
ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية الخميس 19 ربيع الثاني 1443 هـ ق 4 آذر 1400 هـ ش، 25 تشرين الثاني 2021مالعدد )10818( السنة الثانية واالربعون

الدالالت والرسائل اليمنية في عملية »توازن الردع« الثامنة
علي ظافر

أميركا تسابق االنفجار اإلقليمي باالنسحاب 
وقدماها عالقتان

 ناصر قنديل
– يبــدو القلــق مــن االنفجــار اإلقليمــي هاجســًا أميركيــًا يحضــر فــي خلفيــة كل السياســات، 
بمقــدار مــا يبــدو الســعي لتوفيــر بيئــة آمنــة لالنســحاب األميركــي مــن المنطقــة هدفــًا 
ــات  ــه كل الملف ــذي تؤشــر إلي ــق ال ــن القل ــة بي ــة عالق ــدو السياســة األميركي للسياســات، وتب
ــة فــي مواجهــة  ــذي يحضــر فــي السياســات األميركي المتصاعــدة فــي ســخونتها، والســعي ال
هــذه الملفــات، وتبــدو أميــركا عالقــة وعاجــزة عــن إنجــاح سياســاتها الهادفــة لتوفيــر منــاخ 
مناســب النســحابها، الرتفــاع كلفــة التســويات التــي ال بــد منهــا خلــق منــاخ التهدئــة الممهــد 
لألنســحاب، بقيــاس التمســك األميركــي بضــم المطالــب المتصلــة باألمــن اإلســرائيلي إلــى 
شــروط هــذه التســويات، بمقــدار مــا يظهــر حجــم تأثيــر التصــادم بيــن محــور المقاومــة وكيــان 

االحتــالل عامــاًل متســارعًا فــي صناعــة خطــر االنفجــار.
– االنســحاب األميركــي مــن المنطقــة كخيــار اســتراتيجي يتوقــف تحولــه إلــى سياســة علــى مــا 
يســميه األميركيــون بشــبكة األمــان المفقــودة، لكنــه يبدو خيارًا ثابتــًا لم تنجح دعوات حلفاء واشــنطن 
بدفعهــا الســتبداله بخيــار االنخــراط فــي مشــاريع المواجهــة، فواشــنطن ال تــزال متمســكة بالســعي 
ــران، وال تــرى فــي البدائــل التــي يعرضهــا حلفاؤهــا فــي المنطقــة أي  ــاق النــووي مــع إي للعــودة لالتف
إغــراء، كمــا تبــدو واشــنطن عنــد كل منعطــف فــي الصــراع يفتــح البــاب نحــو خطــر التصعيد مســتعجلة 
ــا الجيــش  ــارك الجنــوب الســوري التــي خاضه ــى مع ــل التفــرج عل لتجــاوز مخاطــره بتراجعــات، كمث
ــات المســلحة  ــل ضــد الجماع ــت بحســم عســكري كام ــف وانته ــدة التن الســوري تحــت أنظــار قاع
التــي كانــت تلــوذ بالتنــف كداعــم ومســاند، ومثلهــا االنكفــاء األميركــي مــن طريــق المواجهــة مــع قــرار 
المقاومــة بجلــب ســفن كســر الحصــار المحملــة بالوقــود اإليرانــي، وذهابهــا لرفــع عــدد مــن العقوبــات 

التــي يفرضهــا قانــون 
قيصــر علــى ســورية، 
مــن خــالل الموافقــة 
علــى اســتجرار الغــاز 
والكهربــاء  المصــري 
ــان  ــى لبن ــة إل األردني
لكــن  عبــر ســورية، 
كل  فــي  واشــنطن 
ــى  ــك ال تجــرؤ عل ذل
المضــي قدمــًا نحــو 
للملفــات  تســويات 
دون  مــن  المأزومــة 

زج األمــن اإلســرائيلي فــي دفتــر شــروط هــذه التســويات، مــن ســورية وربــط االنســحاب بانســحاب 
إيــران وقــوى المقاومــة، وربــط العــودة لالتفــاق النــووي مــع إيــران بفتــح ملفــات مثــل مســتقبل دعــم 

إيــران لحــركات المقاومــة وكبــح تطورالبرنامــج الصاروخــي اإليرانــي.
ــدرة  ــث ال ق ــة، حي ــذه المراوح ــن ه ــي ناجــم ع ــي هاجــس أميرك ــار اإلقليم ــن االنفج ــق م – القل
أميركيــة علــى المخاطــرة بتبنــي خيــار المواجهــة، وال قــدرة أميركيــة علــى تجــاوز مخاطــر التســويات 
علــى مســتقبل كيــان االحتــالل ومصــادر قوتــه، لجهــة مــا تتيحــه مــن تنامــي فــي قــوة محــور المقاومــة، 
لكــن واشــنطن تــدرك أنهــا ال تملــك الزنــاد الــذي يقــدح شــرارة اإلشــعال، حيــث تســارع األحــداث فــي 
اليمــن وفلســطين وســورية والعــراق، قــد يجعــل االنفجــار مفاجــأة يصعــب تفاديهــا، فتجــد واشــنطن 
نفســها عالقــة وســط النيــران، وإذا كان التراجــع أمــام تصاعــد الوضــع فــي ســاحات كاليمــن أو العــراق أو 
ســورية ولبنــان ممكنــًا، فــإن الخشــية مــن الوضــع األشــد خطــورة الــذي يمثلــه تســارع التصاعــد فــي 
المواجهــة فــي فلســطين، تدفــع واشــنطن للقلــق مــن تجــدد مشــهد معركــة ســيف القــدس، بــذات 
ــدس والمناطــق  ــة الق ــي مدين ــد المباشــر ف ــل شــهور بالتصعي ــت قب ــي تمثل األســباب والشــروط الت
ــًا لوجــه  ــون وجه ــون الفلســطينيون يقف ــة  والمواطن ــث المســتوطنون الصهاين ــة عــام 48، حي المحتل
وعلــى تمــاس يومــي تصاعــدي نحــو االنفجــار، وحيــث حكومــة االحتــالل وقــوى المقاومــة ســتكون 
حكمــًا علــى طرفــي هــذه المواجهــة مــع انفجارهــا، والجديــد بعــد معادلــة محــور المقاومــة التــي أعلنهــا 
األميــن العــام لحــزب اهلل الســيد حســن نصــراهلل تحــت عنــوان، القــدس تعــادل حربــًا إقليميــة، صــار 

المســار واضحــًا بالنســبة لواشــنطن، وخطــر االنفجــار اإلقليمــي حاضــر بقــوة.
ــوم  ــأزق، تق ــا الم ــي يفرضه ــات الت ــا واشــنطن لالســتجابة للتحدي ــي تســعى إليه ــة الت – المقارب
ــي تطــال  ــة الت ــات اإلضافي ــووي، والطلب ــاق الن ــودة لالتف ــن اســتعداداتها للع ــى الســعي للفصــل بي عل
الملفــات اإلقليميــة، أمــاًل بــأن يســرع هــذا الخيــار فــرص العــودة لالتفــاق بصــورة تقتــرب مــن الشــروط 
ــاءة  اإليرانيــة، مقابــل التفاهــم مــع حكومــة كيــان االحتــالل علــى ضــم القــدرات األميركيــة تحــت عب
الجيــش اإلســرائيلي للتلويــح بعمــل عســكري ضــد إيــران وقــوى المقاومــة كخيــار يســير بالتــوازي مــع 
العــودة لالتفــاق، وعلــى ضفــة ثانيــة الســعي لتســريع ترســيم الحــدود البحريــة بيــن لبنــان وفلســطين 
المحتلــة بشــروط يمكــن قبولهــا مــن لبنــان، أمــاًل بخلــق ضوابــط جديــدة تحــول دون انخــراط المقاومة 
ــن االنســحاب األميركــي مــن ســورية  ــة الجمــع بي ــة ثالث ــة، ومــن جه ــأي حــرب إقليمي ــان ب ــي لبن ف
وتقديــم المــؤازرة الالزمــة تقنيــًا واســتخباريًا للغــارات اإلســرائيلية علــى ســورية وقــوى المقاومــة فيهــا، 
وتبقــى هــذه الخيــارات تحــت الفحــص أمــاًل بــأن تشــكل شــبكة أمــان افتراضيــة لتغطيــة االنســحاب 
ــا  ــد متوســط المــدى يبعــد خطــر االنفجــار اإلقليمــي م ــق تبري ــى خل ــًا عل وتســريع التفاهمــات، رهان
ــراء  ــرات خب ــزام واشــنطن معهــم، فــي ظــل تقدي ــاء فــي حــال وقوعــه إلــى الت أمكــن، ويطمئــن الحلف
أميركييــن تقــول إن واشــنطن تقنــع نفســها بحــل وهمــي، فهــي ترغــب باالنســحاب وقلقــة مــن 

االنفجــار وقدماهــا عالقتــان.

إعتراف »إسرائيلي« متأخر.. أخطأنا في دفع ترامب لإلنسحاب من اإلتفاق النووي
“إســتراتيجية الحكومــة الســابقة بقيــادة بنياميــن 
نتنياهــو فشــلت ألنهــا ســاهمت فــي إلغــاء االتفــاق 
اختبــار  أدى  تقدمــوا..  اإليرانيــون  وحينهــا  النــووي 
النتائــج السياســية لدفــع الواليــات المتحــدة إللغــاء 
االتفــاق إلــى تقــدم إيــران بشــكل دراماتيكــي فــي 
التهديــد، واليــوم وصلــت إلــى أبعــاد لــم تكــن فــي 
الســابق أبدا..هــذا يعــد فشــال«، هــذا الــكالم هــو للقائد 
الســابق لشــعبة االســتخبارات العســكرية )أمــان( فــي 

قــوات االحتــالل االســرئيلي عامــوس جلعــاد.
كالم جلعــاد، الــذي شــغل ايضــا منصــب رئيــس 
»األمــن  وزارة  فــي  واألمنيــة  السياســية  الدائــرة 
اإلســرائيلية«، عــن الخطــأ الذي ارتكبته »اســرائيل« 
ــع  ــي دف ــووي، وف ــاق الن ــى االتف ــض عل ــي التحري ف
ــى  ــب ال ــد ترام ــابق دونال ــي الس ــس االمريك الرئي
االنســحاب مــن االتفــاق، يعكــس حالــة الهســتيريا 
التــي تعيشــها »اســرائيل« بســبب ايــران، فهــي 
تتخبــط فــي سياســتها، وتــرى ان بامكانهــا مــن 
خــالل تجســيد دور »الطفــل المدلــل«، مــع الغــرب 

وخاصــة امريــكا، ان تحصــل علــى مــا تريــده، وخاصــة 
ــا. ــى مــا تعتبــره خطــرا ايراني ــا عل القضــاء نهائي

فــي حديثــه مــع االذاعــة »االســرائيلية«، كشــف 
جلعــاد عــن جانــب آخــر من هــذا التناقــض والتخبط 
الالفــت فــي »القيــادة االســرائيلية«، ازاء االتفــاق 
النــووي، حيــث يقــول :«لــم ننجــح فــي السياســات 
ــل  ــدرات التعام ــور ق ــم نط ــا ل ــج ألنن ــار النتائ باختب
مــع إيــران علــى قاعــدة فرضيــة أن االتفــاق ســيتم 
ــى أن »رئيــس  ــا فــي ذات الوقــت إل احترامــه« الفت
ــل  ــوت، عم ــادي آيزنك ــرال غ ــابق، الجن األركان الس
ــاد  ــس الموس ــا ورئي ــاك اتفاق ــاس أن هن ــى أس عل
عمــل علــى تقويــض االتفــاق، وفــي النهايــة توصلنــا 

إلــى إلغــاء االتفــاق وإيــران تقدمــت”.
االســرائيلي  الكيــان  وزراء  رئيــس  ان  يبــدو 
الحالــي نفتالــي بينيــت، مــازال مصــرا علــى مواصلــة 
سياســة الطفــل المدلــل، التي كان يجســدها ســلفه 
نتنياهــو افضــل تجســيد، رغــم فشــلها الذريــع، فــال 
يكــف عــن العويــل والصــراخ، لجلــب اهتمــام امريــكا، 

حيــث اعلــن فــي مؤتمــر عبــر التلفزيــون اســتضافته 
جامعــة ريتشــمان، يــوم الثالثــاء:« ان ايــران فــي 
النــووي تقدمــا.. نواجــه  أكثــر مراحــل برنامجهــا 
أوقاتــا عصيبــة. مــن المحتمــل أن تكــون هنــاك 
ــو  ــكا(.. حتــى ل ــا )امري ــات مــع أفضــل أصدقائن خالف
كانــت هنــاك عــودة إلــى االتفــاق، فــإن إســرائيل 
ليســت بالطبــع طرفــا فــي هــذا االتفــاق وإســرائيل 

ــاق”. ــة باالتف ليســت ملزم
مــن بيــن كل هــذا العجــز والتخبــط الهســتيري 
لقــادة الكيــان االســرائيلي فــي التعامــل مــع ايــران، 
كان تصريــح وزيــر الماليــة فــي هــذا الكيــان، أفيغدور 
ليبرمــان، الفتــا، حيــث زاد مــن عــدد »المواعيــد« 
ــران  ــول اي ــرائيل« لوص ــاء اس ــا »زعم ــي يحدده الت
الــى القنبلــة النوويــة، فبعــد ان كان اســابيع، و 3 
او 4 اشــهر، وعــام ، وعامــان، اضــاف ليبرمــان موعــدا 
جديــدا الــى ســلة المواعيــد »االســرائيلية«، وهــو 5 
ســنوات، عندمــا قــال امــس الثالثــاء خــالل مؤتمــر 
اإلســرائيلي  العســكري  التخطيــط  تمويــل  عــن 

المتعلــق بإيــران: »إن إيــران قــد تمتلــك ســالحا 
ــا خــالل خمــس ســنوات.. وان تلــك الخطــوة  نووي
لــن تتأثــر بالمحادثــات الجاريــة حاليــا بيــن إيــران 
جديــد  اتفــاق  بشــأن  الكبــرى  العالميــة  والقــوى 

ــة«. ــا النووي للحــد مــن قدراته
بــات واضحــا، حتــى لحلفــاء »اســرائيل« فــي 
ــا يصــدر عــن »اســرائيل« بشــأن  ــرب، ان كل م الغ
ايــران، يفصــل بينــه وبيــن الواقــع، هــوة واســعة، 
ــل  ــل وصــراخ هــذا الطف ــكاء وعوي ــد ب ــم يع ــى ل حت
المدلــل والملــل والنــزق، لــه ذاك التأثيــر الســابق 
علــى الغربييــن، بدليــل وقــوف امريــكا علــى الخطــأ 
الفــادح الــذي ارتكبتــه مــن خــالل االنســحاب مــن 
االتفــاق النــووي، وفرضهــا عقوبــات احاديــة الجانــب 
تأثيــر  وقــع تحــت  انســحاب  ايــران، وهــو  علــى 
صــراخ وعويــل نتنياهــو، وتبيــن المريــكا فيمــا بعــد، 
ــي  ــح عكســية، وه ــاء بنتائ ــه ج ــت علي ــا اقدم ان م
نتائــج كانــت كافيــة، ليتجاهــل الغــرب بــكاء وعويــل 

ــت. ــي بيني ــه نفتال العالمخلف

لبنان.. االنتخابات المنتظرة واألحالم المفرطة
ليلى نقوال

جــاءت هــذه العمليّــة بعــد تصعيد الفــت لطيران 
ــرة،  ــة األخي ــي اآلون ــي الســعودي ف ــدوان األميرك الع
وخصوصــًا علــى العاصمــة صنعــاء ومحافظــات مــأرب 

والحديــدة وصعــدة وعمــران وذمــار.
مروحــة  اليمنيّــة  المســلَّحة  القــوات  تفتــح 
دائــرة  فــي  مجــددًا  اإلمــارات  وتضــع  التهديــد، 
االســتهداف، وتلــوّح بأنهــا ليســت بمنــأى عــن 
جــدًا  المحتمــل  ومــن  االســتراتيجية،  العمليــات 
بمشــاغباتها  اســتمرت  إذا  القصــف  يطالهــا  أن 
الميدانيــة عبــر وكالئهــا فــي الســاحل الغربــي أو 

الســاحات. مــن  فــي غيــره 
القــوات المســّلحة اليمنيــة أعلنــت فــي عمليــة 
»تــوازن الــردع« الثامنــة »قصــف عــددٍ مــن األهداف 
ــدوّ الســعوديّ«،  ــة للع ــة التابع العســكرية والحيوي
شــملت »قاعــدة الملــك خالــد فــي الريــاض، ومطــار 
الملــك عبــد العزيــز الدولــي فــي جــدة، وأهدافــًا 
ــًة إلــى  عســكرية فــي أبهــا وجيــزان ونجــران، إضاف
مصافــي أرامكــو فــي جــدة«، بـــ14 طائــرة مســيرة، 
ــت  ــاد 3« و«قاصــف 2k”، ووضع ــن »صم تنوعــت بي
هــذه العمليّــة االســتراتيجية فــي ســياق الــردّ علــى 

ــارات والحصــار.  ــد الغ تصعي
ورغــم مــا حملتــه هــذه العمليــة مــن أهميــة، فقد 
حمــل بيــان القــوات المســلحة عــددًا مــن الرســائل، 
»تنفيــذ  علــى  المســلحة  القــوات  قــدرة  أبرزهــا 
العــدوّ  ضــد  الهجوميــة  العمليــات  مــن  المزيــد 
ــاع المشــروع  ــي إطــار الدف ــي ف الســعودي واإلمارات
عــن الشــعب والوطــن«، وأنهــا »ســتواجه التصعيــد 
بالتصعيــد حتــى يتوّقــف العــدوان ويُرفــع الحصــار”.
بعــد  العمليّــة  هــذه  جــاءت  التوقيــت،  فــي 
األميركــي  العــدوان  لطيــران  الفــت  تصعيــد 
الســعودي فــي اآلونــة األخيــرة، وخصوصــًا علــى 
والحديــدة  مــأرب  ومحافظــات  صنعــاء  العاصمــة 

العــدوان  دول  وحاولــت  وذمــار،  وعمــران  وصعــدة 
اصطنــاع انتصــارات وهميــة للتعميــة علــى هزيمتهــا 

والحديــدة. مــأرب  فــي  المزدوجــة  الميدانيــة 
التقــدم  حركــة  إعاقــة  فــي  فشــلت  وحيــن 

أنّهــا  زعمــت  تحديــداً،  مــأرب  فــي  الميدانــي 
ــرس  ــزب اهلل وح ــرية لح ــآت س ــتهدفت »منش اس
والطائــرات  للصواريــخ  ومصانــع  اإليرانــي  الثــورة 
ــة  ــر الميداني المســيرة«، واتضــح مــن خــالل التقاري
أّن المنشــأة الســرية هــي حظيــرة أغنــام فــي ذمــار، 
وأن »مصانــع المســيرات والصواريــخ« هــي أحيــاء 

ومبــانٍ ســكنية فــي العاصمــة صنعــاء.
فــي مقابــل هــذا التصعيــد، هــدّدت صنعــاء بــأنَّ 
هــذا التصعيــد لــن يمــر مــن دون رد، و«ســتكون لــه 
عواقــب وخيمــة علــى قــوى العــدوان، وعليهــا تحمّل 
هــذا  مــع  العــدوان  دول  تعاطــت  ربمــا  نتائجــه«. 
ــا وضــع بعــض  ــا، فيم ــد باســتخفافٍ كعادته التهدي
المتابعيــن ذلــك فــي ســياق الحــرب النفســية، لكــن 
صنعــاء بحســاباتها الدقيقــة كانــت عنــد كلمتهــا، 
وفــي مســتوى التحــدي، إذ لــم تمــِض ســوى 24 
ــرى  ــة كب ــد بعملي ــذت هــذا التهدي ــى نفَّ ســاعة حت

الســعودية  مــن شــمال  واســعة  جغرافيــا  ضمــن 
ــر  ــى البح ــة عل ــدة المطل ــى ج ــواًل إل ــا، وص وجنوبه
ــة  ــك معادل ــرب الســعودية، وأرســت بذل ــر غ األحم
لســان  علــى  جــاء  كمــا  بالتصعيــد«،  »التصعيــد 
العســكري  المتحــدث 

العميــد يحيــى ســريع.
مــن  عــدد  هنــاك 
العســكرية  الرســائل 
واالقتصاديــة  والسياســية 
التــي  واالســتراتيجية 
»تــوازن  عمليــة  أوصلتهــا 
جــاءت  الثامنــة،  الــردع« 

التالــي: النحــو  علــى 
تملــك  صنعــاء  إنَّ   -
القــدرة  ولديهــا  القــرار، 
أي  مــع  التعامــل  علــى 
ــد،  ــى أي تصعي ــرد الفــوري والمباشــر عل ــد وال تهدي
بدليــل أنَّ العمليــة جــاءت بعــد يــوم واحــد فقــط مــن 

المســّلحة. القــوات  تهديــد 
- إنَّ مخــزون صنعــاء مــن الصواريــخ الباليســتية 
ــد  ــر بطــول أم ــم يتأث ــر، ول ــرات المســيّرة كبي والطائ
ــتمرة،  ــرة مس ــل بوتي ــاج تعم ــوط اإلنت ــرب، وخط الح
علــى عكــس دعايــات العــدوان خــالل األيــام الماضيــة 
ــخ. ــرات المســيرة والصواري ــع الطائ باســتهداف مصان

جغرافيــا  امتــداد  علــى  هــدف  أيّ  إنَّ     -
رحمــة  تحــت  ســيكون  الســعودية  المملكــة 
الصواريــخ والمســيرات اليمنيــة، ويعــزّز ذلــك أن 
ــة اســتهدفت مروحــة واســعة مــن األهــداف  العملي
االقتصاديــة والعســكرية والحيويــة، ضمــن دائــرة 
جغرافيــة واســعة تمتــد مــن الريــاض إلــى جــدة 
المطلــة علــى البحــر األحمــر، وصــواًل إلــى محافظات 

وعســير. ونجــران  جيــزان  الجنــوب؛ 

ــل كان مدروســًا  ــًا، ب ــن اعتباطي ــم يك ــرد ل -إنَّ ال
ومناســبًا فــي الزمــان والمــكان، وإن لــم يأتِ متناســبًا 
المســلَّحة  والقــوات  العــدوان،  غــارات  حجــم  مــع 
مقابــل  وجــدة  صنعــاء  الريــاض  معادلــة  تفــرض 
اســتهداف الحديــدة، ومعادلــة المطــارات والقواعــد 
العســكرية جنــوب المملكــة مقابــل اســتمرار الغــارات 

علــى مــأرب وغيرهــا مــن المحافظــات.
-إنَّ القــوات المســّلحة ال تــزال تحتفــظ بقدرتها 
األميركيــة  الدفــاع  منظومــات  كل  تجــاوز  علــى 
ــت  ــة ُأعلن ــم أن العملي ــة، رغ ــة واليوناني والبريطاني

قبــل أن تنطلــق بـــ24 ســاعة.
يتجــاوز  اســتخباراتيًا  فشــاًل  هنــاك  -إنَّ 
األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  إلــى  الســعودية 
اللتيــن ترميــان ثقلهمــا بشــكل غيــر  وبريطانيــا 
وحصــار  اليمــن  علــى  العــدوان  فــي  مســبوق 
الشــعب، يقابلــه نجــاح اســتخباراتي وتقنــي يمنــي.

مكشــوفة  باتــت  الســعودية  المملكــة  -إنَّ 
اســتراتيجيًا أمــام الصواريــخ والمســيّرات اليمنيــة، 
المتعــددة  الدفــاع  منظومــات  عجــز  ظــل  فــي 

لجنســيات. ا
البيــان  مضمــون  فــي  األهــم  والرســالة 
ــأّن القــوات المســّلحة فتحــت  العســكري تتمثــل ب
دائــرة  فــي  اإلمــارات  ووضعــت  التهديــد،  مروحــة 
ــات  ــأى عــن العملي ــا ليســت بمن االســتهداف، وأنه
االســتراتيجية. ومــن المحتمــل جــدًا أن تطالهــا 
ــات المشــاغبات  ــي عملي ــات إذا اســتمرت ف العملي
ــر ميليشــياتها فــي الســاحل الغربــي  الميدانيــة عب
وغيــره مــن الســاحات، وذلــك مــا أعلنتــه القــوات 
المســلحة صراحــة، حيــن قالــت إنَّ لديهــا »القــدرة 
الهجوميــة  العمليــات  مــن  المزيــد  تنفيــذ  علــى 
ضــد العــدو الســعودي واإلماراتــي فــي إطــار الدفــاع 

المشــروع عــن الشــعب والوطــن”.

أحــالم مفرطــة تلــك التــي ال تأخــذ بعيــن االعتبــار 
اللبنانــي  النظــام  بأســس  المرتبطــة  التعقيــدات  كّل 
التوافقــي وأســبقية وجــود الطوائــف علــى وجــود الدولــة.

 2019 األول/أكتوبــر  انتفاضــة 17 تشــرين  منــذ 
ولغايــة اليــوم، يأمــل كثيــرون فــي لبنــان بتغييــر 
ــا  ــي، بينم ــي اللبنان ــام السياس ــة النظ ــامل لبني ش

بإمكانيــة  الخارجيــة  الــدول  مــن  العديــد  يأمــل 
تغييــر  إلــى  النيابيــة  االنتخابــات  عبــر  الوصــول 
خريطــة تــوزع القــوى اللبنانيــة، بحيــث يتــم تغييــر 
سياســي شــامل يقصــي أو يحجّــم نفــوذ التيــار 
الوطنــي الحــر وحــزب اهلل، عبــر قــوى مجتمعيــة 
»مدنيــة« باألســاس أو حزبيــة بغطــاء مدنــي، ألخــذ 
لبنــان إلــى سياســة خارجيــة مختلفــة تفتــح مســار 

ــك. ــر ذل ــرائيل« أو غي ــع »إس ــع م التطبي
بعضهــا  كان  وإن  اآلمــال،  هــذه  أنَّ  المشــكلة 
مشــروعًا، كحلــم تغييــر النظــام السياســي عبــر 
ــدات  ــم التعقي ــة، عاجــزة عــن فه األطــر الديمقراطي
التــي تحيــط بالنظــام السياســيّ والمجتمعــيّ 
دون  مــن  التغييــر  إمكانيــة  واســتعصاء  اللبنانــي 
ــام  ــى نظ ــة إل ــة التوافقيّ ــن الديمقراطي ــوّل م التح
ــات  ــي المجتمع ــب ف ــو صع ــة، وه ــة برلمانيّ غالبيّ

اللبنانــي. كالمجتمــع  المتعــدّدة 
منــذ نشــأته، ومنــذ اســتقالل لبنــان، يعتقــد 
الكثيــر مــن المفكريــن والباحثيــن اللبنانييــن أنَّ 
ــي  ــل ف ــة العل ــو عل ــي ه ــل النســبي الطوائف التمثي
لبنــان، وأن هــذا النظــام يســتولد األزمــات، وهــو 
البعــض  أمــا  األهليــة.  الحــروب  إلــى  أدى  الــذي 
اآلخــر، فاعتبــره حــاًل ممكنــًا، منطلقــًا مــن مقولــة أنَّ 
النظــام األكثــري فــي ظــلِّ تعــدد طائفــي ومجتمعات 
غيــر متجانســة قــد يكــون أشــد إيالمــًا مــن حكــم 

ــة. ــة األكثري ــي األنظم الحــزب الواحــد ف
المعضلــة تكمــن فــي أن هنــاك احتمــاالت فــي 
الديمقراطيــات المتجانســة بــأن تتحــوَّل األقليــة 
ــام  ــرأي الع ــات ال ــر توجه ــة، بفضــل تغيي ــى أكثري إل
الــذي يغيــر مســار االنتخابــات. أمــا فــي المجتمعات 
ــة  ــة اإلثني ــإن األقلي ــر المتجانســة، ف ــددة وغي المتع
اللغويــة، محكــوم عليهــا سياســيًا  أو  أو الطائفيــة 
إال  أقليــة، وبالعــزل، وال يمكنهــا االعتمــاد  بالبقــاء 

ــذر.  ــي متســارع، وهــو متع ــى نمــو ديمغراف عل
لــم ينشــأ مفهــوم الديمقراطيــة التوافقيــة كغيــره 
مــن  انطلقــت  التــي  الديمقراطيــة  النمــاذج  مــن 
نشــأ  بــل  األنــوار،  وفالســفة  مفكــري  ومــن  أثينــا، 
ــة، جــرت  ــم. بداي ــة حــول العال ــن التجــارب المقارن م
دراســة هــذا النمــوذج وتدويلــه مــن خــالل بعــض 
تتحــدث  التــي  المؤلفــات 
فــي  الحكــم  أنظمــة  عــن 
كل مــن بلجيــكا والنمســا 
وسويســرا وكنــدا، ثــم امتــد 
المفهــوم إلــى بعــض بلــدان 
الثالــث، وخصوصــًا  العالــم 
ماليزيــا وقبــرص وكولومبيــا 

ونيجيريــا.  واألوروغــواي 
العالــم  صــاغ  وقــد 
الهولنــدي  السياســي 
ليبهــارت )Arend Lijphart( هــذا النمــوذج فــي 
التالــي: الشــكل  وعــدّد خصائصــه علــى  كتابــه، 

يميّــز  الَّــذي  األمــر  واســع،  ائتــالف  - حكومــة 
النمــوذج التوافقــي عــن النمــوذج البرلمانــي التقليــدي 
الــذي يقــوم علــى »حكومــة مقابــل معارضــة«. وقــد 
يحمــي  االئتالفــي  النــوع  هــذا  أن  البعــض  اعتبــر 
ــا مجــااًل للمشــاركة فــي  ــات الموجــودة، ويعطيه األقلي

الحكــم ال تتيحــه لهــا األســس البرلمانيــة. 
ــة،  ــدة األكثري ــن قاع ــداًل م ــل ب ــي التمثي ــبية ف - نس
وهــذا مــا يالحــظ فــي لبنــان، مــن خــالل توزيــع المقاعــد 

ــي.  ــى أســاس طائف ــة والرئاســات عل ــة والوزاري النيابي
- الفيتــو المتبــادل كوســيلة لحمايــة األقليــة ضــد 
القــرار األكثــري، فالمشــاركة فــي االئتــالف الحكومــي قــد 
ال تكفــي بالفعــل لحمايــة األقليــات. لذلــك، يجــب إعطــاء 
ــة  ــن ذات األهمي ــي الميادي ــض ف ــق النق ــات ح المجموع

ــا.  ــى وجوده ــا وإل ــة بالنســبة إليه ــة والمصيري الحيوي
الشــؤون.  بعــض  فــي  للمجموعــات  ذاتيــة  إدارة   -
ــر مــن خــالل حــق النقــض،  لتالفــي جمــود ســبل التقري
إدارة  الفرعيــة  الثقافــات  التوافقيــة  الديمقراطيــة  تمنــح 
ذاتيــة فــي المياديــن التــي تخصهــا مباشــرة. ونالحــظ هــذا 
األمــر فــي لبنــان مــن خــالل إعطــاء الطوائــف الحريــة فــي 

ــخصية. ــوال الش ــرعية واألح ــم الش المحاك
وهكــذا، يمكــن اإلشــارة إلــى أن صيغــة النمــوذج 
ــة،  ــة اللبناني ــام الدول التوافقــي اللبنانــي ســبقت قي
ونظــام  العثمانــي  الملــل  نظــام  منــذ  امتــدَّ  إذ 
إصالحــات  وفــي  والمتصرفيــة،  القائمقاميتيــن 
شــكيب أفنــدي، إلــى أن ثبّتــه الفرنســيون خــالل 
االنتــداب، ثــم كرســته الصيغــة وميثــاق 1943، وفــي 

ــف 1990.  ــاق الطائ ــد اتف ــا بع م
ــردي، وبصــرف النظــر عــن  ــي اإلطــار الف ــى ف وحت
مســتوى إيمــان الشــخص وممارســته الدينيــة، كــرّس 
النظــام اللبنانــي الترابــط بيــن المدنــي والدينــي فــي 

حيــاة الفــرد، بحيــث يســتمدّ الفــرد حقوقــه مــن حقــوق 
فــي  عضــوًا  اللبنانــي  المواطــن  يصبــح  وال  طائفتــه، 
مجتمعــه إال إذا التــزم تجــاه الطائفــة التــزام والء، هــو 

ــزام مدنــي ودينــي. فــي الوقــت نفســه الت
وعلــى مســتوى أوســع، ففــي بلــد مكــوّن مــن 
تفــرض  أن  تحــاول  متحاربــة،  أقليــات  مجموعــة 
معظــم  فــي  بالخــارج  باالســتعانة  ســطوتها 
األحيــان، تــمّ تكريــس االنتمــاء الطائفــي مقياســًا 
أساســيًا للعالقــات مــع الطوائــف األخــرى، فالوعــي 
بالخصوصيــة الثقافيــة تطــوّر علــى مــدى عقــود، 
وبــات مرتبطــًا إلــى حــدٍ بعيــد بممارســة العالقــات 

ــرى. ــف األخ ــن الطوائ ــران م ــع الجي م
فــي  أمــا  للدولــة.  المؤسســة  المبــادئ  فــي  هــذا 
الممارســة، فقــد حافظــت األحــزاب السياســية دومــًا علــى 
قدســية هــذا التكويــن االجتماعــي السياســي الــذي تــمَ 
التعبيــر عنــه بـ«الميثاقيــة«، إلدراكهــا أّن أيّ محاولــة فصــل 
بيــن المدنــي والدينــي، أو بيــن االجتماعــي الثقافــي مــن 
جهــة والسياســي مــن جهــة أخــرى، ســوف يثيــر ردود 
فعــٍل عنيفــة، ويمكــن بالتالــي أن يســتثار النــاس الذيــن 

ــم.  ــم هُويته ــي صمي ــددون ف ــم مه سيشــعرون بأنه
وعليــه، إنَّ ارتبــاط األحــزاب السياســية ووجودهــا 
ودورهــا فــي الحفــاظ علــى حقــوق الطوائــف وقدرتهــا 
فــي النظــام، يلعــب لمصلحــة إبقــاء النظــام ذاتــه، كمــا أن 
نظــام الفيتــو الــذي يبــدو أنَّــه أكثــر تجــذرًا مــن أي مبــدأ 
ــة  ــات البرلماني ــدرة األغلبي ــي عــدم ق سياســي آخــر، يعن

ــة  ــت الغالبي ــوى 14 آذار امتلك ــل أنَّ ق ــم، بدلي ــى الحك عل
ــة 2018،  ــذ 2005 ولغاي ــي من ــي اللبنان ــس النياب ــي المجل ف
ولــم تســتطع أن تحكــم، مــا أدى إلــى تفّككهــا وتشــرذمها 
وكيــل االتهامــات إلــى بعضهــا البعــض، بينمــا امتلــك 
ــار الوطنــي الحــر وحــزب اهلل وحلفــاؤه الغالبيــة منــذ  التي
العــام 2018، ولــم يســتطيعوا أيضــًا أن يطبّقــوا أيّ برنامــج 
للحكــم أو يدفعــوا لبنــان إلــى تغييــر سياســاته الخارجيــة 
أو االقتصاديــة أو السياســية الداخليــة، وبقــي الحــال كمــا 

ــه ســابقًا خــالل ســنوات مــا قبــل 2018. كان علي
ــًا مــن كلِّ مــا ســبق، ومــن دون الدخــول فــي  انطالق
تفاصيــل األرقــام االنتخابيــة ومؤشــراتها التــي ال تشــير 
إلــى إمكانيــة ســهلة لتغييــر الغالبيــة النيابيــة الحاليــة 
ــة،  ــوى مدني ــر ق ــة عب ــزاب الحالي ــة األح ــهولة هزيم أو س
تبــدو الحمــالت السياســية الداعيــة إلــى تغييــر سياســي 
بيــن مواطنيــن،  اجتماعــي جديــد  وإلــى عقــد  شــامل 
وليــس بيــن طوائــف، كمــا تبــدو الدعــوات اإلعالميــة 
والسياســية إلــى إحــالل غالبيــة نيابيــة »مدنيــة« لتطبيــق 
برامــج سياســية مختلفــة، تكافــح الفســاد وتقــوم بنــزع 
ســالح حــزب اهلل، أو تلــك التــي تطمــح إلــى أن يقــرّ 
ــع مــع  ــد« الســير بمســار التطبي ــواب »الجدي مجلــس الن
»إســرائيل« أو لفــظ التعــاون مــع الشــرق أو غيــر ذلــك، 
نوعــًا مــن األحــالم المفرطــة التــي ال تأخــذ بعيــن االعتبــار 
اللبنانــي  النظــام  بأســس  المرتبطــة  التعقيــدات  كّل 
ــة  التوافقــي، وأســبقية وجــود الطوائــف علــى وجــود الدول

ــان. ــي لبن ــي ف ــا السياس ونظامه
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