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استقالل لبنان وتحديات المرحلة
عبد الرؤوف س ّنو
هناك عالقة متداخلة بين قوة الدولة في الداخل وبين قوتها تجاه الخاار  .فموقا الدولاة
الجغرافي ومتانة عالقتِها بمجتمعها وتعبئة موارده البشرية وتسخير اإلمكانات والمصادر المادية
والمعنوية وصوالً إلى وحدة داخلية ،هي التي تقدم للدولة عناصر القوة والوزن السياسي والقدرة
على التأثير في محيطهاا .عكاس للاك ،عنادما يكاون المجتما منقساما ً علاى ن،ساي ،فاي ظال دولاة
ضاعي،ة أو مشوشاة فااي صان قرارهاا ،ووجااود جاي متواضا لايس بلنباي باال بالني السياساايين
والمسؤولين ،و نظام سياسي ي،رق وال يجم  ،وإيديولوجيات متناافرة ، ،فا ن الجغرافياة السياساية
والحالة الم جتمعية تكونان عندئل لات تأثيرات كارثية في مصير الدولة ،وهلا هو حال لبنان منال
إعالنااي دولا ًاة وجمهوريااة :مجتما منقساام فااي الااداخل ،ودولااة ضااعي،ة هشااة ال تسااتطي أن تقاااوم
تأثيرات الخار  .صحيح أن الجغرافياا السياساية هاي قادر لبناان ،لكان ال شايد دل فاي الماضاي
ويدل اليوم على وعي اللبنانيين بالجيوسياسة التي تتربص ببلدهم .إن تطلعهم نحو الخاار وفاق
انتماداتهم الطائ،ية والملهبية ،كان خياراً ولم يكن إمال ًد في يوم من األيام.
بعد هلا التقديم ،سأقاري الموضوع من خالل تناول مسألة بناد الدولة في لبنان ،والنظام
الطائ،ي السياسي ،وهوية اللبنانيين التي تطرح إشكاليات عديدة ،وأخيراً عالقة اللبنانيين بالخار
وتأثرهم بي.
إن أولى التحديات التي يواجهها اللبنانيون ،تكمن في في بناد الدولة القوية صاحبة السيادة
على شعبها وعلى أرضها والتي تنب سياستها الداخلية والخارجية من مصالح وطنية ،وتحتكم
إلى الدستور وإلى سلطة تشريعية وتضطل بشؤونها سلطة إجرائية ومؤسسات .بعد االستقالل،
لم يعمل كل اللبنانيين على االلت،اف حول الدولة واعتبارها أنها منهم ،وهو أول مطلي لقيام دولة
قوية .ف،يما شعر المسيحيون ،والموارنة تحديداً ،أن الدولة اللبنانية هي دولتهم ،أحس المسلمون
باإلحباط ،وأن الدولة التي أضحوا يعيشون في ظلها ليست دولتهم ،من جراد عقدة الغبن
والحرمان اللي لحق بهم وتغليي عروبتهم على لبنانيتهم الجديدة ،ما جعلهم يرفضون دولة لبنان
الكبير وتقديم الدعم لها ،حتى بعد تسوية الميثاق ،استحضروا الخار من أجل تعزيز وجودهم
في السلطة أو انسجاما ً م عروبتهم ،فدقوا بللك أكثر من إس،ين في نع الدولة اللبنانية .وفي
المقابل ،تخلى الموارنة في السنة الثانية لحري لبنان عن الدولة اللبنانية ،وانجروا وراد مشاري
تقسيم أو كانتونات أو تحال،ات خارجية .فقضى ال،ريقان الطائ،يان بسياستيهما وميليشياتهما على
الدولة اللبنانية.
وعلى عكس ما كان متوقعاً ،لم تقم الدولة اللبنانية القوية والقادرة بعد ات،اق الطائف .وما لبث
شعور اإلحباط أن انتقل إلى المسيحيين اللين خسروا امتيازاتهم السابقة ،ما تسبي في غربتهم
عن دولة الطائف .فأحجموا عن دعمها وقاطعوها أو انت،ضوا عليها ،بعدما اعتبروها صنيعة
السوريين .في المقابل ،وافق مسلمون وقليل من المسيحيين على دولة لبنانية ضعي،ة هشة ال
تملك قرارها تحكمها أجهزة المخابرات السورية.
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بعد تحرير جنوي لبنان ب،ضل المقاومة اإلسالمية ،نمت معارضة مسيحية ضد الوجود
السوري باعتبار أن مسبباتي قد انت،ت بتحرير لبنان ،وبعدما ط،ح الكيل من ممارساتي ومصادرة
الحياة السياسية .وقد عارض المسيحيون استيالد السوريين على الدولة اللبنانية ،ما لبث أن لحق
تبلور معارضة
بها بعض المسلمين ،وللك بعد صمت طويل .ثم أدى عامالن أساسيان إلى
ِ
لبنانية قوية فوق الطائ،ية تطالي باستعادة الدولة اللبنانية من السوريين ،سيادة وقراراً وأرضاً،
وهما التمديد للرئيس لحود واغتيال الرئيس الحريري في شباط  .0222فاندلعت "ثورة األرز"،
لكنها لم تحقق الدولة المنشودة.
حتى سيطرتي على الدولة ومؤسساتها منل مطل العام  ،0200عمل حزي هللا على إقامة
دويلتي ،مدعيا ً أن هدفي هو الدولة اللبنانية القوية القادرة والعادلة .لكني في الحقيقة ،أفقد الدولة
اللبنانية ،سيادة ومؤسسات ومجتمعا ً،من كل مقوماتها وسلبها قرارها .ولكن قيام الدولة اللبنانية
القوية والقادرة ،يتطلي ت،كيك دويلتي .وهلا لم يحصل ،في ظل التبعية للخار  ،ووجود جي
لبناني محدود اإلمكانات ،ومربعات أمنية وفلتان في الشارع ،وإق،ال الطرقات الرئيسية (حزي
هللا ،وآل المقداد والشيخ أحمد ،على سبيل المثال) ،وفساد مستشر في المؤسسات ،وآخرها
الهيمنة على المرافق ،وملف األدوية ال،اسدة ،واالستيالد على موارد الدولة من الرسوم
الجمركية في مرفأ بيروت واستباحة مطارها .هلا ال،ساد اللي يعم الدولة اللبنانية اليوم ،تتشارك
فيي أو تحميي مافيا سياسية وحزبية لبنانية من شتى التوجهات .فال،ساد والنهي سرطان فوق
الطائ،ي منتشر في كل جسد الدولة ،وإال ما قاري الدين العام  02مليار دوالر أميركي .إن
الوصول إلى دولة لبنانية قوية ،يشكل أكبر تح ٍد أمام اللبنانيين.
وفي ظل دولة ضعي،ة أو الالدولة ،تتعامل م اللبنانيين على أساس أنهم أبناد طوائف وليسوا
مواطنين ،وقبول اللبنانيين بللك ،ال يمكن الحديث عمليا ً عن وطن يجم اللبنانيين .لقد ش ّكل هالا
"الوطن" بنظامي الطائ،ي منل اعتماده "الديمقراطية التوفقية" انتهاكا ً لمبدأ تساوي ال،رص فاي ماا
بيااانهم .فااااحتكرت الطائ،اااة المارونياااة مناصاااي أساساااية فاااي الدولاااة ،منهاااا السياساااي (رئاساااة
الجمهورياااة) ،ومنهاااا العساااكر واألمناااي (قياااادة الجاااي وماااديريتي المخاااابرات واألمااان العاااام)،
والطااائ،تين الشاايعية والساانية علااى التااوالي الرئاساايتين الثانيااة والثالثااة) ،فيمااا حمرماات الطوائااف
األخرى من مناصي مؤثرة .وفي وقت الحق ،مخصص لألرثولكس منصبا نائي رئيس المجلس
النيااابي ،ونائااي رئاايس مجلااس الااوزراد .وقااد قااام الدسااتور والميثاااق علااى أساااس التعاااي بااين
الطوائف وليس بين المواطنين وفق نسبية التمثيل ،التي استبدلت بالمناص،ة بعد الطائف ،ولم تؤد
إلى طمأنة المسيحيين .و لم يست،د اللبنانيون مان ال،رصاة التاي منحهاا لهام الميثااق وال مان ات،ااق
لت،كير والبنااد عليهماا وتحويال لبناان مان دولاة الطوائاف إلاى دولاة المواطناة
الطائف ،من أجل ا
ِ
والقانون التي تبني المواطن الصالح على مبادئ المواطنة والديمقراطية ،وتستلزم من األفراد أن
يجتمعوا داخل المجتم  ،أحراراً ومتساوين ،حتى م تعدديتهم .لكن هالا لام يتحقاق .يمضااف إلاى
للك التناقضات العائلية والعشائرية واالجتماعية واالقتصادية ،التي هي الصورة الحقيقياة للنظاام
االجتماعي اللبناني.
لقد سنحت للبنانيين فرصا ً قليلة للتخلص من النظام الطائ،ي ،لم يحسنوا استغاللها .في العام
 ،0202حاول الم،وض العام ال،رنسي إجرا َد انتخابات لمجلس نيابي جديد على أساس غير
طائ،ي .لكن الحكوم َة ال،رنسية وقوى مارونية عارضت للك .وفي العام  ،0290ترشح الشيخ
محمد الجسر لالنتخابات الرئاسية ،فتصدت لي سلطات االنتداي والبطريركية المارونية .ولو
نجحت تلك المحاولة ،لربما أشعرت المسلمين بأنهم شركاد في وطن ،وجعلتهم يرون فيي
هويتهم .وفي العام  0291صادق المجلس النيابي على قانون غير طائ،ي لالنتخابات البلدية
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واالختيارية .لكن لم يمبن عليي ليمحتلى بي في االنتخابات النيابية .أما المناسبة الرابعة ،فكانت
"ات،اق الطائف" ،حيث عملت سورية على عدم تطبيق البند المتعلق ب لغاد الطائ،ية السياسية،
ألني لو تم للك افتراضاً ،كان سيوحد اللبنانيين ،ما يعني أن ال حاجة لوجود السوري في البالد
بلريعة انقسامهم .وفي العامين  0229و ،0222طالي الرئيس نبيي بري ب لغاد الطائ،ية
السياسية .لكن دعوتي لم تكن بريئة ،بل لتخويف المسيحيين على وجودهم السياسي وحضورهم
وترويضهم مدفوعا ً بغايات سورية .و لم تعد المسألة اليوم تتعلق وحدها بالطائ،ية ،بل تعدتها إلى
الملهبية ،بعدما أدى الصراع المجتمعي السياسي إلى اختراق الطوائفِ عبر صراعات ملهبية
نعيشها كل يوم .حتى "تبريد" الطائ،ية المجتمعية أو التخ،يف من حدتها ،لم يكتي لهما النجاح.
وإلا كان بناد دولة لبنانية بنظام جديد يرضى عليي الجمي يشكل تحاديا ً كبياراً للبناانيين،
ف ن عدم ات،اقهم على هوية للبنان ،ارتبط بكل الصراعات الداخلية .فال تزال هوية لبناان مصادر
قلق لكثير من اللبنانيين ،وبخاصة في هله األيام .حتى ما بعد االستقالل ،ظهر الصراع في لبنان
حول هويتين -0 :العروبة التي سبق ونادى بها المسيحيون عشية سقوطِ الدولة العثمانية ثم تخلوا
عن منحاها السياسي ،فالتقطها المسلمون مبتعدين عن الرابطاة العثمانياة ،وراحاوا يروجاون لهاا
عبر وحد ٍة سياسية؛  -0وهوية تقوم على خصوصاية لبناان فاي محيطاي رو لهاا مسايحيون .إن
التناقض بين الهوتين ،نشأ عني خوف متبادل :خوف المسيحيين على انجازاتهم من عروب ٍة يخلط
المسلم بينها وبين إسالمي ،وخوف المسلمين من قومية لبنانية تحرمهم من فضائهم العروبي .لقاد
استخدم الدستور اللبناني مصطلح األمة اللبنانياة للتعبيار عان أن اللبناانيين يشاكلون أماة من،صالة
عن محيطهم ،في حين لم يحسم الميثاق الوطني عروبة لبنان .فكان هلا االلتباس وراد الكثير من
ي حري لبنان وفصولها.
أزمات لبنان ،وأحد جوان ِ
وبموجي الطائف ،أضحى لبنان عربي الهوية واالنتماد ،من دون أن يمسمح للمسيحيين،
حتى أن يختبروا هويتهم العربياة "الجديادة" ب،عال االحاتالل الساوري .لقاد أعطاى النظاام األمناي
السوري ،خالل احتاللي للبنان ،ت،سيراً على مقاسي لهوية اللبنانيين :فمان هاو معاي ،فهاو عروباي
عن حق ،ومن هو ضده ويعمل من أجل تحرير لبنان من سيطرتي ،فهو غير عروبي وخائن.
عقي اغتيال الحريري ،انقسم اللبنانيون إلى فريقين :أراد األول أن يداف عن لبنان وفق
مقولة لبنان أوالً ،أي تقديم مصلحة لبنان على ما عداها .فضم س ّنة ودروزاً إلى جاني مسيحيين،
وطاارح الثاااني عملي اا ً شااعار "إيااران أوالً" ،وضاام غالبيااة شاايعية تتب ا حاازي هللا ،الاالي ي ارفض
إإليديولوجية اللبنانية والعروبة ويرى هويتي في إسالم يجسده ولي ال،قياي .فبناى مجتمعاا ً إساالميا ً
في مناطق سيطرتي ،وسعى خالل الثمانينيات إلى إقامة دولة إسالمية .وتحولت هاله الهوياة إلاى
هوية مسلحة تعمل لصالح إيران منل أواخر التساعينيات ،كغيرهاا مان الهوياات األصاولية السانية
المسلحة التي عملت بدورها في شمال لبنان على إقاماة إماارات إساالمية .والساؤال الالي يطارح
ن،سي :هل وجود الس ّنة بقوة ضمن مكونات لبنان أوالً يحصل عن رغباة لاتياة أو عان إقتنااع ،أم
مصالح مرحلي م المسيحيين ،بخاصة إلا علمنا أن التحالف االنتخابي الرباعي
هو نتيجة تقاط
ِ
قياام ثاورة األرز ؤ والساؤال
اللي عمقد عشية االنتخابات فاي العاام  0222جارى بعاد قليال علاى ِ
الثااني الاالي يطارح ن،سااي :هال يبقااى شاعار لبنااان أوالً هادفا ً للمساايحيين ،وساط دعااوات مارونيااة
للتحول إلى النظام ال،دراليؤ من هنا ،ف ن التحادي الكبيار يكمان فاي الساؤال ا تاي :كياف نحماي
الهوية اللبنانية وننقلها في ظل هويات أخرى مستوردةؤ
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إن التحديات التي يواجهها اللبنانيون اليوم في بناد الدولة ،وفي بناد دولة المواطنة ،وفي
نظامهم وهويتهم ،ال يمكن أن ت،سر بمعزل عن عالقات الطوائف اللبنانية بالخار  .فتأثير لبناان
فااي الخااار  ،ماان نااواحي تصاادير مبااادئ حريااة الاارأي وال،كاار والتعبياار إلااى محيطااي العربااي،
و"تصاادير" اإلنسااان إلااى شااتى أنخاااد العااالم ،ودوه فااي التطااور اإلنساااني الحضاااري العااالمي
معروفاة .لكاان لبناان ،ماان ناحياة أخاارى ،يتاأثر بالخااار أو يساتدعي أبناااؤه الخاار إلااى الااداخل
اللبناني للتدخل في ما بينهم أو االستقواد بي؛ فكان هلا وباالً عليهم وشاكل تحاديا ً متواصاالً حتاى
اليوم.
أثناد الخمسينيات ،انجلي المسالمون بقاوة نحاو مصار الناصارية ،وقسام مان المسايحيين
دعم
إلى الغري .وبعد العام  ، 0201وق لبنان في دائرة الصراع العربي – اإلسرائيلي ،ب،ضل ِ
سااورية وتأييااد المساالمين واليسااار اللبناااني للنشاااط ال،اادائي ال،لسااطيني ضااد إساارائيل ورفااض
المسيحيين للك ،ماا تسابي بادخول لبناان فاي حاري داخلياة .لكان لبناان تاأثر كدولاة حااجز أكثار
بالصراع بين سورية وإسرائيل أو في توافقهما (ات،ااق الخطاوط الحمار بينهماا لتقاسام الن،اول فاي
لبن اان برعايااة أميركيااة) .فااي العااام  ،0210تاادخلت سااورية فااي لبنااان باالرائ شااتى ،وفرضاات
هيمن َتهاااا علاااى الااابالد .وقاااام اإلسااارائيليون يجابهونهاااا علاااى السااااحة اللبنانياااة ،ألساااباي أمنياااة
وجيوسياسية (ات،اق  01أيار " 0299اإلسرائيلي" واالت،اق الثالثي "السوري" .وبموجي ات،ااق
الطائف ،جرى تشري وجود سورية العسكري في لبنان .فوض النظام السوري المجتم الدولي
ضاامن مقولااة إنااي هااو الضااابط للساالم األهلااي فااي لبنااان ،وإن حرباا ً طائ،يااة جدياادة سااتترتي علااى
انسحاي جيشي مني.
بااين العااامين  0222و ،0222تمكناات سااورية ماان االساات،راد بلبنااان ،ف،رضاات عليااي
عالقات تعاهدية مميزة (معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق) ،وأطلقات الادول العربياة والوالياات
المتحدة يدها فيي بعد حري الخلاي الثانياة إلدارة شاؤوني ومؤسسااتي الدساتورية .فاأدارت دمشاق
نظاما ً أمنيا ً  -استخبارتياً ،ال يؤدي إلى إخرا لبنان من باراثن الطائ،ياة ،وفاق "ات،ااق الطاائف"،
وحتى تطبيق بنوده .فجرى انتهاك الدستور والقاوانين ،واستشارى ال،سااد والنهاي فاي مؤسساات
الدولااة ماان قباال مافيااا لبنانيااة  -سااورية .كمااا أبقاات سااورية "حاازي هللا" علااى سااالحي ،ودعماات
عملياتي ضد إسرائيل كورقة من أوراقها الشرق أوسطية .لكن أخطر ما قامت بي ،هو دق إس،ين
بااين اللبنااانيين ،الالين انقسااموا إلااى فئتااين سياساايتين ،تساات،يد األولااى ،وهااي أكثريااة ،ماان وجااوده
وتستقوي بي على أساس التبعية ،وغالبيتها من المسلمين وح،نة من المسيحيين ،وتعارض الثانياة
المهمشة وغالبيتها من الموارنة ،الوجود السوري ن،سي وتدخلي فاي الحيااة السياساية ،فضاالً عان
التوازنااات الداخل يااة التااي أفرزهااا ،وسااود تطبيااق الطااائف ،بشااكل خاااص ماان ناحيااة عاادم إعااادة
ت عاليا ً.
تموض الجي السوري إلى البقاع ،وتكت،ي باالحتجاجات
والتظاهر ورف ِ الصو ِ
ِ
بعد تحرير جنوي لبنان وانسحاي الجي السوري ،أعلن لبنان ،مدفوعا ً مان الساوريين،
لبنانية مزارع شبعا ،ما أتاح للساوري أن يساتمر فاي اساتخدام ورقاة المقاوماة ضاد إسارائيل فاي
سياسااتي الشاارق أوسااطية .مناال للااك الحااين ،مااروراً بأحااداث أيلااول  ،0220باادأت األمااور تسااير
عكس ما يشتهيي النظام السوري .فانت،ض الموارنة ضاد تمادياي فاي التادخل فاي الحيااة السياساية
مطالبين بانسحابي من لبنان ،فيما خر وليد جنبالط عان صامتي للمارة األولاى منتقاداً ممارساات
األجهزة السورية .وقد است،ادت المعارضة اللبنانياة مان التناقضاات باين واشانطن ودمشاق حاول
االحااتالل األميركااي للعااراق ،وماان قااانون محاساابة سااورية فااي خريااف  ،0229وماان التمديااد
السوري للارئيس لحاود ،علاى عكاس اإلرادة الدولياة وغالبياة اللبناانيين .فواجهات ساورية تحال،اا ً
واسعا ً غير مسبوق ضم للمرة األولى مسلمين بزعامة الحريري وجنبالط إلى جاناي المسايحيين
المطالبين بخرو السوري من لبنان ،مستقويا ً بالسياسة األميركياة ضاد ساورية ،وهدفاي اساتعادة
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الدولة اللبنانية مان الساوريين .فكانات محاولاة اغتياال ماروان حماادة فاي تشارين األول ،0229
مؤشراً على أن سورية ستسلك طريق ترهيي اللبنانيين من أجل االستمرار في حكم لبنان.
باغتيال الحرياري فاي شاباط  ،0222وقياام "ثاورة األرز" ،تمكنات إياران ،عبار حازي
هللا ،من ملد ال،راغ اللي نت عن انسحاي سورية من لبنان ،ودخولها في عزلة عربية ودولياة.
مناال للااك الحااين ،ازداد االصااط،اف الااداخلي وراد الخااار  ،فااي ظاال محااورين :أميركااي ومعااي
إسرائيل ،ومحور "الممانعاة" إياران – ساورية ، .وكشاريك أدناى يادور فاي فلاك إياران ،تمكنات
سورية من الخرو بسرعة من عزلتها على الساحة اإلقليمية بدعم إيراني ،ومن حزي هللا علاى
ي هللا أماام إسارائيل فاي العاام  .0220بعاد
الساحة اللبنانية .واستقوى هالا المحاور بصامود حاز ِ
للك ،انقلي حزي هللا إلى الداخل اللبناني (استقالة وزرائي من حكومة السنيورة ،واالعتصاام فاي
الوسط التجاري لعام ونصف العام ،وأحداث كانون الثاني  ،)0221وتمكن منل اجتياحي بيروت
في  1و 9أيار  ،0229وتحديداً منال ات،ااق الدوحاة فاي أياار  ،0229مان فارض معادلاة داخلياة
جديدة عطلت الحياة السياسية ،وأصبحت الحكومات اللبنانية تخضا عملياا ً لمشايئتي عبار "الثلاث
الضامن" ولمن يسيّره مان الخاار  .فشاكل هالا تحاديا ً خطياراً لوجاود الدولاة وسالطتها ،وأرهاي
اللبنانيين .فلبنان في تاريخي "األبيض" ،لم يعارف إال التوافاق والتعااي  ،وهاا هاو يخضا الياوم
لهيمنة فريق واحد ،بشكل مخالف لمطل الدستور اللبناني حول "العي المشترك".
بعود ِة سورية بسرعة إلى الساحة اللبنانية كشريك أدناى إلياران ،ازداد االنقساام الاداخلي
حول المحكمة الدولية وقضايا أخارى ،أهمهاا عالقاة لبناان بالخاار وب سارائيل والدولاة اللبنانياة
المنشودة .وفي تطور د َّل على مدى االستخ،اف بلبنان ،عمقد في دمشق في شباط  0202لقاد قمة
بين محمود أحمادي نجااد نجااد وبشاار األساد وحسان نصار هللا بحاث مساألة التصادي للتهديادات
اإلسرائيلية لسورية ولبنان .فكشف اللقاد عن سياسة حزي هللا في جر طائ،ة وبلده خلف مصالح
غير لبنانية ،وهي تحسين إيران موقعها في الم،اوضات حول مل،هاا الناووي ،وساورية الساتعادة
موقعهااا اإلقليمااي .فكااان ماان الم،تاارض أن تكااون الدولااة اللبنانيااة ممثلااة برئيسااها ،وهااي المعنيااة
بالتهديدات اإلسرائيلية ،ال أن يقوم حزي هللا عنها في إدارة العالقات الخارجية والدفاعية .كانات
دبلوماسااية دمشااق تتناااقض ما "معاهاادة األخااوة والتعاااون والتنساايق" حااول التنساايق بينهااا وبااين
بيروت في ما يتعلق بالعدو المشترك ،إسرائيل .وبسبي تبعيتي لاولي ال،قياي ،جعال حازي هللا مان
لبنان جبهة إيرانية ضد إسرائيل ،ومدرجا ً لطاائرات التجساس اإليرانياة (الطاائرة أياوي) ،وثكناة
للحرس الثوري اإليراني .لقد أعلنت إيران أني أصابح بحوزتهاا صاوراً عان المواقا اإلسارائيلية
زودتها بها طائرة التجسس ،بدالً مان أن يقاوم الحازي بتساليم الجاي اللبنااني فيلماا ً عان الصاور
الملتقطة .وهلا يدل على المادى الالي يخضا فيهاا حازي هللا للمنظوماة اإليرانياة .كماا اساتخدم
الحاازي طاولااة الحااوار الااوطني مضاايعة للوقاات ،ولغااة التخااوين لمحاصاارة خصااومي .وهناااك
اتهامات وجهت لي من قبل قوى  09آلار بأني يقف وراد االغتياالت في لبنان.
إن اصط،اف اللبنانيين وراد الخار واالستقواد بي ،جعل الساعودية وساورية تتوساطان
بينهم حول تسوية خالفاتهم في ما سمي بالسين السين .إال أني لم يمكتي النجاح لهاله الدبلوماساية،
فتم إسقاط حكومة الحريري في مطلا العاام  .0200ولعاي نصار هللا دوراً محورياا ً فاي اختياار
رئاايس لحكومااة مواليااة لحزبااي ،مااا زاد ماان الشااحن الماالهبي .إن الرهااان علااى الخااار  ،وعلااى
"السين – السين" منل العام  ،0222أو علاى أي "ساين – ساين" أخارى ،هاو شايد معياي بحاق
اللبنانيين ،فيعني أن فئة منهم تمتثل لمشيئة سورية وبالتالي إيران ،وفئة أخرى تقبل بما تقبال باي
السعودية .وفي سياق الصراع الداخلي ،يستجلي اللبنانيون أي خار إلى الداخل اللبنااني .فيقاف
حزي هللا م النظام السوري ضاد "المستضاع،ين" الساوريين الثاائرين ،فيماا تقاف  09آلار ضاد
النظااام السااوري .وال ننسااى أن مااا ياادور فااي العااالم العربااي ماان "ربي ا " ،وفااي سااورية تحديااداً،
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سينعكس على لبنان ،دولة ومجتمعا ً .وقد أبدت قيادات روحية مارونية عليا خشيتها مان وصاول
اإلسالميين إلى السلطة في حال سقط بشار األسد ،ما يعني أن الوض هناك يؤثر بشكل كبير في
التوازنات الطائ،ية في لبنان.
من هنا ،ف ن مسألة بناد الدولاة القوياة ،واالت،ااق علاى النظاام السياساي المنشاود ،وعلاى
هوياة لبنانيااة ،وعلاى موقااف وطنااي موحاد تجاااه الخاار  ،تشااكل تحااديات مصايرية تواجااي لبنااان
اليوم .فكل لبناني مخلص يخاف اليوم على لبنان ،ويتعط إلى دولاة قوياة ،ويرياد نظاماا ً يوحاد
وال ي،اارق ،وهويااة جامعااة ال تاالوي فااي الهويااات األخاارى .إن اللحمااة المجتمعيااة الم،قااودة بااين
الطوائااف والماالاهي ،والتحاادي االجتماااعي – االقتصااادي ومديونيااة لبنااان العاليااة ،تزيااد ماان
الهااواجس والمخاااوف ,ولاان تقااوم قيامااة لدولااة فااي لبنااان أو "االسااتقالل" عاان الخااار  ،ماان دون
تخطي هله التحديات.
وباستشااراف المسااتقبل ،ف ا ن أكباار تحااد للبنااان هااو فااي بقائااي موحااداً .فالنظااام الطااائ،ي
السياسااي يااؤدي إلااى حااري داخليااة كاال عقااد أو عقاادين ماان الاازمن .والدولااة المدنيااة تتشااابي فااي
مقدماتها م إلغاد الطائ،ية السياساية ،ماا يعناي صاعوبة إساقاط نظاام غيار طاائ،ي أو مادني علاى
مجتم طائ،ي منقسم ،في ضود ثقافة رفض ا خر والخوف مني وعدم الرغباة فاي العاي معاي.
فأين يكمن الحل إلاؤ في اآلونة األخيرة ،ررةا ادير يك رة رة ،بر وررن بواةنرة ر ادف ةاديرة ةيرن.
دة ادف ةاديرة تتطلي ثقافة الحوار م ا خر ،واالعتراف بي ،والعي إلاى جانباي ،واالت،ااق علاى
السياستين الدفاعية والخارجية ،وهما موطن الخالف في لبنان الموحد .ومالا ن،عل باألقليات هناا
وهناااك ،وبااالطوائف المقطعااة األوصااالؤ فااي العااراق والسااودان يختل،ااون علااى الاان،ط والحاادود،
فكيف سنت،ق نحن اللبنانيين بثقافتنا الطائ،ية على الن،ظ والغاز المتوقعينؤ هل نلهي إلى الحاري
لتصااحيح حاادود والحصااول علااى المنافاال أو الثاارواتؤ الحاال ال،اادرالي يعنااي التقساايم ،والتقساايم
سيجلي الويالت على لبنان .في ضود كل ما تقدم ،ف ن مستقبل لبنان قاتم.
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