشــكيالت يف االنتخابــات البلديــة األخــرة ،وخصوص ـاً
يف العاصمــة بــروت ،مــن انتـزاع  %40مــن أصـوات الناخبــن .إال أن هــذا النجــاح تقـ ّـوض
بفعــل عــدم متاســك هــذه القــوى وغيــاب التخطيــط االس ـراتيجي عــن عملهــا ،مبــا يعكــس
اســتمرار عجــز الشــباب الــذي بــات يعــي أكثــر فأكثــر إفــاس خنبــه عــن فــرض مطالبــه علــى
جمتمــع تســيطر عليــه اهلواجــس واملخــاوف الطائفيــة .ومــع ذلــك ،وبســبب حجــم الكارثــة
اإليكولوجيــة ،قــد تشــهد االنتخابــات العامــة املقبلــة جنــاح بعــض األص ـوات يف إحــداث
اخ ـراق دون أن تتمكــن مــن اســتقطاب مجــوع لتقتفــي خطاهــا.
من هذا املنطلق ،من غري اجملدي بل من املضلل املساواة بني معسكر سياسي حيافظ على
الســلم األهلــي عــر التســويات الطائفيــة ،وجمتمــع مــدين عابــر للطوائــف ويقــوم علــى املواطنــة.
فاالنقسامات يف لبنان أكثر تعقيداً إذ أهنا جتمع بني ثقل اخلصوصيات والزعامات احمللية،
والالعدالــة االجتماعيــة واملناطقيــة الــي تفاقمــت بفعــل إفقــار الطبقــة الوســطى والتدخــات
اخلارجيــة .يف ظــل نظــام سياســي يتأثــر باالضطرابــات اإلقليميــة احمليطــة بــه ،تعمــل هــذه
االنقســامات علــى تغذيــة املشــاعر الطائفيــة وإثــارة املخــاوف واملبالغــة يف حجــم األخطــار
حتمــل التحديــات السياســية الــي ال يعمــل أحــد علــى معاجلتهــا أبعــاداً طائفيــة.
احملدقــة ،كمــا ّ
مــرة أخــرى ،ســتكون الغلبــة للمنطــق الطائفــي .ســتجري االنتخابــات العامــة يف ظــل قانــون
انتخــاب يثبــت التوزيــع الطائفــي للمقاعــد ويأخــذ بعــن االعتبــار التوزيــع الطائفــي للســكان
ـص عليــه كل مــن اتفــاق الطائــف والدســتور.
يف البــاد .لــن نشــهد إلغــاء الطائفيــة الــذي نـ ّ
ومــع ذلــك ،سيســتمر اجلــدل السياســي بــن الذيــن ينــادون بإلغــاء الطائفيــة والذيــن يتحدثــون
عــن ضــرورة اســتئصال الطائفيــة مــن النفــوس أوالً قبــل النصــوص .هــذه اللعبــة مــا هــي إال
تراشــق متفــق عليــه ضمنيـاً بــن مــن يلعــب دور اخلائــف الــذي حتميــه الطائفيــة ومــن يلعــب
دور البطــل املطالــب بولــوج عصــر حداثــة مــا بعــد الطائفيــة عــر إلغائهــا ،وهــو يف احلقيقــة
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ـروج لــه اللغــة اخلشــبية للطبقــة السياســية وفــق
طائفــي مثلهــم .هــذا “التــكاذب املتــداول” تـ ّ
منطــق أن ال أحــداً يرفــض ســلفاً إلغــاء الطائفيــة السياســية واإلداريــة ،لكــن حتقيــق ذلــك
يبقــى مســتحيالً ألنــه يهــدد احليــاة السياســية يف البــاد .األكثــر حنكــة بــن السياســيني
ينــذر باملطالبــة بإلغــاء فــوري للطائفيــة السياســية وتــرك قانــون العــدد ،أي “الدميقراطيــة”،
يتحكــم باملســار السياســي .األكثــر حمافظــة بينهــم ســيطالبون باعتمــاد العلمنــة الكاملــة
(دســتور وقانــون مــدين موحــد لألح ـوال الشــخصية) ،ولكــن يف حــال اســتحالة اعتمادهــا،
يبقــى الركــون إىل النظــام الطائفــي أجــدى .هــذا التبــارز الكالمــي الطائفــي الــذي يتأرجــح
بــن املطالبــة بإلغــاء الطائفيــة السياســية واإلبقــاء عليهــا ألنــه ال مفـّـر منهــا ،ليــس ســوى غطــاءً
ملمارســات طائفيــة وجتســيداً آلفــة نظــام ال يعمــل إال لتعزيــز مصلحــة املســتفدين منــه .يبقــى
أنــه يف ضــوء التطــورات اإلقليميــة ،أعــادت احلــروب يف ســوريا والع ـراق الطائفيــة الــي متيّــز
النظــام السياســي اللبنــاين إىل الواجهــة مــن البــاب العريــض .إن اخلــوف مــن انـزالق املنطقــة
إىل أتــون الفظائــع الــي ارتكبهــا تنظيــم الدولــة اإلســامية (داعــش) اإلرهــايب حبــق اجلماعــات
واألقليــات الطائفيــة أو حــى أبنــاء الطائفــة الســنية الذيــن يناهضــون فكــره املتطــرف ،جيســم
علــى كاهــل األقليــات يف املنطقــة كســيف مســلط علــى رقاهبــا طــال خــوف وصولــه حــى
اللبنانيــن ،علــى الرغــم مــن جتربــة احلــرب األهليــة املريــرة الــي عاشــوها طيلــة  15عامـاً .اليــوم،
جتري االنتخابات اللبنانية يف ظل حتوالت خطرية ،أمهها اســتمرار احلرب الســورية ،تصاعد
نفــوذ إيـران وتدهــور الوضــع علــى حــدود لبنــان اجلنوبيــة .وكمــا جــرت العــادة ،ولكــن جبــاء
ـح التعبــر.
أكــر هــذه املــرة ،ســتكون االنتخابــات اللبنانيــة “انتخابــات إقليميــة” إذا صـ ّ

تداعيات الوضع اإلقليمي

منذ اندالع احلرب الســورية ،يعيش لبنان يف وضع مضطرب وحمفوف باملخاطر اجلســيمة.
وال نبالــغ إذ نقــول إن جنــاة لبنــان مــن انتقــال العنــف الدائــر يف ســوريا إىل أراضيــه هــي ضــرب
مــن اإلعجــاز ،ال ســيما بعــد مــا حصــل يف العـراق حيــث تعاظــم شــأن اجلماعــات املتطرفــة
وجنــح تنظيــم داعــش اإلرهــايب يف الســيطرة علــى أجـزاء واســعة مــن املناطــق يف كال البلديــن.
كان مــن املمكــن للن ـزاع الســوري أن يتمــدد إىل لبنــان ،خصوص ـاً وأن التاريــخ يشــهد
عجــز لبنــان عــن النــأي بنفســه عــن أزمــات عــدة عصفــت باملنطقــة ،بــدءًا مــن اجن ـراره إىل
أتــون أعمــال العنــف اإلقليميــة الــي شــهدهتا عــام  1958إثــر إعــان قيــام اجلهوريــة العربيــة
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املتحــدة ،مــروراً بتصاعــد نفــوذ منظمــة التحريــر الفلســطينية عــام  1975وفتحهــا جلبهــة
قتــال مــع إسـرائيل علــى حــدوده اجلنوبيــة ،وصــوالً إىل قـرار إسـرائيل إهنــاء الوجــود الفلســطيين
املســلح يف لبنــان عــام  1982أو إجبــار العمــاد ميشــال عــون علــى التنحــي عــام  1990يف
ســياق اجتيــاح صــدام حســن للكويــت.
إن الوضــع اإلقليمــي الراهــن عــام  2018ال يقـ ّـل توت ـراً عــن الف ـرات الزمنيــة الــي أســلفنا
ذكرهــا .وعلــى الرغــم مــن أن لبنــان ليــس يف حالــة حــرب ،يبقــى حماط ـاً بزنــار مــن احلــروب
اإلقليميــة ومهــدداً بتداعياهتــا اآلنيــة واملخاطــر الــي قــد تنتــج عنهــا مســتقبالً .ويف الوقــت
الــذي يتعــرض فيــه لبنــان تعرضـاً مباشـراً للصدمــات السياســية املزلزلــة الــي متــزق املنطقــة منــذ
انــدالع احلــرب األهليــة يف ســوريا ،عرفــت ســوريا والع ـراق ضعــف الدولــة وتقســيم أواصــر
البــاد اللذيــن عاشــهما لبنــان ســابقاً .مــع اســتمرار الصـراع يف ســوريا ،حاولــت اجلماعــات
املتطرفــة الــي يقاتلهــا النظــام الســوري نقــل الن ـزاع إىل لبنــان .نتذكــر جيــداً كيــف اضطــر
اجليــش اللبنــاين إىل خــوض معــارك مــع هــذه اجلماعــات يف منطقــة عرســال وجرودهــا عنــد
سلســلة جبــال لبنــان الشــرقية .ففــي شــهر آب/أغســطس مــن العــام  ،2014اختطــف 30
جندي ـاً لبناني ـاً ،قُتــل منهــم أربعــة .وحــى العــام املنصــرم ،بقيــت املنطقــة تشــهد معــارك بــن
حــزب هللا وجبهــة فتــح الشــام (جبهــة النصــرة ســابقاً) مدعومــة مــن مقاتلــي داعــش .اســتطاع
لبنــان جـراء معــارك ضاريــة مــن احلــؤول دون وصــول فــوران النـزاع الســوري إىل أراضيــه أقلــه يف
ينج من تداعياته اإلنســانية املأســاوية واليت تلقي خماطرها اجلمة
شــقه العســكري ،إال أنه مل ُ
بظالهلــا علــى مســتقبل املنطقــة برمتهــا.
مــن بــن مجيــع البلــدان اجملــاورة لســوريا ،كان لبنــان البلــد األكثــر عرضــة للتداعيــات النامجــة
عــن الصـراع الدائــر فيهــا وأمههــا ثــاث .متثلــت العاقبــة األوىل يف موجــات الالجئــن الســوريني
اللذيــن انتشــروا يف مجيــع أحنــاء املنطقــة وبلغـوا حــدود أوروبــا .شــكلت البوابــة الرتكيــة منفــذاً
جلمــوع مــن الالجئــن الســوريني الراغبــن بالوصــول إىل الوجهــة احللــم ،أملانيــا ،فغادروهــا يف
رحــات شــاقة س ـراً علــى األقــدام عابريــن خمتلــف بلــدان االحتــاد األورويب ،مــا دفــع هبــذه
األخــرة إىل إقفــال البــاب علــى نفســها وإغــاق حدودهــا يف وجههــم وأدى مــن بــن أســباب
أخــرى ،إىل اســتعادة الشــعبوية زمخهــا يف القــارة العجــوز .بالنســبة إىل لبنــان ،أخــذت أزمــة
الالجئــن الســوريني بعــداً أكثــر حـ ّدة وخطــورة ألنــه يســتحيل علــى دولــة تواجــه حتديــات يف
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إدارة شــؤون شــعبها ،إدارة وجــود حنــو أكثــر مــن مليــون الجــئ علــى أراضهــا .يعيــش هــؤالء
الالجئــن يف ظــروف ســيئة إمــا يف اخلــاء أو يف خميمــات عشـوائية أو يف مبــان قيــد اإلنشــاء
أو يف األمالك العامة أو ببســاطة ،يهيمون متشــردين يف شـوارع املدن والقرى .وعلى الرغم
مــن املســاعدات الدوليــة الــي مسحــت للبنــان بتأمــن بعــض احتياجاهتــم ،شــكل وجودهــم
عبئـاً كبـراً علــى البــى التحتيــة يف البــاد وعلــى اخلدمــات (ارتفــاع احلاجــة إىل امليــاه والكهربــاء
واملقاعــد املدرســية ووســائل النقــل والرعايــة الصحيــة) .يبقــى أن بلــداً ســيعجز عــن التخطيــط
للمســتقبل وإدارة مـوارده يف وقــت يتوجــب عليــه االهتمــام برعايــا أجانــب باتـوا يشــكلون مــا
ال يقــل عــن مخــس عــدد ســكانه ،وبعضهــم قــد يســتقر فيــه لزمــن طويــل .مــن جهــة أخــرى،
تشــكل أزمــة الالجئــن الســوريني يف لبنــان قنبلــة موقوتــة ألهنــا ترتبــط بشــكل جوهــري بقضيــة
اسـراتيجية راســخة يف ذاكــرة أطيــاف اللبنانيــن ،هــي مســألة التوازنــات الدميغرافيــة الــي تقــوم
عليهــا الكيانيــة اللبنانيــة.
أمــا العاقبــة الثانيــة الــي حلقــت بلبنــان نتيجــة للحــرب الســورية وأكثرهــا أمهيــة علــى الصعيــد
السياســي ،فهــي دون منــازع تــورط حــزب هللا اللبنــاين فيهــا إىل جانــب النظــام الســوري .منــذ
نصــب حــزب هللا نفســه حامــي للســيادة وبــدأ نفــوذه
انتصــاره عــام  2000أمــام إس ـرائيلّ ،
يتصاعــد علــى الســاحة السياســية اللبنانيــة .يُعتــر حــزب هللا املمثــل الرئيــس للطائفــة الشــيعية
يف الرتكيبــة السياســية اللبنانيــة ،وتقــوم اس ـراتيجيته علــى أعمــدة ثــاث يبــدو أنــه ال حييــد
عنهــا .العمــود األول هــو تثبيــت موقعــه كاملقــاوم األول إلس ـرائيل علــى الصعيديــن الوطــي
واإلقليمــي .والعمــود الثــاين هــو تفــادي االخن ـراط املباشــر يف العمــل السياســي احلكومــي
والربملــاين ،وتفويــض االهتمــام املباشــر بــه ،وحتــت مظلــة توجيهاتــه ،حللفائــه مــن الشــيعة
(حركــة أمــل) واملســيحيني (التيــار الوطــي احلــر) .أمــا احلــزب ،فيصــب اهتمامــه علــى حشــد
الطائفــة الشــيعية كمــا اجملتمــع اللبنــاين برمتــه حــول معادلتــه االس ـراتيجية الشــهرية “اجليــش
والشــعب واملقاومــة” .مــا يقــوم بــه حــزب هللا علــى أرض الواقــع هــو العمــل بشــكل ممنهــج
علــى خلــق جمتمــع “مقــاوم” تشــد أزره شــبكة مــن التضامــن االجتماعــي تضــم مــدارس
ومستشــفيات ومســتوصفات وتقــدمي املســاعدة االجتماعيــة ،ويوطــد أواصــره صالبــة الت ـزام
مناصريــه .جتنّــب حــزب هللا االخنـراط يف عمــل الدولــة اإلداري باســتثناء مــا يتعلــق بالشــؤون
األمنيــة والعالقــة مــع األجهــزة األمنيــة وجهــاز االســتخبارات العســكرية والســلطات املاليــة،
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وانصــرف إىل تعزيــز جهــازه العســكري .إن حــزب هللا هــو حــزب مقاتلــن ،هيكليتــه عســكرية
وغايتــه عســكرية ،فســبب نشــأته هــو مقاومــة احملتــل اإلس ـرائيلي عــام  1982يف جنــوب
لبنــان ،ومهمتــه الدائمــة أبــداً هــي مقاومــة إس ـرائيل حــى بعــد انســحاهبا مــن لبنــان عــام
 ،2000وهدفــه هــو حتريــر فلســطني احملتلــة .عــام  ،2008رفــع حــزب هللا ســقف املواجهــة
مــع األح ـزاب اللبنانيــة األخــرى املمثلــة يف احلكومــة ،وجنــح يف فــرض رؤيتــه عندمــا جلــأ إىل
القــوة يف العاصمــة بــروت يف مــا عــرف بأحــداث  7آيار/مايــو رداً علــى مطالبتهــا حبصــر
الســاح بيــد اجليــش اللبنــاين وحــده.
إال أن احلــرب الســورية تبقــى احلــدث الفاصــل الــذي شــهد حتـ ّـول حــزب هللا مــن حــزب مقــاوم
إىل حــزب مقاتــل شــكل جيش ـاً قائم ـاً حبــد ذاتــه .إن مشــاركة حــزب هللا يف الن ـزاع الســوري
متثــل نقطــة حتــول رئيســة يف حيــاة احلــزب ويف تاريــخ لبنــان ،إذ أن الــدور الــذي لعبــه يف دعــم
النظــام الســوري يف حربــه ضــد املعارضــة الدميقراطيــة ومــن مث اإلســاميني الســوريني ،أدخلــه
إىل خضــم السياســة اإلقليميــة مــن البــاب العريــض .بدايـةً ،ســاهم احلــزب بــن عامــي 2013
و 2015يف الدفــاع عــن خــط اجلبهــة الســورية يف منطقــي القصــر والقلمــون .كمــا دعــم
اجليــش اللبنــاين يف معاركــه ضــد املتطرفــن الســنة وســاعده علــى تفكيــك اجلماعــات املواليــة
للقاعــدة ولتنظيــم داعــش ،وبعــد ســقوط حلــب ،انتشــر اجليــش ،الــذي اشــتد صلبــه بدعــم
حــزب هللا لــه ،علــى طــول احلــدود الســورية اللبنانيــة املمتــدة مــن سلســلة جبــال لبنــان الشــرقية
وحــى مرتفعــات اجلــوالن .مبشــاركته يف معركــة حلــب ،متوضــع حــزب هللا بشــكل هنائــي خــارج
مبــدأ النــأي بالنفــس عــن النزاعــات اإلقليميــة ،الــذي توافقــت عليــه خمتلــف األطـراف اللبنانيــة
يف إعــان بعبــدا بتاريــخ  11شــباط/فرباير .2012
هــل نســتطيع بعــد كل ذلــك اعتبــار حــزب هللا حزب ـاً كســائر األح ـزاب؟ كان مــن الصعــب
ذلــك قبــل انــدالع احلــرب يف ســوريا ،فكيــف بعدهــا وبعــد الــدور الــذي لعبــه يف جمرياهتــا؟.
إن حــزب هللا الــذي ســيكون لــه مرشــحوه يف انتخابــات  ،2018يسـطّر سياســته يف ســياق
املشــهد اإلقليمــي األوســع ،ويربــط ممارســاته وأهدافــه بإطــار موازيــن القــوى اإلقليميــة واملركــز
احملــوري الــذي حتتلــه إيـران ضمنهــا .مل يعــد حــزب هللا جمــرد حــزب لــه نوابــه وقادتــه أو حزبيّــه
كمــا كان يف الســابق ،بــل أصبــح كيان ـاً حييــط نفســه بشــبكة صلبــة تقــوم مبهــام تعــود يف
طبيعتهــا إىل الدولــة .باختصــار ،إن حــزب هللا هــو حــزب متعــدد األوجــه ،يهــدف حتــت
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غطــاء هيــكل حــزيب إىل لعــب دور الدولــة .إال أن مــا صبغــه بشــكل أكيــد وكـّـرس أمهيتــه هــي
مشــاركته يف احلــرب الســورية ،إذ حتــول معهــا مــن حــزب مقــاوم إىل جيــش إقليمــي.
أصبــح حــزب هللا عــر انتشــاره العســكري علــى نطــاق واســع واســتثنائي ،جــزءًا ال يتجـزأ مــن
غي من مهمته .يف الواقع ،منذ أن ُرمست خطوط
اجليشــن الســوري واإليراين ،األمر الذي ّ
جبهــات القتــال ومتكــن مــن إحــكام قبضتــه عليهــا ،أنيــط حبــزب هللا مهمــة اس ـراتيجية
ميارســها إىل جانــب اجليــش الســوري وعناصــر كتائــب القــدس وهــي مهمــة املراقبــة وإحــكام
الســيطرة .مــا بــدى كــدور مســاند يقــوم بــه حــزب هللا إىل جانــب الوحــدات املســلحة الــي
حتمــي نظــام الرئيــس بشــار األســد ،حتـ ّـول إىل دور حمــوري وحاســم ال ميكــن االســتغناء عنــه.
إن ســقوط حلــب يف  22كانــون األول/ديســمرب  ،2016وتأمــن خــط دفاعــي ميتــد مــن
رســخ نفــوذ إيـران العســكري يف هــذه
مشــال ســوريا حــى جنــوب لبنــان ومرتفعــات اجلــوالنّ ،
املنطقــة .إن مهمــة حــزب هللا االسـراتيجية والــي تكتســي أمهيــة مطلقــة يف إطــار األحــداث
اجلاريــة ،مــا هــي إال امتــداداً لتطلعــات إيـران يف املنطقــة ورؤيتهــا هلــا وملســتقبلها ال ســيما بعــد
املكاســب الــي حققتهــا إثــر انتصارهــا يف احلــرب الســورية.
مــع األخــذ بعــن االعتبــار حتـ ّـول حــزب هللا إىل جيــش يف منطقــة تشــهد إعــادة تشــكيل ،لــن
تكــون االنتخابــات املقبلــة كغريهــا بالنســبة إىل احلــزب .مــن بــن كل األط ـراف واألح ـزاب
السياســية املشــاركة يف االنتخابــات التش ـريعية لعــام  ،2018وحــده حــزب هللا ميلــك رؤيــة
سياسية-عســكرية ملســتقبل لبنــان ،ترتبــط ارتباطـاً وثيقـاً بالعمــق الســوري-العراقي-اإليراين.
فأجندتــه هــي أجنــدة إقليميــة وتصــوره للمنطقــة يعكــس منطــق الص ـراع الدائــر بــن احملــاور
اإلقليميــة .مــا يعــي أنــه خبــاف كل األح ـزاب السياســية األخــرى ،يهــدف حــزب هللا
بشــكل رئيــس إىل تثبيــت النظــام السياســي اللبنــاين كقاعــدة صلبــة مرتبطــة بإيـران ،مــا يبعدنــا
مســافات عــن مبــدأ «النــأي بالنفــس» كنهــج تتبعــه السياســة اخلارجيــة اللبنانيــة يف تعاملهــا
مــع النزاعــات اإلقليميــة .مــع اإلبقــاء علــى بــاب التشــكيك بصحــة هــذه النظريــة مفتوحـاً ،ال
منــاص لنــا مــن االعـراف أن قــوة األمــر الواقــع رمســت اخلطــوط العريضــة لتـوازن قــوى ســيدوم
طوي ـاً ونشــأ بعــد ســقوط رهانــات كل الذيــن جزم ـوا هزميــة حــزب هللا يف ســاحات املعــارك
الســورية ،العبــن بتوقعاهتــم املتشــائمة دور اآلهلــة اإلغريقيــة كاســندرا.
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ومــن ذيــول املعادلــة اإلقليميــة أثــر ثالــث هــو اســتمرار اخلــاف السين-الشــيعي ،أو
باألصــح ،الســعودي-اإليراين .إن احلــرب اإلقليميــة الــي انتصــرت فيهــا إي ـران بدعــم مــن
روســيا ،هــي انتصــار للمعســكر الــذي خــاض حربـاً مثنهــا بقــاء الرئيــس الســوري بشــار األســد
يف الســلطة .إن هزميــة داعــش وتراجــع الســعودية ودول اخلليــج عــن دعــم اجلهاديــن لإلطاحــة
بالنظــام الســوري ولــو مــن حتــت الطاولــة ،عـّـرى القــوى الســنية اإلقليميــة وتركهــا دون مشــروع
بديــل ُي ّكنهــا مــن مواجهــة إيـران .ومــا فاقــم مــن ســوء الوضــع أكثــر هــي جمريــات األمــور يف
كل مــن اليمــن ولبنــان .مــع انــدالع حــرب اليمــن ،اكتســب النـزاع الســعودي-اإليراين بعــداً
أكثــر شراســة ،يف وقــت كانــت الســعودية تشــهد بغضــب كبــر خصومهــا يف لبنــان ،أي قــوى
 8آذارُ ،يكمــون ســيطرهتم علــى زمــام األمــور يف البــاد مــع قبــول حليفهــا األول ســعد
احلريــري تـرأس حكومــة يشــارك فيهــا حــزب هللا .وجــاء اســتدعاء الرئيــس احلريــري إىل الريــاض
واحتجــازه فيهــا وإجبــاره علــى تقــدمي اســتقالته يف تشـرين الثاين/نوفمــر  ،2017ليعــر عــن
مــدى اســتياء ويل العهــد الســعودي األمــر حممــد بــن ســلطان مــن األوضــاع الســائدة يف
لبنــان ،وتالي ـاً ،عــن حجــم اســتفحال الن ـزاع بــن الســعودية وإي ـران .وظهــر علــى الســطح
ايب حكومــة الوحــدة الوطنيــة الــي شــكلها الرئيــس
اخلــاف احلــاد بينهمــا بعــد أن كانــا ع ـر ّ
احلريري يف كانون األول/ديســمرب  ،2016مع تعهد حزب هللا االلتزام مببدأ النأي بالنفس
الــذي انتهجــه لبنــان حيــال النزاعــات اإلقليميــة واحملــاور املشــاركة فيهــا .يف الواقــع ،ســئمت
الســعودية مــن اضطرارهــا إىل تغطيــة ممارســات حــزب هللا يف ســوريا ألن حليفهــا اللبنــاين
ي ـرأس احلكومــة ،فلــم جتــد أفضــل مــن أن تســتدعيه وحتتجــزه وجتــره علــى تقــدمي اســتقالته.
هــذا احلــدث الرمــزي جلهــة جتســيده مــدى تصاعــد التوتــر الــذي يســود العالقــات بــن الريــاض
وطهـران لــن يكــون األخــر ،وانتهــاء فصــل احتجــاز الرئيــس ســعد احلريــري مــا هــو إال فاحتــة
ملواجهــات مســتقبلية .إن االصطفــاف الــدويل املعــارض بشراســة إلي ـران يضــم دوالً عــدة
بينهــا الواليــات املتحــدة ومصــر وإس ـرائيل ،وإضافــة إىل كونــه صراع ـاً ذات أبعــاد مذهبيــة،
فهــو أيضـاً صـراع بــن قطبــن يتمتعــان بنفــوذ وهيمنــة يف املنطقــة .قطبيــة ثنائيــة جديــدة علــى
املنطقــة وغــر متوقعــة ،.إن القطبيــة الثنائيــة الــي كانــت ســائدة إبــان عهــد مجــال عبــد الناصــر
كانــت بــن قطبــن ســنيني.
علــى الصعيــد اللبنــاين ،ازداد هــذا الوضــع تعقيــداً مــع التفاهــم الــذي عقــد علــى عجلــة بــن
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التيار الوطين احلر وحزب هللا برئاســة حســن نصر هللا يف  6شــباط/فرباير  ،2006مكتســباً
أمهيــة كــرى .ويف حــن جــرت العــادة علــى أن تكــون التحالفــات السياســية يف لبنــان قصــرة
ـب يف مصلحــة العمــاد ميشــال
العمــر ،صمــد هــذا التحالــف اجلديــد ال ســيما وأنــه كان يصـ ّ
عــون جلهــة ســعيه إىل اجللــوس علــى كرســي رئاســة اجلمهوريــة .أمــا بالنســبة لنصــر هللا ،فقــد
ّأمــن هــذا التفاهــم حلزبــه الغطــاء املســيحي املــاروين الــذي كان حيتاجــه بشــدة ،وكان احلصــول
عليــه يف الســنوات املاضيــة ضرب ـاً مــن اخليــال .وتــرك حــزب هللا حليفــه املــاروين يــروج ملقولــة
“الرئاســة القويــة” ،وهــو ممســكاً بزمــام األمــور ومؤمن ـاً نوع ـاً مــن الســلم السياســي احمللــي
يســمح لــه باالنصـراف إىل مهامــه القتاليــة يف اخلــارج.

قانون االنتخاب اجلديد
يف ســياق هــذه املشــهدية ،ولــد قانــون االنتخــاب اجلديــد رقــم  44/2017تاريــخ 17
حزيران/يونيــو  ،2017الــذي وعــد بــه مرشــح الرئاســة ميشــال عــون ليــأيت مثــرة هنــج التســوية
الــذي لطاملــا ميّــز احليــاة السياســية يف لبنــان ،تســوية علــى املــدى املتوســط بــن الذيــن كانـوا
يف فــرة شــغور ســدة الرئاســة بعــد انقضــاء واليــة الرئيــس ميشــال ســليمان يســعون إىل صفقــة
شــاملة تضــم التوافــق علــى رئيــس اجلمهوريــة ورئيــس جملــس الــوزراء وقانــون االنتخــاب ،والذين
كانـوا يريــدون إجـراء انتخابــات الرئاســة أوالً ومــن مث إقـرار قانــون جديــد لالنتخــاب .حينهــا،
كان يلــوح يف األفــق حــل ثالــث وهــو التمديــد لواليــة جملــس الن ـواب للمــرة الرابعــة .إال أن
ـب يف مصلحــة بعــض السياســيني الذيــن كان ـوا يعتقــدون باســتحالة
هــذا احلــل الــذي يصـ ّ
إجـراء انتخابــات ســليمة يف ظــل التوتــر احمللــي واإلقليمــي ،كان ليزيــد مــن اختــال ثقــة الـرأي
العــام بالطبقــة السياســية الــي مــا برحــت تعمــل علــى إعــادة إنتــاج نفســها مســتفيدة مــن
الظــروف الراهنــة .إىل هــذا ،كان التشــكيك يف شــرعية جملــس النـواب اهلشــة أصـاً ،ليصــل
مهــد املرشــح ميشــال
إىل ذروتــه .عندمــا تعهــد بإقـرار قانــون انتخــاب جديــد بُعيــد انتخابــهّ ،
عــون الطريــق ومبســاعدة حليفــه حــزب هللا حلــل األزمــة بالشــكل الــذي ُحلّــت بــه .إن شــرط
إق ـرار قانــون انتخــاب جديــد قبــل إج ـراء أي انتخابــات أخــرى رئاســية كانــت أم تش ـريعية،
كان ليعيق أي مســعى للخروج من األزمة ،ألن مســأليت تقســيم الدوائر االنتخابية واعتماد
النســبية أو األكثريــة كانتــا لتعمقــا االنقســام بــن أط ـراف الطبقــة السياســية وتأخ ـرا عــودة
احليــاة الطبيعيــة إىل املؤسســات الدســتورية .لذلــك ،انتخــب ميشــال عــون رئيسـاً للجمهوريــة
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وانكــب األطـراف الذيــن ســامهوا يف انتخابــه علــى وضــع قانــون انتخــاب توافقــي .وجــاء هــذا
األمــر ليتـ ّـوج اجلهــود املشــركة الــي بذلتهــا الفعاليــات الشــيعية والســنية واملســيحية (باســتثناء
حــزب الكتائــب) ،والــي دعمــت العهــد اجلديــد .يف الواقــع ،حــرص مشــروع القانــون اجلديــد
علــى طمأنــة املعارضــن السياســيني واملشــككني ،مؤكــداً هلــم أن مصاحلهــم ســتؤخذ بعــن
االعتبــار .ومــن بــن اإلج ـراءات الــي اعتمــدت هلــذه الغايــة كيفيــة تشــكيل الزعامــة الدرزيــة
للوائحها يف الشــوف وضم األقضية الشــمالية الكورة والبرتون وزغرتا وبشــري ذات األغلبية
املســيحية أو نقــل أصـوات األقليــة املســيحية يف دائــرة بــروت الثانيــة (مــا كان يعــرف ســابقاً
ببــروت الغربيــة ذات األغلبيــة اإلســامية) إىل دائــرة بــروت األوىل (مــا كان يعــرف ســابقاً
ببــروت الشــرقية ذات األغلبيــة املســيحية) وغريهــا مــن اإلجـراءات .إن إقـرار القانــون اجلديــد
بتاريخ  16حزيران/يونيو  2017بإمجاع النواب الـ  115الذين شــاركوا يف التصويت عليه
مــن أصــل  127نائبـاً (يتألــف جملــس النـواب مــن  128نائبـاً ومــع وفــاة النائــب عــن قضــاء
جزيــن ميشــال حلــو أصبــح عــدد الن ـواب  ،)127جــاء ليصــادق علــى تفامهــات مســبقة
ويرســم مناطــق نفــوذ انتخابيــة وفقـاً ملصــاحل األحـزاب.
مــا هــي ركائــز قانــون االنتخــاب اجلديــد؟ بــن خيــار اعتمــاد لبنــان دائــرة انتخابيــة واحــدة علــى
أســاس النظــام النســي( ،وهــو مطلــب األحـزاب الشــيعية) والعــودة إىل خيــار النظــام األكثــري
ضمــن “دوائــر صغــرى” أو “أقضيــة” الــذي جيســده قانــون الســتني (وهــو اخليــار األفضــل
لألح ـزاب املســيحية) ،اجتــه القانــون اجلديــد حنــو صيغــة وســطية نتيجــة لتســوية سياســية
اعتمــدت تقســيم البــاد إىل  15دائــرة انتخابيــة كــرى تضــم  26قضــاءً ،تســاعد كمــا يف
الســابق علــى توزيــع املقاعــد علــى الطوائــف وجتــري فيهــا االنتخابــات علــى أســاس القائمــة
النســبية (وليــس علــى أســاس اعتمــاد البــاد دائــرة انتخابيــة واحــدة كمــا ذكرنــا أعــاه) ،حتــت
مظلــة تصويــت أكثــري عــر مــا يســمى ب ـ “الصــوت التفضلــي” .إن الصــوت التفضيلــي
الــذي تفتقــت عنــه العبقريــة اللبنانيــة الباحثــة دومـاً عــن التســويات الطائفيــة ،مينــح الناخــب
حــق اختيــار مرشــحه “املفضــل” مــن ضمــن الالئحــة الــي يصــوت هلــا ،كمــا يســمح برتتيــب
املرشــحني مــن طائفــة واحــدة يف اللوائــح املختلفــة والذيــن يســعون لشــغل مقعــد الطائفــة
نفســه علــى صعيــد القضــاء .اللوائــح الفائــزة هــي الــي حتظــى بأكــر حاصــل انتخــايب يف
الدائــرة الناتــج عــن قســمة عــدد املقاعــد علــى عــدد الناخبــن .أمــا األصـوات التفضيليــة فهــي
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حتــدد رتــب املرشــحني وفق ـاً للمقاعــد املخصصــة لطوائفهــم يف كل قضــاء وبالتــايل الفائزيــن
هبــا( .لالطــاع علــى تفاصيــل القانــون اجلديــد والتعليقــات الــي أثارهــا يرجــو مراجعــة التقريــر
الــذي صــدر عــن بيــت املســتقبل يف أعقــاب نــدوة عقدهــا حــول هــذا املوضــوع بتاريــخ 14
كانــون األول/ديســمرب .)2017
على املرء أال جيهد نفســه يف البحث عن أي منطق سياســي معقد وراء هذه الصغية ،ألنه
بــكل بســاطة غــر موجــود .إن الصــوت التفضيلــي هــو بدعــة لبنانيــة وال وجــود لــه يف أي
نظــام مــن األنظمــة االنتخابيــة املعتمــدة يف العــامل .إن املنطــق السياســي وراء صياغــة قانــون
االنتخــاب اجلديــد ال ســيما “إختــاق” الصــوت التفضيلــي ،يبــدو وكأنــه “مكافــأة” لــكل
مرشــح كان ميكن أن خيســر املعركة بســبب فرض األحزاب ملرشــحيها .ومع أن هذه الفكرة
تبقــى فرضيــة حــى إثبــات العكــس عــر ممارســة الناخبــن ،فالصــوت التفضيلــي ســيأخذ مــن
ـب يف مصلحــة مرشــح الطائفــة الــذي دون أدىن شــك
درب مرشــحي األحـزاب أصواتـاً لتصـ ّ
ســيختاره الناخــب .إن املنطــق وراء تشــكيل اللوائــح حيــرم توزيــع املقاعــد ومنطــق الصــوت
التفضلــي حيــرم اخليــار الطائفــي ،إذا مــا اعتربنــا أن الناخــب املــاروين أو الســي أو الــدرزي
ســيمنح صوتــه ملرشــح طائفتــه املــاروين أو الســي أو الــدرزي .هــذه املقاربــة مــا هــي إال جائــزة
ترضيــة للذيــن كانـوا خــال النقاشــات الــي ســادت محــات االنتخابــات التشـريعية الســابقة
يســعون لقانــون يكــون فيــه التصويــت طائفي ـاً حبيــث ينتخــب أبنــاء كل طائفــة نواهبــم مــن
الطائفــة نفســها .مشــروع القانــون هــذا الــذي أطلــق عليــه اســم القانــون األرثوذكســي (ألن
مــن رفعــه عــام  2013هــم ن ـواب ينتمــون إىل الطائفــة األرثوذكســية اليونانيــة) مل يص ـ ّدق
عليــه .الفرضيــة الثانيــة وراء الصــوت التفضيلــي هــي الســماح بفــوز مرشــحني “دخــاء”
مــن خــارج الطبقــة السياســية ،أي الزعامــات التقليديــة واألحـزاب ،ال عالقــة هلــم بالتيــارات
السياســية الــي تتنــازع علــى الســاحة السياســية اللبنانيــة وترشــحوا علــى خلفيــة معارضتهــم
لــكل هــذه التيــارات أو جملــرد تســجيل موقــف احتجاجــي منهــا ،أو ضمــن الئحــة متثــل قــوى
اجملتمــع املــدين .إن النتائــج الباهــرة الــي حققتهــا لوائــح اجملتمــع املــدين يف االنتخابــات البلديــة
األخــرة خصوصـاً يف بــروت كانــت مفاجئــة .ومــع ذلــك ،ويف ظــل نظــام االنتخــاب النســي
اهلجــن الــذي اعتمــد ،مــن غــر املرجــح أن يفــوز مرشــح مــن قــوى اجملتمــع املــدين املشــتتة
أصـاً .يبقــى هــذا االحتمــال جمــرد فرضيــة بانتظــار مــا ســينتج عــن التطبيــق الفعلــي لقانــون
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االنتخــاب ،دون أن نضــع جنبـاً لألســف ،مــا ميكــن أن تــؤدي إليــه نعمــة الصــوت التفضيلــي
مــن استشـراء للفســاد وشـراء لألصـوات.
اســتناداً إىل مــا أســلفناه ،وباســتثناء اعتمــاد لبنــان للمــرة األوىل قانــون انتخــاب يقــوم علــى
النســبية ،مل يــأت القانــون اجلديــد بــأي تغي ـرات جوهريــة .بــل ال نبالــغ إذ نقــول إنــه جــاء
هجين ـاً ومبثابــة انتخــاب أكثــري بســبب اعتمــاد الصــوت التفضلــي الــذي يلغــي إلغــاءً شــبه
كام ـاً املفاعيــل املرجــوة مــن اعتمــاد النظــام النســي ،ال ســيما جلهــة متكــن وجــوه جديــدة
مــن خــارج النــادي السياســي احلــايل دخــول القبــة الربملانيــة .ال بـ ّد مــن اإلشــارة أوالً إىل أنــه
جــرى اســتبعاد مشــروع قانــون عقــاين وضعتــه هيئــة برئاســة الوزيــر الســابق فـؤاد بطــرس عــام
 ،2006اعتمــد النظــام املختلــط الــذي جيمــع بــن النظامــن األكثــري والنســي ،ويتيــح
للناخــب أن خيتــار يف آن واحــد ممثلــن ينتخبهــم يف القضــاء علــى أســاس النظــام األكثــري
وآخريــن ينتخبهــم يف احملافظــة علــى أســاس النظــام النســي .إىل هــذا ،يبقــى قانــون االنتخــاب
اجلديــد قانون ـاً يكـ ّـرس احملاصصــة الطائفيــة ويش ـ ّد العصــب الطائفــي ،كمــا أنــه مل يلحــظ
كوتــا نســائية ومل خيفــض ســن االقـراع إىل  18عامـاً وأبقاهــا  21ســنة ،كمــا أنــه مل يعتمــد
إج ـراءات واضحــة وشــفافة لضبــط ســقف اإلنفــاق .ولعــل أخطــر تداعيــات هــذا القانــون
هــو الالمســاواة بــن اللبنانيــن :إن عــدد األصـوات الــي ســتأيت بالنـواب إىل الربملــان ختتلــف
اختالف ـاً كب ـراً بــن دائــرة وأخــرى .إىل هــذا ،لــن ينضــم الن ـواب الســتة الذيــن خصصهــم
القانــون اجلديــد لتمثيــل االغ ـراب اللبنــاين إىل الربملــان إال بعــد انتخابــات عــام ،2022
علــى الرغــم مــن أن املغرتبــن ســيدلون هــذه االنتخابــات بأصواهتــم يف اخلــارج .وأخ ـراً لــن
تــرى اهليئــة الوطنيــة لالنتخابــات النــور .إن الثــورة االنتخابيــة وســلة اإلصالحــات الــي كانــت
متوقعــة مل حتصــل ،ومــا علــى الناخــب اللبنــاين إال مواصلــة انتظارهــا .أخـراً ،ال بـ ّد يف هــذا
الســياق مــن طــرح سـؤال حمــوري :مــاذا نرتقــب مــن هــذه االنتخابــات الــي جتــري يف اإلطــار
اإلقليمــي الــذي أســلفنا احلديــث عنــه ووفــق قانــون االنتخــاب هــذا؟ مبعــى آخــر مــا جــدوى
االنتخابــات العامــة؟

املشهد السياسي يف لبنان
تســتحيل اإلجابــة عــن هــذا السـؤال دون األخــذ بعــن االعتبــار ميـزان القــوى املوجــود علــى
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الســاحة السياســية اللبنانيــة والــذي فــرض نفســه عليهــا تدرجيي ـاً وســيبقى مهيمن ـاً عشــية
االنتخابــات العتيــدة.
طـرأت خــال الســنوات املاضيــة حتـ ّـوالت جذريــة علــى ميـزان القــوى بــن خمتلــف األطـراف
السياســية اللبنانيــة ،علم ـاً أن هــذه األخــرة مل تتغــر منــذ احلــرب اللبنانيــة ،إذ مــا ي ـزال
األقطــاب نفســهم يســيطرون علــى املشــهدية السياســية .مــا قلــب املعادلــة وغــر أســس اللعبــة
هــو التحالفــات بــن هــذه القــوى وخصوص ـاً تلــك الــي نشــأت يف أعقــاب حتريــر األرض
وخروج اجليشــن اإلسـرائيلي والســوري من لبنان .إن االنقســام السياســي الذي رســم معامله
نشــوء قــوى  14آذار املعارضــة لســوريا والــي تضــم مكونــات ســنية ودرزيــة ومســيحية،
وقــوى  8آذار املواليــة لســوريا والــي تتألــف مــن األح ـزاب الشــيعية إضافــة إىل حــزب املــردة
الــذي يرتأســه الزعيــم املــاروين الشــمايل ســليمان فرجنيــة وبعــض األحـزاب العقائديــة كاحلــزب
الســوري القومــي االجتماعــي وحــزب البعــث ،مل يعــد موجــوداً .فالثنائيــة السياســية الــي
ميــزت احليــاة السياســية يف لبنــان منــذ أن بــدأت مطلــع القــرن املاضــي (الكتلــة الدســتورية/
الكتلــة الوطنيــة ،احللــف الثالثي/النهــج الشــهايب ،اجلبهــة اللبنانية/احلركــة الوطنيــة) اختفــت
مــن املشــهد السياســي اللبنــاين مــا بعــد اتفــاق الطائــف .مــن جهــة أخــرى ،حافظــت الزعامــة
التقليديــة املؤلفــة مــن عصبــة الوجاهــات والعائــات علــى وجودهــا يف بعــض املناطــق ،وغالبـاً
مــا تتشــابك االنتمــاءات احلزبيــة مــع النســب العائلــي كمــا هــو احلــال بالنســبة إىل آل
اجلميــل وآل جنبــاط وآل فرجنيــة أو اليــوم آل احلريــري وبشــكل أقــل آل كرامــي وآل
إرســان وآل ســام الذيــن مل ينتظمـوا ضمــن هيكليــة حزبيــة تؤســس هلــا عقيــدة معينــة .هــذه
االنتمــاءات ،مــن عائليــة وحزبيــة ،هلــا اليــوم ثقلهــا يف احلســابات والرتكيبــات االنتخابيــة.
ولكــن منــذ االحتــال الســوري للبنــان وهيمنــة دمشــق علــى مقاليــد احلكــم فيــه ،غلــب منطــق
االصطفافــات اإلقليميــة علــى منطــق االنتمــاءات أكانــت عقائديــة أو حمليــة أو عائليــة.
وبالفعــل ،باتــت احليــاة السياســية اللبنانيــة ترتكــز اليــوم علــى حمــاور إقليميــة ،وأصبــح التمييــز
بــن  8آذار و 14آذار ضبابي ـاً إذ انزلــق ليعكــس مســار الن ـزاع االقليمــي .مل يعــرف لبنــان
يوم ـاً ،أقلــه منــذ انســحاب الق ـوات األجنبيــة مــن أراضيــه بــن عامــي  2000و،2005
هوان ـاً وتعنيف ـاً رمزي ـاً كالــذي يشــهده اليــوم ،واملتجســد مــن جهــة باإلهانــة الــي تعــرض هلــا
رئيــس جملــس الــوزراء املـوايل للريــاض ،ومــن جهــة أخــرى وصايــة طهـران علــى الدولــة اللبنانيــة.

لبنان  :2018ما الجدوى من االنتخابات العامة؟

مــا يطغــى اليــوم هــو هــذه االصطفافــات اإلقليميــة ،وهــي مــن ســتحدد التحالفــات الــي
ستشــهدها االنتخابــات املقبلــة .وإال ،كيــف نفهــم حتالــف الق ـوات اللبنانيــة برئاســة مســر
جعجــع مــع التيــار الوطــي احلــر مليشــال عــون وصهــره ج ـران باســيل الــذي تربطــه مذكــرة
تفاهــم مــع حــزب هللا ،وهــي املعاديــة للمحــور اإليراين-الســوري والقريبــة مــن الســعودية؟.
يف بعــض املناطــق حيــث املســيحيون هــم أقليــة ،ســيأيت مرشــحوهم مــن أح ـزاب علمانيــة
الطائفيــة ولكــن ســيضطرون لالنضمــام إىل لوائــح حــزب هللا لضمــان فوزهــم .ومــن املمكــن
يف هــذه احلــال إعطــاء ذريعــة العــداء إلسـرائيل لتفســر املنطــق وراء خيــار التحالــف االنتخــايب
هــذا.
ومــع ذلــك ،كيفمــا جــاءت التحالفــات السياســية االنتخابيــة ،س ـواء مت االلت ـزام هبــا أو مل
يتــم وفقـاً ملــا ســتحدده الظــروف أو الدوائــر االنتخابيــة ،ســتبقى النخبــة السياســية املمســكة
مبقاليــد الســلطة الــي ســتنتجها االنتخابــات تــدور حــول مخســة تشــكيالت حزبيــة هــي الــي
تتألــف منهــا حكومــة الرئيــس ســعد احلريــري احلاليــة ،والــي هتــدف إىل ضمــان اســتمرارية
الت ـوازن الــذي تقــوم عليــه الســلطة اللبنانيــة اليــوم الــذي علــى الرغــم مــن هشاشــته ،أظهــر
مرونــة يف مواجهــة األزمــات.
ستحشــد حركــة أمــل الصــوت الشــيعي الشــعيب وتعبــئ اتباعهــا حــول رئيســها ذي الشــخصية
الكارزماتيــة الــذي عــرف كيــف يوظــف الزبائنيــة السياســية ليجــذب إليــه موالــن ،خصوصـاً
عــر التوظيــف يف القطــاع العــام.
أمــا التيــار الوطــي احلــر ،فهــو جيمــع حــول زعيمــه الكارزمــايت ،ميشــال عــون ،قاعــدة مــن
املســيحيني ينتمــون بأغلبهــم إىل الطبقــة املتوســطة احملرومــة .اعتمــد عــون يف حشــد هــؤالء
علــى خطــاب سياســي حمــوره اســتعادة كرامــة املســيحيني وش ـ ّد أزرهــم عــر حتالفــات التيــار
اجلديــدة وإحيــاء دورهــم حتــت مظلتــه ،وهــي مبــادئ تكرســت يف مــا أطلــق عليــه مســمى
“الرئيــس القــوي”.
بالنســبة إىل حــزب هللا ،كان لريبــح لقــب احلــزب املســيطر لــو كان النظــام املعتمــد هــو نظــام
برملــاين دميقراطــي مبعنــاه املتعــارف عليــه .يتمتــع احلــزب بقاعــدة صلبــة مــن املناصريــن يلتفــون
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حــول عقيــدة ترتكــز علــى الديــن والشــهادة يف أن واحــد ،ومبقــدوره تالي ـاً أن يعتمــد علــى
انضباطهــم التــام ووالئهــم املطلــق إىل شــخص أمينــه العــام .إن حــزب هللا يتفــوق دون منــازع
علــى ســائر األحــزب ولديــه اسـراتيجية وأجنــدة تتخطــى احلــدود اللبنانيــة.
مــن جانبــه ،اســتطاع حــزب الق ـوات اللبنانيــة حجــز مــكان لنفســه علــى اخلارطــة السياســية
اللبنانيــة عــر انضمامــه إىل حركــة  14آذار .إن براعــة ك ـوادره واعتمــاد خطــاب سياســي
يقــوم علــى مبــدأ الدفــاع عــن الوجــود املســيحي ،جيعــا منــه حزبـاً يتمتــع بقــوة كبــرة للحشــد
األيديولوجــي ،إضافــة إىل أن مناصريــه يلت ّفــون حــول زعيــم يدينــون لــه بالــوالء املطلــق.
أمــا تيــار املســتقبل ،فثقلــه كبــر مــن ثقــل زعيمــه الســي ســعد احلريــري .علــى الرغــم مــن تعــدد
توجهاهتــا وتشــتّتها ،حافظــت الســنية السياســية يف لبنــان علــى قــدرة اســتقطاب وحشــد ال
ميكــن االســتهانة هبــا .إذا كان ســعد احلريــري هــو القطــب البــارز علــى خريطتهــا ،فهــذا ال
ينفــي وجــود جمموعــة مــن الزعمــاء الســنة هلــم دورهــم كف ـؤاد الســنيورة (يف صيــدا) وجنيــب
ميقــايت وحممــد الصفــدي أو عمــر كرامــي (يف الشــمال) ومتــام ســام وف ـؤاد خمزومــي (يف
بــروت) .شــهدت العقــود املاضيــة حتــوالً يف الزعامــة الســنية جلهــة تســلق شــخصيات لســلم
زعامــة الطائفــة قادمــة مــن عــامل املــال ومرتبعــة علــى ثــروات طائلــة .بعــد مقتــل الرئيــس رفيــق
احلريــري ،مل يتمكــن أي زعيــم ســي آخــر مــن فــرض نفســه علــى الصعيــد الوطــي مــع وجــود
ســعد احلريــري الطاغــي .يف الوقــت عينــه ،اضطربــت عالقــات القــوى الســنية احملليــة مــع
احمليــط الســي اإلقليمــي ،فاختلــت مــع ســوريا إثــر اغتيــال الرئيــس رفيــق احلريــري وتوتــرت مــع
الســعودية بعــد حادثــة احتجــاز الرئيــس ســعد احلريــري األخــرة ،إضافــة إىل أن حــزب هللا
احتكــر منــذ وقــت طويــل احلشــد حــول القضيــة الفلســطينية الــي كانــت ســابقاً ملعبـاً للقــوى
الســنية يف لبنــان.
يف بلــد يقــوم علــى التعدديــة الطائفيــة ،يســتحيل أن يتــم إقصــاء أي مــن املكونــات إقصــاءً
دائم ـاً عــن العمليــة السياســية .ومــع االع ـراف باســتثنائية قــوة بعــض األط ـراف علــى التأثــر
يف املشــهد السياســي ،ال ميكننــا يف هــذا اجملــال جتاهــل ســلطة وليــد جنبــاط داخــل الطائفــة
الدرزيــة مــن جهــة ،وال دوره علــى الصعيــد الوطــي مــن جهــة أخــرى .فرئيــس احلــزب التقدمــي
االشـراكي لــه وزن كبــر يف العمليــة االنتخابيــة ،ويف حــن أن هدفــه األســاس يبقــى احملافظــة
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علــى اســتقرار منطقــة الشــوف ،فــإن ذلــك ال مينعــه بالضــرورة مــن الســعي إىل إحـراز مواقــع
علــى صعيــد الوطــن ككل .وباملنطــق نفســه ،مثــة جمموعــة مــن الزعامــات املختلفــة املارونيــة
واألرثوذكســية والكاثوليكيــة واألرمنيــة يف كل مــن بــروت وزحلــة والكــورة وجزيــن واملــن،
تتمتــع أيض ـاً بثقــل يف مي ـزان القــوى السياســية .ويف هــذا الســياق ،تفـ ّـرد حــزب الكتائــب
يف مواقفــه عندمــا رفــض املشــاركة يف اللعبــة السياســية وصــب اهتمامــه علــى مناصــرة قضايــا
اجملتمــع املــدين والدفــاع عنهــا ،مطلق ـاً بذلــك مقاربــة جديــدة للحيــاة السياســية يف لبنــان
التبصــر هبــا بالتزامــن مــع تصاعــد نفــوذ جمتمــع مــدين ضــاق ذرع ـاً باإلمهــال وســوء
تســتحق ّ
اإلدارة.
ومــع ذلــك ،أفــرز هــذا املشــهد عــن دائــرة حمكمــة للســلطة تــدور حــول األح ـزاب الوطنيــة
الشــعبوية كحركــة أمــل والتيــار الوطــي احلــر أو تلــك األحـزاب العقائديــة كحــزب هللا والقـوات
اللبنانيــة ،حيافــظ حتالفهــا غــر املألــوف بطريقــة أو بأخــرى علــى ثبــات الســفينة اللبنانيــة.
هــذه األحـزاب هــي اجلهــات الفاعلــة الرئيســة يف العمــل السياســي واملســتفيدة األكــر منــه.
مــا يش ـ ّد مــن تعاضــد هــذه األح ـزاب األربعــة الــي تســتقطب احليــاة السياســية يف لبنــان،
والــي جيــب أن يضــاف إليهــا قطــب درزي وآخــر ســي هــو تيــار املســتقبل الــذي بالرغــم
مــن ضعفــه مــا يـزال يشــارك يف عمليــة إدارة البــاد ،مــا يشـ ّد مــن تعاضدهــا هــو ميثــاق مــن
التحالفــات يقــوم يف آن واحــد علــى شــبكة مــن اقتســام النفــوذ وتوزيــع األدوار واملكاســب
االقتصاديــة ،مبــا ينســينا نظريــة لبنــان الســلمي التوافقــي ،اإلبنــة املدلّلــة للعلــم السياســي يف
لبنــان .لســنا اليــوم أمــام ميثــاق طائفــي مــع برنامــج انتخــايب وأهــداف سياســية حمــددة ،بــل
أمــام تعدديــة هرميــة اســتئصالية (تســتأصل وتتقاســم الســلطة والثــروات) وهــي املعنيــة األوىل
هبــذه االنتخابــات إذ أهنــا هتــدف يف خالهلــا إىل تعزيــز الوضــع الراهــن وتثبيــت موازيــن القــوى
املوجــودة .إن الســعي إىل حتقيــق مصــاحل خاصــة يزيــل مــن الصــورة خطــورة احلالــة والبيئــة
اإلقليميــة املهـ ِّددة ،ولكــن ليــس لــدى مجيــع األطـراف .مــن املؤكــد أن الرابــح الرئيــس مــن هــذه
االنتخابــات هــو حــزب هللا الــذي وبغــض النظــر عــن النتائــج وعــدد النـواب الــذي ســيتمكن
مــن إيصاهلــم إىل القبــة الربملانيــة ،واصــل ســعيه لتحقيــق أهدافــه األمنيــة والعســكرية يف لبنــان
ويف املنطقــة مــع جناحــه يف احملافظــة علــى التـوازات الداخليــة اللبنانيــة واالســتعداد للمواجهــة
اإلقليميــة الكبــرة املرتقبــة.
صفحة 17
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إن االنتخابــات العامــة ضروريــة لــكل بلــد هبــدف انتظــام احليــاة الدميقراطيــة وإجراؤهــا واجــب
كمــا قبــول نتائجهــا ،حــى يف الدميقراطيــة الــي تتعــرض أحيان ـاً لكســوف كمــا هــي حــال
لبنــان ،حيــث بــات إج ـراء االنتخابــات متقطع ـاً ومتقلب ـاً .وعلــى الرغــم مــن أن املواطــن هــو
الناخــب األول ،لــن تكــون لــه الكلمــة األخــرة .قــد ال تــؤدي االنتخابــات يف أحيــان إىل
التغيــر املنشــود وقــد تضفــي يف أحيــان أخــرى ولألســف الشــرعية ملوازيــن القــوى القائمــة
وتفــرض االع ـراف مبكاســب حتققــت حبكــم األمــر الواقــع .وميكــن هلــا أيض ـاً أن تعكــس
صــدى اه ـراء نظــام سياســي ومعانــاة الشــعوب وضــرورة الســر حنــو الدميقراطيــة.
جوزيــف مايــا هــو أســتاذ العالقــات الدوليــة واجلغرافيــا السياســية والوســاطة الدوليــة يف املدرســة
العليــا للعلــوم االقتصاديــة والتجاريــة ( )ESSECيف باريــس .شــغل ســابقاً منصــب رئيــس اجلامعــة
الكاثوليكيــة يف باريــس.

