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 ما بعد انفجار بيروت: لبنان إلى أين؟ 
 أورنيال سكر 

 أمام عودة لبنان إلى قلب التنافس اإلقليمي والدولي بين القوى املتنافسة. وقد لقد فتح 
ً
انفجار بيروت الباب واسعا

تقاطر على بيروت، خالل أيام االنفجار األولى، مسؤولون من هذه الدول؛ إلبداء تضامنهم، والدفع باتجاه مسارات 

ا يجب أن تكون عليه ال 
َ
، خالل هذه  سياسية تتفق مع رؤية كل منهم ملم

ً
حال في لبنان بعد انفجار املرفأ. وبدا واضحا

 التحركات، انعكاس ملفات املنطقة واستقطاباتها على الوضع في لبنان.  

فقد حظي حراك ماكرون، املدفوع بالصراع ضد تركيا في شرق املتوسط، بدعم مصر التي زار وزير خارجيتها سامح 

ْرك هذا البلد يتخبط في شكري بيروت، بالتوازي مع تغذية الطرفين  
َ
املخاوف من نمو الدور التركي في لبنان، في حال ت

 أزماته االقتصادية واالجتماعية والسياسية.  

باعتبارها   لبنان،  في  الفرنسية  للمبادرة  انتقادات شديدة  أردوغان،  التركي، رجب طيب  الرئيس  ه  املقابل، وجَّ وفي 

 إلحياء املاض ي االستعماري الفرنس ي
ً
يعيد هذا االستقطاب تشكيل املشهد   محاولة في شرق البحر املتوسط. وقد 

 
ً
اللبناني ودوره في التنافس اإلقليمي؛ إذ انصّب التركيز خالل السنوات املاضية على إيران، بصفتها القوة األكثر نفوذا

 في لبنان بعد خروج الجيش السوري عام 
ً
 .  2005وتأثيرا

إماراتي، يسنده تقارٌب خفيٌّ ألبوظبي -يتزايد الحديث عن تشكيل حلف فرنس يومع تراجع الدور السعودي في لبنان، 

الذي  االصطفاف  هذا  ُيمثل  املتوسط، وقد  في شرق  تركيا  ملواجهة  السوري  النظام  مع   )
ً
أيضا والقاهرة  )وباريس 

 في لبنان وخارجه، وهو كفيل بخلق أزمات جديدة على ا 
ً
 لصعيد الوطني. يتشكل، مركز االستقطاب اإلقليمي مستقبال

 يمكن أن يضمن عدم تعزيز االصطفافات اإلقليمية 
ً
 ودوليا

ً
إال أنه في املقابل يتبلور رأي عام لبناني له وزٌن محليا

الجديدة لنظام املحاصصة الطائفي في لبنان. لكن األمر يعتمد على قدرة هذا الحراك الشعبي على فرض مطلب 

 في أي حوار وطني   واحد أو مطلبين، على األقل، مثل تغيير
ً
طريقة االنتخابات، وفرض الحراك الثوري نفسه طرفا

قادم، وطرح برنامج يجتمع عليه جميع لبنان ويكون واقعي قابل للتطبيق بهدف االنتقال بلبنان من نظام طائفي، 
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األول م املربع  إلى  العودة  يعني  فهذا  يحدث ذلك  لم  وإذا  والقانون واملؤسسات.  املواطنة  دولة  املحاصصات إلى  ن 

 من الطائفية
ً
م ومزيدا

ُ
زل
َّ
 .والت

 أزمات متراكمة:
آب أزمات متراكمة متمثلة بفساد السلطة الحاكمة التي استفحلت بعد اتفاق الطائف   4عانى لبنان قبل انفجار  

نية ، الذي كرس مفهوم ومبدأ التوافقية والتوزيع الطائفي القائم على املحاصصات واملحسوبيات والزبائ1989عام 

على أساس مذهبي وطائفي ومناطقي. إضافة إلى أن لبنان منذ لحظة نشوئه إلى يومنا هذا قائم على أساس تشويهات 

بنيوية لم يستطع من خاللها تحديد هويته وكيانه، وهذا ما عبرت عنه بشكل واضح جميع الطوائف اللبنانية منذ  

تي حالت دون عبور منطق املواطنة واملؤسسات باستثناء ، إضافة إلى الحروب األهلية ال 2020إلى    1943إلى    1920

 (1973-1902)عهد الرئيس السابق فؤاد شهاب عام 

واليوم يعيدون استحضار مبدأ الحياد بهدف تجنيب لبنان اخذ موقف واضح وصريح من األزمات التي تعصف به  

العربي الصراع  لجهة  اإليراني  -سواء  الصراع  أو  أو  –اإلسرائيلي،  اللبناني    العربي،  الصراع   –الصراع  أو  اللبناني، 

املسيحي. إنهم يطالبون بالحياد كلما شعروا بأن  -اإلسالمي، أو املسيحي  -اإلسالمي، أو الصراع املسيحي  –اإلسالمي 

مصالحهم بدأت تتراجع، يصدرون هذا املفهوم بهدف التعطيل واملراوغة مع العلم أن منطق الحياد ليس هو الحل 

نان كما يعول البطريرك مار بشارة الراعي في تصريحاته اإلعالمية، كما أنه ليس الجهة املخولة لتصدير ملشكلة لب

  هذه املواقف السياسية.

 -كما أن وجود سالح حزب هللا في لبنان يطرح جدال وانقسام داخلي يتم تطييفه واستبعاد خطورة املشهد العربي 

الستبدادية أو لجهة "التكفيريين"، أو لجهة الصراع مع الكيان اإلسرائيلي  اإلسرائيلي سواء لجهة األنظمة ا-الخليجي

وعالقتها  اللبنانية  الدولة  وهوية  وجود  حقيقيا ًعلى  عبئا  يشكل  بات  السالح  هذا  أن  يرى  البعض  أن  إلى  إضافة 

 بأشقائها العرب. 

ة ورصاصة رحمة على لبنان على اإلسرائيلية وما شكلته من صفع–أضف إلى ذلك اإلعالن عن العالقات اإلماراتية 

كافة املستويات االقتصادية واالستثمارات والتبادل التجاري والطاقة والسياحة والخدمات، ناهيك عن التداعيات  
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السياسية التي ستشكلها اإلمارات في تطبيعها مع إسرائيل من خالل جعلها دولة مواجهة إليران مما سينعكس األمر 

. على حزب هللا، وعلى لبنا
ً
 ن أيضا

تشرين وما تالها من احتجاجات شعبية كانت من جهة صرخة انقالب على الواقع املأزوم من   17كما أن إخفاق ثورة  

جهة، لكنها أخفقت في ممارساتها وفي عجزها عن تقديم رؤية استشرافية ومشروع سياس ي واضح يقوده قائد ذو رؤية 

وتحدياته وفرصه وكيفية توفير شروط انتقال ديمقراطي مالئمة  متصلة بواقع املنطقة وآفات مسار الربيع العربي  

وحاجة الشعب اللبناني ألبسط مقومات الحياة والكرامة واإلنسانية   21تحقق وتستجيب ملطالب أجيال قرن الـ  

 والحقوق االجتماعية واالقتصادية. 

الوالء مشكلة  هي  املواطنة  مفهوم  تحقيق  من  لبنان  يعيق  الذي  األكبر  واملذهبية    والتحدي  الطائفية  والتبعية 

واملناطقية والثقافة الضيقة في طرح املشكالت املصيرية، وأزمة اإلنسان في وجوده وعالقته مع اآلخر بفعل عدة 

اعتبارات مرتبطة بثقافة القمع واإلقصاء وعقدة النقص وذاكرة االضطهاد واإلكراه واإلنكار وتجاهل الواقع، كما  

وانحياز ح تعصب  العالقات أن هناك  تاريخ  في  لآلخر وأقصد هنا  دليل معرفي ضيق  والطائفة، وهذا  للزعيم  زبي 

األحزاب –املسيحية وتنوع  اليومية  وتفاصيلها  اللبنانيين  حياة  على  مباشر  بشكل  ينعكس  األمر  وهذا  اإلسالمية، 

 ورؤيتهم إلى األحزاب األخرى ومشروعهم السياس ي.

النيوليبرالية كلها لها تأثير إيجابي  –ا يحمله من تداعيات العوملة والرأسمالية إضافة إلى ذلك، فإن النظام العاملي وم 

باتوا  حيث  التفكير  في  طريقتهم  على  وانعكاسه  والقيمي  الحضاري  وتفاعلهم  اللبنانيين،  حياة  أنماط  على  وسلبي 

يل إلى الشرق بكل تفاصيله، يعانون اغتراب وهجران في هوياتهم العقائدية، إما امليل إلى الغرب بكل تفاصيله، أو امل

فال حوار حقيقي وصريح بين الثقافات والحضارات على أساس فكري وحضاري بل على أساس غالب ومغلوب، حيث 

  الكلمة املهيمنة للقوي وملن يملك أوراق النفوذ والسيطرة. 

فس والتمدد والنمو. فكلما  إن لبنان يعاني صراعات إقليمية ودولية بفعل الجغرافيا املستبدة التي تعيقه من التن

كانت املنطقة تنعم بحالة من االستقرار كان وضعه مستقرا وكلما كانت حال املنطقة مضطربة واجه لبنان مشاكل  

 من أن يكون ساحة لحروب اآلخرين عليه 
ً
عديدة وحروب وانقسامات وتجزئة، والجديد اليوم مع وضع لبنان أنه بدال

 لحصار االقتصادي واملجاعة واإلفقار واالنفجارات.أصبح ساحة حروبه التي تنعكس با
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يضاف إلى ذلك، عامل الديمغرافيا وما يشكله اختالل موازين القوى وانعكاسه على مكوناته الداخلية سنة وشيعة 

ومسيحية بشكل خاص بفعل وجود الفلسطينيين في املخيمات والالجئين السوريين. فلبنان مهدد باالنفجار الكبير، 

 ية العديد من الصراعات والقضايا ذات الجذور املمتدة. على خلف

من هنا، فإنه البد من عبور حاجز االنقسام واالحتكار واإلكراه الذي حال دون بناء دولة املواطنة التي تتحقق فيها 

العجز عن  يفسر  أن  يمكن  مما  الوطني،  البناء  تحديث  إشكالية  عن  والسلطة، فضال  املجتمع  بين  حمة 
ّ
الل هذه 

والشعور اال  واإلقصاء  الهيمنة  وليس  اإلدماجي  باملعنى  حقيقية  قومية  دولة  إلى  املصطنعة  الدولة  من  بها  نتقال 

بالغبن، بهدف الحد من التدخالت الخارجية. كما أن حالة االستسالم لدى النخب اللبنانية تشكل عامل إدامة األزمة  

باألمل مليئة  مقاربات جديدة مشرقة  طرح  من  بدال  والحضاري   وتكرسها  اإلنساني  املؤتلف  يسود  تشمل خطاب 

 واألخالقي بعيدا عن الثقافة االستهالكية واملستبدة والتخوين لآلخر. 

 :خاللويمكن تحديد أبرز عوامل هذا القصور من 

ية التركيز على فكرة تغيير السلطة وبعده عن الركيزة األساسية إلعادة البناء بينما تغيب عن بنية الدولة الفعل   -أ

املقومات اإلدماجية الرئيسية من اقتصاد حديث ال يرتهن للمنطق الريعي، وعقد اجتماعي توافقي ال يمكن أن تخلقه 

إال إرادة واعية حازمة وقوية من قبل قادة الرأي والنخب املؤثرة أو ضريبة دم شديدة التكلفة بدأ لبنان بسدادها  

 .فعال

كبديل لألنظمة الحليفة التقليدية، بالنظر إلى أن تلك التيارات هي األقدر  الرهان على تيارات اإلسالم السياس ي  -ب

 ملعنى الدولة القومية بتنوعها، وقد يهدد كذلك بمزيد من حاالت 
ً
على حشد الجماهير، مما قد يعتبره البعض إهدارا

 الصراع األهلي. 

ة للدولة في املنطقة على أسس إثنية، ال  القبول بمنطق تقسيم الدول القائمة، وإنتاج خريطة ويستفاليا جديد  -ت

األطلس ي في تكريسها -يمثل إال هروبا من مواجهة عوامل األزمة الحقيقية التي أسهمت سياسات املعسكر األوروبي

إبان الحرب الباردة، من خالل دعم األنظمة التسلطية، وحفزت على تفجيرها بعد انتهاء الصراع القطبي. كما يهدد  

القبول  هذا  حالة   مثل  نحو  بدفعها  أيضا  ولكن  واإلرهاب،  للتطرف  دائم  توتر  بؤرة  املنطقة  بجعل  فقط  ليس 
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مستدامة من حروب الوكالة، خاصة مع بروز العديد من قوى املراجعة في النظام الدولي التي ترتبط مصالحها بشكل 

 .وثيق ومتنام باملنطقة، خاصة روسيا والصين

دولة الفاشلة وما املطلوب لتخطي هذا الفشل. ربما يكثر الكالم على دولة مدنية ال بد من اإلشارة هنا إلى مفهوم ال

ترعى حقوق مواطنيها بهدف استشعارهم باألمان واالستقرار والسكينة وكل ذلك يحتاج إلى إعادة النظر في التركيبية  

على االستمرار بهذه الصيغة اللبنانية االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية حيث أصبح لبنان غير قادر  

  من التعايش والتكاذب الطائفي.

من باب النقد والتعديل وصحيح أن لبنان دولة علمانية برملانية إال أنه بحاجة إلى النظر في بنود هذه الصيغة ورؤيتها  

تغيرات عميقة على مستوى العالقات الدولية  العالم يتفاعل ويتغير، ومقبل على  بفعل اعتبارات عديدة منها أن 

تفكير  املحك وتفرض  باتت على  اإلنسانية  أن  كما  كورونا،  بعد جائحة  الجديد وبخاصة  العاملي  النظام  ومفاهيم 

والعصرنة   العصر  تحيات  يواكب   
ً
الشعوب متحضرا وأمن  الغذائي  األمن  حيث  من  والتقدمي  الحضاري  باملعنى 

وحماية هويتها وخصوصيتها وثقافتها من جهة، ومن جهة ثانية طرأ على السياسات الدولية تحوالت لم تعد أمريكا  

 
ً
  .وحدها املهيمن واملسيطر، وتَصدر املشهد السياس ي العبون جدد يجب أخذهم بعين االعتبار أيضا

تفشل عندما تصل إلى حالة من اإلخفاق الوظيفي، تؤدي إلى تآكل قدرتها وقدرة نظامها القائم على الحكم   إن الدول 

التفاعل مع الوحدات  للقدرة على السيطرة الفعلية على أراضيها، وتراجع قدرتها على  بفاعلية وكفاءة، وافتقادها 

 .السياسية كعنصر دولي كامل األهلية

 هو
ً
استحكام االستعمار فيه لجهة الحصار االقتصادية ومخلفات املاض ي التي تكرست وتعززت   وما يزيد لبنان فشال

 إلى تعميق مشكلة الطائفية والتالعب بتوازناتها بحسب أجندات الدول األجنبية وحساباتهم سواء  
ً
عبر التاريح وصوال

 بانتفاضة  سوريا أضف إلى ذلك تغيرات د–الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل أو ايران
ً
   17اخلية بدا

ً
تشرين وصوال

التي فرضت تحٍد جديد يجب مناشدته والتعويل عليه من أجل تحقيق إصالحات  بيروت  إلى حادثة انفجار مرفأ 

ملحة وطارئة وتغييرات اجتماعية وسياسية، غير أن القوى واألحزاب السياسية ال تسمح بأي تغيرات بسبب عمقها 

الدولة العميقة. كما أن النخبة اللبنانية قاصرة عن طرح مشروع دولة أو مشروع سياس ي وتغلغلها وإمساكها ملفاصل  

 بديل التفاق الطائف. 
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إن السياسة املعتمدة في لبنان هشة وقاصة وغير قادرة على أخذ مبادرات مستقلة عن األجندات الخارجية ألنها  

اقتصاديا   ومساندتها  اللبنانية  الدولة  تمويل  في  عليهم  األمريكي تعتمد  خاص  وبشكل  املانحة  الدول  خالل  من 

والفرنس ي واألوروبي والخليجي؛ من هنا فإن وضع لبنان حساس جدا ً، واملطالبة بمبدأ الحياد هي مسألة يأخذ منها  

 لكنها سياسة فاشلة، ألن لبنان ال يمكن تحييده وال وجود أساسا للحياد بفعل وجود هويات ثقافية وانتماءات 
ً
حقا

.  –تابعة إما غربية أو مشرقية أو إسالمية ووالءات
ً
 عربية، وهذا ما يزيد املسألة تعقيدا

الشعب  إن  تشريح وتوضيح من حيث  إلى  بحاجة  والعلمانية  الحداثة  املتعلقة بفكرة  االجتماعية  الثقافة  أن  كما 

اد الحر، غير أن هناك فرق  اللبناني، صحيح أن له امتدادا فرانكوفونيا وأنجلوفونيا ويتبع نظام الرأسمالي واالقتص

بين الحداثة والعلمانية بمعنى أن لبنان يلبس الحداثة من باب الشكل غير أنه غير علماني، والدليل االنقسامات 

التراث  على  الغربية  والثقافة  االستعمار  تأثير  بفعل  القضية  لب  وهذا  الطائفية  والتفرعات  واملذهبية  الطائفية 

  نة، وهذه مسألة ال بد من التعويل عليها.اللبناني، وبشكل خاص املوار 

لقد ظل املطلوب دائما في لبنان، البقاء تحت سقف التوافق السياس ي وهذه معضلة ال بد من استئناف البحث فيها 

ونقدها. ألنني ضد التوافقية، أنا مع وصول الشخص الكفؤ والرجل املناسب إلى املكان املناسب، سواء كان رئيس 

يا أو شيعيا أو سنيا أو أرثوذكسيا، فال يهم، املطلوب الكفاءة والحنكة السياسية والوطنية، أي الجمهورية مسيح

سيادي، بمعنى أن يفتش عن مصلحة شعبه وأرضه وحكومته وليس تنفيذ أجندات دول أجنبية والعمل ملصالحها 

  على حساب الوطن.

 ألخذ مبادرات سيادية مستق
ً
لة، ولم يعد بإمكاننا النظر إلى اآلخر وإلى أنفسنا بكتب  لكن أن اعتقد أننا تأخرنا كثيرا

قديمة بل بكتب حديثة وهذه الكتب الحديثة شرطها القوة التي تفرض نفسها وهي التي تحدد املعارف واملعرفة، من 

بعد هنا ما نواجه في لبنان أو في املنطقة املشرقية هي اختبارات وجس نبض املقاومات والهويات الناشئة الجديدة  

املرأة   وشعارات شعبوية سواء حقوق  استقطابية  برامج  بفعل  عليها  واالنقضاض  احتواؤها  يمكن  كيف  الثورات 

والديمقراطية والحريات الفردية أو منازعات العلم والدين والدولة العلمانية وفصل الدين عن الدنيا و.. و.. و..،  

 .لتمذهب واالنقسام الهوياتي دون البحث في عمق القضية وأسباب الحقيقية للطائفية وا
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وبالتالي، أنا اعتقد أنه يجب النظر اليوم إلى املنطقة برؤية نقدية إصالحية تمظهرت بعدة تمظهرات أولها، االنكفاء 

على الذات بالشكل السلبي من حيث الشعور بالتغريب واالنسالخ واليأس وهذا ما يقودنا إلى ردة فعل إما إلحادية 

.  أو أكثر تزمتا ديني
ً
 ا وتعصبا

، االرتماء بأحضان النموذج الغربي وكأنه هو املثال األمثل مع العلم أن لكل دولة تجربتها الخاصة وتراكماتها، 
ً
ثانيا

 ونجاحها هناك ال يعني أنها قد تنجح عندنا.  

 ثالثا، فشل في تحقيق تكامل إقليمي على أساس حضاري اقتصادي سياس ي ثقافي.  

أزمة نعاني  نحن   ،
ً
وافي    رابعا بشكل  بتخصصه  أنه ضليع  بمعنى  قادر، غير متخصص، وغير مصنف،  مثقف غير 

وشامل ودقيق بل طروحاته تقتصر على العموميات والشعبوية أكثر منه ملعلومات عميقة تاريخية حقيقية، إضافة 

ط منه  أكثر  وجودها  لتبرير  لها  مصوغات  عن  ويبحث  موقفها  عن  ويعبر  وينفذ  للسلطة  مرتهن  أنه  رؤية إلى  رح 

 استشرافية جديدة وبديلة وحقيقية تالمس أرض الواقع وطموح الجيل الجديد والتحديات املستقبلية. 

 توصيات:
، وذلك من خالل تحديد موقف لبنان 

ً
أوال : طرح مشروع سالم يخدم استقرار املنطقة بهدف أن يستقر لبنان أوال

وا املنطقة بشكل واضح وصريح وأخذ موقف  في  الصراعات  نحن من  الغرب وإسرائيل، هل  العالقة مع  ضح من 

إسرائيل وانعكاس هذا التطبيع ومشروع صفقة القرن على –أعداء؟ ملاذا؟ وكيف؟ وما موقفنا من تطبيع اإلمارات

لبنان؟ ولو أخذنا بنفس املبادرة، هل ينقذ ذلك لبنان اقتصاديا؟ مع إجراء نقد موضوعي لتجربة مصر واألردن، هل  

 سلك هذا املسار؟ واقعهما جيد لن

لبنانية وليس بكتب االستراتيجيين الغربيين واملنظرين  اللبنانية بحاجة أن تدرس واقعها بكتب  ثانيا: اإلنتلجنسيا 

 األمريكيين والفرنسيين ألن ابن البلد يعي تماما واقعه ومشكالت بالده من الغرب. 

اليهودي بهدف فهم تاريخ اآلخر –اإلسالمي-املسيحي  ثالثا: دعم كل املبادرات واألنشطة التي تقوم على فكرة الحوار

والبحث عن تضامن عاملي يكرس ثقافة اإلنسان بوعائه الواسع والشامل وليس الضيق والقائم على أفكار سطحية  

 ومؤدلجة واالعتراف باآلخر وحماية ثقافة األقلية. 
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سور  العراق،  مصر،  أي  املائي  العربي  العمق  إلى  التوازن  إعادة  رأسمالية رابعا:  سياسة  ذات  الخليج  دول  ألن  يا، 

  بترودوالرية ال يمكن أن تقوم بهذا الدور، ما يجبر هذه الدول على السير في الشراكة اإلقليمية

: مناشدة املجتمع الطائفي
ً
  املذهبي من خالل دراسة عنصر التابع أو املهمش في املجتمع اللبناني-خامسا

اقتصا  استراتيجيات  إيجاد   :  
ً
االقتصادية  سادسا والتعاونيات  العربي  الجوار  الحمية وحسن  نظام  إلى  تستند  دية 

والتصدير  والسلع  األسواق  من  االستفادة  بهدف  اإلقليمي  أو  الخليجي  أو  األوروبي  أو  العربي  اإلقليم  مع  سواء 

 والسياحة والخدمات والتقنيات وتبادل الخبراء. 

 :
ً
سياسيا، علينا االعتراف بالهزيمة من الداخل والدليل استفحال األزمات دون إيجاد حلول لها والسعي دائما  سابعا

لالستعانة بالعم سام األمريكي، وهنا املذلة، واملطلوب تغيير سياسة لبنان واالعتراف أننا قد دخلنا عصرا جديدا  

يف يمكن تأمين هذه القوة ذاتيا وخارجيا بما يتناسب حيث إن البقاء فيه هو للقوي، واملطالبة بالبحث سياسيا ك

 مع مصلحة لبنان ومصلحة لبنان من أمن اإلقليم. 

في مجاالت مختلفة   نخب عمالقة  اللبنانية وتشغل  الدولة  تعنى بوضع سياسات  تفكير  إنشاء مراكز  يجب   :
ً
ثامنا

عنى بالبحوث التاريخية  إنسانية واقتصادية واجتماعية وسياسية لوضع وهندسة سياسة لبنان، إضا
ُ
فة إلى مراكز ت

 واآلثارية والعلوم لتطوير الفكر وصناعة رأي عام جديد قوي متجانس. 
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