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ورد كاسوحة *
األزمة التي يعاني منها املجتمع األميركي
وال ـت ــي أوص ـل ــت مــرش ـحــا م ـثــل ت ــرام ــب إلــى
الرئاسة هــي أزمــة تمثيل بالدرجة األولــى.
ّ
كان
من صــوت لترامب من الكتلة البيضاء ّ
يشتكي من التهميش الــذي تمارسه بحقه
اإلدارة الديمقراطية ،ومن صوت ّ
ضده كان
يخشى أيضًا مــن التهميش الــذي سيلحق
به في حال وصول إدارة جمهورية منحازة
ّ
ج ـ ـدًا ضـ ـ ّـد األق ــلـ ـي ــات والـ ـنـ ـس ــاء إلـ ــى الـبـيــت
ّ
األبيض .في الحالتني ثمة مشكلة تتمثل في
عجز األشكال الحالية من التمثيل السياسي
ّ
عن التعبير عن احتياجات السكان ،والتي
تفاقمت كثيرًا في اآلونة األخيرة ،وأصبحت
تـ ـه ـ ّـدد ب ـس ـبــب عـ ــدم ان ـت ـظــام ـهــا ف ــي ق ـنــوات
سياسية النظام السياسي األميركي ّ
برمته.

انتقال االستقطاب إلى الشارع
ع ـن ــدم ــا ي ـح ـص ــل ذلـ ـ ــك ال تـ ـع ــود ال ـشــرع ـيــة
التي تملكها املـ ّ
ـؤسـســات التمثيلية قائمة،
ً
ويلجأ الـنــاس ب ــدال منها إمــا إلــى خـيــارات
متطرفة ال تـعـ ّـبــر تـمــامــا عــن املـ ّ
ـؤس ـســة كما
في حالة ترامب ،أو إلى الشارع كما يحدث
اآلن بعد شعور القاعدة الديمقراطية التي
ص ـ ّـوت ــت لـكـلـيـنـتــون ب ــالـ ـخ ــذالن .ف ــي وضــع
كهذا يتضاعف االستقطاب الناجم عن أزمة

التمثيل ،ويصبح االنتخاب الــذي ُيفترض
ّ
ً
ّ
به أن يكون وسيلة لحل هذه األزمة مدخال
إل ــى م ــزي ــد م ــن االح ـت ـق ــان االج ـت ـم ــاع ــي .وال
ّ
ُي َ
عرف في ظل استمرار هذه الحالة إن كان
انتقال
النظام سيقدر بالفعل على ضمان
ٍ
ّ
سلس للسلطة ،إذ إن ذلــك يبقى مشروطًا
بالشرعية التي تمنحها له املعارضة ،والتي
ال يبدو أنها تلقى تأييدًا من ّ
أي نــوع لدى
ً
سواء منها تلك املؤيدة
القواعد الديمقراطية
لكلينتون أو الـتــي استنكفت عــن املشاركة
بـعــد خ ــروج بـيــرنــي س ــان ــدرز مــن املـنــافـســة.
الحالة االعتراضية التي ّ
يعبر عنها هؤالء
ّ
ّ
مــرشـحــة ل ــازدي ــاد ،وه ــي بــا ش ــك ستكون
عائقًا أم ــام تــوافــق الحزبني الكبيرين على
ّ
طي صفحة االنتخابات واالنتقال منها إلى
إتمام عملية التسليم وفقًا للتقليد السياسي
ّ
امل ـع ـم ــول ب ــه أم ـي ــرك ـي ــا .وعـ ـل ــى األرج ـ ـ ــح أن
االعتراض لن يكون محصورًا فقط بمزاولة
ّ
سيتعداه
تــرامــب ملهامه كرئيس بــل أيـضــا
إلــى الديمقراطيني داخــل مجلسي الشيوخ
والـنــواب الذين سيمنحونه الشرعية .وفي
ه ــذه ال ـحــالــة ق ــد ن ـكــون إزاء حــركــة شعبية
اعتراضية داخل الحزب الديمقراطي بقيادة
شخصيات مثل بيرني ساندرز (وبمساندة
شـخـصـيــات عـ ّ
ـامــة مــؤثــرة مـثــل مــايـكــل مــور
الذي دعا مؤخرًا إلى تأجيج االحتجاجات
ّ
وتوعد القيادات الديمقراطية التي تسببت

ّ
من ّ
صوت لترامب كان يشتكي من التهميش الذي تمارسه بحقه اإلدارة الديمقراطية (أ ف ب)

بـهــذه الـهــزيـمــة بــاملـحــاسـبــة) .الــوصــول إلــى
ّ
ً
هذه املرحلة ال يبدو سهال ،وهو يتطلب من
ّ
الحركة االحتجاجية أن تكون منظمة جيدًا،
بحيث تستطيع تجاوز الرغبة السياسية
ّ
املؤسسة الحاكمة بجناحيها في إبقاء
لدى

ال ـشــرع ـيــة داخ ـ ــل امل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات .وب ــاإلض ــاف ــة
ّ
ّ
الجيد ال بــد مــن االنـتـبــاه إلى
إلــى التنظيم
أداء ال ـشــرطــة ال ـتــي ستتلقى عـلــى األرج ــح
أوامـ ـ ــر مـ ـش ـ ّـددة ب ـق ـمــع االح ـت ـج ــاج ــات حني
ّ
وتهدد بتعطيل
تتجاوز حدودها املرسومة

في السياسة الخارجية للجمهورية اللبنانية من زاوية الواقـ
غسان ملحم *
ي ـف ـت ــرض تـ ـن ــاول ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ب ـ ــال ـ ــدراس ـ ــة
والتحليل ،من زاوية الواقعية السياسية.
اإلحــاطــة بــاملــوضــوع بطريقة براغماتية
ق ــد ت ـك ــون مـخـتـلـفــة ،وإن ك ــان ــت تـنـطــوي
عـ ـل ــى بـ ـع ــض األفـ ـ ـك ـ ــار أو ال ـ ـطـ ــروحـ ــات
التقليدية والكالسيكية ،إال أنها تقتضي
تسمية األمــور بأسمائها والتركيز على
واق ــع الدبلوماسية اللبنانية ،الحديثة
وامل ـع ــاص ــرة ،ب ـمــا تـتـضـمـنــه م ــن ت ـجــارب
تــاريـخـيــة وم ـح ـطــات مـفـصـلـيــة ،ملـحــاولــة
فـهــم الـسـيــاســة الـخــارجـيــة بخصائصها
وع ـنــاصــرهــا وم ـشــاك ـل ـهــا ،بـشـكــل أفـضــل
وأق ـ ــرب إل ــى ال ــواق ــع ال ـس ـيــاســي وامل ـس ــار
التاريخي ،ذلك أنها تحيلنا على الكثير
مــن التعقيدات والـتــوازنــات والتحديات
الداخلية والخارجية ،حيث يتشابك أو
يتداخل الكثير من الحسابات والرهانات
وامل ـصــالــح املـحـلـيــة واألجـنـبـيــة فــي إطــار
عملية صنع القرار على صعيد السياسة
الخارجية.
فالسياسة الـخــارجـيــة لبلد صغير مثل
لـ ـبـ ـن ــان ،ي ـش ـه ــد بـ ــل ي ـع ـي ــش ب ــاس ـت ـم ــرار
ان ـق ـســامــات سـيــاسـيــة داخ ـل ـي ــة ،عـمــوديــة
وحـ ــادة ،ويـعــانــي مــن األزمـ ــات واملـشــاكــل
املــزمـنــة واملـسـتـعـصـيــة ،ويـتــأثــر بــأحــداث
خــارجـيــة درامــاتـيـكـيــة بـطــريـقــة مشهدية
ت ـك ـت ـســي أه ـم ـي ــة خ ــاص ــة ب ــل م ـضــاع ـفــة،
وربـ ـم ــا تـ ـك ــون أه ـم ـي ــة كـ ـب ــرى وقـ ـص ــوى،
وإن كــانــت بـعــض دوائ ــر ال ـقــرار والنخب
السياسية والفكرية واألوســاط الحزبية
ال تــولــي الـسـيــاســة الـخــارجـيــة اللبنانية
الـعـنــايــة وامل ـتــاب ـعــة الـلـتــن تستحقهما،
وم ـ ـقـ ــاربـ ــة جـ ــديـ ــة تـ ــرقـ ــى إل ـ ـ ــى م ـس ـت ــوى
ت ـح ـمــل امل ـس ــؤول ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة .وربـ ـم ــا ال
تؤمن بها وال تــدرك جــدواهــا السياسية
واالق ـت ـص ــادي ــة واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،بينما
يمكن الدبلوماسية اللبنانية أن تلعب
فــي زمــن الـسـلــم وفــي حــالــة ال ـحــرب ،دورًا
ب ــال ــغ األه ـم ـي ــة والـ ـخـ ـط ــورة ،ل ـك ـنــه معقد
وم ــرك ــب ،فــي إدارة ال ـعــاقــات الـخــارجـيــة
بطريقة ذكية ودقيقة للغاية ،وفي إدارة
املفاوضات التي كثيرًا ما تكون ،بحالة
ال ـق ـض ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،شــائ ـكــة ومـضـنـيــة،
وكذلك مصيرية ومكلفة ،أو هذا ما يجب
أن تقوم به دبلوماسية الدولة اللبنانية
كي تكون ناجحة وفعالة.

م ــع ذلـ ـ ــك ،كـ ــان ال ـب ـح ــث أو الـ ـخ ــوض فــي
ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وال
ي ــزال ،مــادة دسمة للنقاش أو االختالف
الـ ـسـ ـي ــاس ــي بـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،وخ ــاص ــة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن واملـ ـعـ ـنـ ـي ــن ف ـ ــي م ـج ـل ـســي
ال ـ ـنـ ــواب وال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ووزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
واألحزاب والقوى السياسية .واملالحظة
التي يمكن تسجيلها في هذا املضمار أن
شـكــل وات ـجــاه هــذه الـسـيــاســة الخارجية
ارت ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــا بـ ـ ـ ــاألش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص ،واملـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــود
ال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـت ــي تـ ــرأسـ ــت أو قـ ــادت
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ف ــي اإلدارة
املـ ــركـ ــزيـ ــة وفـ ـ ــي الـ ـبـ ـعـ ـث ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة،
وبميولهم أو خلفياتهم السياسية ،أكثر
مــن ارتـبــاطـهــا بــالــرؤى أو الـبــرامــج التي
تجسد الثوابت والخيارات.
ّ
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الدبلوماسية
ال ـل ـب ـنــان ـيــة رب ـم ــا ت ـح ـتــاج إل ــى أش ـخــاص
يتمتعون بــاملــوهـبــة الــدبـلــومــاسـيــة التي
ال تكتسب بالدراسة والتحصيل العلمي
ف ـح ـســب ،دون أن ي ـع ـنــي ذل ــك أال وج ــود
لهذه النخبة من الدبلوماسيني بالكامل،
وال ـت ــي تـصـقــل ت ـلــك املــوه ـبــة بــامل ـمــارســة
وم ــراك ـم ــة ال ـخ ـب ــرة ،فـيـشـكــل وجـ ــود مثل
هـ ــؤالء الــدب ـلــومــاس ـيــن ،م ـمــن يـتـمـتـعــون
ب ـقــدرات أو إمـكــانـيــات شخصية ،إضافة
مفيدة ومهمة للغاية بالنسبة للسياسة
ال ـخــارج ـيــة الـلـبـنــانـيــة ودبـلــومــاسـيـتـهــا.
والدولة اللبنانية ،أو الحكومة ،كغيرها
من بعض الدول العربية ،وال نقول كافة
ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،ق ــد ت ـع ـمــد ،ل ــدى تعيني
بعض الدبلوماسيني في بعض املناصب
ال ـع ـل ـي ــا وامل ـ ــراك ـ ــز امل ـت ـق ــدم ــة فـ ــي ال ـس ـلــك
الخارجي ،إلى اختيار أشخاص من خارج
هــذا الـسـلــك ،وذل ــك عـلــى أس ــاس املـحــابــاة
أو املحسوبية أو الزبائنية السياسية،
ال ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ــاعـ ـ ــدة ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدارة والـ ـكـ ـف ــاي ــة
العلمية ،ربما إلرضــاء أو إلقصاء بعض
السياسيني أو العسكريني أو غيرهما،
ح ـي ــث يـ ـج ــري ذل ـ ــك ب ـط ــري ـق ــة ع ـشــوائ ـيــة
أو انـ ـتـ ـه ــازي ــة .كـ ـم ــا أن ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
اللبنانية ينقصها اسـتـحــداث أو إنشاء
أكاديمية متخصصة في إعــداد وتأهيل
ال ـكــادرات املتخصصة للعمل فــي السلك
ال ـخ ــارج ــي ،وهـ ــذا م ــن ش ــأن ــه أن يـســاهــم
ويـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد فـ ـ ــي الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــوض ب ــامل ــؤسـ ـس ــة
الوطنية الرسمية التي تتولى السياسة
الخارجية اللبنانية وتحديثها ،وتمكني
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وت ـط ــوي ــره ــا

لـ ـتـ ـصـ ـب ــح دبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة م ـت ـخ ـص ـص ــة
ومحترفة.
كذلك ،عندما نتكلم في السياسة الخارجية
للجمهورية الـلـبـنــانـيــة ،ال يسعنا ســوى
أن نـشـيــر ،بـكــل وض ــوح وص ــراح ــة ،ودون
مواربة أو مكابرة ،إلــى مسألة محدودية
اإلمـ ـك ــان ــات امل ـت ــاح ــة واملـ ـ ـ ــوارد امل ـت ــواف ــرة،
كــاملــوارد املالية املخصصة لها ،وأن ّ
نقر
بأثرها السلبي على سير عمل ومستوى
أداء الــدب ـلــومــاس ـيــة وال ـس ـلــك ال ـخــارجــي؛
فضعف أو ربما هــدر املــوارد واإلمكانات
مــن شــأنــه تـقــويــض الـعـمــل الــدبـلــومــاســي
وخفض سقف التطلعات أو الطموحات،
كما الحد من إمكانية تحقيقها ،وضرب،
أو لـ ـنـ ـق ــل تـ ـحـ ـقـ ـي ــر ،ال ـ ـ ـص ـ ــورة واملـ ـظـ ـه ــر
الخارجيني للدولة اللبنانية في املجالني
العربي والدولي.
وقـ ــد أث ـب ـتــت ال ـت ـجــربــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،ومــن
واقـ ـ ــع املـ ـم ــارس ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،أن ال ــدول ــة
اللبنانية ،أو بمعنى أصــح نـظــام الحكم
السياسي ،ال يحتمل املغاالة أو املغامرة
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ف ـ ــي اتـ ـ ـخ ـ ــاذ املـ ـ ــواقـ ـ ــف ال ـ ـ ـحـ ـ ــادة وسـ ـل ــوك
الخيارات املتطرفة على مستوى السياسة
الـخــارجـيــة ،انـطــاقــا مــن ض ــرورة االلـتــزام
بمراعاة مقتضيات الوحدة الوطنية ،دون
أن يعني ذلــك بالتأكيد عــدم الـقــدرة على
اتخاذ املواقف املبدئية وسلوك الخيارات
ال ـحــاس ـمــة بـطــريـقــة واض ـح ــة وصــري ـحــة،
استنادًا إلى الثوابت الوطنية وانسجامًا
مـعـهــا ،ال سـيـمــا ف ــي م ــا يـخــص الـقـضــايــا
املـصـيــريــة واالسـتــراتـيـجـيــة ،وب ـمــا يؤمن
املصلحة الوطنية العليا.
ك ـمــا أن الـتــركـيـبــة الـسـيــاسـيــة الـلـبـنــانـيــة
ال ت ـح ـت ـمــل االنـ ـحـ ـي ــاز ب ـم ـع ـنــى ال ــدخ ــول
أو االن ـ ـخـ ــراط ف ــي س ـي ــاس ــة االس ـت ـق ـطــاب
وال ـت ـم ــوض ــع أو االص ـط ـف ــاف ال ـف ـئ ــوي أو

