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اتفاق الطائف بعد ربع قرن على �إعالنه

فوز نداء تون�س
} حميدي العبدالله
النتائج النهائية ألول انتخابات تشريعية بعد خلع الرئيس التونسي
زين العابدين بن علي عام  2011أنهت سيطرة حزب النهضة وهو الجناح
التونسي لجماعة «اإلخوان المسلمين» على الحكومة التونسية ،وفاز في
المرتبة األولى حزب «نداء تونس» ،وهذا الحزب هو امتداد للحزب الذي
حكم تونس منذ االستقالل وحتى اآلن ،وتناوب على زعامته الحبيب
بورقيبة وزين العابدين بن علي.
وأظهرت النتائج فارقا ًكبيرا ًبين ما حصل عليه حزب «نداء تونس» وبين
ما حصلت عليه حركة النهضة ،وهذا الفارق الذي يتجاوز ( )8نقاط يوضح
حدود شعبية حركة النهضة في تونس التي لم تحصل إال على نسبة 31%
من أصوات الناخبين ،أي أقل من ثلث األصوات ،ومستوى التأييد الذي ال
يزال يحظى به الحزب الذي يشكل امتدادا ً لحزب الحبيب بورقية وزين
العابدين بن علي ،فما هي األسباب التي أدّت إلى هذه النتيجة؟
ال شك أنّ هناك أسبابا ً جوهرية كان لها تأثير كبير على آراء الناخبين،
وهي التي صاغت النتائج في انتخابات ال يمكن الطعن بنـزاهتها ،وهذا ما
أق ّرت به حركة النهضة ذاتها ،عندما اعترفت بأنها حلت في المرتبة الثانية
بعد «نداء تونس».
السبب األول ،تجربة حكم النهضة وشركائها في تونس .فهذه التجربة
أي أمل بتحسين أوضاعه،
لم تكن مبشرة ولم تحمل للشعب التونسي ّ
بل يمكن االستنتاج ببساطة ووضوح أنّ الوضع في تونس في ظ ّل حكم
حزب النهضة شكل خطوة إلى الوراء بالمقارنة مع ما كان عليه الحال في
عهد الرئيس زين العابدين بن علي رغم ك ّل ما صاحب حكمه من انحرافات
وف��س��اد وت��س��ل��ط ،فالفوضى واإلره�����اب وتقهقر االق��ت��ص��اد ووصاية
السمات التي ميّزت الوضع في تونس طيلة حكم حزب
دولة قطر كانت ّ
النهضة والترويكا التي شاركته في الحكم ،كما أنّ حال ًة من الالاستقرار
السياسي سادت طيلة السنوات األربع الماضية ،وبديهي أنه في ظ ّل مثل
هذه الحصيلة من الصعب على غالبية الشعب التونسي التي تجدّد الوالء
لهذه المجموعة التي حكمت تونس في السنوات األربع الماضية ،وسواء
كان حزب «نداء تونس» موجودا ً أم ال ،فإنه من المستحيل أن يعيد الشعب
التونسي انتخاب مجموعة فشلت في إدارة تونس على نحو رشيد يرقى
حتى إلى مستوى حكم زين العابدين بن علي.
السبب الثاني ،ال شك أنّ جهاز الدولة كان أقرب إلى حزب «نداء تونس»
منه إلى حركة النهضة وشركائها ،فهذا الجهاز نما وترعرع في عهد حزب
«نداء تونس» وهناك تداخل مصالح مشتركة بينه وبين الجهات التي تمثل
القاعدة االجتماعية واالقتصادية لهذا الحزب ،ومن الطبيعي أن يدعم جهاز
الدولة ،بما له من تأثير حزب «نداء تونس» ،وهذا ما كان.
السبب الثالث ،إذا ك��ان ح��زب النهضة وش��رك��اؤه يحظون بدعم قطر
وتركيا ،فإنّ القوى المناهضة لهم ،وتحديدا ً حزب «نداء تونس» تحظى
بدعم م��ن مصر والسعودية واإلم����ارات ودول ع��دي��دة ال تريد لجماعة
«اإلخ��وان المسلمين»أن تستم ّر على رأس الحكم في تونس ،وبديهي أنّ
ت��وازن الدعم الخارجي للنهضة ولنداء تونس أسقط التف ّوق المحتمل
يصب حصريا ً في مصلحتها.
للنهضة عندما كان الدعم الخارجي
ّ
في ظ ّل مثل هذه الظروف والمعطيات كان من الطبيعي أن يحقق حزب
نداء تونس هذه النتائج.

انتهت في طرابل�س ولم ينته �شيء
} روزانا ر ّمال
إنجاز الجيش اللبناني في طرابلس ،والمعلومات عن األوامر الصارمة التي
ُوجهت إلى العسكريين ،والقرار الكبير المتخذ بالحسم لدى قيادة الجيش
اللبناني من دون اإلصغاء إلى أيّ محاولة من محاوالت عرقلة مه ّمته سياسياً،
ك ّل ذلك أنتج مولودا ً سريعا ً فرض هيبتة وأظهر قدرة الفتة للجيش فاجأت
بالحسم السريع أوالً ،وثانيا ً بالقدرة على مواجهة أشرس أنواع المعارك
وأخطرها في الشمال من دون انتظار الهبات المالية أو العسكرية.
أصبح لدى قيادة الجيش اللبناني بنك معلومات ومخطط كانت المجموعات
اإلرهابية تنوي فرضه كواقع على الشمال وقراه ،وأبرزها اإلمارة اإلرهابية في
قرى يعصون وعاصون وسير الضنية وبقاعصفرين ،وإعالن إمارة في هذه
القرى حيث تصبح ملجأ لمسلحي تنظيم «داعش»و”جبهة النصرة»بهدف ربط
القلمون السورية بالساحل اللبناني ...أما التنفيذ فكان مق ّررا ً بعد شهر...
الحديث عن اإلنجاز األكبر للجيش في لبنان ال يعني انّ ك ّل شيء قد انتهى،
وبالتالي يجب التوقف عند أمرين أساسيّين في هذا اإلطار.
أوالً :إذا كان خطر إنشاء إمارة في الشمال قد زال في المرحلة الراهنة ،فهل
هذا يعني أنّ هدف إنشاء إمارة إرهابية على البحر المتوسط لم يعد مطروحا ً
لدى «داعش»أو «النصرة” ،لتكون منفذا ً أساسيا ً على البحر المتوسط ودوله؟
ثانياً :إذا كان الجزء األخطر من اإلرهابيّين وقع في يد الجيش اللبناني
والجزء المتبقي قيد المالحقة ،كشادي المولوي واسامة منصور ،فإلى أين
انسحب المسلحون الباقون؟ بالتأكيد انّ جزءا ً أساسيا ً منهم يختبئ في
األرجاء؟
انتهت المعركة في طرابلس ولم ينته معها شيء بالتأكيد رغم اإلنجاز
العظيم في القضاء على حلم اإلمارة اإلرهابية في الشمال ،لكن من غير المؤكد
أذا كانت هذه األحالم ستنتعش مجدّدا ً في المستقبل ،خصوصا ً أنها لم تكن
وليدة اليوم وال جاءت بسبب أحداث سورية ،او بسبب مشاركة حزب الله في
القتال هناك ،إنما كانت منذ زمن بعيد ،حيث الك ّل يتذكر خاليا الضنية وأحداث
مطلع العام  2000وأحداث مخيم نهر البارد الشهيرة.
ال يمكن أليّ شيء ان ينتهي طالما اإلرهاب والجماعات المتطرفة موجودة في
المنطقة ،وطالما األزمة السورية قائمة ،وكذلك الحرب على اإلرهاب ،وال يمكن
اعتبار أنه ت ّم القضاء الكامل على أيّ خطر كامن أو داهم ،خصوصا ً أنّ الخاليا
النائمة في طرابلس ال تزال موجودة ،والجيش أكد أنه سيواصل مالحقتها...
صورة أحمد األسير تتك ّرر مجدّدا ً في هروب شادي المولوي وأسامة منصور
وإخوانهم ،والحديث عن أيّ تسوية اليوم في طرابلس هو إهانة للجيش
اللبناني ،ألنّ ما جرى يشبه ما جرى مع أحمد االسير في معركة عبرا في صيدا،
ّ
المذل له وألعوانه ،ولم تكن هناك تسوية أو مساومة على دماء
حيث الهروب
ً
شهداء الجيش تماما كما القرار اليوم...
انتهت في طرابلس ولم ينته شيء ،فالحرب على اإلرهاب مستمرة ،والمعارك
متجدّدة ،والمخاطر أكيدة على لبنان وشماله ،طالما لم يت ّم استئصال اإلرهاب
في سورية والجوار ،وطالما أنّ داعميه ماضون في الوتيرة نفسها واألهداف
والسياسات نفسها في العالم العربي والمنطقة...

«توب نيوز»

مفاج�أة الجي�ش
الكالم عن معركة طرابلس سيستم ّر فترة طويلة قبل أن تتكشف خفاياها
والنتائج التي ترتبت على حسمها.
صحيح أنّ قادة «النصرة»ما زالوا طليقين ،وأنّ قائد «داعش»قيد االعتقال
لكن هذا جانبا ً تفصيليا ً من الصورة ،فأحمد األسير طليق لكن صيدا تخطت
المحنة.
تيار المستقبل في الشمال مناخه أقرب إلى احتضان جسم مسلّح معاد
لسورية والمقاومة والجيش ،وهذا ال يحتاج إلى تأكيد.
البيئة التاريخية للسلفيين متغلغلة في الشمال.
رموز «القاعدة»من عمر بكري فستق والمولوي ومنصور والميقاتي والشهال
وسواهم ...في الشمال يتمركزون.
تاريخ الصدام بين الجيش والمجموعات المتطرفة مركزه الشمال.
أهمية الشمال بكثافته الطائفية ومنفذه البحري وتواصله مع القلمون
السوري عبر ممرات بقاعية تجعل المعركة مختلفة.
التوقيت قبيل موسم الثلوج الذي سيداهم مسلحي القملون ال يمنح بعد
الحسم فرصة مشابهة.
يتقاتل «داعش»و”النصرة»في ك ّل مكان ويتحالفان في عرسال وطرابلس.
حسم الجيش السريع يعني استعدادا ً عسكريا ً واستخباريا ً وخطة وقدرة
ومعنويات.
الجيش فاجأ األصدقاء واألعداء والمراقبين ااأ األصدقاء واألعداء والمراقبين،
وحلفه مع المقاومة وفر المعلومات والمعنويات فصار مطلباً.

التعليق السياسي

} بشارة مرهج

**

بعد ال��ح��رب العالمية األول���ى وانكسار
السلطنة العثمانية ،راعى الفرنسي المنتصر
عند تأسيس لبنان الكبير الخصوصية
المسيحية فيه ،فمنح المسيحيين امتيازات
سياسية وضاعف من امتيازاتهم التجارية
والمالية التي ك��ان ق��د ساهم ف��ي ترتيبها
من قبل .لكن االنتداب الفرنسي لم يمنحهم
أرجحية ثابتة ألنّ المعطيات الموضوعية لم
تكن تسمح بذلك من جهة ،ولحاجته من جهة
أخ��رى إل��ى ط��رف مسلم الستكمال الصيغة
اللبنانية التي بقيت تفتقر إلى االستقرار .وفي
ظ ّل االنتداب انقسم اللبنانيون في ما بينهم،
فقام فريق أكثريته مسيحية يتمسك باالنتداب
الفرنسي ،وق��ام فريق ثان أكثريته مسلمة
يطالب بالوحدة مع سورية .بعد ممارسات
سلطة االنتداب االستعالئية وانغماس أركانها
بالرشوة والفساد والقمع نشأ داخل الفريق
األول تيار يدعو إلى التخلص من االنتداب
وتحقيق االستقالل بالتعاون مع المسلمين.
أما الفريق الثاني الذي نفر من الكيان اللبناني
الناشئ فقد برز فيه تيار يدعو إلى التفاهم مع
المسيحيين والتعامل مع االنتداب إلخراجه
وفقا ً للقرارات الدولية.
ومما ساعد في ذلك توجهات عربية كانت
تخشى التحاق الكيان اللبناني بفرنسا
وتريد في الوقت نفسه اإلب�لاغ عن رؤيتها
الديمقراطية التعددية للكيان العربي المنشود
الذي انتكس بفضل تن ّكر الحلفاء لعهودهم،
وشروعهم في إنشاء «إسرائيل» بالتعاون مع
الحركة الصهيونية.
وعلى وقع االنتفاضات السورية الدائمة
وب��روز حقيقة االنتداب االستعمارية ونمو
الحركة التح ّررية في العالم تصاعدت الدعوة
إل��ى االستقالل ،وتشكل التيار الدستوري
الذي تمكن من استقطاب شخصيات وأحزاب
وتج ّمعات شعبية إلى جانبه ،مركزا ً على
فكرة الميثاق بين اللبنانيين داعيا ً إلى تعديل
الدستور وإلزام فرنسا التقيّد بوعودها.
ولئن استبعدت الفكرة الميثاقية نزعة
االلتحاق بفرنسا مع االحتفاظ بصداقتها
واستساغة الخير النافع من حضارة الغرب،
إال أنها استبدلت نزعة الوحدة مع سورية
باالستقالل الناجز ع��ن فرنسا والتمسك
باألخوة العربية على قاعدة أنّ لبنان المستق ّل
ـ ذو الوجه العربي ـ ليس لالستعمار مقرا ً أو
ممراً ،وعلى أساس أنّ موقع لبنان الجغرافي
ول��غ��ة ق��وم��ه وثقافته وت��اري��خ��ه وظ��روف��ه
االقتصادية تجعله يضع عالقاته بالدول
العربية الشقيقة في طليعة اهتمامه.
تلك األفكار التي شكلت الميثاق الوطني
بين االستقالليين اللبنانيين كانت اإلط��ار
ال��ف��ك��ري لتالقيهم على العيش المشترك
والمشاركة ،ذلك العيش الذي ظل حتى اليوم
موضع امتحان .وتلك المشاركة التي ظلت
حتى اليوم صمام األم��ان الستقرار وانتظام
أعمال الدولة الرازحة تحت سيطرة اإلقطاع
واالحتكار.
صمد الميثاق الوطني حتى سنة 1975
التي شهدت انفجارا ً كبيرا ً في لبنان نتج عن
فشل الديمقراطية اللبنانية في استيعاب
المتغيّرات اإلقليمية والعصبيات الداخلية
وعن تفاقم الصراع السياسي في لبنان تحت
وطأة االستغالل والحرمان فضالً عن العامل
الفلسطيني الداخلي منه (المخيمات) والوافد
(الفدائيين) وال��ت��دخ��ل ال��خ��ارج��ي المتخذ
أشكاال ً متعددة مما جعل الحرب تدوم عقدا ً
ونصف العقد حتى كادت تقضي على الكيان
واالقتصاد ،وقبل ك ّل شيء على اللبنانيين
وطموحاتهم بعدما حوصروا وش ّردوا وقتلوا
في بيوتهم والشوارع والجبهات.

غير أنّ الحرب الضارية لم تكن أقوى من
رغبة فريق كبير من اللبنانيين في السلم
والتفاهم وال��ت��ح� ّرر م��ن نفوذ الميليشيات
وثقافة الحرب.
ولكن الطائف الذي نجح في إيقاف الحرب
المؤسسات
وفتح أبواب الحوار وأعاد بناء
ّ
ل��م يولد بفضل رغبة اللبنانيين وحدهم
(الذين تكبّدوا الخسائر الجسيمة وقدّموا
التضحيات الكبيرة وسئموا الحرب واكتشفوا
آثارها المد ّمرة وقدرتها على استيالد آليات
استمرارها ،وشهدوا بأ ّم العين استفادة القلة
من أواره��ا) وإنما أيضا ً بفضل مساع عربية
عنيدة محتضنة دوليا ً بعدما تمادت الحرب
اللبنانية وباتت تؤرق اإلقليم وتهدّد المصالح
العربية نفسها.
أيقن اللبنانيون ،المرتبطون والمستقلون
على ح ّد سواء ،أنّ العوامل اللبنانية والعربية
والدولية ال تسمح باختالل حا ّد في التوازنات
الداخلية ،وأنّ الحرب كوسيلة وسياسة،
مهما تقلّبت األوضاع أو أنتجت من منتصرين
مرحليين ،عاجزة عن إيصال أيّ طرف من
أطرافها إلى األهداف التي رسمها في مخ ّيلته
قبل ولوجها.
ورغ���م التصريحات ال��ن��اري��ة ال��ت��ي كان
البعض يطلقها وسط الصراع فإنّ االقتناعات
الداخلية كانت تشي ،وال سيما بعد االختبارات
المكلفة ،بتح ّول األفرقاء بطريقة أو بأخرى
إلى مج ّرد وقود للحرب ،حيث كان ك ّل انتصار
يحمل في طياته هزيمة وحيث ك� ّل مكسب
يفتح الطريق نحو خسارة.
خ�لا قلة اس��ت��م��رت ف��ي النهج اللبناني
التقليدي ،من هنا أو هناك ،أدرك اللبنانيون
عبثية االستمرار في الحرب وابتغوا الح ّل
وبدأوا العمل من أجله.
كان الفريق المسيحي قد أنهكته الحروب
الداخلية والنكسات المتتالية والخيبات
المتالحقة ،بينما كان الفريق اإلسالمي ومعه
التيار الوطني منهك هو اآلخر لألسباب نفسها،
ال سيما في ظ ّل انعكاسات صراعات المحاور
العربية واإلقليمية على قوته وتماسكه.
ك��ان الطرفان مهيّأين الستقبال تسوية
واقعية تحقق سالما ً داخليا ً أو على األقّ��ل
هدنة مرفقه بتسوية سياسية تؤ ّمن مشاركة
شبه متساوية في السلطة ،وترتكز إلى رغبة
عربية واسعة تتحرك مع ال��دور السوري
وتحول دون انفراده.
ورغ��م معارضتة أفرقاء من الطرفين إال
أنّ التسوية ش ّقت طريقها وسقطت أمامها
تلب
ك ّل العوائق .كانت تسوية تقليدية لم ّ
المطالب الكلية أليّ م��ن الفريقين وإنما
المستها وقدّمت لك ّل منها بعض المطالب
التي تم ّكنه من تبرير اإلقبال عليها .وكان
األه � ّم من تلك التسوية إنهاء حالة الحرب
وإج��راء تعديالت دستورية تؤ ّمن مشاركة
أفضل على مستوى السلطة مقابل االعتراف
بنهائية ال��وط��ن اللبناني وع��روب��ت��ه .أما
النقطة التي أثارت جدال ً ال ينقطع حتى اليوم
فكانت تفويض سورية برعاية هذه التسوية
ومتابعة فصولها ،خصوصا ً أنّ سورية كانت
في موقع قوة بعد مشاركتها التحالف الدولي
في الحرب على العراق ومشاركتها في مؤتمر
مدريد وعملية السالم مما م ّكنها من إزاحة
المعارضة الداخلية للطائف واحتالل موقع
خ��اص لها في لبنان تعزز بوجود جيشها
ومخابراتها.
ك ّرست وثيقة الطائف روح الميثاق الوطني
وأج��رت تعديالت دستورية كانت انعكاسا ً
لتفاهمات سبق أن توصل إليها اللبنانيون
أو كادوا ،في زمن الحرب وفترات الهدنة التي
كانت تتخللها .ولقد أعطت الوثيقة أرجحية
واضحة للسلطة التشريعية على السلطة
التنفيذية ،إذ أصبح من الصعب على األخيرة

أن ت��ح� ّل المجلس النيابي إال ف��ي ح��االت
محدودة جدا ً وضمن آليات معقدة ،في حين
بقي دور مجلس النواب في سحب الثقة من
الحكومة في أي وقت وبصورة مباشرة كما
هو .إلى ذلك أصبح رئيس المجلس ينتخب
لمدة أربع سنوات مما عزز سلطته ومكانته
مقابل رئيس الحكومة الذي يمكن أن يغادر
السراي في أي لحظة.
كذلك عزز الطائف سلطة رئيس الحكومة
إزاء رئيس الجمهورية ومنحه سلطات واسعة
وواضحة في تشكيل الحكومة والدعوة إلى
انعقاد مجلس ال��وزراء استثنائيا ً ومتابعة
أعمال ال���وزارات وت��رؤس جلسات مجلس
الوزراء في مقر خاص ،أما رئيس الجمهورية
ال��ذي كان في العهد السابق للطائف يعيّن
ال��وزراء ويُس ّمي من بينهم رئيسا ً ويقيلهم
ويمارس السلطة اإلجرائية يعاونه الوزراء،
فقد جعله الطائف ف��وق السلطات رئيسا ً
للدولة ورمزا ً لوحدة الوطن وحاميا ً للدستور.
فتقلّصت صالحياته وأصبحت ف��ي عهدة
مجلس ال���وزراء مجتمعا ً أو أنها أصبحت
تما َرس باالتفاق مع رئيس المجلس النيابي
ورئيس الحكومة.
فالرئيس أصبح يس ّمي الرئيس المكلف
تشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس مجلس
النواب استنادا ً إلى استشارات نيابية ملزمة
يطلعه رسميا ً على نتائجها (ال��م��ادة 53
من الدستور) والرئيس بات ي��رأس مجلس
ال��دف��اع األع��ل��ى وه��و القائد األع��ل��ى للقوات
المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء
(المادة .)48

�إنّ الفر�صة الواقعية
المطروحة
�أمام اللبنانيين
المتم�سكين
ّ
بال�سلم الأهلي
والديمقراطية
هي �إعادة النظر
في نواحي الخلل
التي برزت في
الطائف والعمل على
ت�صحيحها
والرئيس بات يصدر باالتفاق مع رئيس
مجلس ال���وزراء م��رس��وم تشكيل الحكومة
ومراسيم قبول استقالة ال��وزراء أو إقالتهم،
(المادة .)53
والرئيس أصبح يتولى المفاوضة في
عقد المعاهدات الدولية وإبرامها باالتفاق
مع رئيس الحكومة وال تصبح مبرمه إال بعد
موافقة مجلس الوزراء ( .)52إلى ذلك قيّدت
التعديالت الدستورية التي أجراها الطائف
صالحيات رئيس الجمهورية في ما يعود
إل��ى إص��دار القوانين والمهل المتعلقة بر ّد
ق��رارات مجلس ال��وزراء والقوانين الصادرة
عن مجلس النواب.
وخالصة القول في هذا الصدد إنّ دستور
الطائف أرسى عالقات غير متوازنة وأحيانا ً
غير واضحة بين رئيس الجمهورية ورئيس
الحكومة بما يعرقل مسيرة الحكم إال إذا كان
التفاهم الكامل سائدا ً بينهما وهذا أمر ليس من

السهل توفره في ك ّل األوقات ويصبح غيابه
خطيرا ً في ظ� ّل األزم���ات .وقصص الرئيس
الهراوي طريفة في هذا المجال ومعروفة وال
سيما تب ّرمه من مالزمة الرئيس سليم الحص
له .كما أنّ الجفاء الذي نشأ بين الرئيس إميل
لحود ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة أدّى
إل��ى ما يشبه الشلل في عمل المؤسسات،
فضالً عن الخروج على مقدمة الدستور التي
تركز على «أن ال شرعية أليّ سلطة تناقض
ميثاق العيش المشترك».
ومقابل اإليجابيات التي وفرها الطائف
والفرص التي أ ّمنها إلعادة السالم الداخلي،
وإعادة بناء الجيش والمؤسسات الدستورية،
وتحريك االقتصاد وإعادة لبنان إلى الخريطة
اإلقليمية والدولية ،فإنّ أحد ال ينسى إهمال
اللجنة الثالثة العربية مه ّمتها في متابعة
الطائف والتأكد من تنفيذ بنوده ،وأنّ أحدا ً ال
يستطيع تجاهل الخلل الذي أحدثه الطائف
في العالقات داخ��ل الدولة واإلخ��ف��اق الذي
سجله في إعادة تمركز القوات السورية بعد
معركة التحرير ع��ام  2000وإج�لاء العدو
الصهيوني ع��ن معظم األراض���ي المحتلة،
هذا فضالً عن الفشل في سن قوانين جديدة
لالنتخاب والجنسية والمركزية اإلداري��ة
والفشل ف��ي تخطي الطائفية السياسية،
وإنشاء مجلس الشيوخ ،وتأمين استقاللية
القضاء ،ومعالجة األسباب البنيوية للحرب
اللبنانية.
وإذا ما أخذنا بعين االعتبار الصراعات
السياسية في البالد على خلقية األوضاع في
المنطقة واألحداث المأساوية التي تعيشها،
فضالً عن العامل «اإلسرائيلي» الحاضر بك ّل
أضراره في مدار السياسة اللبنانية منذ عام
 ،1948فإنّ ك ّل التجارب تشير إلى صعوبة
إدارة شؤون الدولة والتعامل مع المعطيات
الخارجية بتكافؤ وفعالية في غياب التفاهم
العميق بين اللبنانيين سواء على مستوى
المجتمع أو الدولة.
وعلى م ّر األيام في الزمن المعاصر ج ّربت
بعض الفئات االن��ف��راد بالسلطة أو تقرير
السياسات العليا للبالد فكانت النتيجة
االنقسام في المجتمع واالضطراب في عمل
ال��دول��ة وخسائر معنوية وم��ادي��ة فادحة.
فالوفاق أو ال��ح� ّد األدن���ى م��ن االت��ف��اق بين
اللبنانيين ليس مسألة عارضة أو ثانوية
أو يمكن تجاوزها بالتصويت في المجلس
النيابي أو مجلس ال��وزراء وإنما هي قضية
جوهرية وعميقة ومؤثرة وال يمكن االستغناء
عنها في الحاالت العادية فكيف إزاء تطورات
مصيرية تعصف بالمنطقة وتتطلب قرارات
وطنية جامعة لتفادي تأثيرها أو الح ّد منها.
خاتمة
ال يمكن في الظروف الحالية تجاوز الطائف
وإيجاد بديل منه ،فالطائف انبثق بعد حرب
دموية استمرت  15عاماً ،كما احتاج إلى
جهود لبنانية وعربية ودولية استثنائية
الستيالده وال اعتقد أنّ المجتمع العربي
قادر اآلن ،وهو في حالة مزرية من االنقسام
واالس��ت��ن��زاف ،على إع���ادة ال��ك � ّرة وتأمين
مرجعية جديدة أو مساعدة اللبنانيين على
إنتاج تسوية جديدة .وما يسري على العرب
يسري على المجتمع الدولي الذي سبق أن
أيّد الطائف بوضوح وقوة عبر مجلس األمن
وبيانات ثنائية من قبل واشنطن وموسكو،
فهذا المجتمع يشهد اليوم مرحلة انتقالية من
الصراع المتعدّد األشكال بعد سقوط النظام
القديم وعدم التفاهم على الجديد ،مما يجعله
عاجزا ً عن مواكبة حدث من هذا النوع.
إنّ الفرصة الواقعية المطروحة أم��ام
اللبنانيين المتمسكين بالسلم األه��ل��ي
والديمقراطية هي إع��ادة النظر في نواحي
الخلل التي ب��رزت في الطائف والعمل على
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تصحيحها ،ولكن دائ��م�ا ً من ضمن مقاربة
وفاقية بعيدا ً عن التوتر والتوتير او المزايدات
إذ ال ب��دي��ل ع��ن الثقة المتبادلة وبنائها
باستمرار ،وال بديل عن المشاركة التي ينبغي
تحسين شروطها وظروفها باستمرار ،وال
بديل من الحوار الذي بدونه يختنق لبنان
وتنهار مؤسساته.
ق��ال الرئيس الشهيد رينه معوض بعد
انتخابه رئيسا ً للجمهورية أدع��وك��م إلى
االلتفاف ح��ول وثيقة ال��وف��اق الوطني هي
مشروع للسالم .وقال الرئيس الراحل الياس
ال��ه��راوي إنّ وثيقة الوفاق الوطني فرصة
حقيقية للسالم أجمَعَ على دعمها المجتمع
ال��دول��ي ب��أس��ره .وب��ع��د غ��ي��اب المرجعية
العربية وحضور األح���داث العاصفة التي
تحيط بلبنان تنحصر الخيارات اآلن بالتمسك
بالطائف واالجتهاد لتطويره أو الخروج
منه والدخول في المجهول .ولذلك ال ب ّد من
الحوار ليس لملء الفراغ وإنما للبحث الجدي
والمسؤول في ك ّل المعطيات ،واالنفتاح على
اآلخر وتفهّم مشاعره وهواجسه توصالً إلى
ما هو أفضل والبناء عليه من منطلق التمسك
بالطائف والعمل على تحسينه وتصحيحه
سلميا ً وديمقراطياً .وهنا ينبغي التذكير بأنه
لم يكن صدفة أن يؤكد الطائف في أكثر من
موقع على حتمية حكومة الوفاق الوطني
سواء باألمس أو اليوم أو حتى غداً ،ال سيما
في ظ ّل التوازنات الدقيقة التي تستند إليها
آليات الحكم في لبنان والتي يمكن أليّ مك ّون
أساسي في البالد أن يق ّوضها أو يجعلها
مهب الرياح إذا لم يجعل مطالبه ممكنة
في
ّ
التحقيق ،وم��واق��ف��ه محصنة بالسياسة،
وردود فعله قائمة تحت سقف الوطنية
وسالمة المؤسسات .فبدون روح المصالحة
ال يمكن بناء الثقة المتبادلة ،وب��دون هذه
الثقة ال يمكن تحقيق الح ّد األدنى من الوفاق
الذي يكفل استمرار الجمهورية اللبنانية .إنّ
دستورنا مهما كان شامالً وديمقراطيا ً ومهما
أجرينا فيه من تعديالت لن يصمد في وجه
مواقف شمولية ح��ادة ص��ادرة عن طرف أو
أكثر على خلفيات طائفية أو تدخالت خارجية
ينبغي تفاديها أو احتواءها .ودستورنا مهما
كان عصريا ً وتقدميا ً لن يتمكن من ترجمة أو
استيعاب ك� ّل ح��االت الخالف أو االجتهاد.
وستبقى دائما ً إشكاالت وحاالت عصية على
الح ّل إال إذا عدنا إلى الميثاق الذي ال يجوز
نسيانه أو تجاهله اثر الحصول على مكسب
أو االستفادة من استحقاق .فالميثاق معادلة
تفاعلية ومأساة إذا فهمه البعض من جانب
واحد .فبدون الميثاق وتمثل روحه والعمل
بوحيه نحن أمام خيارين إما انكسار البلد
أو االتكاء على مرجعية خارجية والتسليم
بأنّ لبنان ،الذي حقق أكبر انتصار على أقوى
دول��ة في المنطقة ،لم يبلغ سنّ الرشد بعد
ويعجز عن تدبير أموره بنفسه.
وحتى ينشأ بإرادة اللبنانيين وتفاهمهم
نظام برلماني ديمقراطي متطور يرتكز على
الحزبية العصرية والنسبية العادلة والبرامج
المتكاملة لك ّل من الحكومة والمعارضة ،فإنّ
مفهوم المعارضة والمواالة ال يمكن تطبيقه
بصورة تقليدية في لبنان الحالي القائم على
الطائفية السياسية .وقدر اللبنانيين اليوم
االستجابة لمتطلبات المرحلة وطنيا ً وعربيا ً
وليس الخضوع لنوازع فئوية وعصبيات
ضيقة ال تعرف الطريق وال تعرف الرحمة.
*مداخلة ألقيت في المؤتمر الذي نظمه المركز
المدني للمبادرة الوطنية بالتعاون مع مؤسسة
«ف��ري��دري��ت��ش اي��ب��رت» ،بين  22و  24تشرين
األول ال��ج��اري ،ف��ي ف��ن��دق فينيسيا ـ بيروت،
لمناسبة مرور  25عاما ً على اتفاق الطائف.
** وزير ونائب سابق

القرار  ...2170الفخ ...المفتاح
} بشار سليمان
منذ بداية األزم��ة السورية دأب��ت ال��والي��ات المتحدة
وحلفاؤها في الغرب وأتباعها من العرب الستصدار قرار
أممي تحت الفصل السابع يكون المظلة القانونية الدولية
للتدخل العسكري الغربي في األزمة السورية ،والجميع
يذكر م��ح��اوالت واشنطن التالعب باأللفاظ والحجج
والمسبّبات عند صياغتها ألي مشروع ق��رار أممي ،بل
وصل األمر ببعض العرب إلى ح ّد إستجداء أعضاء مجلس
األمن للتدخل العسكري في سورية ،ولكن الدبلوماسية
الروسية والصينية ومعهما السورية كانت متيقظة
وحذرة لتلك المحاوالت التي سعت إلى التظلّل بالممرات
اإلنسانية تارة ،وبحماية المدنيين وإيهام المجتمع الدولي
بارتكابات مزعومة يقوم بها الجيش السوري ترقى إلى
جرائم الحرب تاره أخرى ،فكان الفيتو الروسي ـ الصيني
المزدوج الذي أبعد المشرق العربي عن جحيم المخططات
الغربية وجنون الحقد العربي ،ومنع تكرار السيناريو
اليوغسالفي أو الليبي في سورية.
هل كان «داع��ش» ورقة واشنطن األخيرة للعودة الى
المنطقة بعد انسحابها من العراق؟
تتوالى المعلومات التي تكشف أس��رار صناعة هذا
التنظيم اإلرهابي في غرف أجهزة االستخبارات األميركية
والغربية ،حيث كبر حتى أصبح كبشا ً سمينا ً وحان
وق��ت التضحية به الستكمال المخطط القديم الجديد
األميركي االستعماري للعودة إل��ى المنطقة من بوابة
مجلس األمن ،وأصبح التنظيم يمثل كيانا ً شبه مستق ّل
عتادا ً وعديدا وإعالما ً وماالً ،وبدأت عائالت عروش دول
المنطقة العربية تشعر بالصداع لتنامي قدرته المتسارعة
والخوف من انفالت زمام األمور وخروجه عن السيطره
ّ
لمشغليه ،وكذلك
األمنية اللوجستية واالستخباراتية
استشعار القارة األوروبية مالمح خطره فكريا ً وأمنيا ً
على مجتمعاتها ،خاصة بعد خروج عدة دعوات من داخل
التنظيم تطالب بنقل فكر التنظيم اإلرهابي إلى أوروبا ،فكان
لزاما ً على المجتمع الدولي ممثالً بمجلس األمن التحرك
سريعا ً لوقف تمدّده الشيطاني وحشد التأييد الدولي
لمواجهة الخطر القادم .لكن على خط متواز كانت هناك
مخاوف روسية – صينية مب ّررة من خشيه ركوب القرار
األممي من قبل الواليات المتحده وحلفائها وجعله مطيه
إلسباغ الشرعية على التدخل المباشر في سورية فال يزال
طعم المرارة بين أضراس الدب الروسي بعد تجاوز حلف
األطلسي قرارات مجلس األمن وتدمير ليبيا.
أجبر «داع���ش» أض��داد مجلس األم��ن على الجلوس
سويا ً واالتفاق على قرار أممي يكون تطبيقه متاحا ً لجميع
الدول الراغبة في محاربة اإلرهاب بشكل عام و»داعش»
و»النصرة» بشكل خاص ،فموسكو وبكين ومعهما طهران
ودمشق ت��رى في القرار  2170أرضية صلبة لتشكيل

تحالف دولي من أجل التصدي لخطر تنظيمي «داعش»
و»النصرة» اإلرهابيين ،بينما ترى واشنطن في س ّرها أنّ
هذا القرار هو البوابة األخيرة للعودة إلى المنطقة بعد أن
تاهت الطرق في متاهات الفيتو الروسي ـ الصيني المزدوج
خالل األزمة السورية.
في النهايه اتفقت موسكو وواشنطن على مبدأ محاربه
تنظيم «داعش» وإنْ اختلفتا في الدوافع واألسباب التي
تجعل حجة ك ّل منهما منطقية ومقنعة .فموسكو بدأت
تتنبّه إلى الخطر اإلرهابي القريب من بواباتها الجنوبية
الغربية في أبخازيا والشيشان والقوقاز ،خاصة أنّ
حروبها في الشيشان ال ت��زال ماثلة في األذه���ان ،مما
يعطي الروس حججا ً قويه لمحاربة عناصر هذا التنظيم
اإلره��اب��ي ،كما أنّ ال��روس بتصويتهم على ه��ذا القرار
أكدوا مصداقية الرؤية الحكومية السورية بأن ما يحدث
في المنطقه ليس ث��ورة بل هو اجتياح إرهابي أصولي
للمنطقة ،باإلضافة إلى حرص موسكو على حماية خطوط
إم��داد الطاقه من الجنوب الروسي وإبعاد اإلره��اب عن
المجال الحيوي لتلك الخطوط ،وكذلك رغبه موسكو في
دفع واشنطن إلى التو ّرط في المستنقع السوري العراقي،
وتشتيت تركيزها عن المسأله األوكرانية مع اليقين بأنّ
الضربات الجوية ليست مجدية في القضاء على «داعش»
بدون تدخل بري أميركي تتمناه موسكو لتغرق واشنطن
أكثر في المنطقه وتشعّ باتها ،كما أنّ الروس كاإليرانيين
يدركون جيدا ً أنّ الطلب األميركي بمساهمتهم في الحرب
على هذا التنظيم،وتطبيق قرار مجلس األمن  2170لن

يتأخر طويالً ،ولكنه لن يأتي إال على أس��اس تفاهمات
استراتيجية تنتظرها موسكو وطهران وتعلمها فيما
تخشاها واشنطن.
أما بالنسبة إلى الواليات المتحدة األميركية فهو يهدف
في المقام األول إلى إعادة الهيبة لها في المنطقة وفي مجلس
األمن بعد سلسلة طويلة من اإلنكسارات المتعلقة باألزمة
السورية في مجلس األمن واإليحاء بأنّ مجلس األمن ال
يزال مطواعا ً في يد البيت األبيض وكذلك عودة الواليات
المتحدة الى المنطقة بعد خروجها من العراق ،وهو ما
تسعى إليه واشنطن ،وهي تراقب بقلق التمدّد الروسي
في المنطقة ،ال سيما في الجزائر والعراق ،ومما زاد شعور
واشنطن بالريبة دخول موسكو إلى دول كانت تص ّنف إلى
زمن قريب من أتباع األميركيين ،كمصر مثالً ،مما خلق جوا ً
من الشعور بالتهديد الروسي المباشر للمصالح األميركية
في المنطقة ،باإلضافة إلى العامل االقتصادي الذي ع ّولت
عليه اإلداره األميركية النتشال اقتصادها من حالة الركود
التي تشهدها البالد وربط عمليات التحفيز االقتصادي
بالحرب على اإلرهاب ،وهذا ما أدّى إلى انتعاش االقتصاد
األميركي .كما أنّ واشنطن تدرك أنّ عملياتها العسكرية
ض ّد «النصرة» و»داع��ش» ستستغرق زمنا ً طويالً ،ذلك
ألنّ هذه العمليات تقتصر إلى اآلن على توجيه الضربات
الجوية لعصابات اإلرهابيين ،وأنّ هذه الضربات ال يمكن
أن تؤدّي إلى نجاح الغرب في القضاء عليهم لتمدّده على
شكل عصابات متف ّرقة على مساحات شاسعة من األرض،
وقد بدأت تصريحات المسؤولين الغربيين تمهّد الرأي

العام الغربي على تقبّل فكرة الحرب الطويلة على اإلرهاب
وتواجد طويل األم��د في المنطقة ،ولهذا السبب سعت
واشنطن إلى تشكيل تحالف شبيه بتحالف «عاصفة
الصحراء» في حرب الخليج الثانية ،أو الذي شكلته إبان
أحداث  2001/9/11وإشهارها المصطلح القديم الجديد
(مكافحه االرهاب).
إنّ الروس يدركون جيدا ً أنّ التحرك األميركي واقع في
المنطقه ال محالة خاصة بعد أن أعطى تنظيم «داعش»
و»جبهة النصرة» السبب تلو اآلخر للتدخل الغربي في
المشرق العربي ،فمن خطف جنود اإلندوف في الجوالن
المحت ّل من قبل إرهابيّي «النصرة» إلى قطع «داعش»
رؤوس أس��رى أميركيين وبريطانيّين ،والتهديد جهارا ً
بنقل المعركة إلى أوروبا والواليات المتحدة ،مما أعطى
لألمريكيّين واألوروبيين مظلة شعبية لمحاربة «داعش»
و»النصرة» بعد أن تقبّل ال��رأي العام الغربي فكرة أنّ
التنظيمين اإلرهاب ّي ْين يهدّدان المجتمعات الغربية بشكل
خاص ،واإلنسانية بشكل عام وهما خطر على البشرية
جمعاء ،كما أنّ الروس وهم يتابعون واشنطن في حربها
على «داعش» و»النصرة» يرون أنّ المواجهة مع الرياض
وأنقره وال��دوح��ة آتية ال محالة ك��ون العواصم الثالث
الخزان البشري والمالي والفكري للتنظيمين اإلرهابيين.
رغم وجود تيار واسع من المسؤولين ال��روس يرون
أنّ موافقة موسكو على القرار  2170سوف يطلق ذراع
واشنطن بح ّرية في المنطقة ،كانت قد افتقدتها منذ زمن،
لكن ما تريده موسكو استراتيجيا ً يستحق المغامرة وبعد
أن استجابت واشنطن للطلب العراقي مساعدة الجيش
العراقي وعناصر البيشمركة في عملياتهم ض ّد التنظيم
وجدت موسكو نفسها في موقف المسرع في صياغة القرار
األممي وجعل االتفاق بين موسكو وواشنطن حتمياً.
جاء القرار  2170فضفاضا ً وح ّمال أوجه واحتماالت
تكييفه مع المستجدات اإلقليمية واالستراتيجية لك ّل
طرف واسعة ،فالروس وإنْ ص ّوتوا لصالح القرار ،ورغم
ابتعادهم عن المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية
لواشنطن وحلفائها ،إال أنهم موجودون بقوة على األرض
بشكل غير مباشر ويمسكون بالكثير من خيوط اللعبة
ويتح ّكمون بالكثير من التفاصيل الصغيرة المؤثرة في
الحرب على اإلره��اب فاألهداف االستراتيجية البعيدة
المدى تتجاوز األهداف العسكرية اآلنية وتجعل انتظار
قطف ثمار القرار  2170حتى النضوج هو ما تبحث عنه
موسكو وتنتظره بصبر.
تدرك موسكو كما تدرك واشنطن أنّ القرار  2170ليس
سوى حقل مليء باألفخاخ وأنّ نتائج تطبيق القرار سوف
يكون مفتاح رسم السياسات المستقبلية في المشرق
العربي التي سوف تقود العالم في السنوات المقبلة...
وعليه ف��إنّ الجميع في انتظار من سيقع في الفخ ومن
سيحصل على المفتاح.

