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 األزمة اللبنانية.. التوقعات واملسارات 
  1د. عماد احلوت

 
ميّر لبنان اليوم بظروف صعبة هتّدد استقراره السياسي واالجتماعي، بعد أن زادت حّدة الصراع 
السياسي الداخلي والتوترات على مستوى املنطقة إىل درجة هتدد ابنفجار كبري. إّن طبيعة الرتكيبة  

ذهبية، جتعل أي الدميوجرافية يف لبنان، وطبيعة النظام السياسي القائم على احملاصصة الطائفية وامل
  2019خالف يف لبنان يتحّول بسرعة إىل مستوى عاٍل من االستقطاب. ولبنان يعاين منذ أواخر  

استقطاابً سياسياً حاداً وأزمة اقتصادية هي األسوأ منذ انتهاء احلرب األهلية، يف مشهٍد تتصارع  
فيه مصاحل دول إقليمية وغربية. قد ال تكون األزمة  

زمات اليت عصفت ابلبالد، فقد  احلالية هي أوىل األ
الكبري   لبنان  دولة  إنشاء  منذ  أزمات كربى  سبقتها 

، ولكنها األخطر كوهنا أصبحت متشعبة 1920سنة  
لدرجة أن لبنان أصبح يتأرجح بني حدين: وبينهما  
احتماالت متعددة بعضها يصل إىل تعديل يف بنية  

 النظام.
 

 : اللبناينأواًل: احملددات األساسية للمشهد 
 

 :تركيبة طائفية هجينة .1
 

زعماء   الفرنسيون  صنع  إذ  موحدة؛  وطنية  هوية  تكوين  يف  أتسيسه  منذ  لبنان  يفلح  مل 
متعّددين جملموعات طائفية متعّددة، ووزعوا احلصص عليهم، فطغت على صورة لبنان منذ  

 

 لبنان.  -د. عماد احلوت، انئب سابق ورئيس املكتب السياسي للجماعة اإلسالمية   1
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أتسيسه خماوف األقليات وصراعات الطوائف، ما أسقط املفهوم الوطين اجلامع من قاموس  
رؤى متناقضة ومتصارعة بني الفئات اللبنانية حول خمتلف القضااي    اللبنانيني وأّدى إىل وجود 

مما حّول   املكوانت،  بني  املتبادل  اخلوف  وتعميق جدار  املناخ  هلذا  الزعماء  استثمار  نتيجة 
التعددية من نعمة ميكن استثمار تنّوعها إىل نقمة وّلدت أرضية خصبة لتكرار األزمات كل  

عة من التعقيدات أمهها تواطؤ الزعماء على بناء منظومة  سنة، كما أنتجت جممو   20إىل    15
حماصصة وفساد واستباحة املال العام، وإجياد أحزاب عميقة داخل الدولة، وإضعاف متعّمد  
الزعيم بدل أن يكون مواطناً يف   ملنظومة الدولة لكسب والء املواطن وحتويله إىل رقم لدى 

زايدة وزهنم السياسي مما ساعد على حتويل لبنان  الدولة، واستقواء زعماء الطوائف ابخلارج ل 
 إىل ساحة من ساحات الصراع اإلقليمي والدويل. 

حتكم احلساابت الطائفية قرارات القوى اللبنانية السياسية واالقتصادية واالجتماعية. وعلى  
هذه األركان استندت مكوانت السلطة كي تستقطب الناس، وتواجه خصومها، وتستدعي  
القوى اإلقليمية لدعمها، وتبين إمرباطورايت مالية وسياسية يصعب اخرتاقها. ومبوجب هذه  
املعادلة، تقامست القوى السياسية وظائف الدولة وخرياهتا، وتراجعت الدولة لصاحل الطوائف  
واألحزاب، كما تراجعت املواطنية لصاحل الزابئنية اليت حرمت املواطن من حقوقه ما مل مير عرب  

ه القوى حصراً وزعمائها بشكل أدق، وأخرياً أصبح هناك فائض قوة لدى أحد املكوانت  هذ 
   يسعى إىل ترمجة سياسية. 
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 : بنية اقتصادية هشة .2
 

 إن األزمة االقتصادية اللبنانية هي أزمة مرّكبة من عدة عوامل:  
على   .أ واعتماد  االقتصادية  البنية  يف  ضعف 

السياسات اقتصاد ريعي غري إنتاجي، بسبب  
النقدية اليت أعطت جماالً للخدمات وجذب  
حساب  على  اخلارجية  االستثمارات 
مرتبطة   قطاعات  وهي  املنتج،  االقتصاد 

وثيقاً ابلوضعني السياسي واألمين وتقلباهتما. ولقد اعتمدت البنوك سياسة جذب   ارتباطاً 
أ نفدت  ما  لديها، لكن سرعان  أمواهلم  ليّدخروا  اخلارج  بسبب  العاملني يف  املودعني  موال 

 إدمان احلكومة على االقرتاض لسداد فواتري اإلنفاق غري احملسوب من قبل السياسيني.
مليار دوالر    52سوء إدارة وفساد منّظمني ومرتاكمني، فهناك تقارير تشري إىل هنب حوايل   .ب 

الحات  من خزينة الدولة ال يُعرف كيف ُصرفت وال أين تبّددت. يف املقابل، مل حتصل أي إص
 بنيوية يف اإلدارة واملرافق العامة بسبب احملسوبيات ونظام احملاصصة الطائفية. 

انتقال الصراع بني إيران والوالايت املتحدة ج.  
األمريكية إىل األرض اللبنانية، وابلتحديد  
على اجلبهة املصرفية، ما ترّتب عليه حظر 
العقوابت  لبنان حبكم  إىل  الدوالر  قدوم 

على  االقتصادية   واشنطن  فرضتها  اليت 
 النظام السوري وعلى حزب هللا، واهتام بعض املصارف اللبنانية خبرق تلك العقوابت.

 وقف دول اخلليج الدعم املايل واالستثمارات يف لبنان مع تنامي نفوذ إيران يف البالد. د. 
 ة إىل جشع التّجار.التهريب، وخصوصاً الدوالر واملواد الغذائية املدعومة إىل اخلارج، إضافه. 
   جائحة كوروان، وانفجار مرفأ بريوت، الرئة االقتصادية األساسية.و. 
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ولقد تراكم الدين تدرجيياً، وابلتايل خدمة الدين املرتتبة عليه جرّاء الفوائد املرتفعة، تزامناً مع  
انتفاخ فاتورة اإلنفاق احلكومي. وهكذا، ازداد العجز يف ميزان املدفوعات على مّر سنوات من  

لدين العام أكثر النمو املتباطئ، وقطاع مصريف متضّخم مينح فوائد خيالية على الودائع، وجتاوز ا
% من الناتج اإلمجايل احمللي. ومع تراجع احتياطات املصرف املركزي، بدأت مالمح  170من  

االهنيار املتسارع مع أزمة سيولة حادة وشّح يف الدوالر، وفرضت املصارف قيوداً على سحب  
الدوالر وحتويل األموال، وإعالن العجز 

العملة  وخسرت  الديون،  سداد  عن 
قيمتها،  90حنو  اللبنانية   من   %

ووصل ثالثة أرابع اللبنانيني إىل حالة  
للعقول  اهلجرة  ظاهرة  وبرزت  الفقر، 

لبنان   سيؤخر  مما  اخلربات  وأصحاب 
نتيجة   أمنياً  يُنتج انفالاتً  الناجتة عن األزمة قد  لسنوات. كما أن حجم اإلرابكات االجتماعية 

 قد تزيد من حتركات الناس ضد السلطة.شدة احلاجة، وستشّكل أرضاً خصبة لالخرتاقات، كما  

 
 :واقع سياسي مربك .3

 

يعاين لبنان من إشكالية بنيوية أساسية على مستوى تكوين الدولة، ومركز اختاذ القرار واحرتام 
الدستور، كما يعاين يف هذه املرحلة من وجود طبقة سياسية تريد إعادة إنتاج نفسها يف السلطة 

القيام اقتصادية صعبة كان ميكن  الدعم وإجراءات  وبرفع  للقبول أبي حّل  اللبنانيني  هبا   ودفع 
بشكل متدرج ومدروس قبل وقوع األزمة، ومن انعكاسات معركة رائسة اجلمهورية القادمة وسعي 
الطائف   اتفاق  على  االنقالب  حماوالت  ومنها  الوسائل  بشىت  لصاحله  حلسمها  ابسيل  جربان 
والسعي للعودة إىل الرئيس صاحب الصالحيات الواسعة ابملمارسة وإال فالتسويق للفدرالية. وأييت  
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التسوية  وصول  قبل  املراوحة  فرتة  من  االستفادة  املختلفة  األطراف  حماولة  إطار  يف  ذلك  كل 
 اخلارجية املنتظرة لتكريس مكتسبات أو لتثبيت أو تعديل موازين القوى.

 التفكك السياسي: .أ
تعاين مجيع األحزاب املشاركة يف السلطة بدرجات     

متفاوتة من تراجع الثقة الشعبية فيها، ومن تفكك  
مكوانهتا. كما   بني  املتبادل  واحلذر  التحالفات 
تعاين من غياب وضوح الرؤية ابملآالت، واهتزاز  
القناعة ابلنظام السياسي وتزايد الدعوات لتعديله، 

للسيناريو األم أغلبها  يزال وتتجّهز  الرغبة ابلوصول للحرب األهلية. ما  ين األسوأ مع عدم 
سلوك هذه األحزاب قائماً على مقاومة التغيري، والسعي إلعادة إنتاج املنظومة بعد أن اهتزت 

حراك   الطائفي 2019/ 10/ 17بفعل  العصب  شّد  مع  الذاتية  املصاحل  أتمني  واستمرار   ،
 والتهويل. 

 ألدوار األخرى:  تراجع الدور السين مقابل صعود ا .ب
السعودية ومن       السياسية  التحول يف  نتيجة  العريب  الظهري  فقدان  السنية من  الساحة  تعاين 

  غياب املرجعية اجلامعة، مما أدى إىل تراجع احلضور السين عموماً، مما يشكل حالة فراغ تغري 
 صناديق بريد. اجلهات األخرى لالستثمار فيها، مما جيعلها عرضة للتوترات، وأن تتحول ل

ابملقابل هناك ترتيبات بينية يف إطار املكّون الشيعي تنظّم أّي خالف داخله، واستثمار لدور      
اإليراين يف   الدور  بتصاعد  متمّثل  اإلسرائيلي، وغطاء خارجي  الكيان  والصراع مع  السالح 

 املنطقة.
مسيحي مستقل عن  كما يالحظ على مستوى املكّون املسيحي مالمح تشكيل حضور      

حزب هللا، من خالل دور متقدم للبطريرك املاروين يف ذلك؛ والذي قام بطرح مذكرة احلياد  
اليت ترتكز على: عدم دخول لبنان يف أحالف، وامتناع أي دولة إقليمية أو دولية عن  
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التدخل يف شؤونه، وتعاطف لبنان مع قضااي حقوق اإلنسان وحرية الشعوب وال سّيما  
منها، ومنها الدفاع عن حّق الشعب الفلسطيين، وتعزيز الدولة اللبنانية لتكون قوية    العربية 

امللفات   ومعاجلة  الداخلية،  ووحدهتا  وعدالتها  وقانوهنا  ومؤسساهتا  جبيشها  عسكرايً 
 احلدودية مع الكيان الصهيوين وسورية. 

 احلراك الشعيب: ج. 
السياسات       تؤّدي  أن  املتوقع  من  لقد كان 

الغضب   انفجار  إىل  والفساد  االقتصادية 
الشعيب املرتاكم منذ سنوات. وهذا ما حصل  

الضريبة    2019/ 10/ 17يف   زايدة  قرار  بعد 
" الذي مينح خاصية االتصال اجملاين، لتأمني  WhatsAppعلى مستخدمي تطبيق "واتسآب 

 واردات إضافية للخزينة املفلسة.
استمر هذا احلراك الشعيب ضّد السلطة ألشهر عدة، وشّكل صرخة مدّوية لوضع حّد حلالة      

األطر  إليه، خارج  ما وصلت  إىل  األمور  أوصل  الذي  احملاصصة  ولنظام  املستشرية  الفساد 
توقف   مث  واملناطقية.  والسياسية  الطائفية 

جائحة كوروان   تفشي  بعد  -Covidاحلراك 

جم أقل، بعد االنفجار ، ليتجّدد، ولو حب19
، لكنه  2020/ 4/8اهلائل يف مرفأ بريوت يف  

 فشل يف تغيري املسار االحنداري يف البالد. 
املشهد،       وضبابية  وجائحة كوروان،  املعيشية،  األزمة  نتيجة  حاد  بشكل  احلراك  تراجع  ولقد 

الرتاجع أدى إىل واالخرتاقات اليت حصلت يف جسمها والتوظيف السياسي يف بعضها. هذا  
فشٍل مرحلٍي مع بقاء نواة النظام، أو ما يسّمى املنظومة العميقة، اليت أعلن احملتجون أهنم 
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سيسقطوهنا هبدف إنشاء سلطة جديدة على أنقاضها بعد إجراء انتخاابت مبكرة من قبل 
 حكومة انتقالية حمايدة. 

متّكنها من إنتاج قيادات تقود   وهناك عدة أسباب رئيسية أفشلت هذا احلراك أبرزها: عدم   
الناس، وجناح األحزاب يف اخرتاق صفوف املنتفضني، وتشّتت الرؤى واألهداف وأجندات  
اجملموعات اليت مل تتمكن من التوحد أو توحيد رؤاها، وأتثري التدخالت اإلقليمية والدولية  

 حتريضاً يف مسارات احلراك الشعيب. 
 رنسية:انفجار املرفأ واملبادرة الفد. 
، وقع انفجار مرفأ بريوت الذي ُعدَّ 4/8/2020يف      

االنفجارات يف العامل. وقد      واحداً من أعنف وأكرب
ماكرون  إميانويل  الفرنسي  الرئيس  إثره  على  توجه 

Emmanuel Macron    إىل بريوت، وخاطب الناس
السياسية  السلطات  وطالب  مسبوقة،  غري  بعاطفة 
القانون   لدولة  ابلنسبة  تعهداهتا  واضحة حول  أبجوبة 
 والشفافية واحلرية والدميوقراطية واإلصالحات الضرورية.

عاد ماكرون إىل بريوت يف األول من أيلول/ سبتمرب ليلتقي ابلقوى السياسية األبرز واألكثر     
أتثرياً حيث أطلق مبادرته، ودعا إىل تشكيل حكومة من اختصاصيني عمرها ستة أشهر،  

 تطبق بنوداً إصالحية، وتنظم انتخاابت نيابية بعد إصالح القانون االنتخايب. 
، فرضت اإلدارة األمريكية عقوابت على كل من علي حسن خليل ويوسف  8/9/2020يف     

ترسيم   ملف  تفعيل  مت  الفرنسية.  فنيانوس، كما  املبادرة  لتُنسف  احملتلة  فلسطني  مع  احلدود 
ُيضاف إىل ذلك تصّلب "الثنائي الشيعي" يف رفض املداورة ورفض السماح ألٍي كان بتسمية  
أي وزير شيعي إال الثنائي نفسه، كما عجزت القوى السياسية عن تشكيل حكومة تواكب 

 إيمانويل ماكرون
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ا أدى إىل أن تصبح اإلصالحات مستبعدة  املرحلة وتُفرمل السقوط احلر الذي تعيشه البالد، م
 جداً قبل االنتخاابت النيابية وقبل هناية عهد رئيس اجلمهورية ميشال عون.  

الفرنسي قصة جناح      الرئيس  الفرنسية من شكلها ومضموهنا، ومل حيّقق  املبادرة  أُفرغت  لقد 
 العتمة والظلمة والظالم واالهنيار. عاملية كما متّّن، ومل يدفع بطوق جناة لتفادي غرق لبنان يف  

 
 : تدخالت خارجية على وقع التقلبات .4

 

إن العالقة بني التناقضات الداخلية واملصاحل السياسية     
يف اإلقليم ليست خفية على أحد، فكثرياً ما تستند  
ما   وكثرياً  داخلية،  قوى  على  اخلارجية  التدخالت 

مناكفاهتا ابلقوى اخلارجية.  تستعني القوى الداخلية يف  
ولقد أدى دخول حزب هللا يف صراعات املنطقة إىل  

 تعقيد املشهد. 
الدور األمريكي: على الرغم من تبّدل أولوايت اإلدارة األمريكية ابجتاه الصراع مع الصني، إال أن   . أ 

ظّل استمرار  الدور األمريكي يف املنطقة يبقى أساسياً يف ظّل مسار صفقة القرن والتطبيع، ويف  
لتقليص   املالية  الضغوط  لبنان مبمارسة  املنطقة. واإلدارة األمريكية مستمرة يف  استنزاف ثروات 

إيران  بينها حزب هللا — أجنحة  بيئة  — ومن  للتمدد إلجياد  الفرصة هلا  إاتحة  بعد مرحلة من 
رحلة االتفاق  م ،  2003تساعد أمريكا على استنزاف وابتزاز أنظمة املنطقة )مرحلة غزو العراق سنة  

نظره وإلضعاف قدرة  2015النووي سنة   املنطقة من وجهة  ترتيب أوضاع  إطار  (، وذلك يف 
اإلقليمية، وللسعي    – الطرف اإليراين على استخدام لبنان كورقة تفاوض يف املفاوضات الدولية 

ستفادة  يف إدخال لبنان يف مسار التسوية مع العدو الصهيوين )ترسيم احلدود البحرية...(، ولال 
 من الغاز والنفط يف مياهه. 
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لبنان من خالل حصار اقتصادي        عالية على  ولقد مارست اإلدارة األمريكية ومتارس ضغوطاً 
متصاعد منذ أكثر من مخس سنوات، كما متارس أيضاً من خالل احلصار االقتصادي عملية  

ه حزب هللا، الذي يسّهل  دفع الناس إىل االختناق والغضب ورفع منسوب التوتر الداخلي يف وج 
هذه املهمة أبدائه املستفز، وإجياد ضغط شعيب يف مواجهة اهليمنة املتزايدة للنفوذ اإليراين وحتميله  

 نتائج الوضع االقتصادي واالجتماعي والعزلة السياسية. 
منطلق إدارة    دّ لبنان من أهم مناطق النفوذ اإليراين خارج إيران، وهو يع  دّ الدور اإليراين: يع .ب 

مناطق النفوذ والتأثري يف كل املنطقة العربية. وقد شكل األداء املقاوم للعدو الصهيوين لفرتة  
من الزمن رافعة استثنائية للمشروع اإليراين يف املنطقة عموماً ويف لبنان على وجه اخلصوص،  

راط يف مسارات النزاعات ذات الطابع الطائفي يف سورية واليمن والعراق وسواها  إال أن االخن
من املناطق استنزف الرصيد الكبري الذي مت بناؤه على مدى سنوات طوال ووضع إيران ومن 

خالهلا حزب هللا يف خانة املواجهة مع عموم  
الساحة السنية يف املنطقة، ابإلضافة إىل أن  

داخل   السالح  اللبنانية  استخدام  الساحة 
لتقوية النفوذ أدى إىل جعله عنواانً لالنقسام 

 بعد أن كان حمل إمجاٍع وطين.
متتلك إيران الكثري من أدوات القوة والنفوذ يف لبنان انطالقاً مما سبق ذكره، وهي سرتّكز على      

للتسوية اليت أتمني صمود منظومة نفوذها للفرتة اليت تعتربها ذروة الضغط األمريكي للوصول  
ال بّد منها، حىت ولو أدى ذلك إىل إيقاع لبنان أبكمله حتت وطأة "املدحلة" األمريكية،  

خالل الفرتة املذكورة ابإلضافة إىل حماولة امتالك أوراق تفاوض إضافية وغالباً على    وستعمل
 حساب جهات أخرى قد تكون الساحة السنية من بينها.  
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ال  ج.   الذي  الروسي  ذاتية  الدور  أوراقاً  لبنان  يف  ميتلك 
للنفوذ، ويعتمد، يف إطار الصراع على الغاز والنفط،  
حة، مع   على حاجة األطراف املتصارعة إىل قوة ُمرجِّّ
األطراف   بعض  قبل  من  به  استعانة  حمطات  وجود 

سليمان فرجنية( ومبادرة عودة السوريني اليت    – التيار الوطين احلر    – )التقدمي االشرتاكي  
 ت. تعطّل 

الدور األورويب، ال سّيما الفرنسي، ال ميكن فصله ابلكامل  د. 
اخلصوصيات لدى    عن املسار األمريكي، مع وجود بعض 

بعض دوله، خصوصاً فرنسا، إال أهنم ال ميتلكون أدوات  
يف   حمصورة  اهتماماهتم  تبقى  لذلك  ووازنة،  مستقلة  أتثري 

ذي يتطلع إىل أتمني بعض املصاحل االقتصادية،  بعض املبادرات اليت تُبقي حضورهم الديبلوماسي ال 
 وهم يستندون يف الغالب على مقولة محاية األقلية املسيحية. 

دور الكيان الصهيوين غري منفصل عن املسار األمريكي، وهو يسعى لتأمني أطماعه ابلنفط واملياه  ه.  
ك السياسي، واالستفادة من  اللبنانية، وإجياد حّل لقدرة حزب هللا الصاروخية، وترّقب حالة اإلراب 

 حالة الفوضى يف لبنان ملزيد من اإلشغال الداخلي حلزب هللا. 
دور دول الثورة املضادة يف تسويق مسار التطبيع حتت شعار مواجهة التمدد اإليراين يف املنطقة،  و.  

والقوى    واستهداف أي حالة شعبية إصالحية، وحماولة إرابك حزب هللا أو على األقل استنزافه هو 
 السنية اإلسالمية يف صراع بينهما ال أفق له. 

الدور الرتكي ما يزال حمصوراً برصد اخلارطة اللبنانية وتطورات  ز.  
األمور فيها، ومساعدات اجتماعية حمدودة ال سّيما للبنانيني  
الرتكمان، وعدم التدّخل يف تفاصيل الشأن اللبناين مراعاة  

   ؤثرة يف لبنان. لتوازانت مصاحلها مع الدول امل 
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 :أهم مساحات التوتر احلالية وانعكاساهتا .5
 

اإلدارة أ.   تسعى  حيث  النيابية،  االنتخاابت 
األمريكية إىل اخلروج من االنتخاابت النيابية  
ترسيم   جلهة  طروحاهتا  مع  تتواءم  أبغلبية 
والتطبيع يف   التسوية  ومسار  البحرية  احلدود 
املنطقة، بينما يسعى حزب هللا للحفاظ على 

له   تتيح  واليت  حالياً  هبا  يتمتع  اليت  األغلبية 
ة سياسية وتسّهل عليه مترير توجهاته وتوجهات احملور الذي ينتمي إليه، كما  هامش مناور 

تسعى األحزاب السياسية إىل تثبيت حضورها وتعزيزه يف ظل طروحات التغيري الشعيب اليت  
 . 2019تشرين األول/ أكتوبر  17ُتطلق منذ حراك 

التوترات األمنية املتنقلة جغرافياً واملتنوعة حجماً واليت تتعدد أهدافها لتشمل زايدة االحتقان  ب.  
احمللي يف وجه احلزب نتيجة أدائه املرتاكم من جهة، والضخ اإلعالمي املوّجه من جهة أخرى،  

،  2008/ 5/ 7وصناعة أزمات تتيح حتقيق مكتسبات على غرار اتفاق الدوحة بعد أحداث  
د إرابكات تصرف النظر عن حالة االحتقان يف وجه احلزب؛ وآخر منوذج على ذلك وإجيا

من  جمموعة  خالهلا  من  وأُرسل  وسياسية،  قضائية  مواجهة  شهدت  اليت  الطيونة  أحداث 
يف   املراوحة  مرحلة  يف  قوة  واستعراض  القادمة،  النيابية  األغلبية  على  للمراهنني  الرسائل 

 عصب من القوى املختلفة.مفاوضات امللف النووي، وشد ال
 صراع اهليمنة على مؤسسات الدولة وهتميش دورها وعلى رأسها اجليش والقضاء.ج. 

 

السياسي   االستعصاء  حالة  تصاعد  التوترات  هذه  انعكاسات  وتزايد    –أهم  االقتصادي، 
وغري ذلك،  مؤشرات اهنيار الدولة من أزمة حمروقات وكهرابء وطبابة ومواصالت وخبز وإدارات  

وتطور دينامية الفوضى يف الشارع واستثمار األجندات السياسية واألمنية يف ذلك، وتزايد التأزّم  
 الداخلي نتيجة تدويل األزمة اللبنانية. 
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 : اثنياً: أهم املخاطر والسيناريوهات احملتملة
 

أو   منفصلة  تكون  قد  اللبنانية  األزمة  لتطّور  حمتملة  سيناريوهات  عدة  سنقوم  هناك  متوازية، 
 ابستعراضها لنخلص يف النهاية إىل السيناريو املرّجح. 

نظراً للوضع احلرج الذي متر به البالد واحتمال   .1
االهنيار، قد يستعد الساسة للقيام إبجراءات  
صعبة ملنع االهنيار االقتصادي للبالد، والبدء  
إبعداد خطة لتحقيق االستقرار يف االقتصاد،  

السيولة وأخذ قروض فورية من  والسيطرة على  
 صندوق النقد الدويل وتوفري الفرصة إلقامة االنتخاابت النيابية. 

استمرار الوضع الراهن مع ازدايد الضغوط الداخلية واخلارجية، وعدم التوصل إىل حلول سريعة،   .2
صادية  واحتمال أتجيل االنتخاابت النيابية، ما قد يؤدي إىل مزيد من تدهور األوضاع وفوضى اقت 

ومالية ومعيشية وإجتماعية وأمنية، ويدفع البالد حنو تقسيم واقعي، حبيث تعجز األجهزة العسكرية  
واألمنية عن معاجلة األوضاع وتنهار مؤسسات الدولة، ويتوىّل كّل فريق سياسي أو حزيب إدارة  

خاطر كبرية يف  املناطق اليت يشرف عليها. وهذا هو السيناريو هو األخطر، ألنه سيعرض البالد مل 
ظّل اهنيار احلكومة املركزية وترك احلدود مفتوحة أمام الالجئني للتحرك داخل وخارج أورواب، وقد  
تنتقل الفوضى إىل دول أخرى ويتم حتريك خالاي إرهابية، وقد يشكِّل ذلك بداية لنزاع إقليمي  

 أوسع. 
األمن   .3 جملس  عن  دويل  قرار  صدور 

وفقاً للبند  لفرض وصاية دولية على لبنان  
القرار   غرار  على  أو  1559السابع   ،

لتغطي   اليونيفيل  قوات  مهمة  توسيع 
احلدود السورية، وهو أمر مستبعد ألنه  
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يتطلب عدم حصول فيتو من روسيا أو الصني ابإلضافة إىل عدم توفر القدرة العملية لتطبيق هذا  
 نان. القرار وإرسال القوات الدولية دون حصول مواجهات عسكرية يف لب 

حصول عدوان عسكري إسرائيلي على لبنان يؤدي إىل نزع سالح حزب هللا، ويكون هذا العدوان   .4
ويؤدي إىل تدمري لبنان. وعلى ضوء ذلك يتم تغيري    2006أقسى بكثري من عدوان متوز/ يوليو  

. وهذا السيناريو  1982الوضع السياسي الداخلي مبا يشبه ما جرى بعد عدوان حزيران/ يونيو  
ب جداً أيضاً بسبب عدم قدرة اجليش اإلسرائيلي على حسم املعركة وعدم توفر أوضاع داخلية  صع 

 وإقليمية ودولية هذه األايم حلصوله. 
اإليرانية والوصول إىل اتفاق حول امللف النووي اإليراين وامللفات    – تطور املفاوضات األمريكية   .5

ا دور حزب هللا يف لبنان. ما قد يساعد يف الوصول  األخرى املتعلقة ابلدور اإليراين يف املنطقة ومنه 
إىل تسوايت سياسية يف لبنان ودول أخرى يف املنطقة. هذا السيناريو قابل للحصول، لكّنه حيتاج  
إىل وقت طويل، ومن غري الواضح إذا كانت النتائج إجيابية، وإمكانية الوصول إىل حلول سريعة.  

حتول الدولة اللبنانية لغنيمة للطرف األقوى واألكثر متاسكاً،  كما أن هذا السيناريو يتضّمن خماطر  
 على حساب املكوانت األقل حضوراً. 

تشديد   .6 خالل  من  األمريكية  الضغوط  تزايد 
اليت   اللبنانية  الورقة  إلضعاف  املايل  احلصار 
يسعى املفاوض اإليراين الستخدامها، ابإلضافة  

البحرية بني  إىل الضغط يف ملف ترسيم احلدود  
لبنان وفلسطني احملتلة، مع الرتكيز على الوضع  

األمين واحلفاظ على االستقرار، وتعزيز العالقات األمريكية اللبنانية، واحملافظة على احتكار الشبكة  
احلاكمة للسلطة، ومتابعة مواجهة دور حزب هللا وعالقته إبيران، وحماولة تغيري ميزان األغلبية يف  

نيابية القادمة. ولقد فشلت الوالايت املتحدة وفرنسا حىت اآلن يف دفع التكتالت  االنتخاابت ال 
 السياسية اللبنانية النافذة إىل تشكيل حكومة تكون هلا هذه التوجهات. 
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سيناريو املشروع السياسي واالقتصادي واألمين البديل، والدفع إىل تشكيل حكومة تؤيّدها   .7
ه شرقاً، للتعاون اقتصادايً مع سورية والعراق وإيران وروسيا  أكثرية نيابية، تعتمد سياسة التوج  

ومشتقات  دواء  من  اللبناين  للداخل  اإليرانية  املنتجات  استدراج  جتلياته  وإحدى  والصني، 
 نفطية.

تالعب ابلنظام وتزايد طرح الفيدرالية نتيجة شعور   .8
بعض األطراف أبن ميزان القوى احلايل لصاحلها  

نص  مع  يتناسب  على  وال  التأثري  ميزان  من  يبها 
القرار، وابلتايل فمن مصلحتها تكريس مكتسبات  
للتسوية   الوصول  قبل  الضائع  الوقت  يف  إضافية 

نتيجة    – الدولية   أخرى،  جهة  ومن  اإلقليمية. 
تصاعد التربم من هيمنة حزب هللا على القرار اللبناين بفعل فائض القوة، وابلتايل تصاعد الدعوة  

 خلص من هذه اهليمنة. للفيدرالية للت 
 

ويبدو من حالة االستعصاء السياسي احمللي والتقلبات اخلارجية، أن السيناريو املرّجح سيناريو  
 مرّكب من:

استمرار الوضع الراهن مع مزيد من تدهور األوضاع االقتصادية واملعيشية واألمنية، مع بعض   •
 اإلجراءات التخفيفية على مستوى االختناقات املعيشية مبا مينع اإلهنيار الشامل. 

استمرار اإلدارة األمريكية ابلسعي لتغيري موازين القوى السياسية من خالل االنتخاابت النيابية   •
مة، وحتشيد رأي عام رافض ملمارسات حزب هللا، والدفع لرتسيم احلدود البحرية اجلنوبية،  القاد

 مع وجود خطر أتجيل االنتخاابت نتيجة ختوف بعض قوى السلطة من نتائجها. 
انتظار تطور مفاوضات امللف النووي والوصول إىل اتفاق حوله وحول امللفات األخرى املتعلقة   •

ا اإليراين يف  إىل ابلدور  الوصول  يساعد يف  قد  ما  لبنان،  دور حزب هللا يف  ومنها  ملنطقة، 
   تسوايت سياسية يف لبنان ودول أخرى يف املنطقة.
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 :اثلثاً: مسارات احللول الضرورية
 

أمام تعقيدات املشهد اللبناين وتعدد السيناريوهات واملخاطر احملتملة، فإن مسارات احللول  
ومسارات   اقتصادية،  ومسارات  لتشمل مسارات سياسية،  متعددة  تكون  أن  ينبغي  أيضاً  هي 

 إصالحية.  
 :املسارات السياسية .1

 

 املسار الدستوري يف التغيري: .أ
متعّدد      بلد  يف  مصلحة  العصبيات  ال  خلف  ابلتمرتس  فيه  الزعماء  يقوم  الطوائف كلبنان، 

الطائفية واملذهبية للحفاظ على زعامتهم، ابعتماد املنطق الثوري الشامل. فالدخول يف عملية 
تفكيك املؤسسات الدستورية إلعادة تركيبها قد يوصل إىل حجم من الفوضى قد ال يسمح  

تدعي رعاية خارجية، كاملة على غرار احلرب األهلية إبعادة تركيبها إال بعد احرتاب داخلي يس 
اليت أنتجت اتفاق الطائف، مما يسلب اللبنانيني إمكانية القرار الذايت يف شكل دولة املواطنة  

 اليت يسعون إليها. 

من هنا فإنه من األنسب اعتماد خيار املسار الدستوري يف التغيري من خالل انتخاابت نيابية     
اللبنانيني من خالل صناديق االقرتاع، وتكوين  تسمح إبعادة ت السلطة ومعرفة خيار  كوين 

كتلة من خارج اصطفافات أحزاب السلطة أو أصحاب الوالءات اخلارجية، وانتخاب رئيس  



 17 الزيتونة للدراسات واالستشارات مركز 

مجهورية من خارج املنظومة ملهم للجماهري، ومساعد على استعادة ثقتها ابلدولة. كّل ذلك 
 حتت ضغط ورقابة املواطنني.

مستوى  إنّ     حىت  الدولة  إرابك  إىل  الضغط  عملية  يف  الوصول  عدم  إىل  يؤدي  اخليار  هذا   
إسقاطها، أو ضرب حضورها مفهوم وحضور الدولة كدولة يف أي قطاع أو منطقة وإعادة 
بناء مؤسسات وإدارات الدولة على أسس صحيحة سواء إبصالحها أو إبعادة هيكلتها وفق 

 عزل ملنطقة عن أخرى أو فدرلة، بل اإلصرار على البعد  برانمج ومشروع واضحني، ورفض أيّ 
لكّل  جامعان  مفهومان  ومها  والعدالة،  النزاهة  مفهوَمي  على  واالجتماع  اجلامع،  الوطين 

 اللبنانيني. 
 بناء حتالف أو ائتالف بناء دولة املواطنة واملؤسسات: .ب
على     الرتكيز  اللبنانيني  مصلحة  من 

اجلامعة   اإلطالق  القضااي  على  وأمهها 
وما  واملؤسسات  املواطنة  دولة  بناء 
واعتماد   ومساواٍة،  عدالٍة  من  تشمله 
الكفاءة بدالً من احملسوبية واحملاصصة،  

وأركان النزاهة كاستقاللية القضاء وحماربة الفساد واستعادة التوازن املايل من خالل استعادة 
وق اإلنسان على املستويني األمين والقضائي. األموال املنهوبة، وإمناء عادل، وأتكيد على حق

كما أن من مظاهر دولة املواطنة واملؤسسات احرتام الدستور وعدم حتويله إىل وجهة نظر،  
والتكامل بني املؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، دون أن يكون تكاملها سبباً لتغييب  

 لشلل احلياة الدستورية، وتسخريها لصاحل  دور املؤسسات الرقابية، أو أن يكون تنازعها سبباً 
 املواطن وليس لصاحل األحزاب.

أمام هذا اهلدف اجلامع لكثري من اللبنانيني، يصبح من الضروري إطالق عملية إنشاء حتالف     
لبناء دولة املواطنة واملؤسسات، يتوسع تدرجيياً ليشكل كتلة حرجة تتيح اخلروج من خطاب  
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ال الطائفي  العصب  النخبة احلاكمة لضمان استمراريتها ولو على حساب شد  تعتمده  ذي 
وحدة البلد واستقراره؛ والدخول يف مناخ شعيب ضاغط ابجتاه اإلصالح، جيتمع من خالله  
أكرب قدر من اللبنانيني على جمموعة من العناوين أمهها بناء اهلوية الوطنية اجلامعة، واستكمال  

اخلروج ظاهرة  ورفض  الطائف،  وإصالح    تطبيق  الفساد  وحماربة  اجملتمع،  على  املسلح 
 املؤسسات، وحتييد لبنان عن صراعات احملاور. 

إن قيام مثل هذا التحالف يضع اجلميع أمام جمموعة من التحدايت أمهها اعتماد احلوار بني     
خمتلف املكوانت، وليس التصعيد املتبادل وقيادة البلد إىل انفجار قد يطيح بكل شيء، كما  

أّي  ي التهور، ابإلضافة إىل عدم عزل  أو  التحدي  أو  االستقواء  التخلي عن منطق  قتضي 
 مكون سياسي يف البلد. 

 مسار جتنيب لبنان انعكاسات الصراعات اخلارجية وصراعات احملاور:ج. 
ليس من مصلحة لبنان واللبنانيني أن يتحّول لبنان إىل ساحة من ساحات توجيه الرسائل      

الدويل وال أن يكون جزءاً منه. وابلتايل فإنه من املصلحة    –املتبادلة يف إطار الصراع اإلقليمي  
أن يتنّبه اللبنانيون إىل حماوالت أطراف هذا الصراع جلرّه إىل أن يتحّول إىل صندوق بريد يوجه  

. هذا  من خالله كل حمور رسالة للمحور اآلخر، وهذا ما ظهرت عالماته يف االايم األخرية
املسار ال يؤثر ابملقابل على انتماء لبنان العريب والقضااي العربية اليت عليها إمجاع؛ وابلتايل حيّتم  

 عدم استخدامه كساحة لتصفية احلساابت، أو توتري عالقاته العربية لصاحل حماور أخرى. 
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 مسار مواجهة التطبيع املباشر أو غري املباشر:  د. 
على     املسار  هذا  مصاحله  يقوم  حتقيق  إىل  يهدف  الذي  األمريكي  املشروع  أن  إىل  التنّبه 

االقتصادية وأمن الكيان الصهيوين، يعمل على تنفيذ مراحل صفقة القرن ومن بينها التطبيع  
مع الكيان الصهيوين، وهي أهداف مرفوضة جيب عدم التماهي معها، دون أن يعين ذلك 

 دافه اخلاصة يف التوّسع والنفوذ.إقحام لبنان يف احملور املضاد الذي له أه
الدولية        احملاور  صراعات  عن  لبنان  حتييد  أبّن  الوعي  نشر  على  يقوم  ال    –كما  اإلقليمية 

ينسحب على املوقف من الصراع مَع العدو الصهيوين، إذ هو صراع يتعلق بتهديد وجودي  
 للبنان ويرتبط بقضّية عادلة هي القضّية الفلسطينية.

ابإلضافة إىل الدفع العتماد اسرتاتيجية      
دفاعية للدولة اللبنانية تقوم على تطوير  
بنيته   وحتديث  القتالية  اجليش  قدرات 
وإبقائه   الوطن،  عن  للدفاع  العسكرية 
عن  واالمتناع  جامعة،  وطنية  مؤسسة 

ن  إدخاله يف التجاذابت السياسية أو زّجه يف معارك البعض أو اآلخرين، وإجياد صيغة تؤم
توازن الرعب مع العدو الصهيوين، وتعمل على حترير األرض واملياه، واالستفادة بذلك من 

 قدرات وخربات املقاومات املختلفة اليت مرت على لبنان. 
رسالة يف  ه.   أو  تفاوض  واإلرهاب كورقة  التطرف  ملف  استثمار  دون  للحؤول  الثغرات  سد 

و  الفكرية  احلوارات  خالل  من  املنطقة،  املمارسات  صراعات  ووقف  الشباب،  مع  العلمية 
التعسفية والتوقيفات العشوائية وما يرافقها من تنكيل أو تعذيب، واحرتام حرية التعبري وعدم 
قمع الفكر املخالف ما دام يعرب عن نفسه حتت سقف القانون والنظام العام، وعدم التوسع 

وو  والربيء،  املتهم  االعتقاالت  لتصيب  ابلشبهة  وعدم  ابملالحقات  املوقوفني  تعذيب  قف 
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حماكمة املدنيني أمام احملاكم العسكرية، وأخرياً اعتماد سياسة تنموية تستنقذ شبابنا من براثن  
 التطرف حتت ضغط الفقر وانسداد األفق املعيشي. 

 
 :املسارات االقتصادية .2

 

 متوازيني:املعيشية على مسارين  -ال بّد من وضع خطة للتعامل مع األزمة االقتصادية 
من خالل جمموعة من التحفيزات  مسار الصمود   .أ

والنقدية   االقتصادية  واإلجراءات  املالية 
مع  املفاوضات  إدارة  وحسن  واالجتماعية، 
صندوق النقد الدويل مبا يؤمن القدرة على دعم 

املواطن واستعادة التوازن املايل، وضبط التهريب  
 عرب احلدود.

خالل استعادة األموال املنهوبة، وإعادة النظر يف السياسات من  مسار التعايف االقتصادي   .ب
وختفيف  اهلدر  ووقف  اإلنتاجي،  االقتصاد  إىل  الريعي  االقتصاد  من  ابالنتقال  االقتصادية 
العجز يف امليزانية العامة، وإعادة هيكلة القطاع العام وترشيقه، واعتماد آلية تعيني املوظفني 

ذات األولوية، وتفعيل الال مركزية اإلدارية. كما ميكن وضع وفق الكفاءة، وتنشيط القطاعات  
ابلدولة   ثقتهم  استعادة  مقومات  أتمني  بعد  اللبنانيِّّني"،  "املغرتبني  من  لالستفادة  خطة 

 وسياساهتا االقتصادية، وتشجيعهم على االستثمار يف بلدهم األصلي. 

 
 : املسارات اإلصالحية .3

 

نطالقاً من أن جزءاً كبرياً من األزمة اللبنانية هي أزمة فقدان الثقة مبنظومة إدارة البلد نتيجة غياب  ا 
احلوكمة واحلكم الرشيد، فإن احللول اجلذرية ال بّد أن تشمل سلسلة من اإلجراءات اجلذرية على  

الناظمة والرقابية، وتطبيق  مستوى استقاللية القضاء، وتفعيل اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد واهليئات  
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قانون حّق الوصول للمعلومات، ورفع السريّة املصرفية عن اللبنانيني املقيمني، ال سّيما املوظفني والعاملني  
يف القطاع العام، وإطالق عملية استعادة األموال املنهوبة انطالقاً من قانون اإلثراء غري املشروع، والتدقيق  

ت املصرف املركزي، وإعادة صياغة دور املصارف لتتحول إىل ممول  يف حساابت الوزارات وحسااب 
 لالقتصاد االنتاجي واالبتعاد عن السياسات القائمة على الفوائد اليت أرهقت املالية العامة. 

 
 : اخلالصة

 

ينجرف لبنان وراء التجاذابت الدولية ىف حني أنه يعاين سياسياً واقتصادايً وهو غري مستعد  
ملواجهة أزمات الداخل أو تدخالت اخلارج ما جيعل املآالت اللبنانية حمدودة، إما التخلص من  
منظومة الفساد وسوء اإلدارة داخلياً والنأي ابلنفس عن التجاذابت اإلقليمية والدولية خارجياً،  

 أو الذهاب إىل السيناريو األسوأ ابلفدرلة أو االحرتاب الداخلي.
بح األولوية حلماية لبنان  من هذا املنطلق، تص

التأثري  على  القدرة  وزايدة  انحية،  من  كبلد 
للمنادين بدولة املواطنة واملؤسسات على حساب 
عدم  من  ننطلق  وأن  ابلطائفية،  املستثمرين 
من  ابلكامل  هو  احلل  أن  لفكرة  االستسالم 
اخلارج وأنه ال مفر من انتظار التسوية اخلارجية،  

الذات واحللول اليت بل توظيف حالة البحث عن  
متر هبا مجاهري خمتلف املكوانت لدفع النخبة احلاكمة للتنازل والعمل بشكل احرتايف إلنقاذ لبنان،  

 وهم جزٌء منه، بعد أن أهنكه تضارب مصاحل الطوائف والرائسات. 
لفكرة دولة   توافر رغبة شعبية مؤيدة  ليس ابملستحيل ىف ظّل  يبدو صعباً، ولكنه  قد  األمر 

اطنة، الىت ال مكان فيها للمحاصصات املبنية على الطائفية. ويقتضي الدفع ابجتاه مسارات املو 
متعددة: مسار إعادة البناء السياسي والدستوري للدولة، ومسار اإلصالح االقتصادي وتنفيذ  
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برانمج إنقاذ حقيقي، ومسار تنفيذ إصالحات جذرية ابجتاه احلوكمة واحلكم الرشيد، ابإلضافة  
سار احلفاظ على االستقرار الداخلي، ولكل مسار خطة عمل جيب أن تتوافق وتطلعات  إىل م

 الشعب اللبناين الذي ابت ينزف يف انتظار احلل.

لقد كشفت حالة االستعصاء األخرية فيما خيص تشكيل حكومة جديدة عن مكامن خلل  
منه، ترتبط مبسألة العالقة  بنيوية وخطرية نتجت عن جتاوز دستور الطائف وعدم تطبيق جوانب  

امللتبسة بني طوائف ومذاهب وفئات اجملتمع اللبناين، ومصاحلها ورؤاها املتناقضة حيال سياسات  
والغرب،  العريب واإلسالمي،  احمليط  العالقة مع  فيما خيص  الداخلية واخلارجية، وحتديداً  البالد 

 اإلسرائيلي. –واملوقف من الصراع العريب 
 

ومهم من وعليه،  فإنه  املقبلة،  الفرتة  خالل  لبنان  سيشهده  الذي  السيناريو  طبيعة  ا كانت 
األجدى للقوى اللبنانية املختلفة، ومن ضمنها جمموعات احلراك الشعيب، أن تعتمد لغة احلوار  
املعّمق واملفتوح فيما بينها حول القضااي اجلوهرية، مثل هوية لبنان ومصري اتفاق الطائف وإلغاء  

السياسية وعالقة لبنان مع حميطه، واالسرتاتيجية الدفاعية للبالد، والسياسات االقتصادية  الطائفية  
واالجتماعية واإلمنائية املستقبلية، واليت جيدر أن تكون عادلة ومتوازنة، للخروج من األزمة احلالية  

ل لبناء  ومحاية لبنان من أي هزّات أو انتفاضات أخرى. فالتوافق حول قواسم مشرتكة هو السبي
إراداهتم  اجتمعت  ما  إذا  واملعنوية  املادية  النهوض  مقّومات  اللبنانيني كل  ولدى  حقيقي،  بلد 

 وطاقاهتم، بعيداً عن التأثريات والضغوط اخلارجية أايً كان مصدرها.


