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بعد أشهر من الرصاع الداخيل واإلقليمي، أُجريت االنتخابات أخرياً يف لبنان. من الواضح أنَّ 
السباق االنتخايب يف لبنان له خصائصه وميزاته املنفردة وهو يعتمد بشكل مبارش عىل الخصوصيات 
الطائفية يف لبنان واملنافسات اإلقليمية حوله والحكومة التي يتم تشكيلها فيه، كل ذلك نتاج هذه 

االنتخابات النيابية.

إنَّ االنتخاباِت املعقدَة يف لبنان موضوٌع مفصٌل ويحتاج إىل دراسة منفصلة. بحسب النتائج 
املعلنة، مل يتمكن حلفاء حزب الله يف الفصائل السنية واملسيحية مواكبة الحزب ضمن الحفاظ عىل 
عدد أصواتها يف عملية االقرتاع املاضية، لتتمكن الحكومة التي سيتم تشكيلها يف املستقبل القريب 
بسهولة من تغطية ودعم خط املقاومة، كام تقوم الحكومة الحالية. فال تشهد العملية السياسية 

مزيداً من التغيريات يف التحالفات وال يف الخط العام ألداء الحكومة. 

لبنان  إاّل أنَّ من يعرف  الكثريون أنَّ ذلك ميثل هزمية لخط املقاومة.  يف هذا االتجاه يرى 
برشائحها االجتامعية والقومية وكيفية تشكيل السلطة فيه يكون من الواضح لديه أنَّ االنتخابات 
يف لبنان حرة نسبياً وأنَّ السلوكيات االنتخابية هذه ستتغري، لكن مفهوم الهزمية والنرص يعتمد عىل 

طبيعة تفاعل األغلبية واألقلية وانتفاع األقلية من قدراتها واستثامر األغلبية إلمكاناتها. 

يف اليوم األول لتشكيل املجلس، يجب تعيني رئيس مجلس النواب، وَوفقاً للقواعد والقوانني 
القامئة، فإنَّ رئيس مجلس النواب، الذي يجب تقدميه إىل الربملان بناًء عىل اإلجامع الشيعي للتصويت، 
مل یُكن سوى شخصية نبيه بري. رغم توقع حدوث خالفات كثرية خالل هذه الفرتة والقيام بعمليات 
املساومة والتبادالت عىل مستوى املواقف واملناصب الوزارية وغريها أكرث من أي وقت آخر يجب 
القول إنه ليس لدى األغلبية خياٌر سوى التوصل إىل اتفاق لالستفادة من تقدم العملية السياسية 

والتوصل التفاق عىل تعيني رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء .

بعد تشكيل الربملان، يتم تعيني رئيس الوزراء، الذي يجب أْن يكون من أهل السنة، ورئيس 
الجمهورية الذي هو بالرضورة يجب أْن يكون مسيحياً. يتم تعيني الرئيس من قبل مجلس النواب، 
والرئيس هو الذي سيبدأ مفاوضاته مع الشخصيات السنية املؤهلة لرئاسة الجمهورية، وبعد تعيني 
و  للجدل  بؤرة  تُعد  التي  الحكومية  للمواقف  بيان  كتابة  األهم، هي  الخطوة  تُعد  الوزراء  رئيس 

اختالف اآلراء .
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هذا هو املوقف الذي يواجه فيه أنصار املقاومة ومعارضوها تحدياٍت صعبًة. إذ ال ميكن 
املوافقة عىل هذا البيان دون ثلثي أصوات النواب لذلك، يُضطر الطرفان إىل التوصل إىل اتفاق، وإذا 
مل يحصل ذلك فإنَّ الحكومة، لن تكون قادرة عىل اتخاذ خطواتها التالية والتغلب عىل األزمات التي 
حدثت نتيجة العامني املاضيني. وهذا يعني عدم تشكيل حكومة قوية بل تكون الحكومة ضعيفة 

أو غري متكاملة، ال تقوى عىل اتخاذ قرارات جادة لتجاوز األزمة.

والجغرافية  والعائلية  الطائفية  للمصالح  معقداً  ميداناً  اللبناين  السيايس  املشهد  اعتربنا  إذا 
والشخصية والرصاعات اإلقليمية، فإنَّ حاجات التوصل إىل اتفاق ميكن تلخيصها عىل النحو التايل:

أ. إقليمياً، سيكون التفاهم بني إيران والسعودية، وإىل حد ما التفاهم بني اإلمارات وسوريا، 
م الحوار اإليراين السعودي، فإنَّ هذا التقدم يساهم بشكل  عامالً حاسامً يف هذا السياق. وإذا تقدَّ

كبري يف تشكيل حكومة قوية يف لبنان.

ب. من أهم عوامل االتفاق ميكن اإلشارة إىل مصالح الجامعات الطائفية والحزبية واملصالح 
وجميع  والقرى  املدن  يف  الجامعات  هذه  بني  فيام  تجري  التي  واملساومات  والشخصية  العائلية 
املناطق الجغرافية وهي اتفاقات صغرية كبرية، ستكون األغلبية بحاجة إليها من أجل تكوين دولة 
مقتدرة وإظهار مواقفها بكل رصاحة. ويبدو أنَّ اعتامد املجموعات الداخلية املؤثرة عىل العقالنية 

واملنطق ميكن أْن توفر لها مثل هذه األرضية.

ج. أّما عىل الصعيد الدويل، فإنَّ الواليات املتحدة وفرنسا لهام تأثري كبري عىل لبنان، وميكن 
أْن يكون لبنان مكاناً إلظهار عملية التفاهم هذه، هذا فيام إذا كان هناك تفاهٌم وهدوٌء متزايدان 

يف املنطقة.

د. إنَّ التغيري يف موقف الكيان الصهيوين وظهور عالقات رسمية بينه وبعض دول املنطقة، 
عىل الرغم من حجمها املتواضع إاّل أنه يعترب نقطة مهمة جداً، ميكن أْن يكون لها آثاٌر سلبيٌة عىل 
خالل  ومن  الصهيوين  الكيان  يستطيع  أن  حقاً  املؤسف  ومن  للبنان.  والداخيل  اإلقليمي  التفاهم 
استغالل الفجوات بني العرب واملسلمني أْن يغري ماضيه الذي كان يعترب عدواً لكل املسلمني والعرب، 
فقد أدَّت الحروب الطائفية يف سوريا والعراق وأفغانستان واملنطقة ككل إىل قيام الكيان الصهيوين 

بتحسني موقعه اإلقليمي، األمر الذي انعكس سلباً عىل التطورات السياسية يف املنطقة ككل.
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وأخرياً، يجب التأكيد عىل أنَّ اللبنانيني سيبذلون قصارى جهدهم لعدم الوصول إىل مأزق 
سيايس وما يتبعه من نشوب رصاعات وحروب أهلية. لكن االتفاق املبكر وتشكيل حكومة قوية 

تبنى عىل أساس اتفاق بني األفرقاء اللبنانيني لن يكونا متاحني.
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عن املركز 

تأسس سنة  ربّحية،  عراقية غري حكوميّة، وغري  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظامت غري الحكومية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء.

ويسعى املركز للمساهمة يف بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى والحلول العملية للمشاكل 

السياسات  ورسم  العام،  القطاع  إدارة  آليات  وتطوير  الدولة،  تواجهها  التي  الرئيسة  والتحديات 

البيانات  عىل  املستندة  الرصينة  الدراسات  طريق  عن  وذلك  االسرتاتيجية،  الخطط  ووضع  العامة 

واملعلومات املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات املعنية يف الدولة واملنظامت الدولية 

املساعدة  وتقديم  املستدامة  والتنمية  االقتصادية  اإلصالحات  لدعم  املركز  ويسعى  العالقة.  ذات 

الفنية للقطاعني العام والخاص، كام يسعى املركز لدعم وتطوير القطاع الخاص، والنهوض به لتوفري 

فرص عمل للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتامدهم عىل 

املؤسسة الحكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمساهمة يف بناء االنسان، باعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 

إلعداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة قيادات قادرة عىل طرح وتبني وتطبيق رؤى 

وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد واملجتمع وتحافظ عىل هوية املجتمع العراقي املتميزة ومنظومته 

القيمية، القامئة عىل االلتزام مبكارم االخالق، والتحيل بالصفات الحميدة، ونبذ الفساد بأنواعه كافة، 

إدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.
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حقوق النرش محفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط


