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القسم األّول

املقّدمة
سالٌم إيجايبٌّ من أجل لبنان: مصالحة املجتمع 

وإصالح الّدولة وتحقيق الّسيادة

يقع مبنى بركات عىل حدود الخط الرابط بني رشق بريوت 
وغربها. يعود تاريخ هذا املبنى الرمزي الذي دّمرته الحرب إىل 

الّسنوات العرشين للقرن الّسابق وسيتم تحويله إىل متحف 
Getty Images/AFP/للذاكرة واإلرث الثقايف // © أنور عمرو
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املقّدمة
سالٌم إيجايبٌّ من أجل لبنان: مصالحة املجتمع وإصالح الّدولة وتحقيق الّسيادة 

إليزابيث بيكار والكسندر رامسبوتام 

تعترب األغلبّية الّساحقة من اللبنانّيني أن منوذج لبنان ما بعد الحرب الذي 

متحور حول تقاسم السلطة والنمّو االقتصادّي الليربايّل الّذي أشاد به كثريون، 

قد فشل. وتشهد عىل ذلك موجات العنف السيايّس املتكّررة منذ اتفاق 

الطائف يف عام 1989 والتي تدّل عىل الحاجة إىل إّتباع منهج مختلف متاماً من 

أجل تحويل االستقرار السلبي واملتداعي يف لبنان إىل سالم إيجايب ودائم. 

العجز عن تحقيق الّسالم عىل ثالث مستويات
لقد ُأحبطت محاوالت الّسالم يف لبنان بسبب ثالث مستويات من املآزق، 

عىل الصعيد االجتامعي والحكومي واإلقليمي الدويل. وهي مآزق تتفاعل 

وتغّذي بعضها البعض. غالباً ما يتّم تصوير الوضع اللبناين كمعضلة شائكة 

تخضع لتأثريات خارجية قد استسلم لها الكثري من اللبنانيني )والخرباء أيضاً(، 

فتسمعهم يعّلقون عىل األمر مازحني وقائلني إّن بلدهم قد نجا من حوايل 

قرن من األزمات وقد أبىل بالء ال بأس به يف نهاية املطاف.

هذا حكم مرتجل وقديم ومتحّجر وغري دقيق. وكام يتبنّي من املساهامت يف 

هذا العدد من سلسلة Accord، فإّن اللبنانّيني ليسوا مجّرد ضحايا يستسلمون 

ملصري عنيف تتقّرر معامله البارزة خارج حدود وطنهم. فالكثري منهم متعّطش 

للتغيري وما فتئ يبحث عن فرص جديدة ويسعى جاهداً لبلوغ مسعاه.

يف الخمسينيات والستينيات من القرن املايض، بدا لبنان املستقّل وكأّنه يبيل 

بالء حسناً نسبياً. ولكن التوّترات االجتامعية تزايدت مبوازاة تنامي االقتصاد 

وتغرّي امليزان الدميغرايّف إذ شهدت املجتمعات الريفية )مثل املجتمع الشيعي( 

تزايداً سكانياً رسيعاً، فتضاعفت نسبتها مواكبة بذلك توّسع املجتمعات 

الحرضية )مثل مجتمع املسيحيني األرثوذكس(. وقد نجحت األزمات 

اإلقليمية املحيطة مبصري الفلسطينيني - وليس أقلها نقل مقّر منّظمة التحرير 

الفلسطينية إىل لبنان يف أواخر الستينيات - بتدمري لبنان "املعجزة" منذ بداية 

السبعينيات. ومن ثّم اندلعت الحرب يف عام 1975.

يف الواقع، يشبه الوضع السائد اليوم سنوات ما قبل الحرب، حيث أّدى 

مزيج التوترات الداخلية والّضغوط اإلقليمية إىل انهيار الدولة اللبنانية 

وتدمري البالد. وقد تكون الظروف الحالية أشّد خطورة وهشاشة يف الواقع. 

فالتوقعات االقتصادية قامتة )عىل الرغم من أّن البعض يحلم "باالزدهار الذي 

سيوّلده الغاز املتواجد يف قعر البحر" نتيجة االكتشافات األخرية يف رشق البحر 

األبيض املتوّسط  (. كام أّن نسبة هجرة اللبنانّيني أصحاب املؤهالت والكفاءات 

تجاوزت نسبة املهاجرين خالل فرتة الحرب، فضاًل عن الفشل حتى اآلن يف 

معالجة الّتخّلف الحاّد السائد يف املناطق الهامشية. 

يف منطقة الرشق األوسط، حّل التعصب الدينّي مكان الّضغوط القومّية 

العربّية. كام تّم اضفاء رشعية عىل التوّترات الطائفية الداخلية اللبنانية التي 

عّززها الخطاب العاملّي حول "االختالفات الثقافية"، فضاًل عن الّشهوات 

اإلقليمية للوصول اىل الّسلطة، وبوجه خاص بني الرياض وطهران. أّما 

العالقات بني الفلسطينيني واإلرسائيليني فهي اىل تدهور متزايد، فيام يربز 

االحتواء العسكري وكأّنه "الحّل الوحيد". وكرّدة فعل عىل هذا الوضع، فّضل 

القادة اللبنانيون االلتحاق بالتّيار املحافظ فيام يسعون إىل حامية امتيازاتهم 

من خالل منع وعرقلة أّي مبادرة لبناء السالم أو إصالح منتظر. 

عملية الّسالم: هل الّتغيري ممكن؟
ما زالت ترتدد أصداء الثغرات املوجودة يف اتفاق السالم املتمثل باتفاق 

الطائف، مام يقف حاجزاً أمام تحقيق السالم اليوم، ويجعل الحياة السياسية 

اللبنانية يف مأزق مستمر تجاوز فرتة الحرب نفسها. يف الواقع، اتفاق الطائف 

هو عبارة عن وقف إلطالق النار، فيه وعود طموحة جوفاء، السيام وأّن هؤالء 

الذين قطعوا تلك الوعود مل ُيبدوا يوماً استعدادهم للوفاء بها. هذا "االتفاق 

الوطني" املنّقح الذي وافقت عليه النخبة )نخبة ما قبل الحرب وخاللها( لتقاسم 

السلطة بني مجموعة أوليغارشية محافظة، مل يساهم حّقا يف توسيع املشاركة أو 

التمثيل السياسيني، بل عىل العكس، اذ مّكن القادة من إحكام سيطرتهم. أّما 

الهيكليات السياسية الطائفية الناتجة عن اتفاق الطائف، فقد سهلت عملية 

توّسع وبلورة وترسيخ العداوات الطائفية التي وّلدتها الحرب األهلية.

أّما "الّدميقراطية الظاهرّية" التي نشأت بعد الحرب اللبنانية، فقد جعلت 

التوترات الداخلية ضعيفة وحّساسة يف وجه املصالح اإلقليمية وحالة عدم 

االستقرار، أبرزها التدخل السورّي فضاًل عن التهديدات وعمليات التوّغل 

اإلرسائيلية املسّلحة. ولكن البحث بشكل أويّل خارج الحدود اللبنانّية عن 

األسباب أو الحلول ملشاكل لبنان من شأنه أن يخّفف من املسؤوليات 

الداخلية امللقاة عىل عاتق السياسّيني وأن يتجاهل رؤى الشعب اللبناين 
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وقدرته عىل إحداث التغيري. فالقضايا الرئيسية مثل سالح حزب الله ترتبط 

ارتباطاً وثيقاً بالتطورات يف العالقات بني سوريا وإرسائيل وبني فلسطني 

وإرسائيل، ولكن حزب الله هو أيضاً العب محيل. 

حان الوقت ليستيقظ لبنان ويتطلع عىل حقيقة وضعه. فإذا كان ال بّد من 

إنشاء لبنان دميقراطّي ومزدهر يف املستقبل أو حتى إنشاء لبنان باملطلق كام 

يقول البعض، يجب التحّول عن االنتقادات والوهم واليأس واالستسالم للواقع 

لالنتقال إىل حّس املسؤولية واملساءلة واملبادرة الناشطة والفاعلة. يحتاج 

الشعب اللبناين إىل إيجاد السبل التي يستمّد منها قوته ليتمكن من امليض 

قدماً بتنفيذ اإلصالحات التي اعتربها الطائف رضورة ال مفّر منها، وليتم بناء 

التوافق الوطني واملصالحة الوطنية كونهام من األولوّيات، فضاًل عن اعتامد 

السياسات التي تسمح للدولة بالبقاء وإدارة البيئة الخطرية املحيطة بها. 

الهيكلية 
 يتأّلف هذا العدد من سلسلة Accord من ثالثة أقسام هي مصالحة املجتمع، 

وإصالح الدولة، وتحقيق السيادة. وال ينبغي أن يحجب هذا التمييز الهيكيل 

واقعاً مفاده أّن كّل قسم يعكس أسئلة مّتت مناقشتها يف القسمني اآلخرين. 

خضعت القضايا موضوع البحث هذا لتحاليل وتفّهم تكمييّل من خالل 

االختالفات يف املنظور، كون الالعبني عىل كل املستويات سواء املحلية أو الوطنية 

أو الدولية تجمعهم قضايا مرتابطة من خالل تداخل جمعياتهم ومصالحهم .

يضّم هذا اإلصدار مساهامت تعكس وجهات نظر وتخصصات متنوعة سواء 

كانت تطبيقية أو تحليلية، من داخل البالد وخارجها، من باحثني ومحّللني 

وناشطني وأصوات مهمّشة وأحزاب وسياسيني ومامرسني وصانعي السياسات. 

ملّا قمنا بتكليف هذا املرشوع وبإجراء مقابالت مع مجموعة واسعة من 

الالعبني، أولينا اهتامماً خاصاً مبجموعات مهّمشة أو غري ممثلة بصفة كافية 

يف املجتمع اللبناين الذي يوحي بأّنه منفتح ومّتسم باملساواة إىل حّد التضليل، 

وبخاصة بالنسبة اىل الشباب والنساء. فالتمثيل، وحسب ما يرد من رسد 

لتاريخ جامعات ذات هوية خاّصة لها تفاعالتها، يكتسب أهمّية بارزة يف أي 

دراسة حول الّسالم يف لبنان، وذلك من أجل الوقوف عىل مطالب ومواقف 

اللبنانّيني املتباينة تجاه مجتمعهم ودولتهم وإدارتهم العامة. 

مصالحة املجتمع
يعرض هذا الجزء من املنشور التحديات االجتامعية لبناء الّسالم يف لبنان، 

ويناقش القضايا املتعلقة بالذاكرة والهوّية والتهميش واملصالحة واملواطنة، 

فضاًل عن القدرة عىل التعبئة االجتامعية للمساهمة يف التغيري السيايس. 

يقّدم الّسيد سون هاوغبول (Sune Haugbølle) هذا الجزء من خالل 

استعراض الجهود املبذولة لتحقيق املصالحة وللتعامل مع املايض. فهو يقوم 

ببحوث تهّم مسائل الذاكرة والتذّكر، من بينها ظاهرة فقدان لبنان للذاكرة 

عىل مدى سنوات الحرب وهي ظاهرة ساندتها الدولة. كام يهتم بدور الثقافة 

واملجتمع املدين يف توثيق تلك السنوات ومناقشتها. وهو يدرس خيارات 

مختلفة لدمج مبادرات املصالحة األهلية والوطنية وإلرشاك الُنخب السياسية 

والقواعد الشعبية عرب هياكل حّل النزاعات الريفية والتقليدية. 

وكدليل عىل املبادرات املدنية التي تّم اعتامدها إلحياء الذكرى 

(memorialisation)، تصف الّسيدة ليليان كفوري أنشطة جمعية التوثيق 

والبحث (UMAM D & R) التي تجمع شهادات عن زمن الحرب من املقاتلني 

والسياسيني واملدنيني والنازحني وأقارب املفقودين من أجل املساعدة عىل 

الحفاظ عىل "الذاكرة الجامعية حول زمن الحرب". 

ويف محادثة مع مجّلة Accord، يصف الّسيد أحمد بيضون كيف يّتخذ 

تدريس التاريخ منحًى طائفياً لدى كثري من اللبنانيني. وهو يشّدد عىل أهمية 

التنوع يف الرّسد عند اسرتجاع وتذّكر تجارب الحرب إضافة إىل أهمية التوصل 

إىل مناهج تعليمية وطنية منّسقة للمساعدة عىل استيعاب مختلف وجهات 

النظر واإلقرار بها كوسيلة لتعزيز عملّية فهم "اآلخر". 

مل يكن للتعبئة املدنية سجاًل واضحاً بصفتها أداة للتغيري السيايس يف لبنان. 

تستعرض السيدة ماري نويل أيب ياغي تاريخ وآثار النشاط املدين اللبناين منذ 

فرتة ما قبل الحرب حتى يومنا هذا. وهي ترّكز بشكل خاص عىل املظاهرات 

املناهضة للطائفية يف بريوت يف عام 2011 والتي مل تكشف عن تنامي الرغبة 

الشعبية يف التخّلص من الطائفية السياسية وحسب بل عّززت أيضا من 

حساسية املجتمع املدين تجاه املصالح والتدخالت السياسية.

يناقش جميل معّوض اإلمكانيات السياسية التي يتمتع بها الشباب اللبناين من 

خالل متّعنه يف النشاط الشبايب والسيام مظاهرات "انتفاضة االستقالل" يف عام 

2005 ضّد االحتالل السورّي.

كام تستعرض السيدة دميا دي كلريك (Dima de Clerck) كيفية إعادة 

تأهيل امليليشيات املرّسحة بعد الحرب اللبنانية واصفة العملية باملجّزأة 

واالنتقائية واملسّيسة. ال يزال الكثري من املحاربني السابقني عاطلني عن 

العمل وهم يتعاملون مبفردهم مع املخّلفات النفسّية واالجتامعية الناتجة 

عن العنف يف زمن الحرب. ويف حقيقة األمر أّن ما يحصل اآلن هو محاولة 

توظيف جيل جديد من شباب ما بعد الحرب لنقل صورة خيالية وبطولية 

عن الحرب مام يسّلط الّضوء عىل املخاطر الناتجة عن إهامل عملية إعادة 

تأهيل املحاربني السابقني. 

يشّكل الدين محور السياسة واملجتمع يف لبنان. ويستعرض الّسيد محمد 

السامك األولويات وعمليات الحوار بني األديان للرتويج للتسامح واملصالحة. 

فهو يصف التحديات املتعلقة باملزج بني الدين والسياسة ويشّدد عىل أهمّية 

إسهام اإلميان يف بناء السالم وذلك عىل مستوى كل رشائح املجتمع: انطالقاً 

من القاعدة الشعبية ووصوالً إىل األطراف مع املرور بالنخب السياسية 

واالنقسامات الطائفية. 

ويناقش السّيد فواز طرابليس مفهوم العلامنية والسّيام مرض انفصام الشخصية 

الذي يطال الدستور اللبناين الذي يعد بنزع الطائفية ويحول دون ذلك يف الوقت 
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نفسه. وهو ينظر أيضاً يف مشاكل التوافق الديني ويف الحفاظ عىل الوضع 

السيايس القائم، إضافة إىل العالقة بني العلامنية والهوية الوطنية اللبنانية.

وتساعد البنية البطريركية التي تسود املجتمع اللبناين يف ترسيخ القيود القانونية 

والسياسية التي تعيق مشاركة املرأة. واستناداً إىل املقابالت التي أجريت 

مع نساء من األحزاب السياسية اللبنانية، تتأّمل السيدة فيكتوريا ستاماديانو 

(Victoria Stamadianou) يف الدور الذي تستطيع أن تلعبه املرأة اللبنانية، 

ويف قضاياها، لتعزيز االلتزام السيايس وبناء السالم عرب مختلف الطوائف.

وأخرياً، يصف السيد نواف كبارة يف هذا الجزء كيف نجح األشخاص ذوو االعاقة 

يف لبنان يف املساهمة يف الحركات املعارضة للحرب من خالل استخدام منهج 

يتمحور حول الحقوق. ولكن منذ نهاية الحرب، ناضل املجتمع املدين للحفاظ 

عىل التامسك، فشعرت حركة ذوي اإلعاقة باإلهامل بينام أصبحت املنظامت 

األخرى تخىش تحدي املؤسسات الدينية اللبنانية صاحبة الّسلطة املتعاظمة. 

إصالح الدولة 
ضّم اتفاق الطائف مجموعة تعهدات شاملة بإجراء اإلصالح السيايس. ينظر 

هذا الجزء من املنشور يف واقع تجارب ما بعد الحرب يف مجال اإلصالح 

املؤسيس والدستوري كوسيلة للرتويج لحكم ذي صبغة أكرث تشاركية ومتثيلية 

مع إبراز النجاحات واإلخفاقات والعقبات والفرص.

يف مقدمة هذا الجزء، يرشح الّسيد كرم كرم كيف أن محتوى اتفاق الطائف 

وتنفيذه قد حاال دون تحقيق إصالح سيايس حقيقي أو تغيري اجتامعي فعيل 

وذلك بسبب عيوب هيكلية نذكر من بينها املراجعة الخاطئة لرتتيبات تقاسم 

السلطة الطائفية، باإلضافة إىل وجود ترويكا تنفيذية مختلة، وتسليم أبرز 

مسؤوليات الدولة للوصاية السورية، وضامن إعطاء السلطة لقادة الحرب، 

وتهميش القضايا االجتامعية الرئيسية. يقرتح السيد كرم دروساً بّناءة 

للمستقبل باالستناد إىل إطار من الالمركزية السياسية، ومجموعة إصالحات 

متوازنة كجزء من إسرتاتيجية تدريجية واضحة.

أّما املقابالت مع السيد عيل فياض ) تحالف 8 آذار/ نائب عن حزب الله(، 

والّسيد سمري فرنجية )عضو يف األمانة العامة لتحالف 14 آذار ونائب سابق(، 

فتعرض وجهات نظر أبرز كتلتني سياسيتني متعارضتني بشأن ما ييل: مصادر 

التوتر الداخيّل والخارجّي وانعكاسات اتفاق الطائف عىل االستقرار السيايس 

املعارص واستحداث العقد االجتامعي يف لبنان وأولويات املستقبل.

يرتافق نظام التوافقية السياسية املعًقد يف لبنان مع كثري من املشاكل السياسية 

يف البالد. ويكشف السيد زياد ماجد عن تعقيدات وعقبات هذا النظام وكيف 

أّدت نيته الظاهرة يف ضامن املشاركة يف مؤسسات الدولة من خالل التوافق 

واالندماج إىل عرقلة عملية اإلصالح، مام أّدى اىل متكني وتوطيد النخب 

املقاومة للتغيري. 

أّدى النزوح الجامعي املكثف خالل الحرب إىل "تطهري طائفّي" يف كثري من 

املناطق. تبحث الّسيدة عائدة كنفاين زهار يف سياسة الدولة بشأن العائدين 

يف منطقة جبل لبنان، وهي سياسة تزعم إعطاء األولوية للمصالحة بني 

املسيحيني والدروز للحؤول دون الوقوع يف دوامة العنف، اال أنها مل ترتك إال 

مجاالً صغرياً لشهادات الضحايا أو ذكرياتهم. أما الهدفان األبرز، مثل "إرساء 

السلم األهيل"، وسيادة املنطق الطائفي عىل املنطق الفردي، فلم يؤديا سوى 

إىل تغذية الطائفية وشّن الرصاعات من أجل السلطة عىل املستوى الوطني.

وتتساءل الّسيدة شاندرا ليخا رسيرام (Chandra Lekha Sriram) إذا كانت 

املحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تشًكلت للتحقيق يف اغتيال رئيس الوزراء 

السابق رفيق الحريري قادرة عىل القيام بوظيفة ذات نطاق أوسع من أجل 

العدالة االنتقالية والسالم. حتى اآلن، كان إنشاء املحكمة واعتامدها الحقاً 

موضع انقسام سيايس حيث وّلدت مواجهات برملانية وانهيارات حكومية.

أعطت عملية إعادة إعامر لبنان بعد الحرب األفضلية ألصحاب النفوذ. 

من خالل دراسة التعقيدات يف السياسات النقدية واملالّية، يرشح الّسيد 

سامي عطا الله الروابط الجوهرية وغري السليمة بني السياسة واالقتصاد يف 

لبنان منذ انتهاء الحرب وكيف أّثرت بشكل سلبّي عىل العدالة االجتامعية 

واالستقرار. ويشري أيضاً إىل فشل االلتزامات الدولية يف تحّدي هذه 

الديناميكيات ومواجهتها. 

تحقيق السيادة
غالباً ما تعزى حالة عدم االستقرار يف لبنان اىل التأثري والّتدخل الخارجّيني: 

سوريا وإيران، إرسائيل والغرب، فلسطني والفلسطينيون، والتوترات بني 

الشيعة والسّنة. يفحص هذا الجزء وضع لبنان ضمن سياقه اإلقليمي حيث 

يكشف عن العالقات الداخلية والخارجية، ويسأل كيف يستطيع الشعب 

اللبناين والسياسيون حامية األولويات الداخلية ضد الهيمنة اإلقليمية 

والديناميكيات العابرة للحدود الوطنية، من أجل بناء صمود سيادي من 

الداخل يف وجه الخارج.

تفتتح الّسيدة ماري جويل زهار (Marie-Joëlle Zahar) الجزء متحدية 

حساسيات اللبنانيني وشعورهم السائد بأنهم ضحية بيئتهم الخارجية. وتشري 

إىل أّن جذور هشاشة لبنان تأيت من الداخل وتنبع من ضعف الدولة إذ إّن 

الشك املتبادل القائم بني الطوائف اللبنانية وانعدام الثقة بقدرة الدولة عىل 

الحفاظ عىل مصالح املواطنني أمران يشّجعان الزعامء اللبنانيني عىل الّسعي 

بشكل حثيث إىل طلب الحامية من الخارج.

يحّلل السيد جوزيف باحوت (Joseph Bahout) الجامعات املسّلحة يف 

لبنان ومختلف برامجها الداخلية والخارجية. ويرّكز بوجه خاص عىل حزب 

الله وعالقاته مع قاعدته الشعبية املحلية ومع سوريا عىل حد سواء، وعىل 

دوره كقوة مقاومة إلرسائيل. هو يدرس األثر املحتمل لألزمة السورية 

والتحديات التي تطرحها الربامج واألجندات املتداخلة يف لبنان بالنسبة اىل 

الحوار والتوافق الداخيل واالستقرار والسيادة. 
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بدوره يستعرض السيد مايكل كري(Michael Kerr) األثر السلبي الواسع 

للتدخالت الخارجية يف لبنان بشأن توطيد السالم. أما محّرك هذه التدخالت 

فيتجّسد باملصالح اإلسرتاتيجية الخارجية )التي غالباً ما تكون متضاربة( 

حيث تتفاعل هذه التدخالت مع النظام السيايس الطائفي القائم عىل تشاطر 

السلطة يف لبنان للتشجيع عىل الخصومة وترسيخها بني القيادات اللبنانية 

التي تلجأ اىل الرعاية الخارجية. 

يشّكل كل من التشدد الشيعي والسّني مصدراً متنامياً للتوتر يف لبنان. ويقّيم 

السيد برنار روجييه (Bernard Rougier) تطورات هذا التشّدد والهيئات 

املكّونة املحلية والروابط اإلقليمية واملحركات والحوافز الدولية. ويف هذه 

األثناء، تؤدي التطورات الحاصلة يف سوريا إىل تفاقم االختالفات. ولعل إجراء 

تحليل أعمق وأكرث دقة لهذه العالقات املعقدة من شأنه أن يساعد عىل توضيح 

الفوارق بني الروابط االجتامعية وقيم الهوية ومصالح أصحاب املشاريع ضمن 

الطبقة السياسية. وإذا ترافق ذلك مع إقامة تواصل بني الزعامء املعنيني يف 

لبنان، فقد تسهل عملية فهم الوضع وتكون أساساً لبناء الّسالم.

لقد أصبحت القضية الفلسطينية عبئاً ثقياًل عىل لبنان يف الفرتة قبل الحرب 

وخاللها وبعدها. تستعرض املقاالت التي كتبها السيد ساري حنفي والسيد 

سهيل الناطور وضع الفلسطينيني الحايل يف لبنان، من الناحية القانونية 

واالجتامعية واالقتصادية، فضاًل عن ترابطها بالتطرف الديني. يرّكز السيد 

ساري حنفي عىل الحوكمة داخل املخيامت الفلسطينية والعالقات مع 

السياسات اللبنانية واسعة النطاق، حيث يشري اىل أّن إتباع منهج بّناء يف مجال 

الحكومة وحقوق الفلسطينيني من شأنه تعزيز السيادة واألمن يف لبنان. أما 

السيد سهيل الناطور، فيكشف عن العالقات بني اإلسالم والتعبئة السياسية 

الفلسطينية يف لبنان واملنطقة بشكل عام.

تنظر الّسيدة نهلة شهال من جهتها يف طبيعة العالقة املتبادلة بني لبنان 

وسوريا وتراجع التاريخ املعارص لرشح تطور هذه العالقة وتعقيداتها عىل 

املستويات السياسية واالجتامعية واالقتصادية. وهي تشدد عىل أّن األحداث 

األخرية يف سوريا وتأثريها العابر للحدود مع لبنان تربز حاجة هذا األخري إىل 

االنفصال عن جارته وتوضيح العالقات بني البلدين.

أّما الّسيد غسان القزي والّسيد أورين باراك فيتطرقان إىل العالقات بني 

لبنان وإرسائيل وذلك من املنظورين اللبناين واإلرسائييل عىل التوايل. وهام 

يناقشان التوترات املستمرة بني البلدين مع إيالء اهتامم خاص باآلثار املرتتبة 

عىل الّسالم يف لبنان. ويتناول الّسيد غسان القزي الحواجز التي تحول دون 

تحقيق السالم أو حتى فتح املحادثات بني البلدين. وهو ينظر إىل االنقسامات 

الداخلية وتأثري سوريا ونفوذها يف لبنان فضاًل عن الرأي اللبناين السائد بشأن 

إرسائيل كونها قوة عسكرية لديها أطامع يف أبرز املوارد اللبنانية. كام ينظر يف 

العالقات بني األمن القومي يف لبنان ودور حزب الله كمقاومة. ويرّكز السيد 

أورين باراك عىل فرتات الهدوء النسبي بني الدولتني ويستخلص الدروس من 

تلك املرحلة من أجل التوصل إىل وضع أمني أفضل   يف املستقبل.

يرّكز الجرنال نزار عبد القادر عىل التحديات ذات الصلة بالحدود اللبنانية 

وتحديداً ضبط حدود املناطق املتنازع عليها مثل مزارع شبعا، فضاًل عن 

تحديد الحدود البحرية يف ضوء االكتشافات األخرية الحتياطي الغاز الطبيعي 

يف رشق البحر املتوسط. ويصف كيف أّن الحدود التي يسهل اخرتاقها 

واملتنازع عليها تستخدم كعذر للعنف السيايس أو كقنوات لعمليات نقل 

األسلحة غري املرشوعة. ثم يحلل السيد تيمور غوكسيل دور قوات التدخل 

التابعة لألمم املتحدة يف جنوب لبنان )اليونيفيل( موضحاً أّن قيامها بدوريات 

ملراقبة الحدود اللبنانية مع إرسائيل هو دور سيايس أكرث منه عسكري. وهي 

قد لعبت دوراً أساسياً يف تسهيل االتصال بني الجيشني اللبناين واإلرسائييل 

وكذلك مع السكان املحليني يف جنوب لبنان.

يناقش السيد دوتشيو بانديني (Duccio Bandini) دعم االتحاد األورويب 

للبنان وبشكل خاص دور "األداة لتحقيق االستقرار" الصادرة عن االتحاد 

Instrument for Stability. يسعى االتحاد األورويب من خالل التزامه، إىل 

وضع حساسية الرصاع يف سّلم األولويات، متجاوزاً بذلك منهج االنتعاش بعد 

الرصاع للتصدي للعوامل الهيكلية التي تحّرك الرصاع. وقد أّدى ذلك إىل تجديد 

الرتكيز عىل دعم أدوات الوقاية من الرصاعات وبناء السالم مع توجيهها نحو 

الحوار واملصالحة وتعزيز اإلصالحات االنتخابية واملصالحة إضافة إىل التشديد 

عىل املشاركة وعىل املجتمع املديّن كوسيلة لتعزيز الدمج والشمولية.

إليزابيث بيكار )Elizabeth Picard( باحثة رائدة يف شؤون الرّشق األوسط وهي 

متخصصة بالشؤون اللبنانية. لها كتابات كثرية عن األمن والهوّية السياسية يف الرشق 

األوسط، وقد حّررت العديد من املقاالت والفصول يف كتب عن الحرب األهلية اللبنانية 

 Lebanon, a Shattered مبا يف ذلك الكتاب الشهري بعنوان لبنان البلد املحّطم

Country عن مطبوعات Holmes و Meier يف نيويورك عام 2002. عملت وعاشت يف 

منطقة الرّشق األوسط لعدة سنوات وترأست املركز الفرنيّس للدراسات واألبحاث حول 

الرشق األوسط املعارص يف بريوت وعامن من عام 1997 اىل عام 2000. تشغل الدكتور 

بيكار حاليا منصب مديرة األبحاث يف معهد البحوث والدراسات حول العامل العريّب 

واإلسالمّي يف منطقة إيكس أن بروفانس الفرنسية.

انضّم الكسندر رامسبوثام )Alexander Ramsbotham( إىل جمعّية مصادر املصالحة 

Conciliation Resources يف آب/ أغسطس 2009 كمحّرر يف سلسلة "اّتفاق" 

)Accord(. قبل ذلك عمل كباحث مشارك يف الربنامج الدويل يف معهد األبحاث السياسات 

العامة. وعمل كمستشار متخصص يف لجنة االختيار التابعة ملجلس اللوردات يف االتحاد 

األورويب خالل التحقيق الذي أجرته بشأن إسرتاتيجية االتحاد األورويب تجاه إفريقيا، 

وقبلها كان رئيساً لربنامج السالم واألمن يف جمعّية األمم املتحدة يف اململكة املتحدة. كام 

شارك يف برنامج األمن الدويل يف Chatham House. وقد أكمل أطروحة الدكتوراه يف 

يوليو/ متوز عام 2012.
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لبنان... ملن؟ 
تاريخ شعب ما بعد الحرب، السلطة ومبادرات للّسالم 

إليزابيث بيكار والكسندر رامسبوثام

أصبحت حرب لبنان األهلّية من التاريخ. فقد انتهت قبل انتشار الرصاعات 

العاملية حول الهوّية يف تسعينيات القرن املايض. متّيزت بدميومتها )من 

نيسان/أبريل 1975 حتى كانون األول/ ديسمرب 1990( وبتعقيداتها التي 

تجّلت من خالل الرصاعات املحلية واإلقليمية الكامنة واملتداخلة التي 

ضمت مجموعة واسعة من العنارص، من محليني وخارجيني، من الدولة ومن 

خارجها. ومتّيزت بوقوع نسبة كبرية من الخسائر يف صفوف املدنيني الذين 

كانوا ضحايا القناصة والسيارات املفخخة والهجامت بالصواريخ فيام نشبت 

جبهات القتال وتوزعت هنا وهناك. وكانت األهداف والتحالفات تتبّدل 

بشكل عشوايئ استجابة للتالعب الخارجي أو للمصالح الخاّصة، فكان الوضع 

"أشبه مبباراة املالكمة"، وقد اعتاد اللبنانيون عىل استخدام عبارة "جوالت 

القتال املتتالية".

تحققت إنجازات إيجابية منذ نهاية الحرب من حيث إعادة اإلعامر )وسط 

بريوت( والّنمو االقتصادي ورتابة الحياة السياسية )التي طبعتها االنتخابات 

الترشيعية والرئاسية واملحلية( وعودة قوى األمن الداخيل ملامرسة مهامتها 

األمنية اليومية، كام عادت فانترشت القوات املسّلحة اللبنانية بشكل تدريجي 

عىل جميع األرايض اللبنانية تقريباً بعد أن أعيد تأهيلها. وتجدر االشارة اىل 

أن اإلدارة العاّمة تعمل بشكل طبيعي واملحاكم تعّج بالقضايا واملوظفني . 

بعد عقدين من الزمن، حّل جيل جديد من الشباب وهو جيل مل يشهد 

الحرب األهلية ومن املفرتض أن يعيش اآلن يف مجتمع متصالح. لكن ليست 

هذه صورة لبنان حالياً. فالشباب اللبناين أمام مستقبل صعب، وهو يف 

معظمه مستبعد عن االقتصاد املقسم إىل شّقني، ومتّزق هويته الوالءات 

املتنافسة. ويذهب السيد جو باحوت، وهو محّلل واسع اإلّطالع، إىل حد 

القول إّن لبنان يعيش بني هاللني غري مستقرين يف فرتة "ما بني حربني". 

بعد اتفاق الطائف: ماذا حصل؟
ال أحد يجيد أفضل من اللبنانيني عملية نقض الذات: فالتحّيز الطائفي 

واألنانية االستهالكية وانعدام املسؤولية العامة التي يعيشونها تصف متاماً 

مجتمعهم املتعب والخائب الذي يدّمر ذاته بذاته. غالباً ما تسمعهم يشتكون 

قائلني إّن زمن الحرب مع ما وّلده من ثروات واحتامالت مفتوحة عىل 

كل يشء، كان أفضل من فرتة ما بعد الحرب التي تسودها الكآبة والشعور 

باليأس. تجد يف صفوف كافة املجموعات حنيناً إىل حقبة ماضية ساد 

فيها العيش السلمي بني الطوائف واألمن واالزدهار بالرغم من أّن هذه 

املجموعات نفسها تسارع إلنكار مسؤوليتها عن الخسائر املشرتكة. 

يبدو أّن الحكومة والطبقة السياسية مل تستخلصا أّي دروس بشأن الطريقة 

والّسبب وراء انزالق لبنان نحو دوامة الحرب يف السبعينيات، وال كيفية 

الحؤول دون تكّرر ذلك. ال يوجد توافق يف اآلراء حول األسباب الّتي أّدت إىل 

الحرب: يقال إّنها فرضت عىل اللبنانيني من قبل العنارص الخارجية مثل سوريا 

وإرسائيل والفلسطينيني أّوالً أو أّن الخلل املتزايد بني أقلية مهيمنة وغالبية 

فقرية يف تكاثر دميغرايف كان من الطبيعي أّن يتسّبب بردة فعل محلية 

وبحشد الجامعات الطائفية. يف الواقع، منذ اتفاق الطائف يف عام 1989، 

ازدادت حّدة التوتر بني االقلية الرثية وباقي السكان )حيث أن ثلثهم يعيش 

دون خط الفقر(. 

وال يوجد توافق يف اآلراء حتى بشأن الحلول واألساليب املؤدية إىل بناء 

الّسالم. فمبادرات الّسالم كانت حتى اليوم غري متساوية وغري كاملة. شّكل 

الطائف يف املقام األّول )وإن مل يكن الوحيد( اتفاقاً إلنهاء الحرب وإليكال 

النظام السيايس الجديد يف لبنان اىل السوريني. وسمح تجديد نظام تقاسم 

السلطة عىل األسس الطائفية بني نخب الدولة ما بعد الحرب بتعزيز املنافسة 

املتفاقمة حيث سعت كل نخبة اىل النهوض بجامعتها الطائفية مام تسّبب 

وكانت األهداف والتحالفات تتبّدل 
بشكل عشوايئ استجابة للتالعب 

الخارجي أو للمصالح الخاّصة، فكان 
الوضع "أشبه مبباراة املالكمة"، وقد 
اعتاد اللبنانيون عىل استخدام عبارة 

"جوالت القتال املتتالية"”

”
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بشلل إصالحات اإلدارة العاّمة التي طال انتظارها فضاًل عن شلل مامرسة 

العدالة. ثم إّن املساعدة الخارجية إلعادة اإلعامر التي وّفرتها املؤسسات 

الدولية والبلدان العربية والغربية أو الدعم املايل اإليراين لحزب الله، عّززا 

االنقسامات يف القيادة السياسية. واّتضحت هذه األخرية مثل عني الشمس 

بعد االنسحاب السوري يف عام 2005: خاصة بني تحالف 8 آذار املعارض 

)املوايل لسوريا وإيران( وتحالف 14 آذار )املعارض لسوريا واملوايل للغرب(. 

خالل السنوات الخمسة عرش للوالية السورية عىل لبنان، انضمت طبقة 

سياسية جديدة إىل ممثيل العائالت التقليدية النافذة التي سيطرت عىل 

البالد عىل مدى عقود. وأصبح قادة الحرب السابقون من السياسيني بفضل 

قانون عفو   واسع النطاق، ونجح كبار رجال األعامل أصحاب االمتيازات يف 

ظل الرعاية السورية يف حامية مصالحهم االقتصادية من خالل صفقات بني 

الطوائف. وبسبب انشغالهم مبصالحهم الخاّصة، أهملوا عملية ترميم البنية 

التحتية األساسية )توزيع الكهرباء هو مثال صارخ رسعان ما يتضح للزوار 

بسبب انقطاع التيار الكهربايئ املتكّرر( وتركوا اإلدارة العامة املتضخمة تبتيل 

بآفة الفساد املسترشي.

التنازل عن الّسيادة: العالقات الخارجّية والنفوذ
يأيت الشعور باالستياء يف املجتمع اللبناين وشلل الدولة اليوم ضمن سياق 

إقليمي تسوده حالة خطرية من عدم االستقرار.

لعّل ما يفرّس شّدة تأثر لبنان ببيئته هو حجمه الصغري )نحو 14800 كلم 2( 

وطريقة تقسيم مجتمعه والحياة السياسية فيه، فضاًل عن الوزن الدميغرايف 

النسبي للشتات اللبناين الذي يتأّلف من عّدة ماليني مقارنة بالعدد املحيل 

للسكان والبالغ 4.5 مليون نسمة. منذ منتصف القرن التاسع عرش، اعتاد كّل 

طرف أو مجموعة طائفّية عىل البحث عن راع خارجي )مع تدخالت أوروبية 

يف العام 1843 و1860(. فهم يسعون إىل إيجاد الحامية يف الخارج، بدالً من 

بناء القدرة عىل الصمود من الداخل، فيام يّتهمون املصالح األجنبية بتنفيذ 

الحروب اإلقليمية عىل أرضهم.

برّشت بداية التسعينيات بحقبة من التفاؤل يف الرشق األدىن. فقد تزامنت 

نهاية الحرب األهلية اللبنانية مع تحرير الكويت ومع الرعاية الدولية ملؤمتر 

مدريد بني العرب وإرسائيل والذي تبعته املعاهدات الفلسطينية اإلرسائيلية 

واألردنية اإلرسائيلية. ولكن رسعان ما قامت حالة من الجمود والتدهور إذ 

مل تستفد املنطقة وبخاصة لبنان من "عائدات السالم" املتوقعة، وتم تعليق 

مفاوضات السالم الثنائية مع إرسائيل وتعّرض لبنان لهجوم جوي مرتني من 

قبل إرسائيل التي رّدت عىل العمليات التي قام بها حزب الله عىل الحدود يف 

العام 1993 و1996.

عالوة عىل ذلك، استبعدت الدولة اللبنانية حوايل 450 ألف الجئ فلسطيني 

يف لبنان تخّلت عنهم منظمة التحرير الفلسطينية بسبب فشلها وهزميتها. يف 

مخيامت الالجئني بعد الحرب، أصبح الشبان الفلسطينيون مييلون أكرث نحو 

التعبئة اإلسالمية وليس القومّية، ولعبوا دورهم يف حركات النضال املسّلح 

اإلسالمية واإلقليمية. 

وشهدت األلفّية الثالثة مزيداً من التدهور. إذ تلّقت قوات حزب الله - 

امليليشيا اللبنانية الوحيدة التي نجت من الترسيح يف عام 1991 بحجة لعب 

دور "املقاومة" يف وجه إرسائيل – دعاًم عسكرياً واسع النطاق من إيران 

مع مساعدة من سوريا. بعد االنسحاب اإلرسائييل أحادي الجانب يف عام 

2000، واصل حزب الله املناوشات عند املنطقة الحدودية بني لبنان وإرسائيل 

وسوريا. ووّفرت النزاعات اإلقليمية الهامشية عىل طول الحدود )يف شبعا 

وكفرشوبا والغجر( ذريعة لحرب شاملة بني حزب الله وقوات الدفاع 

اإلرسائيلية يف صيف عام 2006 ماّم أّدى إىل سقوط عدد كبري من الّضحايا 

املدنيني وإىل تدمري البنية الّتحتية.

عىل صعيد الرّشق األوسط بشكل عام، اّتخذت التعبئة اإلسالمية العابرة 

للحدود التي ولدت من رحم الحرب يف أفغانستان والبوسنة يف التسعينيات، 

منحى تزايدت خطورته - من خالل هجامت الحادي عرش من أيلول/سبتمرب 

ومن ثم الحرب يف العراق يف عام 2003. يف لبنان، الشباب الفلسطيني وأيضاً 

السّنة اللبنانيون املحرومون يف املناطق الطرفية )عكار، الضنّية( شاركوا معاً 

يف الجهاد اإلقليمي ضّد القّوات املسّلحة يف املنطقة التي تعترب موالية للغرب، 

ومؤيدة إلرسائيل، وعلامنية، وكذلك ضّد الجامعات الشيعّية التي اعتربوها 

من الخصوم الكّفار.

شّكلت املدن اللبنانية مثل طرابلس وصيدا مرسحاً لعمليات إرهابية منذ 

أواخر التسعينيات. يف عام 2007 خاض الجيش اللبناين حرباً دامت ثالثة 

أشهر قبل هزم معقل للجهاديني يف مخيم الالجئني يف نهر البارد. وبعد بضع 

سنوات، أىت انتشار القتال بني السوريني وقوات املعارضة يف مدينة حمص مرة 

أخرى ليؤكد عىل أهمية الشبكات اإلسالمية املتشددة التي تتعارض أجندتها 

السياسية مع منطق الدولة التي تقوم عىل تقاسم السلطات.

حروب باردة جديدة ورشخ داخيل
 منذ عام 2010 ولبنان واقع يف فخ حرب باردة عاملية جديدة تدور بني 

الدول الغربية )وحليفها اإلرسائييل( ومنافسني "عائدين" وجدد - مثل 

روسيا وغريها من القوى الناشئة. يف الرشق األوسط عىل وجه التحديد تقوم 

حرب باردة عربية جديدة )وهو تطور للحرب الباردة العربية منذ الحقبة 

النارصية( بني دول )مثل سوريا( وقوى )مثل حزب الله أو حركة حامس 

الفلسطينية( بقيادة إيران الشيعية ضد دول )مثل األردن( وقوى )مثل حركة 

املستقبل السنية يف لبنان العائدة اىل ساللة الحريري( تدعمها اململكة العربية 

السعودية.

وتنعكس أصداء هذه االنقسامات التي ترافقها قضايا إسرتاتيجية إقليمية 

كامنة عىل الداخل اللبناين حيث انقسمت الساحة السياسّية إىل معسكرين 

بعد اغتيال رفيق الحريري يف شباط/ فرباير عام 2005 وُشّلت نشاطات 

الحكومة سواء قادها تحالف 8 أو 14 آذار. 
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بعد االنسحاب السوري: هل استعاد لبنان سيادته؟ 
كان من املتوّقع أن يسّجل عام 2005 تحّسناً واضحاً يف توطيد الّسالم 

واستعادة لبنان لسيادته. فقد انسحبت إرسائيل إىل الخط األزرق الذي 

حّددته األمم املتحدة يف عام 2000. وانسحب الجيش السوري من لبنان يف 

نيسان/أبريل 2005 وقطع الرئيس السوري بشار األسد عهداً رسمّياً باحرتام 

استقالل لبنان.

إال أّن الحياة السياسية يف لبنان مل تصل يوماً إىل هذا الحّد من الّسوء )مع 

شلل حكومي دام أكرث من 18 شهراً يف 2006-2007 ومجدداً يف 2010( ومل 

تكن التوترات الطائفية يوماً بهذا الوضوح )مع وجود الشيعة والسّنة يف 

معارك مفتوحة يف بريوت يف عام 2008 وأعامل العنف بني السّنة والعلويني يف 

طرابلس يف عامي 2009 و2011(. لقد رفع الغطاء السوري الذي كبح اإلصالح 

بعد اتفاق الطائف ولكّن الرّصاع بني التحالفني متعدَدي الطوائف ألقى 

بظالله عىل الرئاسات الثالث الالحقة، وأدى إىل تعليق األنشطة الترشيعية، 

ونقل النزاع إىل قلب مجلس الوزراء. 

وكان اتفاق الدوحة يف أيار/ مايو 2008 الذي توصلت إليه الفصائل اللبنانية 

املتناحرة إلنهاء 18 شهراً من الجمود السيايس، مثاالً منوذجياً للغش غري 

الدستوري الذي يحّرك السياسة اللبنانية واعرتافاً بعجزها أو بعدم وجود 

 اإلرادة املشرتكة لديها. وتحّولت الّطبقة السياسية اللبنانية إىل الّرعاية 

العربية - األوروبية من أجل فرض هدنة، مع صيغة أخرى لتقاسم السلطة 

)الثلثان لألغلبية، وثلث معّطل للمعارضة يف الحكومة( وانتخابات ترشيعية 

خاصة متفاوض عليها مسبقاً يف عام 2009.

مع ذلك، مل تظهر هشاشة اتفاق الدوحة مدى سطحّية اتفاقات السالم يف 

لبنان وحسب بل أيضاً عجز القادة السياسيني الحاليني عن تحّمل مسؤولية 

البلد وشعبه أو االمتناع عن الترصف كجامعات تحميها القوى األجنبية وفقاً 

لتقليد يعود إىل قرنني من الزمن. أحد املراقبني الوقحني قال عن زعامء لبنان 

ما ييل: "هل هم حقاً بحاجة إىل دولة؟ هل يستحّقون السيادة؟"

لقد رفع الغطاء السوري الذي كبح 
اإلصالح بعد اتفاق الطائف ولكّن الّصاع 

بني التحالفني متعدَدي الطوائف ألقى 
بظالله عىل الرئاسات الثالث الالحقة”

”
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القسم الّثاين

مصالحة املجتمع 

متظاهر لبناين يحمل صورة شاب مفقود خالل 
مظاهرة يف بريوت حيث يطالب املتظاهرون 

مبعلومات عن ذويهم املفقودين منذ الحرب األهلية 
يف البالد يف 13 نيسان/ أبريل 2012 // © أنور عمرو/ 
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 الّتعاطي مع 
املايض الّلبنايّن

الّتذّكر، واملصالحة، والفّن، والّنضال
سون هاوغبويل

بعد عرشين عاماً من انتهاء الحرب األهلية، يسعى املجتمع اللبناين إىل بناء 

ذكريات عن هذه الفرتة بطرق ال تفيض بالرضورة إىل تحقيق املصالحة بني 

الجامعات الطائفية والسياسية يف البالد. وترتبط هذه املشكلة بنوع من 

فقدان للذاكرة ترّوج له الدولة ويتعايش مع روايات مسّيسة عن الحرب 

تختلف الواحدة عن األخرى اختالفاً شديداً، علاًم بأنها محور هوية بعض 

الجامعات السياسية أو الطائفية. وال يكمن التحدي يف التخلص من فقدان 

الذاكرة بقدر ما يكمن يف إيجاد وسيلة للتعاطي مع السالم الحايل واملصالحة 

ومبادرات الذاكرة يف مجال الفن والثقافة ويف املجتمع املدين، بوجود سامرسة 

السلطة السياسية واالجتامعية يف البالد.

مبادرات الذاكرة منذ الحرب األهلية
إّن فقدان الذاكرة الجامعية يف لبنان، والناتج يف جزء منه عن قانون العفو 

العاّم سنة 1991، عززته النخب السياسية التي لعبت دوراً يف الحرب األهلية 

ورفضت تشجيع املناقشات العامة التي قد توّرطهم. واحتجاجاً عىل ذلك، 

أطلق املثقفون والفنانون والناشطون يف البالد منذ منتصف التسعينيات 

حمالت من أجل اطالق مسار شعبي إلحياء الذاكرة. ويشري هؤالء إىل وجود 

عدد قليل جداً من النصب التذكارية الوطنية عن الحرب مقابل وجود 

احتفاالت تذكارية طائفية كثرية جداً إضافة إىل غياب مراكز رسمية للبحوث 

وانعدام اإلرادة السياسية لدعم املناقشات الحساسة حول الحرب.

وقد متّثل دور "صانعي الذاكرة" يف تعزيز عملية التذّكر الوطنية من خالل 

تشجيع أنواع مختلفة من النشاط االجتامعي، والنقاش، واإلنتاج الثقايف، 

لتسليط الضوء عىل سنوات الحرب. لقد تم إنتاج العديد من األفالم، 

واملقاالت، والكتب، وتنظيم الفعاليات، وقامت عدة منظامت غري حكومية 

معروفة بتنفيذ مشاريع تتمحور حول املجتمع املحيل والشباب والتي تؤكد 

عىل وجود عالقة سببية بني ذكرى الحرب واملصالحة بني الطوائف. ولكن 

يبقى السؤال مطروحاً ملعرفة ما إذا نجح هؤالء يف كرس حاجز الصمت 

عىل املستوى الوطني - ناهيك عن تحقيق الهدف األكرث طموحاً واملتمثل 

يف الخروج من دوامة العنف التي يقال إنها غذت الحروب عىل مّر التاريخ 

اللبناين )يف عام 1843، 1860 و 1958(.

يف السنوات الّسبع املاضية ومنذ خروج الجيش السوري من لبنان، شهدت 

البالد سلسلة من األحداث الدرامية مع مقتل رئيس مجلس الوزراء السابق 

رفيق الحريري والذي أعقبته "انتفاضة االستقالل" وحرب سنة 2006 بني 

ارسائيل وحزب الله إضافة إىل األزمات الحكومية الطويلة، والتوترات بني 

الّسنة والشيعة، واملواجهة التي تلوح يف األفق بشأن املحكمة الخاصة بلبنان.

ولكن يوجد عائق أسايس أمام النقاش العام والحّر حول الحرب، مفاده 

أن األغلبية الساحقة من اللبنانيني ال تزال تعيش داخل حدود األحياء 

والجمعيات واملدارس وحتى وسائل اإلعالم الطائفية. مل ُتعكس نزعة التمييز 

الطائفي الناتج عن العنف يف زمن الحرب إال بشكل جزيئ يف فرتة ما بعد 

الحرب. وقد تعرثت محاولة وضع منهج مشرتك معتمد لكتاب التاريخ اللبناين 

يف عام 2001 بسبب الخالفات حول وضع أسس رواية موحدة ومقبولة 

من الجميع عن الحرب األهلية. فاالنقسامات الطائفية وأمناط التواصل 

االجتامعي فضاًل عن االنقسام الفعيل للدولة يف شكل مناطق وأحياء وقرى 

إّن فقدان الذاكرة الجامعية يف لبنان، 
والناتج يف جزء منه عن قانون العفو 

العاّم سنة 1991، عززته النخب 
السياسية”

”
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واقعة عىل طول الخطوط الطائفية قد أدت يف الواقع إىل إعادة إنتاج تأريخ 

جديد للحرب. ]راجع: أحمد بيضون، صفحة 19[

يف تحدٍّ للروايات الطائفية عن الحرب، تواصل مجموعات املجتمع املدين 

واملؤسسات اإلعالمية والفنانون تعزيز مختلف أشكال عمل الذاكرة بهدف 

مواجهة ما يعتربونه إعالماً مغلوطاً وتفسريات مشوهة عن املايض. نتيجة 

لذلك، وعىل الرغم من الحديث عن فقدان الذاكرة الجامعية، ال يجري اآلن 

مجرد نقاش عام وحّي )ولو كان ذو صبغة نخبوية( حول الحرب وحسب بل 

يدور أيضاً حوار حول صعوبات تذّكر الحرب ومتثيلها. وأصبح لهذا النقاش 

اآلن ماضيه الخاص الذي ال بأس به: يعمل املشاركون الجدد يف هذا النقاش 

عىل أساس الحجج القدمية بطرق واعية وحساسة إىل حّد ما. وهذه الحجج 

ال تدعمها الدراسات األكادميية الخاصة بالحرب بل تستند إىل حد كبري إىل 

روايات حولها وحول الذاكرة. وميكن للمؤرخني املحرتفني لعب دور محوري 

يف تعزيز املناقشات التي ترتكز عىل البحوث التاريخية الواقعية. وقد تشكل 

املشاريع التي تسعى إىل ارشاك املؤرخني إضافًة مهمة إىل املبادرات القامئة 

التي تهيمن عليها مشاريع تعليم الشباب أو املشاريع الفنية.

إرث النضال يف زمن الحرب 
بدأ إحياء ذاكرة الحرب األهلية خالل الحرب. عالجت أفالم مارون بغدادي، 

وجان شمعون، ومي املرصي، وروايات إلياس خوري، ناهيك عن النوع الغنايئ 

املتنّوع والغني يف زمن الحرب، والصحافة اللبنانية نفسها، اآلثار االجتامعية 

والفردية للحرب. وبعد الحرب، ظهرت أنواع أخرى مثل الفيديو االختباري، 

ومشاريع البحوث الجامعية، واملنشآت، والفن املتمحور حول شبكة اإلنرتنت، 

وأضيفت إىل كّم هائل من األعامل املتعلقة بالحرب. 

شهد املجتمع املدين اللبناين حركة سالم قوية خالل الحرب هدفت إىل انهاء 

العنف والحفاظ عىل العالقات الشخصية عرب الخط األخرض املشني الذي قّسم 

بريوت الرشقية وبريوت الغربية ]انظر ماري نويل أيب ياغي، صفحة 20[. وقد 

قام العديد من الناشطني الذين شاركوا يف املصالحة ما بعد الحرب بالبناء 

عىل أسس خربتهم يف زمن الحرب ضمن حركة الالعنف وبالتحديد خلفيتهم 

املضادة للطائفية، مام أّثر يف خطاب العديد من مشاريع الذاكرة واملصالحة 

وهو خطاب مناهض بشدة للطائفية وعلامين يف كثري من األحيان.

ولدى الكثري من الناشطني يف مجال الذاكرة اليوم وعي كبري بالخطابات 

املتضاربة حول الحرب وأسسها السياسية وااليديولوجية. وقد تجّمعت أجيال 

مختلفة من الفنانني ضمن مجموعات نافذة أبرزها مجموعة "أشكال ألوان" 

املعروفة بالجمعية اللبنانية للفنون التشكيلية. عىل غرار أي حقل ثقايف آخر، 

يعاين الفن واملشهد الثقايف يف لبنان من انقسامات سياسية وانقسامات بني 

األجيال، ماّم يعكس وجود انقسامات إيديولوجية يف املجتمع. حتى أّن بعض 

الفنانني تساءلوا إن كان ممكناً تربير هيمنة مواضيع الحرب األهلية عىل 

الفن اللبناين. ومع ذلك، فإن الفكرة القائلة بأن حزمة متشابكة من الذكريات 

تحيط بالحرب األهلية وأن مهمة الفنانني واملثقفني الوحيدة تكمن يف تنوير 

الشعب، ال تزال السيناريو العام األسايس الذي يهيمن عىل رؤية أهل الفكر 

اللبناين ملجتمعهم وتاريخه- ورؤيتهم لذاتهم .

ظهرت مجموعة كبرية من منظامت املجتمع املدين من أجل إرساء ااملصالحة 

يف منتصف التسعينيات. عىل سبيل املثال، شبكة حل النزاع يف لبنان 

)LCRN(، وهي جمعية من ناشطي املجتمع املدين واملتطوعني املهتمني 

باكتساب مهارات حل النزاع. تقوم شبكة حل النزاع يف لبنان مببادرات 

تدريبية عىل نطاق صغري يف لبنان ويف البلدان العربية األخرى لجعل املشاركني 

يتطلعون اىل املفاهيم األساسية لتسوية النزاعات وملنحهم األدوات الالزمة 

لتنفيذها. وقد عملت الشبكة مع أندية الشباب يف املدارس والقرى يف جبل 

لبنان. أّما حركة السالم الدائم فقد قامت مبشاريع مشابهة لبناء املهارات، 

وهي منظمة غري حكومية تتمحور حول الطالب، أنشئت يف عام 1986، وهي 

تركز عىل بناء السالم من خالل دورات الحوار والتدريب يف املدارس اللبنانية. 

وقد شارك يف مشاريعهام آالف من الشباب اللبنانيني عىل مّر السنني وساعدتا 

 يف بناء قاعدة صلبة من املنظامت غري الحكومية املعنية باملصالحة عىل 

نطاق أصغر.

املصالحة: التجارب والتوصيات 
عىل املستوى املحيل، غالباً ما سمحت العادات واألعراف املتجذرة بتدخل 

شخصيات أكرب سّناًَ موجودين يف السلطة للتوصل إىل الوساطة والتحكيم 

بطرق سلمية وغري عنيفة. يف املناطق الريفية يف لبنان بوجه خاص، لطاملا 

شّكل خليط من القانون املدين والقوانني القبلية جزءاً ال يتجزأ من النظام 

القضايئ. صحيح أن هذه العادات ليست ضامنة للتحكيم وحده، إال أن 

مشاريع املصالحة الوطنية قادرة عىل تحقيق مبتغاها من خالل التغلب عىل 

انحيازها املضاد للطائفية والتواصل مع مناهج املصالحة القامئة.

ويعرتف الناشطون بأن املصالحة هي عملية بطيئة ترتكز عىل القبول العام 

باملسؤوليات الجنائية واالحرتام املتبادل لذكريات الحرب املتضاربة. فبناء 

النصب التذكارية، وكتابة التاريخ الوطني، وتدريس التاريخ يف املدارس، 

كلها أمور تحتاج إىل التفاعل اإليجايب والتعاون بني املنظامت غري الحكومية 

)الطائفية واملدنية(، واألكادمييني، والقادة السياسيني. استهدفت املنظامت غري 

الحكومية، مثل معهد الدراسات اإلسالمية املسيحية، أساتذة الدين يف محاولة 

ملكافحة األفكار النمطية بشأن الطوائف واألديان األخرى. ]انظر محمد 

السامك، صفحة 27[ 

لعل التحدي األصعب كان يف كيفية إرشاك القيادات السياسية يف عملية 

املصالحة. انتقد كثري من الناشطني يف مجال الذاكرة الطبقة السياسية برمتها، 

وهم يفضلون العمل بشكل مستقل عن "النظام الطائفي". مؤخراً، الحظ 

البعض وجود إمكانيات وفرص: عىل سبيل املثال، نظمت عدة جلسات 

استامع من قبل "ذاكرة للمستقبل"، وهو ائتالف من املثقفني تأسس يف عام 

2002  ضّم مقاتلني سابقني يف امليليشيات تحدثوا انطالقا من منطق العنف 

والطائفية وليس خارج نطاقه مثلام يفعل معظم ناشطي إحياء الذاكرة. مثل 
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هذه املشاريع تظهر صورة أكرث واقعية عن أسباب تذكر الناس للحرب بشكل 

مختلف واالستمرار يف تحمل الضغائن ضد الجامعات واألفراد األخرى.

لتكون املشاريع فعالة ال ينبغي التهّرب من األسئلة الصعبة ومن وجهات 

النظر القاسية التي يعرب عنها العامل مع العلم بوجود قاعدة تسمح بنجاح 

مثل هذه املقاربة. الكثريون ممن هم داخل املؤسسة السياسية يؤّيدون 

املصالحة الوطنية ويريدون العمل ألجلها. يف عامي 2004 و2005، وكجزء 

من االضطراب السيايس العام الذي بلغ ذروته يف انتفاضة االستقالل، بدأ 

عدد كبري من السياسيني بإظهار اهتاممهم بحمالت الذاكرة التي أطلقتها 

لجنة املخطوفني واملفقودين )التي تشكلت يف عام 1982(، ومجموعة ذاكرة 

للمستقبل. وباملثل، متّول اليوم وزارة الثقافة اللبنانية بشكل جزيئ منظمة 

"أمم للتوثيق والبحث" وهي أكرب املنظامت غري الحكومية املكّرسة للعمل 

عىل إحياء الذاكرة ]انظر ليليان كفوري صفحة 18[. توجد حوافز قوية لتعزيز 

املصالحة من خالل العمل عىل إحياء الذاكرة. وال بد من دراسة كل السبل 

املمكنة لوضع أسس مشاركة خاًلقة بني املجتمع املدين والسلطات اللبنانية.

ال بّد من عمل الذاكرة أن يبني عىل أسس الخربات املكتسبة من املؤمترات 

وجلسات االستامع والربامج واملطبوعات الخاصة باملصالحة واملتوفرة منذ 

الحرب االهلية، والتي نظمتها ومّولتها أعداد كبرية من املنظامت غري الحكومية 

اللبنانية فضالً عن مجموعة متنوعة من األطراف الخارجية مثل الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية وبرامج االتحاد األورويب واملركز الدويل للعدالة االنتقالية 

ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان (Human Rights Watch). بوسع األطراف 

الدولية بذل املزيد من الجهود للضغط عىل الدولة اللبنانية يك تأخذ قضايا 

املصالحة الوطنية والوعي التاريخي عىل محمل الجد. ال بّد من خلق النصب 

التذكارية والطقوس واملساحات والخطابات العامة البديلة القادرة عىل 

تحدي خطابات الذاكرة املسّيسة القامئة حالياً والتي ترددها مجموعات 

معّينة. ومن شأن ذلك أن يفيض إىل املصالحة الوطنية.

وال يكفي خلق ثقافة بديلة للذكرى يف حد ذاتها، فعىل املشاريع الوطنية 

والدولية أن تقوم باملزيد من املجهود إلرشاك الخصوم من القيادات 

واألوساط الطائفية، وذلك لتكوين فهم أفضل للسبب وراء تبني عدد كبري 

من اللبنانيني لوجهات نظر مختلفة عىل نطاق تاريخهم الوطني. وهذا يعني 

العمل مبارشة مع األحزاب السياسية واملجموعات التابعة لها.

سون هاوغبول هو أستاذ مشارك يف الدراسات الرشق أوسطية يف جامعة كوبنهاغن. كتب 

الكثريعن لبنان وهو مؤلف كتاب "الحرب والذاكرة يف لبنان" )صادرات جامعة كامربيدج، 

2010(. تتناول أعامله قضايا الحقيقة واملصالحة يف الرشق األوسط. 
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املرّبع 1

توثيق ذكريات الحرب: أمم والهنغار 

ليليان كفوري 

من الواضح وجود "فقدان للذاكرة" ترعاه الدولة حول مايض لبنان العنيف 

يف ظل غياب أرشيف وطني أو مكتبة عامة يحتويان عىل األدلة والوثائق 

حول تاريخه الحديث. يف السنوات التي أعقبت نهاية الحرب األهلية بني 

1975-1990، جاءت األفراد واملنظامت غري الحكومية بفكرة التأّمل يف قضايا 

الذاكرة والحقيقة واملجتمع وإعادة بناء الذات وحل النزاعات من خالل 

تنظيم طاوالت مستديرة ومناقشات. وأّدى عمل جمعية "الذاكرة من أجل 

املستقبل" إىل طاولة مستديرة ومنشور يف عام 2001. ويف الفرتة نفسها، 

ظهرت أيضاً لجان وجمعيات أخرى أنشأتها عائالت وأقارب املفقودين.

يف محاولة الستكشاف وفهم تعقيدات سنوات الحرب األهلية، بدأت 

مونيكا بورغامن ولقامن سليم بعملية جمع الشهادات مبا فيها شهادات 

املقاتلني والسياسيني واملدنيني واملرشدين وأقارب املفقودين. ويك يكون 

عملهام شاماًل، سعيا إىل إحالة الروايات والشهادات اىل مراجع معّينة، ويف 

سياق هذا العمل شعرا بأهمية وجود مركز للبحوث قادر عىل استيعاب 

متطلباتهام خاصة مع استمرار سلطات الدولة يف املامطلة بشأن ترميم 

املكتبة الوطنية واألرشيف. 

تعويضاً عن هذا النقص يف األرشيف الشفهي أو البيانات التجريبية، أنشآ 

رابطة للتوثيق والبحث )أمم للتوثيق والبحث UMAM D & R( يف عام 

2004. وقد تم تخزينها يف بادىء األمر مع أرشيف عائلة "سليم" التي 

تألفت، بني أمور أخرى، من "األدب الرمادي" الذي تضمن نرشات وكتّيبات 

وملصقات دعائية وصندوق مونيكا للصوتيات. أصدر املركز نرشة عن 

الصحافة اليومية شملت املقاالت السياسية واألعمدة واملواد اإلخبارية. 

وجمع أرشيفاً من باعة الكتب واملكتبات كام كّون محفوظاته الشفهية من 

خالل جمع شهادات الضحايا واملحاربني القدامى ومرتكبي الجرائم. ثم تّم 

إنشاء الهنغار كمساحة الستضافة مختلف الفعاليات الثقافية والفنية التي 

نظمتها رابطة أمم للتوثيق والبحث.

ويهدف املركز ألن يكون مرجعاً لجميع اللبنانيني. هو يقع يف الضاحية 

الشيعية بعيداً عن مراكز الحياة الثقافية والفكرية املعتادة يف وسط 

بريوت. هذه وسيلة لفتح قضايا الذاكرة أمام جمهور أوسع ودعوة الطبقات 

األكرث حظوة لزيارة املناطق األقل ازدهاراً.

بعد أن ترضر بعض من معّداته بسبب القصف الجوي خالل حرب عام 

2006، بدأ املركز برقمنة ما تبّقى لديه من األرشيف. كام أنه بدأ بتلقي 

وحفظ السجالت العائلية والتجارية الخاصة. وال شّك يف أن إنشاء مثل هذا 

األرشيف سيساعد يف تحديد وحفظ جزء من الذاكرة الشخصية والجامعية 

التي كان مصريها الضياع. 

يسعى مركز أمم إىل العمل عىل ثالثة مستويات: التوثيق وحفظ الوثائق 

ونرشها عىل الجامهري. وتشمل األنشطة عروضاً سينامئية ومعارض 

وطاوالت مستديرة وورش عمل حول األرشفة والذاكرة ومكافحة العنف. 

عىل سبيل املثال، يف صيف عام 2011، استضاف الهنغار ندوة حول مفهوم 

العدالة االنتقالية ويف ترشين األّول/أكتوبر تم تنظيم معرض عىل أساس 

محفوظات فندق كارلتون الذي شهد عىل اجتامعات مهمة كثرية خالل 

الحرب.

ويتّم متويل العمل والبحوث من خالل الجمعيات اللبنانية التي تستفيد 

من األموال الشخصية والعائلية، وكذلك من الجهات املانحة عىل الصعيد 

الدويل مبا فيها االتحاد األورويب واألمم املتحدة ودول أخرى.

ليليان كفوري تحمل شهادة املاجستري يف التاريخ االقتصادي واالجتامعي 

وهي رئيسة برنامج البحوث حول الذاكرة يف مركز دراسات العامل العريب 

يف جامعة القديس يوسف يف بريوت. وترتكز أبحاثها عىل الهجرة والحدود 

وقضايا الهوية والرتاث الثقايف. 

 يشاهد الزوار فيلاًم يف الهواء الطلق يعرض يف "الهنغار" 

بريوت // © زينة عساف / الهنغار
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املرّبع 2

الحرب والّسالم والّتاريخ يف لبنان 

حديث مع أحمد بيضون

يحمل أحمد بيضون شهادة دكتوراه من 

جامعة السوربون. درّس علم االجتامع يف 

الجامعة اللبنانية وقام بتأليف عدد من 

الكتب حول نظام التأريخ والنظام السيايس 

يف لبنان والحرب األهلية والبحث عن هوية 

وطنية لبنانية.

كيف تتصل الرؤى املتناقضة عن تاريخ لبنان 

والحرب األهلية بالهويات املتباينة والذكريات والتصورات بشأن الوطن؟

لقد فرضت كتابة التاريخ فكرة مفادها أن لبنان بلد جديد تأسس يف عام 

1920 من خالل إجراءات مثرية للجدل، حيث اعرتضت بعض العنارص 

عىل وجوده كدولة رشعية. وشهدت مجموعة مهيمنة - املسيحيون عموما 

واملوارنة عىل وجه الخصوص - عىل تأسيس دولة لبنان الكبري باعتبارها 

تستجيب لتطلعاتها. أّما الرواية املهيمنة املرسودة عن تاريخ لبنان فقد 

حددها رأي هذه األغلبية الذي فرض عىل األحزاب األخرى.

لقد ُكتب تاريخ لبنان بطريقة مثرية للجدل بعيداً عن أي منهجية منتظمة. 

وقد اعتمدت معظم روايات املؤرخني مقدمات جزئية وطائفية وذلك عىل 

الرغم من أن وجهات النظر الطائفية مل تبق مستقرة بل تحركت وتغريت 

مع مرور الزمن.

مل يتم إخضاع الحرب األهلية "لعمل الذاكرة" الذي تحتاجه املصالحة 

الحقيقية. فاملحاوالت الجارية لكتابة رواية تعليمية حول الحرب والتي 

رّوجت لها الدولة، متيل إىل نقل االنشقاقات الرئيسية التي متيزت بها فرتة 

الحرب نفسها. وفشلت الجهود يف التوصل إىل رواية "توافقية".

ما كان تأثري نظام التعليم التعددي يف لبنان ومحاوالت الحكومة للمجيء 

بكتاب تاريخ موحد بعد الحرب األهلية؟

ما يثري الجدل حول كتاب التاريخ املدريس يتمّثل يف تفسريين متعارضني 

هام الغزو االرسائييل للبنان عام 1982 والتعاون بني امليليشيات املسيحية 

وإرسائيل بني 1976 و1982. التفسرياألّول هو أّن امليليشيات كانت تدافع 

عن الهوية الوطنية اللبنانية ضّد الوجود الفلسطيني املسّلح وطموحه 

لجعل لبنان "وطناً بدياًل". ماّم يعني أن مقاتيل امليليشيات الذين ُقتلوا 

ُيعتربون شهداء. أما املنظور الّثاين فهو أن امليليشيات مؤلفة من عمالء 

ارسائيليني وبالتايل ال ميكن نعت املقاتلني الذين ُقتلوا بالشهداء. يكاد يكون 

من املستحيل االعرتاف بوجهة نظر أخرى مهام كانت ألن هذا يعني الطعن 

يف رشعية الصورة الذاتية لكل منظور.

وتتواجد هذه املشكلة أيضاً يف أحداث حاسمة أخرى من تاريخ لبنان. 

عىل سبيل املثال، بشأن الكفاح ّضد الفلسطينيني و"حرب املخيامت" يف 

منتصف الثامنينات. تعترب بعض األطراف املعنية نفسها اليوم املدافعة 

عن "املقاومة" والقضية الفلسطينية. فقادتها وعنارصها من السياسيني 

هم العبون رئيسيون يف نظام السلطة يف لبنان. كيف ميكن كتابة تاريخ 

حرب املخيامت عندما نرى أن رئيس حركة أمل الذي كان مسؤوالً بصفته 

الشخصية عن حرب املخيامت هو نفسه رئيس مجلس النواب؟

مل تنته الحرب األهلية يف لبنان برواية وطنية تجمع ذكريات الحرب. عىل 

العكس، ما تحقق هو التشويش وطمس ما حدث عوضاً عن حصول شفاء. 

لطاملا كان التشويش محور سياسات الذاكرة يف لبنان.

من الطبيعي وجود برنامج وطني لتعليم التاريخ. فالدولة، ومبساعدة لجنة 

علمية، تعتمد عىل مثل هذا الربنامج النتقاء القضايا الواجب إدراجها يف 

مناهج التاريخ وفقاً للمعايري وللقواعد. وتأخذ الدولة هذه املعايري بعني 

االعتبار لتأذن باستخدام مجموعة متنوعة من كتب التاريخ يف املدارس. 

ولكن وجود كتاب تاريخ واحد موّحد يعترب فكرة سّيئة وجبانة. فاألشخاص 

الذين يرّوجون لهذه الطريقة للميض قدماً يعلمون بوجود مشكلة حقيقية 

ولكنهم يرفضون معالجتها بشكل صحيح إذ هم يحاولون حلها "بشكل 

فوري" من خالل كتاب موّحد. لهذا السبب أؤيد املناهج التعليمية 

املتكاملة التي تحدد القضايا وتعرّف معايري العالج بدالً من فرض كتاب 

مدريس موّحد عىل الجميع.

ما هو دور التاريخ يف ترسيخ الوعي الوطني املشرتك؟ 

لبنان هو مجتمع منقسم. والوعي الوطني املشرتك لهذا الوضع يعني 

االعرتاف باالنقسامات والروايات املتناقضة لألحداث واألحكام املتناقضة 

الصادرة بشأنها.

وإّن اتخاذ موقف حيال أي حدث يف مثل هذه الظروف يجب أن يصبح 

بادرة للّسالم مع االعرتاف بوجود وجهات النظر األخرى والدعوة إىل خطوة 

إيجابية نحو األمام استجابة لذلك. من هنا ميكن للمجتمع اللبناين التحرك 

نحو قبول النقاش والنقد واالختالف يف تفسري األحداث البارزة.

لن يكتمل عمل الذاكرة ما مل تؤخذ بعني االعتبار كّل الروايات وما مل 

تتم مقارنتها بعضها بالبعض اآلخر. لهذا السبب أنا ضد فكرة خلق رواية 

تاريخية موّحدة يعتمد عليها الناس. يف مجتمع كاملجتمع اللبناين يتميز 

بتعدديته وانقساماته وتعدد الروايات العدائية فيه يطلب من الدولة 

انتقاد التاريخ عوضاً عن خلق بديل أو نسخة موازية له. 

مقابلة أجراها عيل األتايس
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 الّتعبئة املدنّية والّسالم 
يف لبنان 

هل لبنان بعيد عن متناول "الربيع العريب"؟ 
ماري نويل أيب ياغي

غالباً ما ُينظر إىل املجتمع األهيل يف لبنان عىل أّنه مجموعة من الجامعات 

الطائفية، وكل واحدة منها لديها جمعياتها وهيكليات التعبئة الخاصة بها. 

ولكن منذ السنوات األخرية للحرب األهلية، تجّند املجتمع اللبناين أيضاً من 

خالل الجمعيات العابرة للطائفية واملخّصصة لبناء السالم وإعادة اإلعامر 

االجتامعي والرعاية االجتامعية والبيئة والحقوق اإلنسانية والسياسية. وقد 

سعت نقابات العامل ومجموعات أخرى ذات صلة إىل ايجاد وسائل للتعبئة 

ومواجهة األزمات االجتامعية واالقتصادية والتحرك من أجل التغيري عىل 

الرغم من أنها عانت من آفة الطائفية وقّوضتها النخب الطائفية. 

ما هو النطاق املتوفر للتعبئة املدنية كونها أداة سياسية للتغيري يف لبنان: دولة 

ضعيفة مع نظام سيايس طائفي؟ ما هي القيود االجتامعية والسياسية؟ وما 

هي آثار"الربيع العريب" والثورات االجتامعية األخرى؟

يساعد تحليل اسرتاتيجيات النخب الطائفية الحاكمة يف لبنان عىل فهم كيفية 

قيام السلطات بتقسيم الجمعيات األهلية والتعاونيات وكيفية تعاطيها معها 

وتالعبها بها من أجل الحفاظ عىل سيطرتها أو تعزيز مصالحها.

املجتمع املدين يف الحرب األهلية
تطًور املجتمع املدين يف لبنان منذ حركة النهضة الثقافية والسياسية التي 

بدأت يف أواخر القرن التاسع عرش يف مناطق االمرباطورية العثامنية الناطقة 

باللغة العربية. وقامت منظامت املجتمع املدين بأعامل خريية موّجهة أساسا 

نحو "األرسة" أو "املجتمع" وكانت مبثابة تعبري عن الهوية الدينية أو الطائفية 

أو الجهوية. يف القرن العرشين، منا املجتمع املدين برسعة مع اإلصالحات 

 اإلدارية واالقتصادية واالجتامعية التي أىت بها الرئيس فؤاد شهاب 

 )1958-1964( إذ كانت تعترب املنظامت غري الحكومية املعنية بالتنمية 

مكّماًل للدولة.

عطلت الحرب األهلية زخم املجتمع املدين. ومع تراجع حضور الدولة، 

تم اللجوء إىل املجتمع املدين ليكون يف املقام األول كآلية لإلغاثة اإلنسانية 

للنازحني والجرحى واملهّمشني. وأصبح من الشائع أن متتلك األرس صاحبة 

النفوذ السيايس جمعيات خاصة من أجل مساعدة أتباعها وجامعاتها الدينية، 

مثل مؤسسة الحريري ومؤسسة رندة بري ومؤسسة بشري الجميل ومؤسسة 

رينيه معوض. 

 وفيام مل يشّكل تقديم الخدمات اإلنسانية موضوعاً خالفياً، نادت عدة 

حركات وحمالت مدنية أيضاً بوضع حّد للحرب. تم تأسيس حوايل 19 جمعية 

إنسانية للتعامل مع نتائج الحرب و114 حركة جامعية من املقاومة املدنية 

للتنديد بها. 

تبنّي حملة املفقودين واملخطوفني كيف بدأ املجتمع املدين محاولة تحدي 

الدولة أثناء الحرب. تّم إطالق الحملة يف عام 1982 استجابة لزيادة حادة 

يف عدد االختفاءات وبشكل أكرث تحديداً للرّد عىل نداء أطلقته عرب الراديو 

زوجة أحد املخطوفني. انضّم إىل لجنة أهايل املخطوفني واملفقودين مئات 

من األنصار الذين بدأوا الضغط عىل ممثليهم السياسيني. ولكن تم تجاهل 

التقارير الصادرة عن كثري من لجان التحقيق خالل الثامنييات ألن معظم 

الزعامء السياسيني كانوا أنفسهم قادة حرب أو زعامء ميليشيات وقد شاركوا 

مبارشة يف حاالت االختفاء. يف نهاية املطاف، أدت نداءات متكررة صادرة 

عن جمعيات مثل سوليد )دعم اللبنانيني املعتقلني أو املنفيني( يف عام 2012 

إىل اقرتاح قانون جديد يسعى إىل إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق يف مصري 

املخطوفني واملفقودين.

بعد الحرب: ردم االنقسامات الطائفية 
بعد نهاية الحرب، كان عىل جمعيات املجتمع املدين إعادة تعديل أهدافها 

وطريقة عملها وفقاً ملنطق الطائفية والزبائنية الخاص بالدولة. تم تأسيس 
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جامعات منارصة جديدة متخصصة يف القضايا غري الطائفية مثل حقوق 

اإلنسان والبيئة وحقوق املرأة. أّما التمويل فقد أىت يف معظمه من الجهات 

املانحة الخارجية.

وقاد مجموعات املنارصة هذه متطوعون من مختلف الخلفيات الدينية 

واملذهبية للجمع بني مختلف رشائح املجتمع اللبناين. وتّم وضع أسس 

مبادرات أخرى تتجاوز الطائفية ملعالجة القضايا العامة التي تجاهلتها 

وأهملتها الطبقة السياسية مثل التجّمع من أجل االنتخابات البلدية الذي 

أطلق بعد قرار الربملان بتأجيل االنتخابات املحلية يف نيسان/ أبريل 1997. 

وضّمت الجمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات )LADE( أكرث من 

15 جمعية محلية ضمن حملة وطنية. بعد أربعة أشهر من الحشد وتقديم 

العرائض واالعتصامات متكنت الحملة يف نهاية املطاف من اقناع مجلس 

النواب بالتصويت لصالح إجراء انتخابات محلية يف الوقت املحّدد.

ألهم هذا النجاح العديد من الحركات الجامعية غري الطائفية. وظهر جيل 

جديد من الناشطني ذوي النزعة السياسية )"اليسار الجديد"( الذين شاركوا 

يف الحركة املناهضة للعوملة يف عام 2001 )مبا يف ذلك اجتامع منظمة التجارة 

العاملية الذي عقد يف بريوت ملعارضة إطالق جولة مفاوضات الدوحة( 

وحركة مكافحة الحرب يف عام 2002- 2003 لالعرتاض عىل غزو العراق 

بقيادة الواليات املتحدة )"ال للحرب / ال للدكتاتوريات"(.

إرشاك املجتمع املدين
استقطبت جرمية اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري يف عام 2005 املجتمع 

املدين، اذ إّن معظم املنظامت غري الحكومية كّيفت بيان مهامتها عىل أساس 

جدول األعامل السيايس الخاص بأحد تحالفي "آذار" الجديدين.

عىل سبيل املثال، كانت الجمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات 

خالل التسعينيات سّباقة يف التعبئة املدنية العابرة للجامعات الطائفية حيث 

قامت بالضغظ الجراء إصالحات دميقراطية مثل التمثيل النسبي غري الطائفي 

يف االنتخابات الربملانية. ولكن يف عام 2005، يف أعقاب "انتفاضة االستقالل" 

وانسحاب القّوات السورية، تحالفت الجمعية اللبنانية من أجل دميقراطية 

االنتخابات مع تحالف 14 آذار إذ إّن معظم أعضائه وموظفيه كانوا جزءاً من 

حركة اليسار الدميقراطي الذي كان متحالفاً مع تحالف 14 آذار. ثم طلبت 

حكومة 14 آذار من الجمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات مراقبة 

االنتخابات الترشيعية يف عامي 2005 و2009. بعد عامي 2004-2005، قامت 

الجمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات بتقديم تنازالت عديدة 

وتعاملت مع مسألة التمثيل السيايس والدميقراطي وفقاً لقطاعات معينة أي 

املطالبة بالتمثيل النسبي من دون رضورة أن يكون التمثيل غري طائفي. ورأى 

الناشطون يف مجال الدميقراطية يف ذلك تدهوراً سياسياً يف حركة اإلصالح 

االنتخايب وطريقة تكتيكية ملنح الجمعية جواز مرور لتجنب الّصدام مع 

النظام الحاكم.

النقابات العاملية
عرب التاريخ، حاولت الحكومات التالعب بعملية تجنيد النقابات من خالل 

خلق نقابات مخصصة ومن خالل تخصيص مناصب قيادية لعمالء مذهبيني، 

مام ساهم يف تجزئة مطالب النقابات العاملية عىل أساس طائفي.

وكان االتحاد العاميل العام يف لبنان يف أعقاب الحرب األهلية إحدى أبرز 

القوى السياسية واالجتامعية النادرة حيث سادت داخله الهويات العابرة 

للطائفية. ويف أيار / مايو 1992، لعب االتحاد دوراً أساسياً يف التسّبب 

باستقالة حكومة عمر كرامي من خالل االرضابات واملظاهرات لالحتجاج عىل 

معدالت التضخم وارتفاع تكاليف املعيشة واألزمة االجتامعية واالقتصادية. 

استمّرت الحركة حتى عام 1995، ولكن القيادة الطائفية تسللت يف نهاية 

املطاف إىل االتحاد العاميل العام فسلبته كل قدراته من خالل التالعب 

بالعمليات االنتخابية داخله.

أّما املثال اآلخر فهو نقابة سائقي سيارات األجرة الذي أنشأته يف عام 1969 

مجموعة من سائقي سيارات األجرة اليساريني بدعم من كامل جنبالط الذي 

كان آنذاك وزير الداخلية وزعيم الحزب التقدمي االشرتايك. وقد نجحت 

النقابة يف التفاوض النضامم سائقي سيارات األجرة إىل الصندوق الوطني 

للضامن االجتامعي يف عام 1982. ولكن تّم إضعافها يف ظل حكومة الحريري 

عندما منح الوزير عبد الله األمني )1992-1995( حركة أمل التابعة له 

ترخيصاً بإنشاء نقابة جديدة لسائقي سيارات األجرة. ثم أّدى وصول طراد 

حامدة )املقّرب من حزب الله( إىل الحكومة يف عام 2005 إىل منح ترخيص 

 آخر لتشكيل نقابة أخرى لسائقي سيارات األجرة املعروفة باسم اتحاد 

الوفاء للمقاومة. 

قامت الحكومات باختطاف املنظامت غري الحكومية والنقابات العاملية إذ 

أّنها اخرتقتها وأضعفتها من الداخل. واقرتح وزير العمل التقدمي رشبل 

نحاس مجموعة متكاملة من اإلصالحات يف خريف 2011 لدعم العاّمل ذوي 

الدخل املنخفض اشتملت عىل تدابري لضامن إجراء تسوية دورية لألجور 

وإلعادة تنشيط دور النقابات. ولكن املعارضة املشرتكة من قبل قادة االتحاد 

العاميل العام ووزراء حكومة 8 آذار )أمل وحزب الله( يف حكومة ميقايت و 

تحالف 14 آذار وغرف االقتصاد والتجارة والصناعة يف لبنان أّدت اىل عرقلة 

هذا املرشوع.

استقطبت جرمية اغتيال رئيس الوزراء 
رفيق الحريري يف عام 2005 املجتمع 

املدين، اذ إّن معظم املنظامت غري 
الحكومية كّيفت بيان مهامتها عىل 

أساس جدول األعامل السيايس الخاص 
بأحد تحالفي "آذار" الجديدين”

”
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الّربيع العريّب
رّكزت األنشطة املرافقة للربيع العريب يف لبنان عىل كيفية التخلص من النظام 

الطائفي ونخبته الحاكمة. يف شباط/فرباير 2011، انضّم أكرث من ثالثة آالف 

شخص إىل مسرية من أجل إسقاط النظام الطائفي )حملة إسقاط النظام 

الطائفي ورموزه(. وتوّسعت املظاهرة )حسب املنظمني( لتضّم 10 آالف 

شخص ومن ثّم 25 ألف شخص يف 6 و 20 آذار/مارس عىل التوايل. ضّم منّظمو 

املسرية جامعات سياسية يسارية وعلامنية ومنظامت غري حكومية وتجمعات 

ذكرية وأنثوية إضافة إىل تجمعات ذات ميول جنسية معّينة والعديد من 

الناشطني املستقلني. 

اختلفت هذه املظاهرات بشكل كبري عن عمليات التعبئة الطائفية - مثل 

مظاهرات 14 آذار أو 8 آذار– إذ إن املشاركني نظّموا أعاملهم اللوجستية 

الخاّصة ووسائل النقل ومّولوا أنشطتهم من خالل مساهامت فردية خاصة 

بدالً من أن يرتكوا رعاتهم السياسيني يهتمون بأمر تنظيمها. لكن رسعان 

ما بانت التناقضات وبرز معسكران مختلفان: 1( هؤالء الذين يعتقدون 

أّن اإلصالحات املرتاكمة ستؤدي إىل تغيري جذري. 2( هؤالء الذين ينادون 

برضورة إطالق حركة ثورية أكرث إلحداث اإلصالح أو إلسقاط النظام برمته.

انضّمت إىل هذه الحركة أحزاب سياسية علامنية مثل الحزب القومي 

السوري االجتامعي وكفاح الطلبة )املقّرب من حزب البعث العراقي( مام 

عّمق الخالف بني املعسكرين. وأضافت الثورة السورية مشكلة جديدة: 

هل ينبغي دعمها أم ال؟ وحاولت األحزاب السياسية لتحالفي آذار اختطاف 

الحركة من خالل دعمها علناّ وبشكل مثري للجدل يف لحظات اسرتاتيجية.

أطلقت هذه الحركة يف عام 2011 أيضاً الرشارة لوالدة العديد من الحمالت 

واملجموعات البعيدة عن استقطاب 14/8 آذار واليسار التقليدي. وانضّمت 

اليها مجموعات جديدة من الناشطني من مختلف أنحاء البالد مثل حملة 

"حقي علّيي" يف بريوت وحملة طرابلس من دون سالح )التي ركزت عىل 

التحركات املحلية يف شامل لبنان ضد العنف الطائفي( واملنتدى املدين يف 

محافظة البقاع الذي نجح يف الجمع بني الناشطني العلامنيني واليساريني 

من مختلف القرى والبلدات وحركة العمل املبارش وهو ائتالف مؤلف من 

ناشطني مستقلني يف بريوت والبقاع والشوف.

الخامتة: الّتحديات املدنّية ضمن الوضع الطائفي الّراهن
 ال توّفر الدولة اللبنانية وال حّتى املجتمع املدين مساحة حيث ميكن 

للمواطنني املطالبة بحقوقهم أو محاسبة زعامء الطوائف. ففي زمن كانت 

الروابط الطائفية هي التي تحدد مشاركة املواطنني يف الحياة السياسية، تعّلم 

نشطاء املجتمع املدين أن زعامء الطوائف سوف يدعمون أو ميثلون فقط 

برامج العمل واألجندات التي ال تهّدد هيمنتهم أو تلك التي تساهم يف تعزيز 

شبكات املحسوبيات الخاصة بهم. يف هذا السياق املجزأ إىل حد كبري، ال تعمل 

معظم الجمعيات األهلية كوسيلة للتفاعل املدين بل يتم استخدامها كأدوات 

لتعزيز الوضع الراهن الذي يتمثل بالزبائنية والطائفية.

تواجه الحركات املدنية تحديات كثرية ليس أقلها قوة النخب السياسية التي 

تعززها املوارد املالية والدعم األجنبي. عىل الحركات األهلية اللبنانية التي 

ترغب يف تحدي النخب التصدي للمصالح الخارجية والسلطة التي تتجىل 

عىل الصعيد املحيل عن طريق التمويل أو دعم وسائل اإلعالم. عالوة عىل 

ذلك، أحد أبرز أوجه القصور يف عمل املنظامت غري الحكومية الجامعية هو 

ميلها إىل التحرك عىل املدى القصري وجعل املشاريع وليس االسرتاتيجيات 

محوراً لعملها، األمر الذي يعني أنها تعتمد عىل بنود محددة يف امليزانية 

وعىل الرشوط والقيود التي تفرضها الجهات املانحة التي غالباً ما تكون لديها 

أجندة محددة خاصة بها.

من أجل كسب الثقة، كان عىل التدخالت األهلية اللبنانية إثبات استقالليتها 

عن كل من الطبقة الحاكمة والقوى الخارجية واالقليمية. وهذا ما حاولت 

تحقيقه حملة عام 2011 من أجل تحّدي النظام الطائفي. ويظهر من خالل 

رسعتها يف الزوال وتأثريها املحدود، عىل الرغم من الدعم الشعبي الكبري 

الذي استقطبته عندما بلغت ذروتها، حجم الحواجز التي تعرتض طريق 

املجتمع املدين والحصانة الواضحة التي تتمتع بها النخبة الحاكمة.

تحاول الحركات املدنية واألهلية التغلب عىل خطر حصول االختطاف 

السيايس والطائفي من خالل استخدام نشطاء فقط من بني املتعاطفني فعاًل 

مع قضيتها. ولكّن هذا التكتيك يزيد من رقعة الفجوة بني حركات محّددة 

والشعب اللبناين عىل نطاق أوسع. ولكن عىل املدى الطويل، قد يساعد تبني 

مثل هذه املواقف املستقلة عىل إقناع املتعاطفني مع تحالفي 8 و14 آذار بأن 

الحركة تستحق االنضامم اليها.

ماري نويل أيب ياغي تعّد حاليا أطروحة دكتوراه يف العلوم السياسية يف جامعة باريس 1 

بانثيون - السوربون. تتناول أطروحتها قضية نشطاء العوملة والحركات البديلة يف لبنان. 

هي أيضاً باحثة مساعدة يف املعهد الفرنيس للرشق األدىن. 
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املرّبع 3

النشاط الشبايب يف لبنان: هل هو التحدي الواجب رفعه من أجل تطويع السياسيني؟ 

جميل معوض

بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري يف 14 شباط/فرباير 2005، 

نزل الكثري من الشباب بشكل عفوي إىل شوارع بريوت احتجاجاً، مطالبني 

بالعدالة وبانسحاب القوات السورية من لبنان، يف اطار ما سّمي "انتفاضة 

االستقالل". وبلغ هذا األمر ذروته بعد شهر واحد، يف 14 آذار/مارس، حيث 

شهد لبنان عىل أكرب مظاهرة يف تاريخه، ما زالت أصداؤها ترتدد حتى يومنا 

هذا. ولكن ما هو األثر الفعيل الذي قد يرتكه النشاط الشبايب عىل رسم 

مستقبل لبنان؟

األثر السيايس الذي خلفته انتفاضة االستقالل

نجحت مظاهرات عام 2005 يف التأثري عىل الرأي العام من أجل زيادة 

الرتكيز عىل استقالل لبنان وسيادته، ووضعت خطوطاً سياسية واضحة 

للبقاء عىل مسافة من تحالف 8 آذار الذي كان ينادي بوضع اسرتاتيجية 

مؤّيدة أكرث لسوريا من أجل التعامل مع االضطرابات السياسية يف البالد.

وبالتايل ساعدت املظاهرات يف فصل املجتمع اللبناين وتقسيمه إىل 

معسكرين مستقلني- 8 و14 آذار. ووّحدت التحالفات العمودية والحزبية 

بني أطراف معينة من املجتمع املدين ونظرائهم الطائفيني والسياسيني؛ كام 

مهدت الطريق لزيادة تدويل املشهد الداخيل يف لبنان من خالل إنشاء 

املحكمة الخاصة بلبنان.

منذ عام 2005، استغلت القيادات السياسية اللبنانية الخطاب الوجودي 

للعب عىل وتر املخاوف السياسية أو الطائفية يف صفوف الجامعات 

اللبنانية، فراحت تعّظم نفسها عرب االّدعاء بأن الحل ميّر بها، وحرّضت عىل 

نوع من "التنويم املغناطييس الجامعي" أو "الوهم الطائفي". وقد لعب 

ذلك دوراسياسياً ضمن حدود االنقسام السائد بني 8 / 14 آذار وساهم يف 

تكوين فهم مانوي للسياسة والدميقراطية.

يف العام 2005، ويف خالل االنتخابات الربملانية التي جرت يف أعقاب 

املظاهرات، انحرص االختيار االنتخايب بدعم طرف "الضحية"، أي سعد، 

ابن رفيق الحريري، أو طرف الجناة املشتبه بهم. وشهدت انتخابات العام 

2009 تصويتاً داعاًم للوصاية اإليرانية أو الغربية عىل لبنان. ومن املرجح 

أن تكون انتخابات 2013 املقبلة مفّصلة عىل نحو مامثل، فعىل سبيل 

املثال، بدأ تحالف 14 آذار بوصف االقرتاع عىل أنه "مصريي" ورمبا "حرب 

إلغاء" بحقه. 

عىل الرغم من أن النية من مظاهرات العام 2005 كانت تسليط الضوء 

عىل األولويات الداخلية وسيادة لبنان، فقد ساعدت يف الواقع عىل 

استقطاب السياسة اللبنانية وجعلها مرتبطة بالخارج يف آن معاً، لتكون 

أمام خيار بني سوريا والغرب.

تعبئة الشباب يف عام 2011 

مل تكن التعبئة الشبابية واسعة الحجم يف عام 2011 بقدر ما كانت عليه 

يف عام 2005، كام أنها مل تطرح األسئلة نفسها. مع ذلك، ال تزال قادرة عىل 

تنشيط واحياء عملية ارشاك الشباب بالسياسة، وإعادة الجدل السيايس 

"إىل الديار" من جديد.

بوحي من الثورة العربية، وجهت مجموعة من الشباب نداًء من أجل 

"اسقاط النظام الطائفي" الذي يستطيع، إىل جانب نضاالت أخرى )مثل 

محاربة االغتصاب، واالعتداء الجسدي عىل املرأة، وتأييد الزواج املدين، 

وحرية التعبري، والحق يف الجنسية اللبنانية، وخفض سن االقرتاع من 21 إىل 

18( استعادة القضايا العامة والسياسية وتحييدها عن الرتكيز الدويل.

ويك تكون هذه الحركات فعالة، ال بد من تطويرها من خالل الشبكات 

وحمالت املنارصة املهيكلة، واملنظمة، والفعالة، والالمركزية، والقامئة 

عىل أسس ثابتة من أجل تعزيز التعاون األفقي بني الشباب من مختلف 

الطوائف والخلفيات التعليمية.

ويف حني أن التعبئة املدنية ليست باألمر الجديد يف لبنان، وقد كانت واضحة 

وجلّية يف التسعينيات، فإن ظهورها من جديد اليوم أمر حاسم ورضوري 

لتطوير املجال السيايس يف البالد، خصوصا أّن النقاش العام عالق منذ فرتة بني 

القضايا الجدلية ذات الصلة باملحكمة الخاصة بلبنان وأسلحة حزب الله.

هل ميكن النشاط الشبايب أن يزدهر ويساعد يف اعادة خلط أوراق النقاش 

السيايس يف لبنان وخرق جدار املؤسسة الطائفية والسياسية؟ يجب عىل 

الشباب اللبناين أن يناضل معاً للحصول عىل الجواب.

جميل معوض يعّد أطروحة الدكتوراه يف السياسة والدراسات الدولية يف 

كلية الدراسات الرشقية واألفريقية يف لندن. يحمل شهادة ماجستري يف 

الفنون والبحوث من جامعة القديس يوسف يف بريوت. 

 متظاهرون من املجتمع املدين يف بريوت يطالبون باملساواة املطلقة بني الرجال والنساء، 
وبوضع حد للطائفية // © ماري نويل أيب ياغي
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 أفراد امليليشيات الّسابقة 
يف مرحلة ما بعد الحرب

دميا دي كلريك

بعد انتهاء الحرب األهلية يف لبنان )1975-1990(، تم اتخاذ قرار سيايس 

بنزع سالح وترسيح جميع امليليشيات يف 28 آذار/ مارس 1991. شمل قانون 

العفو العام )26 آب/ أغسطس 1991( جميع الجرائم السياسية وجرائم 

زمن الحرب التي وقعت قبل 28 آذار/ مارس. وكانت معظم امليليشيات قد 

سّلمت رسمياً أسلحتها الثقيلة، ومراكزها، وثكناتها إىل املسؤولني يف الجيش 

اللبناين أو السوري قبل املوعد النهايئ يف 30 نيسان/ ابريل. ولكن "اختفى" 

حوايل 50 ألف مقاتل من امليليشيات من كل الطوائف - ترتاوح التقديرات 

بشأن أعداد مقاتيل امليليشيات مقابل السكان اللبنانيني يف العام 1990 والبالغ 

عددهم حوايل 3.25 مليون نسمة، بني 1.25 يف املائة ) 40 ألفا( و3 يف املائة 

)حوايل 100 ألف(. يف الواقع، قامت ميليشيات ما بعد الحرب ببيع األسلحة 

يف الخارج، وخّبأت األسلحة الثقيلة يف املناطق الجبلية النائية، وأبقت األسلحة 

الخفيفة واملتوسطة واستمرت يف تدريب املقاتلني املحتملني.

كانت عملية الترسيح انتقائية جداً، والسبب إىل حد كبري هو مصلحة سوريا يف 

اإلبقاء عىل سالح أتباعها يف لبنان. وشملت اإلعفاءات امليليشيات الفلسطينية 

وحزب الله - كقوة مقاومة ضد االحتالل اإلرسائييل املستمر. رفض وكيل 

إرسائيل يف لبنان، أي جيش لبنان الجنويب، االقرتاح بدمجه ضمن القوات 

النظامية. وحال استمرار تعاونه مع إرسائيل دون استفادته من قانون العفو 

العام يف لبنان. وعندما انسحبت إرسائيل من جنوب لبنان يف العام 2000، فّر 

العديد من أفراد جيش لبنان الجنويب إىل إرسائيل أو هاجروا.

حالياً، تبدو الجامعات الطائفية يف لبنان أشبه باألقليات "املحارصة"، فهي قلقة 

عىل مستقبلها وتحذر املنافسني يف الداخل واألعداء يف الخارج. هذه العقلية 

تساهم يف استمرارعسكرة املجتمع اللبناين، فيام الجمود السيايس يعيق 

توطيد الّسالم.

إعادة االندماج يف الدولة
يف إطار الجهود املبذولة للتوصل إىل الترسيح الرسمي، عرضت الحكومة يف 

5 أيار/مايو 1991 القيام "بإعادة تأهيل" عرشين ألف مقاتل من امليليشيا 

– مقسمني بني مسيحيني ومسلمني - ضمن مؤسسات الدولة اإلدارية 

والعسكرية. وسمح القانون رقم 88 )حزيران/يونيو 1991( بدمج ستة آالف 

مقاتل من امليليشيات )بينهم خمسة آالف مسلم( يف الجيش وقوى األمن 

الداخيل. وتم تعيني حوايل ألفني يف اإلدارة املدنية، ولكن مل تتبع ذلك أي 

عمليات ترسيح الحقة.

شكلت القيادة السورية للبنان يف مرحلة ما بعد الطائف عامالً مهاًم يف التعامل 

مع مختلف امليليشيات. وكان أول الفائزين يف عملية إعادة التأهيل حلفاء سوريا 

وعمالؤها، ضمنهم الحزب التقدمي االشرتايك الدرزي، وحركة أمل الشيعية، 

واملردة التابعة لفرنجية، وأتباع الياس حبيقة - القائد السابق مليليشيا القوات 

الذي تحول إىل حليف لسوريا يف العام 1986 واملنظمة النارصية الشعبية السنية، 

وحزب البعث والحزب القومي االجتامعي السوري وهام حزبان علامنيان. 

واستطاع زعامء امليليشيات السابقون، والذين تأكد موقعهم كزعامء طوائف، 

توظيف مؤيديهم عىل جميع مستويات املؤسسات الوطنية. فعملية الدمج 

والعفو أعطت رشعية زمن السلم ملقاتيل امليليشيات. وإىل جانب استمرار 

"ثقافة السالح" والسلوك املفرتس داخل املجتمع، استطاع مقاتلو امليليشيات 

التغلغل يف اإلدارة، بدالً من أن يصبحوا "ممدننني".

ووجد قادة القوات اللبنانية املهزومون أنفسهم يف موقف ضعيف يك يتمكنوا 

من التفاوض عىل إدماج مقاتليهم. فقد فشلت عملية إدماجهم يف الجيش 

وتم تسهيل هجرة املئات من عنارص القوات اللبنانية غري املرغوب فيهم. 

نجح عدد قليل فقط ممن لديهم املؤهالت املطلوبة والذين دعمتهم النخب 

السياسية املسلمة ما بعد الحرب، يف االنضامم للقطاع العام.

وًيعزى إهامل الحكومة لعملية إعادة الدمج املستدامة، بني أمور أخرى، إىل 

خوفها من أن يشعر املقاتلون السابقون بأنهم فئة اجتامعية متميزة قادرة 

عىل تحدي سلطة زعامء الطوائف. وبغياب اسرتاتيجية شاملة للدمج، وجدت 

االدارة املدنية نفسها مع فائض يف املوظفني ونقص حاد يف امليزانية. وقد 

منحت حكومات رفيق الحريري )1992-1998( حلفاءه من السّنة، والشيعة، 
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والدروز، الوزارات واملناصب اإلدارية واألموال، لكنها تجاهلت أي خطط 

اضافية لدمج مقاتيل امليليشيات. خيش الحريري أن يعجز عن السيطرة 

عليهم، اذ مل تكن لديه ميليشيا خاصة به فيام كان قادة امليليشيات السابقون 

يتحكمون بزمام االدارة. 

تم تعيني عدد كبري من مقاتيل امليليشيات السابقني الذين نجحوا يف االلتحاق 

بالجيش داخل بلداتهم، األمر الذي أضفى الرشعية عىل القضايا التي كانوا 

يدافعون عنها يف زمن الحرب، وسمح بإقامة روابط بني الجامعت السكانية 

الطائفية والجيش. يف بعض الحاالت، انتقل املقاتلون امليليشياويون السابقون 

من امليليشيات العلامنية إىل الجامعات املسلحة الدينية: الشبكات الجهادية 

للسّنة، وحزب الله للشيعة. تحّول عدد من املقاتلني السابقني من كل الفصائل 

إىل الدين بشكل عام، األمر الذي لعب دوراً كبرياً يف انتعاشهم وتجاوزهم 

لألزمات. بعضهم رّكز عىل الدراسات الالهوتية لتكوين فهم أفضل للدين 

الذي يقاتلون باسمه. أما آخرون فقد أصبحوا رهباناً أو شيوخاً.

ومن الشائع رؤية املقاتلني السابقني )بينهم أولئك الذين يعيشون يف الخارج( 

يحافظون عىل هويتهم الجامعية القوية ويقيمون عالقات متينة مع قادتهم 

السابقني. عندما "متدننت" امليليشيات يف التسعينيات، حيث تحولت إىل 

أحزاب سياسية، تم تشجيع املقاتلني السابقني عىل االنضامم إىل الهيكليات 

 املجددة حديثاً. حتى أن بعضهم اُنتخب عضواً يف الربملان، وآخرون أعضاء 

يف البلديات.

إعادة الدمج يف املجتمع
عاش مقاتلو امليليشيات السابقون تجارب مختلفة عىل صعيد اعادة دمجهم 

يف املجتمع اللبناين ويف االقتصاد. فقد نجح زعامء امليليشيات السابقون يف 

توظيف رجالهم يف رشكات خاصة يف لبنان أو يف الخارج. كان الطلب عىل 

خدماتهم عالياً خالل فرتة االزدهار االقتصادي ما بعد الحرب أي بني 1992 

و1996، وذلك بسبب غياب القوة العاملة املاهرة يف لبنان نتيجًة للهجرة 

واسعة النطاق واالضطرابات يف زمن الحرب، مثاًل يف قطاع التعليم. بعضهم 

توّجه نحو الرشكات املحلية أو رشكات األمن األجنبية الخاصة، كتلك 

املوجودة يف العراق منذ عام 2003. وقامت املؤسسات الدينية والشبكات 

االجتامعية والتعليمية املتصلة بها باستخدام بعض املقاتلني السابقني، ولكن 

بأعداد أقل من املتوقع - رمبا خوفاً من ترك االنطباع بأنهم يتغاضون عن 

سلوكهم يف زمن الحرب.

نظر املجتمع إىل امليليشيات السابقة بطرق مختلفة. فاملقاتلون السابقون 

الذين وصفهم نجيب حوراين "بالفقراء املبدعني" أو "بالسابقني للحداثة" 

– وهؤالء الذين عرفوا بسمعتهم الدموية، هم أكرث من ناضل إليجاد فرص 

عمل. أما أوالد الطبقات العليا فوجدوا مالذاً آمناً يف أرسهم بغض النظر عن 

كل الجرائم التي ارتكبوها. يف حني أن املوجودين يف أسفل درجات املجتمع 

وجدوا صعوبة أكرب يف العودة إىل املجتمع: فارتفاع مكانتهم وتعزز نفوذهم 

يف زمن الحرب مل يرفعا من شأنهم يف عيون أرسهم، خصوصاً أن الجيش 

رفض دمجهم. ومع ذلك، ساعدت عالقات القرابة القوية الناس عىل التضامن 

يف أوقات األزمات، السيام يف املجتمعات الريفية وضواحي املدينة، حيث 

تعيش العائالت قريبة من بعضها البعض. مألت العائالت الفراغ بغياب الدعم 

املؤسيس إلعادة الدمج وتوفري العناية للجرحى واملعوقني بعد أن توقفت 

األحزاب السياسية عن دفع التعويضات أو رسوم االستشفاء. 

انخرط الشبان يف الحرب وهم مؤمنون بأنهم يحمون مجتمعهم وطريقة 

عيشهم. ولكن عندما انتهت الحرب، وجد البعض أنفسهم مهملني من قبل 

تلك املجتمعات. عىل سبيل املثال وجد املرابطون السّنة الذين قاتلوا إىل 

جانب الحركة الوطنية أن النخبة السنية الجديدة قد تجاهلتهم كلياً. يف 

املقابل، كّرمت الطائفة الدرزية مقاتليها كونهم ترصفوا كدروع برشية يف 

مواجهة خصومهم.

اليوم، توجد أقلية من املقاتلني السابقني غري الناشطني؛ 40% يعملون لحسابهم 

الخاص - كرجال أعامل، أو مقاولني، أو نجارين، أو سباكني، أو ميكانيكيني، 

أو سائقي سيارات أجرة، وما إىل ذلك. حوايل 15% يعملون يف رشكات خاصة 

أو يف املصارف. آخرون )معظمهم من النساء( انتقلوا إىل العمل االجتامعي 

والرتفيه. وهؤالء الذين استأنفوا دراستهم حققوا التحول املهني بسهولة أكرب. 

وفقاً الستطالع قامت به جمعية أمم UMAM للعام 2008، اّدعى 72.3% من 

املقاتلني الذين بقوا يف لبنان أنهم حققوا اندماجاً كاماًل يف بيئتهم، حتى ولو أّن 

38% ما زالوا يفكرون بالهجرة ألسباب اقتصادية عىل األغلب.

التحديات النفسية واألخالقية
 يف غياب سياسة إعادة تأهيل عامة قابلة لالستمرار، وجد املقاتلون السابقون 

أنفسهم مبفردهم مع اضطراباتهم النفسية، منها التوتر ما بعد الصدمة 

أو االكتئاب. خضع عدد قليل من املقاتلني امليليشياويني السابقني لعالج 

نفيس. أبقى الكثريون منهم عىل ردود فعل من زمن الحرب، فهم يعانون 

من البارانويا الحادة أو يشعرون بأنهم ضعفاء من دون أسلحة. الكحول، 

واملخدرات، والعنف املنزيل، والطالق هي من األمور الشائعة. ثم إن التعامل 

مع السلطة يف بيئة العمل غالباً ما يطرح اشكالية. بعض املقاتلني السابقني 

أصبحوا متورطني يف نشاطات غري قانونية أو إجرامية، أو انتهى بهم املطاف 

مقتولني أو ماتوا بجرعات زائدة من املخدرات أو انتحروا. حوايل 12 إىل %20 

من املقاتلني السابقني دخلوا السجن بتهمة القتل، أو االغتصاب، أو االعتداء 

 بسالح قاتل، أو جرائم ذات صلة بأمن الدولة، أو االحتيال، او التهريب، 

أو املخدرات.

ومع ذلك، يّدعي عدد ال بأس به من املقاتلني السابقني أنهم اندمجوا بشكل 

جّيد يف الواقع اللبناين ما بعد النزاع. إذا كان بعضهم يعزو مشاكله إىل 

الحرب، فمعظمهم يتجَنبون الحديث عن هذا االمر. هم مييلون إىل التهرب 

من مسؤوليتهم عن العنف من خالل اإلنكار، وما يساعد يف ذلك هو "فقدان 

الذاكرة الجامعية" الذي ترعاه الدولة. ويعرتف عدد قليل جداً بأن أفعالهم 

يف زمن الحرب كانت مريعة، فيسّكنون أنفسهم من خالل االعالن الذايت عن 

براءتهم. ووفقاً للمسح الذي أجرته جمعية أمم UMAM، 57% يقولون أنهم 

ال يشعرون بأي ندم عىل اإلطالق، و 62% لن يعتذروا عن افعالهم.
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االستنتاجات
 ساعد غياب برنامج إلعادة التأهيل الشامل يف تشجيع انضامم مجّندين جدد 

إىل امليليشيات من أجيال ما بعد الحرب، حيث يحملون مشاعر اإلحباط التي 

يعيشها آباؤهم وينظرون بيشء من الرومنسية إىل أيام الحرب األهلية. ال 

تزال أبرز الحوافز وراء التعبئة امليليشياوية يف زمن ما قبل الحرب يف أوائل 

السبعينيات قامئة اليوم - اإلحباط، والخوف من العدو يف الداخل، واالفتقار 

إىل التعليم، والبطالة. لقد تعّمقت التوترات السياسية والفقر منذ عام 2005. 

ونتيجة للرتويج الدعايئ والربوباغاندا، متارس هذه الديناميات الضغط عىل 

الناس وقد تساعد يف دفعهم نحو العنف.

إن ميليشيات ما بعد الحرب قادرة عىل تجنيد وتدريب جيل جديد من 

الشباب من خالل استغالل صورتهم "البطولية"، وهو وهم يغذيه غياب 

الرغبة يف الحديث عن أهوال الحرب. فمن خالل إهامل "ترسيح العقل"، 

متّكن زعامء الطوائف من ترك املقاتلني الجدد والسابقني مستعدين للتجّند 

يف أي وقت: أعلن 33% يف استطالع أجرته أمم UMAM استعدادهم لخوض 

حرب أخرى. بعضهم يكتم اإلحباط من هزائم املايض ويفكر باالنتقام، 

ويواصل التدّرب عىل القتال مع أبنائه.

يف العقدين املاضيني مل يربز أي التزام دويل، سواء من جانب الدول أو 

املنظامت غري الحكومية، من أجل التصدي لهذا العجز املتعّمد عن ترسيح 

قوات الدولة، ونزع السالح، وإعادة الدمج – باستثناء بعض الربامج املعزولة 

واملحدودة للغاية، مثل برنامج "إعادة التسلح املعنوي" واملكّرس لتحقيق 

التغيري االجتامعي من خالل التغيري الشخيص.

املطلوب، وبشكل ملّح، هو التزام دويل استباقي للمساعدة يف استكامل نزع 

السالح وإعادة دمج املقاتلني السابقني يف الحياة املدنية كجزء من اسرتاتيجية 

واسعة النطاق لبناء السالم، ومساعدتهم يف اجراء مصالحة بني منظورهم 

الشخيص لألمور وواقع لبنان االجتامعي الحايل، ومكافحة ثقافة البندقية 

السائدة. وميكن أن يبدأ ذلك من خالل مسح شامل لجميع املقاتلني السابقني 

وأوالدهم الراشدين، للكشف عن األكرث ضعفاً )أي األقل اندماجاً واألكرث 

حامساً( وتقديم الدعم النفيس واالقتصادي لهم.

إّن العمل مع مقاتلني سابقني وإرشاكهم يف أنشطة املصالحة هو الوسيلة 

الفضىل ملنح املجتمع اللبناين حصانة من أسفل إىل أعىل لتفادي توجه البالد 

نحو الحرب. بدون هذا، ال وجود ألي ضامنات لتحقيق السالم يف لبنان.

دميا دي كلريك تعّد أطروحة دكتوراه يف التاريخ يف جامعة باريس 1 بانثيون - السوربون. 

هي تحمل شهادة ماجستري يف ادارة األعامل، وشهادة ماجستري يف الدراسات الرشق 

أوسطية. موضوع أطروحتها هو الذكريات الطائفية الخاصة باملسيحيني والدروز يف لبنان 

ما بعد الحرب. هي أيضا باحثة يف املعهد الفرنيس للرشق األدىن وأّلفت عدداً من املقاالت 

املنشورة واملقبلة. 
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 بناء الجسور 
 من خالل الحوار 

بني الّطوائف
حديٌث مع محّمد السامك 

محمد السامك هو أمني عام لجنة الحوار اإلسالمي املسيحي. تابع تدريباً أكادميياً يف العلوم السياسية والفكر اإلسالمي. هو أيضاً 

مستشار ملفتي لبنان. شارك بشكل واسع يف الحوار بني األديان، كام أّلف عدداً من الكتب حول هذا املوضوع، منها اإلسالم ورصاع 

الحضارات، ومقدمة للحوار بني املسيحيني واملسلمني، والعيش معًا يف املسيحية واإلسالم.

ما الذي حملك إىل قضية الحوار 
بني األديان؟ 

يف بداية التسعينيات، خّلفت الحرب األهلية 

أثراً عميقاً يف املجتمع طبعاً. فقد اضطّر 

املدنيون للنزوح قرساً عىل أساس خلفياتهم 

الدينية، مام يعني أن أجياالً جديدة ولدت 

بدون أن تعرف بعضها البعض، مع غياب 

الثقة باآلخر واعتباره العدو. إذاً هؤالء الذين ولدوا خالل الحرب كانوا 

يكربون متحاملني جداً عىل أفراد الديانات األخرى، بغياب الجسور الثقافية أو 

الدينية بينهم.

 بدت هذه املشكلة مقلقة للغاية ولكن أحداً مل يبد اهتاممه بها. عىل أي 

حال، مل يؤثر ذلك عىل عملية السالم – لقد تصالحت األحزاب السياسية، 

ولكن الشعب بقي خارج هذه العملية، ومل يتم العمل عىل تحقيق الوحدة 

وتعزيز ثقافة املصالحة. لهذا السبب قررت االنخراط يف تعزيز التسامح 

والحوار. فأجيال اليوم هي قادة الغد، لذلك من املهم الرتكيز عىل قضايا 

األحكام املسبقة، والتنميط، وعدم الثقة، من أجل الحؤول دون حصول 

مزيد من العنف. نحن بحاجة إىل بناء روابط جديدة من االحرتام والتفاهم، 

وجميع قطاعات املجتمع لها دور تلعبه: املنظامت غري الحكومية، وأعضاء 

الحكومة، واملواطنون.

 ما هي أنواع األنشطة التي تنظمها لجنة الحوار 
اإلسالمي املسيحي ؟ 

نحن نعمل مع الزعامء من جميع االديان بهدف تعزيز الحوار والسالم، وبناء 

الجسور بني مختلف الديانات. تتألف اللجنة من سبعة أعضاء، كل واحد ميثل 

مجتمعاً مختلفاً.

التعليم هو أحد مشاغلنا الرئيسية. حني كنت مستشار رئيس الوزراء السابق 

رفيق الحريري، تحدثت معه حول طريقة تدريس الدين يف املدارس العامة. 

توفر املؤسسات التعليمية لألطفال تعلياًم دينياً محدداً يتوافق مع املجتمع 

الذي ينتمون إليه. يغادر األطفال املسيحيون الصف عندما يكون الدرس حول 

اإلسالم، ويرتك املسلمون الصف عندما يتعلق األمر باملسيحية! ونتيجة لذلك، 

يبقون عىل جهلهم للديانات األخرى.

ُصدم الحريري عندما سمع هذا الكالم، وقرر يف وقت من األوقات توقيف 

التعليم الديني يف املدارس العامة. نصحته وقلت له أن هذا ليس بالحل 

الصائب: إذا تخلت املدارس العامة عن التعليم الديني، فسيبقى األمر مدفوناً، 

مام يعطي مجاالً للمتطرفني واملتعصبني لفرض قراءتهم الخاصة للعقيدة 

الدينية، وتوسيع الهوة بني الطوائف. 

قررت وزماليئ اقرتاح كتاب تربوي موجه لجميع األطفال، بغض النظر عن 

طوائفهم، يوفر لهم املعلومات حول أسس املسيحية واإلسالم. لتحقيق هذا 
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الغرض، طلبنا الدعم من قادة جميع الطوائف. ولكن مل تكن املهمة سهلة. 

فاملسيحيون مثاًل مقّسمون إىل نحو 14 كنيسة مختلفة، يجب ارشاكها كلها. 

وبالنسبة إىل ممثيل اإلسالم، يبدو األمر أكرث صعوبة. توجد أربع مجموعات 

معنية – العلويون، والدروز، والسّنة، والشيعة – وعىل الرغم من عمل دام 

 عدة سنوات، تبدو العملية مستحيلة! يف الحقيقة أنا متشائم جداً بشأن 

هذا املوضوع.

فشلت محاوالت وضع كتاب تاريخ واحد موّحد للمدارس 
يف لبنان. ما هي العربة التي نستخلصها من ذلك؟

إن عدم القدرة عىل االتفاق عىل هوية ثقافية وتاريخ يتجاوزان الخصوصيات 

الدينية ملجتمعنا أمر معرّب جداً. فهو يشري إىل االنقسامات العميقة يف 

مجتمعنا. فالبطل بالنسبة إىل شخص ما هو خائن بالنسبة إىل آخر. لهذا 

السبب من املهم جداً بناء الجسور بني الناس.

ملاذا يصعب جداً عىل الطوائف يف لبنان العمل معاً؟
هذا الفشل له عالقة بالعقيدة ولكن له عالقة أكرث بالسياسة. يف السابق، 

كانت القضية املسيحية املسلمة خطرية للغاية، وليس الوضع كذلك اآلن. 

باملقابل، يبدو أن الفجوة بني الشيعة والسّنة أكرث خطورة يف الوقت الحارض، 

وأخىش أن تزداد سوءاً. فالتفاهم بني زعامء الطوائف الرئيسية هو الخطوة 

األوىل، اذ يرتبط باالحرتام املتبادل داخل املجتمع. من الرضوري قيام توافق 

واسع النطاق بني هؤالء الزعامء ملحاربة الطائفية. ولكن املزج بني الدين 

والسياسة يجعل الوضع صعباً جداً، ويسعى القادة إىل الحصول عىل أفضل ما 

يف وسعهم لخدمة مصالحهم الشخصية، إذ إنهم ال يفكرون مبستقبل بلدهم. 

هل الحوار بني الطوائف أصبح أكرث صعوبة اآلن؟
أصبح أصعب امنا أكرث إلحاحاً يف آن. الوضع معّقد بسبب التفاعالت عىل 

املستوى العاملي. مثاًل، العالقات بني السّنة والشيعة تسوء منذ بعض الوقت. 

قبل بضع سنوات، اندلعت اشتباكات يف الباكستان، وحصلت تفجريات يف 

املساجد السّنية والشيعية. فقررت القيادات الدينية اللبنانية اإلسالمية اجراء 

اتصاالت مع املمثلني الدينيني يف الباكستان من أجل مساعدتهم عىل تهدئة 

الوضع وإطالق الحوار بني الطائفتني.

ينترش العنف بني بلد وآخر، مام يسّهل زعزعة استقرار أجزاء أخرى من 

العامل. يف عام 2006، كان التوتر بني الطوائف عالياً جداً يف العراق. قررنا دعوة 

الزعامء الدينيني من العراق إىل بريوت لعقد مؤمتر من أجل تعزيز الحوار 

واملصالحة بينهم. ولكن يف اليوم املقرر إلعالن املؤمتر يف متوز، اعتدت ارسائيل 

عىل لبنان!

هل ميكنك اإلشارة إىل أي أنشطة ناجحة يف اطار الحوار 
بني الطوائف؟

شاركنا عىل مدى السنوات األربع املاضية يف برنامج تبادل للطالب بني عدة 

مناطق من لبنان. يقيض طالب مسلمون بعض الوقت يف مدارس مسيحية 

ويتم استقبالهم يف املجتمع املسيحي؛ كام يتم استقبال شباب مسيحيني يف 

مدارس مسلمة يف بريوت. يتعّرف هؤالء الشباب عىل أصدقاء جدد من دين 

آخر، يتناولون الغداء معاً، ويقومون بزيارة عائالت أصدقائهم. هذه التجربة 

مشجعة جداً.

يف الحقيقة، دهشت يف البداية عندما سمعت أحد الشبان يقول إنه ألول مرة 

يتصادق مع شخص من دين آخر! جميعهم ينتمون إىل الجيل نفسه - 15 إىل 

25 سنة - ولكن تّم فصلهم بطريقة مصطنعة لفرتة طويلة. وتعّد هذه املبادرة 

ناجحة جداً وقد فاقت التوقعات. هم يبقون عىل اتصال. يقوم الشبان بتقديم 

أصدقائهم الجدد إىل ذويهم يك يتسنى لألرس فرصة التصادق. هذا يدل عىل 

أنه من املمكن تجاوز الخالفات الدينية وبناء الجسور بني الطوائف.

هل توجد فجوة بني األنشطة املشرتكة للتفاعل بني األديان 
عىل املستوى الشعبي - عىل سبيل املثال بني الشباب - 

وااللتزام مع القادة السياسيني؟ وكيف ميكن التغلب عىل 
هذا؟

من الحكمة تجّنب التعميم. صحيح أنه توجد فجوة بني الشباب املشاركني 

يف أنشطة الحوار بني األديان والزعامء، ولكن ميكن سد هذه الفجوة بفضل 

بعض القادة السياسيني الذين يؤمنون بالنتيجة اإليجابية التي ميكن أن تحققها 

تلك األنشطة املشرتكة بني األديان. عىل سبيل املثال، طلب منا الرئيس ميشال 

سليامن تنظيم قمة روحية يف القرص الرئايس. كام اعتمد رئيس مجلس الوزراء 

سعد الحريري مبادرتنا إلعالن عيد البشارة يف 25 آذار عيداً وطنياً. ولكن 

يرفض قادة آخرون اتخاذ هذه األنشطة عىل محمل الجد. وبعضهم يعتربها 

فولكلورية. ولكن عند حصول أي توتر طائفي، ينظر الجميع بايجابية إىل هذه 

األنشطة، ويدعون إليها. 

هل ستتحسن األمور، وكيف؟
 ليس من السهل تصّور لبنان املستقبل من دون طائفية. هو صورة مصغرة 

عن الرشق األوسط: مكان ُسفكت فيه الدماء، وُمسحت فيه الدموع، وُرفعت 

فيه الصلوات. يف نفس الوقت، كل الحضارات واألديان انطلقت من هنا. قال 

أحدهم ذات مرة: "متى اعرتفنا باملشكلة، نكون قد حّلينا نصفها". عىل الناس 

تحديد املشكلة أوالً، قبل محاولة ايجاد حل لها، وهذا يعني فهم قصة هذه 

 األرض املعقدة. هديف هو جعل الناس يدركون أنه ميكننا جميعنا املساعدة 

 يف بناء الجسور وتحسني التفاهم بني األديان، وأنه من مصلحتنا املشرتكة 

القيام بذلك. 

مقابلة أجرتها فاتحة قواس 
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املرّبع 4 

مسألة العلمنة يف لبنان 

حوار مع فواز طرابليس 

يحمل فواز طرابليس شهادات من 

الجامعة األمريكية يف بريوت وكلية 

الدراسات الرشقية واألفريقية يف لندن. 

هو أستاذ محارض يف الجامعة اللبنانية 

االمريكية. هو مؤسس املجلة الفكرية 

"بدايات"، وقد قام بتأليف عدد من 

الكتب، مبا يف ذلك "تاريخ للبنان 

الحديث" )بلوتو برس، 2007(.

ااالنفصام الشخيص يف الدستور 

يعاين لبنان من مرض انفصام الشخصية عىل صعيد دستوره. فالنظام 

السيايس الذي ينص عىل منح الحصص ضمن النظام االنتخايب والتعيينات 

الحكومية، يتعارض وحقوق املساواة يف السياسة والقانون املنصوص عليها 

يف الدستور. إاّل أن املادتني 9 و10 من الدستور نفسه تشددان عىل احرتام 

جميع األديان وحقوق الطوائف الدينية. كالهام إرث مبارش من دستور 

العام 1926 الذي يطلب من الدولة أن تحرتم جميع الطوائف وتحمي 

املصالح الدينية، طاملا أنها ال تقّوض النظام العام. لذلك، ويف حني أن 

الدستور يجعل من إلغاء النظام الطائفي هدفاً وطنياً أساسياً، متيل أجزاء 

أخرى منه إىل حامية هذا النظام نفسه.

عزل الناشطني العلامنيني 

أمام هذا الوضع املؤسيس املعقد، ُيطرح السؤال ملعرفة اذا كانت املوارد 

املتوفرة داخل املجتمع اللبناين قادرة عىل وضع حد للنظام السيايس الذي 

يقوم عىل التمثيل الطائفي، وكيف ميكنها أن تساهم بشكل ملحوظ يف 

علمنة األحوال الشخصية والتعليم.

يشّكل برنامج الحركة الوطنية اللبنانية )وهو ائتالف من األحزاب 

والحركات السياسية "التقدمية" التي تأسست يف أول أيام الحرب األهلية( 

مرجعاً تاريخياً مفيداً. فقد أعطى موقعاً "مركزياً" للدولة العلامنية، ودعا 

إىل نظام انتخايب يجعل من األرايض اللبنانية كافة دائرة انتخابية واحدة، 

عىل أساس نظام القامئة والتمثيل النسبي. اعرتف بهويتني رئيسيتني 

للبنانيني: "كمواطنني فرديني" و"كأفراد ضمن جامعة". كام حاول وضع 

قانون مدين طوعي وغري ديني )تجدر اإلشارة إىل أن مرسوماً مامثاًل يف عام 

1936 مل ير النور(. ولكن املرشوع فشل وُدمرت القوى التي كانت وراءه.

منذ ذلك الحني، مل تحصل أي تعبئة جامهريية لصالح تحويل النظام 

االنتخايب إىل نظام علامين. ومن املسّلم به أن عام 2005 شهد عىل ظهور 

بقايا حركة تجسدت يف "ربيع بريوت" )ما سّمي "بثورة األرز" أو "انتفاضة 

االستقالل"(، رسعان ما انهارت نظرا لطبيعتها غري املتجانسة. وتألفت تلك 

الحركة من مناضلني يساريني وأعضاء جيل جديد غري سياسيني إىل حد ما 

– هم رومانسيون ومعادون لألديان – ظنوا بكل سذاجة أنهم قادرون عىل 

اسقاط النظام الطائفي، من غري أن يتصوروا طريقة لتحقيق ذلك.

التوافق الديني واملراوحة

 يوجد إجامع بني السلطات الدينية عىل االبقاء عىل الوضع الراهن. فهم 

يؤكدون عىل يشء من الدمياغوجية: عىل سبيل املثال، تتوقع السلطات 

املسيحية ردود فعل عنيفة من نظرائها السّنة ضد أي تغيريات مقرتحة عىل 

األحوال الشخصية، فقط للتأكيد عىل موقفها يف نهاية املطاف.

ولكن يف سياق حيث الطائفية متجّذرة، تأخذ املشكلة منحى أعمق من 

ذلك. الطائفية تبقي اللبنانيني منقسمني عىل نحو يستجيب للمصالح 

األخرى. فقادة الجامعات الدينية هم رجال أعامل، ومقاتلون من 

امليليشيات، وأمراء حرب سابقون. ويسود اعتقاد عام مفاده أن السياسيني 

هم الذين يتخذون القرارات يف لبنان. لكن يف الواقع، يخضع صانعو القرار 

للمساءلة من قبل فئة من العمالء، والتجار، واملرصفيني الذين ال عالقة 

رسمية لهم بالسياسة. 

العلامنية والهوية الوطنية

 يجب أن ُيفهم النظام الطائفي عىل أنه اخرتاع حديث وليس إرثاً من ماض 

بعيد يرتبط مبصالح خارجية كثرية. ال ميكن التشكيك يف وجود هوية وطنية 

لبنانية، حتى ولو كانت تؤكد عىل ذاتها بشكل سلبي يف كثري من األحيان، 

›ضد‹ أخرى، مثاًل الفلسطينية أو السورية. حالياً، ال أحد يدافع عن فكرة 

توحيد لبنان مع سوريا. ولكن كيف لنا أن نفهم القومية والوطنية يف بلد 

حيث غالبية السكان يعملون يف الخارج، وأولئك الذين يعيشون يف البالد 

يعتمدون عليهم يف معيشتهم. 

عند اإلشارة إىل هوية مشرتكة، ال بد من االشارة ضمناً إىل السوق املحلية 

عىل أنها األساس االقتصادي الستقالل لبنان. أصبحت الدولة اللبنانية 

معوملة يف الخمسينيات، وتم تضخيم هذه العوملة من خالل نزعة لبنان 

التاريخية إىل البحث عن الدعم يف مكان آخر، بدالً من موارده الخاصة. 

والحروب األهلية املتكررة التي طبعت تاريخ لبنان أتت فقط لتعزز امليل 

إىل اللجوء إىل القوى الخارجية. وكرس هذه العادة ليس باملهمة السهلة. 

بناًء عىل مقابلة أجراها فنسنت غايرس لسلسلة Accord يف آذار/ مارس 
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 املرأة واملشاركة والّسالم 
يف لبنان 

فيكتوريا ستاماديانو

يوجد انتشار واسع للتمييز ضد املرأة يف لبنان – سياسياً وقانونياً ويف املجتمع 

بشكل عام. ويعكس النظام القانوين يف لبنان نظاماً أبوياً، طائفياً، اجتامعياً 

وسياسياً. هو أشبه بالهرم الذي يتم من خالله تصّور دور املرأة، والحقوق، 

واملسؤوليات، وتحديدها يف لبنان، وهو بالتايل يضفي الطابع املؤسيس عىل 

تبعية املرأة يف البالد ويضمن استمرارها.

تعطي ظروف املرأة يف لبنان معلومات قّيمة حول طبيعة السلطة يف لبنان، 

والتحديات والفرص املتاحة للتغيري. وقد تسمح مبادرات دعم املرأة اللبنانية 

وتحسني ظروفها بتشكيل منرب للرتويج للتعاون عرب الطوائف، وبشأن القضايا 

الرئيسية عموماً. كام أّن وضع اآلليات والرشوط الهادفة إىل زيادة مشاركة 

املرأة يف الحياة السياسية بشكل منهجي قد يقّدم فوائد كبرية للمرأة، بل قد 

يفتح الطريق ملناهج جديدة حول طرق فهم الدميقراطية، والعدالة، وحقوق 

اإلنسان يف لبنان، وكيفية تطبيقها عىل نطاق أوسع.

املرأة والسياسة 
تنَظم هيكليات التمثيل السيايس يف لبنان والحوكمة والدوائر الدميقراطية 

عىل طول الخطوط الطائفية واملذهبية. عالوة عىل ذلك، يعتمد الوصول 

إىل مستويات عالية من السلطة السياسية عىل الروابط والشبكات العائلية، 

وتحديداً من الذكور إىل األقارب الذكور. فالنظام مغلق، وتنافيس، ويعزز 

بعضه البعض اآلخر. هذه الهياكل تثبط املشاركة البّناءة والتعاونّية بشأن 

قضايا رئيسية وأساسية يف حياة املواطنني اليومية. إىل جانب القيادات الدينية، 

تلعب الفعاليات السياسية دوراً هاماً يف دعم واستنساخ هذه الطريقة يف 

مامرسة السياسة. ويف سياق حيث مراكز السلطة متعددة، ترتبط القدرة عىل 

تحفيز التغيري بالتعاون وببناء توافق يف اآلراء عرب االنقسامات الطائفية.

وغالباً ما يسود االفرتاض بأن وجود التعددية الثقافية وتقاليدها يف لبنان، 

فضاًل عن القيم الدميقراطية املغروسة يف النظام السيايس اللبناين، مبجرد 

طبيعة نظام تقاسم السلطة، يؤدي إىل درجة من الشمولية واملساواة. يف 

الواقع، كان لبنان أول دولة عربية متنح املرأة حق التصويت. ولكن، عند 

املقارنة عىل الصعيد العاملي واإلقليمي، يتبنّي أن يف لبنان أدىن معدالت 

التمثيل السيايس يف صفوف املرأة.

حالياً، ال يضم مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقايت واملؤلف من 30 وزيراً أي 

عنرص نسايئ، كام أن املشاركة السياسية للمرأة منذ االستقالل بقيت هامشية. 

والحكومة التي تشكلت يف العام 2000 كانت أول حكومة توّزر نساًء وقد بلغ 

عددها اثنتني فقط. أما االنتخابات النيابية للعام 2009 فقد جلبت أربع نساء 

فقط إىل املجلس الترشيعي املؤلف من 128 عضواً، بينام تم تعيني امرأتني يف 

مجلس الوزراء الذي ضم 30 عضواً. ثم إن النساء اللوايت دخلن هذا املستوى 

من السياسة غالبا ما كّن قريبات ذكور ميتهنون الحياة السياسية، مام جّسد 

نظام القرابة السياسية . عىل املستوى السيايس املحيل، شغلت املرأة فقط 139 

منصباً بلدياً من أصل 8200 )1.7 %( يف العام 1998، و 215 من أصل 10646 

)2 %( يف العام 2004، و526 من أصل 11424 )4.7%( يف العام 2010. وبالنسبة 

إىل بلد لطاملا تباهى بالدميقراطية يف الرشق األوسط، حتى مع ارتفاع بسيط 

بالنسب منذ العام 1998، هذا السجل الهزيل مفاجئ فعاًل مقارنة مع بلدان 

أخرى يف املنطقة.

املرأة والعدالة
إن النظام القانوين هو مصدر قوي لعدم املساواة. يهدف الدستور إىل ضامن 

املساواة أمام القانون بغض النظر عن الدين أو الجنس. ولكن املواطنني 

اللبنانيني يواجهون مصائر قضائية مختلفة تبعاً لطوائفهم أو جنسهم، 

وبالنسبة إىل املرأة، مبدأ املساواة منتهك بشكل مستمر. تحافظ الطوائف 

الثامنية عرش ذات املرجعية الدينية يف لبنان عىل استقالليتها الترشيعية 

والقضائية بشأن األحوال الشخصية وقوانني األرسة، ويتم تعريف االنتامء 

الطائفي عىل أساس أبوي. هذا األمر ليس اختيارياً بل هو جزء ال يتجزأ من 

كون الفرد مواطناً لبنانياً.

عىل الرغم من التصديق عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد 

املرأة يف عام 1997، ما زالت الدولة اللبنانية تتحّفظ عىل األحكام التي تكفل 
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مساواة املرأة يف الترشيعات التي تنظم الحصول عىل الجنسية والزواج 

والعالقت األرسية )املادة 9، الفقرة 2 واملادة 16، الفقرات 1 )ج(،)د(، )و(، 

)ز(. ال يزال التمييز ضد املرأة مكرساً يف القانون الوطني وقانون العقوبات 

وقوانني األحوال الشخصية. هذا املشهد القانوين يدعم محدودية مشاركة 

املرأة يف الحياة السياسية يف البالد.

إن أبرز جوانب قانون األحوال الشخصية واألرسة ترّوج لديناميات السلطة 

عىل حساب املرأة، يف ميدان الزواج والطالق وحضانة األطفال واإلرث. 

عىل سبيل املثال، يحق للرجال املسلمني بتعدد الزوجات، والزواج من غري 

مسلامت، يف حني ال يسمح للنساء املسلامت أن يتزوجن من غري املسلمني. 

ميكن للرجال السّنة والشيعة الطالق من زوجاتهم بسهولة وبدون اجراءات 

قانونية، يف حني أنه من الصعب جداً للزوجة طلب الطالق، حتى ألسباب 

خطرية. ميكن لألزواج السّنة والشيعة سحب طلب الطالق واملطالبة بعودة 

الزوجة.

إّن حضانة الطفل والوصاية عليه هو الحق القانوين لألب، و يف حال وفاة األب 

معظم الطوائف مترر الوصاية إىل أقارب الرجل. عندما يتعلق األمر بوراثة 

ممتلكات الوالدين، يحق لألبناء املسلمني بثلثي املرياث مقارنة باألخت. إذا 

كان لعائلة سنية بنات فقط يحق ألبناء العم بجزء من املرياث.

قانون األصول الجنائية يف لبنان هو أيضا ميّيز ضد املرأة ويرتكها بدون حامية. 

ميكن اتهام زوجة بالزنا يف أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف، يف حني 

يحاكم الرجل فقط إذا حصل الزنا يف البيت الزوجي أو يف حال اقامة عالقة 

ثبت حصولها خارج نطاق الزواج. الزوجة الزانية تعاقب بالسجن من ثالثة 

أشهر إىل سنتني، يف حني يعاقب الزوج بالسجن من شهر واحد إىل سنة لنفس 

الجرمية. ميكن للزوج أن يجرب زوجته عىل مامرسة الجنس من دون تعّرضه 

لعواقب قانونية. عالوة عىل ذلك، إن اغتصاب فتاة عذراء عن طريق الخداع 

يعّرض املغتصب لغرامة مالية، وميكنه أن يفلت من العقاب وفقاً للقانون 

عن طريق الزواج من ضحيته. إن قوانني الجنسية تسمح بنقل الجنسية من 

األب فقط، وال ميكن للمرأة نقل جنسيتها لزوجها أو ألوالدها، إال يف حاالت 

استثنائية. ولكن ميكن للرجال نقل الجنسية اللبنانية لزوجاتهم خالل عام من 

تاريخ تقديم األوراق ذات الصلة.

إن عالقة املرأة اللبنانية بالسياق الذي تعيش فيه تعتمد عىل األقارب 

الذكور ووساطتهم مع ما لذلك من تداعيات خطرية عىل شعورها باالنتامء 

واالستقاللية واألمان. منذ عام 2009، ازدادت املطالبة العامة بتكييف القانون 

مع املبادئ الدستورية للمساواة. وقد تم التعبري عن هذا يف حملة عامة، 

بعنوان "جنسّيتي"، دعمتها منظامت غري حكومية مثل "املساواة اآلن".

مشاركة املرأة بصفتها القضية املوّحدة لبناء الّسالم
 يف عام 2010، قامت منظمة التنبيه الدويل، وهي هيئة مستقلة لبناء السالم، 

بإجراء بحث حول مشاركة النساء الشابات يف األحزاب السياسية، فأجرت 

مقابالت مع ممثلني عن أبرز األحزاب اللبنانية وعددها 11، وأكرثها تأثرياً، 

ومن خلفيات متعددة. وكشفت هذه الدراسة عن العديد من الرشوحات 

وراء استبعاد املرأة: املرأة ال تهتم بالسياسة؛ دور املجتمع األبوي الذي يحرص 

املرأة يف دورها التقليدي الجنساين؛ االقتصاد الجنساين وآثاره عىل قدرة 

املرأة عىل استثامر الوقت يف املشاركة يف الحياة العامة؛ ودور املرأة التي توفر 

العناية األساسية للوحدة التي تتمثل بالعائلة اللبنانية. لكن البحث كشف 

أيضاً عن توافق يف اآلراء عندما تعلق األمر بأهمية زيادة متثيل املرأة يف 

السياسة، ودار نقاش كبري حول ما يجب أن تكون عليه زيادة املشاركة، وكيف 

ميكن متابعة ذلك بشكل حثيث.  

أّما االقرتاحات حول سبل تشجيع املشاركة فشملت استخدام وسائل اإلعالم 

كنقطة اسرتاتيجية للتدخل، وزيادة التشجيع عىل تعليم النساء - األمر الذي 

قد يخلق منرباً واسعاً ويفتح املجاالت للحوار والتعاون عرب االنقسامات 

الطائفية. تم االعرتاف بوسائل اإلعالم بوصفها عنرصاً أساسياً يف زيادة التغطية 

للمساهامت االجتامعية واالقتصادية التي تقوم بها النساء اللوايت ينشطن يف 

السياسة ويف مجاالت أخرى. فالرتويج للقصص والحكايات البديلة من خالل 

وسائل اإلعالم التي تظهر قدرات وإمكانيات املرأة ميكن أن يساهم أيضاً يف 

تحدي املفاهيم التقليدية أو املحافظة. حقق ارتفاع مستوى التعليم لدى 

املرأة تأثرياً إيجابياً عىل تعبئة املرأة من الناحية السياسية وعىل زيادة فرصها، 

وهو قد يكون مدخاًل يسمح للمرأة بتحقيق مشاركة أعمق. 

لعّل الوصفات املتوفرة كثرية إليجاد الحلول لوفرة من التحديات يف لبنان 

- مبا يف ذلك تلك التي تواجهها املرأة. ولكن املبادرات املقرتحة ال ميكن أن 

ترقى بدون مشاركة مختلف أصحاب املصلحة، من سياسيني ودينيني عىل حد 

سواء، وإذا مل يتم ارشاك املجال السيايس يف تنفيذها. ال بد من بناء االرادة 

السياسية، واكتساب الحق باملعرفة واملناداة به، وشق طريق التفاعل البّناء 

بشكل جامعي. ولعل إحدى الطرق للميض قدماً تكمن يف تحديد "األبطال" 

السياسيني داخل مراكز القوى للضغط نحو قضايا معينة، والعمل معها 

لتحقيق التقدم مع الوقت. 

فيكتوريا ستامانديو هي املسؤولة األعىل عن الربامج يف "التنبيه الدويل". من مكتب 

"التنبيه الدويل" يف بريوت، تقود فيكتوريا مرشوعاً يدعم عملية تلقني عىل الحوار بني 

األحزاب لزعامء ينتمون إىل 91 حزباً سياسياً لبنانياً من جناح الشباب. 
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 املقاومة الّسلمّية واإلصالح 
يف لبنان

تجربة الحركة اللبنانّية لذوي اإلعاقة 
نواف كبارة

لقد تّم حذف قضية اإلعاقة من األجندة السياسية للحكومات واألحزاب 

السياسية يف لبنان لفرتة من الزمن. خّلفت الحرب األهلية اآلالف من 

اللبنانيني الذين يعانون من أشكال مختلفة من اإلعاقة الجسدية والنفسية 

عىل حد سواء. ال توجد إحصاءات واضحة لعدد املصابني أو ذوي اإلعاقة 

بسبب الحرب ولكّن أرقام الحكومة تبنّي أّنه من أصل 77 ألف شخص مسجل 

للحصول عىل بطاقة إعاقة يف لبنان، 57 باملئة منهم يعانون من إعاقة جسدية 

والعديد من هذه اإلعاقات سببتها إصابات خالل الحرب. أّما األمراض العقلية 

فغري معرتف بها رسمياً كإعاقة يف لبنان.

كانت امليليشيات أّول من استجاب لقضايا اإلعاقة خالل الحرب. فقد سعت 

إىل بناء مؤسسات طبية وإعادة تأهيل، كام وضعت برامج إعادة التأهيل 

للتعامل مع مقاتيل امليليشيات واملدنيني الجرحى وذوي اإلعاقة ممن ينتمون 

إىل جامعاتها وكل ذلك بدعم من املجموعات الدينية وغريها من املجموعات 

االجتامعية. 

يف الثامنينيات، بدأ األشخاص ذوو اإلعاقة بتنظيم أنفسهم بعيداً عن أي 

شكل من أشكال الرعاية اللبنانية – سواء أتت من املؤسسات التقليدية 

أو امليليشيات. حاولت منظامت ذوي اإلعاقة االبتعاد عن منوذج التنظيم 

العالجي، ففضلت الرتكيز عىل الرعاية والتأهيل واتجهت نحو نهج السياسة 

التي تتمحور حول الحقوق. وضعت املنظامت اللبنانية لذوي اإلعاقة، بدعم 

من املنظامت الدولية غري الحكومية، برامج وأنشطة إبداعية ساعدت عىل 

تحفيز وإحداث تحّول يف املواقف االجتامعية تجاه اإلعاقة.

من وجهة نظر منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة، كان االبتكار األهّم اعتامد 

خطاب جديد وموّسع. فبدالً من الرتكيز بشكل حرصي عىل قضايا اإلعاقة، 

تطّلعت املنظامت اللبنانية لذوي اإلعاقة إىل املشاركة بنشاط يف الحركات 

املناهضة للحرب والعنف وإىل الدفاع عن حقوق إنسان جميع اللبنانيني. 

 واعُترب النهج الشمويل لحقوق اإلنسان املسار الصحيح للنهوض 

بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فبدأت منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة 

واألشخاص ذوو اإلعاقات البارزون من اللبنانيني بدعم النشاطات املناهضة 

للحرب والعنف.

 الحركة املناهضة للحرب وحقوق ذوي اإلعاقة: 
القوة التعاونية

 بدأت الحركة املناهضة للحرب يف لبنان ما إن بدأت الحرب األهلية اللبنانية. 

فبعد أشهر قليلة عىل اندالع أعامل العنف، دعا الزعامء الدينيون البارزون 

بقيادة اإلمام موىس الصدر، رئيس املجلس اإلسالمي الّشيعّي، إىل اإلرضاب 

عن الطعام حتى توّقف العنف. يف عام 1977 شكلت مجموعة من املثقفني 

املعروفني والصحافيني "التجمع من أجل لبنان املوّحد" داعني إىل العلامنية 

وإىل تفكيك جميع امليليشيات.

وبدأ أّول تحرك شعبي ضّد الحرب يف 6 أيار/مايو 1984، قادته طالبة جامعية 

شابة، اسمها إميان خليفة. ودعت جميع اللبنانيني املعارضني للحرب ولسيطرة 

امليليشيات عىل البالد للتجّمع عند خط التامس يف منطقة املتحف يف وسط 

بريوت من أجل إحياء ذكرى يوم الشهداء يف لبنان. ومع اقرتاب السادس من 

أيار/مايو، أصبح واضحاً أن هذه الحملة ستكتسب زخاًم كبرياً مع توّقع إقبال 

كبري من الناس، وبخاصة بوجود الصحافة التي كانت تنقل وعىل نطاق واسع 

ردود فعل النقابات التجارية ونقابات املعلمني وغريها من منظامت املجتمع 

املدين. ورّحب العديد من منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة بهذه الدعوة. 

ولكن، يف الخامس من أيار/مايو قصفت قوتان ميليشياويتان معارضتان 

منطقة التجمع املتفق عليها واضطر املنظمون إىل إلغاء الحدث.

صحيح أّن هذا الحدث مل يتّم لكّن ظروف التحضري للمظاهرة برهنت أن 

امليليشيات بدأت تفقد الدعم الشعبي لها، والقصف فضح مخاوف امليليشيات 
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من النجاح الكبري الذي قد تحققه املظاهرة. ومن جهة أخرى، اكتسب منظمو 

هذا الحدث الثقة يف قدرتهم عىل حشد الشعب اللبناين ملناهضة الحرب.

رداً عىل ذلك، تّم تأسيس حركة الالعنف يف لبنان يف عام 1985. ضمت الحركة 

بعضاً من قادة حدث 6 ايار/ مايو وناشطني آخرين - مبا يف ذلك قيادات 

نسائية بارزة، وقادة الشباب وبعض الشخصيات الدينية املناهضة للحرب – 

وبعض األفراد من منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة. أطلقت الحركة حملة 

للتربع بالدم كدليل عىل التضامن بني جميع اللبنانيني. يف ترشين األول/ أكتوبر 

1985، ُنصبت خيمة للتربع بالدم بدعم من الصليب األحمر اللبناين عىل 

الطريق الرئييس يف منطقة الدوره يف بريوت الرشقية. ولكن عىل الرغم من 

حامس الجمهور اللبناين للتربع بالدم، قامت امليليشيا املحلية بإجبار املنظمني 

عىل إزالة الخيمة بعد ساعة من نصبها. 

أّما السبب املنطقي الذي حدا بحركة ذوي اإلعاقة ملناهضة الحرب فقد 

تأّلف من شقني. أّوالً، بغياب الدولة املصابة بالشلل ومع االضطرابات يف 

البالد بسبب الحرب، ما كان بوسعها املطالبة بحقوق خاصة بذوي اإلعاقات، 

لذا كان ال بّد لها من االنضامم ووضع يدها بيد قوى أخرى للنضال واملطالبة 

بحقوق جميع اللبنانيني املتمثلة بالّسالم واألمن. ثانياً، مل يأخذ املجتمع املدين 

اللبناين زمام املبادرة ملعارضة امليليشيات، وبالتايل كان عىل مجتمع ذوي 

اإلعاقة يف لبنان أن يكون القدوة بصفته الشاهد الحي والساطع عىل الحرب، 

والدليل هو أن األشخاص ذوي اإلعاقة هم العبون وطنيون واجتامعيون 

أساسيون وهم متساوون مع غريهم من الجامعات يف البالد.

الحقاً يف عام 1985 ورّداً عىل عملية تخريب حملة التربع بالدم، قررت 

منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة، بدعم من حركة الالعنف، تنظيم مسريات 

توأمة مع أشخاص ذوي اإلعاقة من رشق وغرب بريوت للقاء يف وسط 

العاصمة واملطالبة بنهاية الحرب. كانت املسرية مقررة يوم عيد االستقالل يف 

22 ترشين الّثاين/نوفمرب. ولكن ما إن انطلقت املسرية حّتى بدأت امليليشياتان 

الرئيسيتان املسيطرتان عىل غرب بريوت بالتقاتل يف الشوارع ووجد 

املشاركون يف املسرية أنفسهم تحت وابل الرصاص.

نظمت حركة ذوي اإلعاقة يف ترشين األّول/ أكتوبر 1987 آخر مسرية 

مناهضة للحرب وهذه املرة يف جميع أنحاء البالد من الشامل إىل الجنوب 

لتكون تحدياً مدنّيا للنظام امليليشياوي. صحيح أّن أشخاصاً من ذوي اإلعاقة 

قد نظموها لكن انضمت إليهم منظامت املجتمع املدين اللبناين لتعزيز التأثري 

الشعبي للمظاهرة. هذا األمر ساعد أيضا يف تحويل اإلعاقة إىل قضية وطنية 

بارزة لقيت دعاًم كبرياً من قطاعات مختلفة من املجتمع املدين.

وأّدى نجاح املسرية إىل تشجيع منظامت املجتمع املدين األخرى لالحتجاج 

عىل العنف. فبحلول أواخر ترشين األّول/أكتوبر1987، دعت نقابة املعلمني 

إىل إرضاب عاّم ضد الحرب. ويف 9 ترشين الّثاين/نوفمرب نّظم االتحاد الوطني 

للنقابات أكرب تجمع مناهض للحرب يف وسط بريوت ضّم حوايل 300 ألف 

شخص. وبناء عىل هذه النجاحات، بدأت الحركة اللبنانية لذوي اإلعاقات من 

عام 1987 حّتى 1989 بتنظيم سلسلة من املخيامت والندوات لتعزيز حقوق 

 شاب ذو إعاقة وزمالؤه، بعضهم من ضحايا الحرب األهلية يف لبنان، 
 يبعث برسالة قوية إىل الزعامء السياسيني يف لبنان قبيل مغادرتهم الجراء 
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اإلنسان ومناهضة العنف والنهوض بحقوق ذوي اإلعاقة فضاًل عن حمالت 

التربع بالدم واالعتصامات.

ما بعد الحرب
بعد انتهاء الحرب رسمياً يف عام 1989، وضعت منظامت ذوي اإلعاقة 

اسرتاتيجية جديدة تقوم عىل ركيزتني: 1( تعزيز حقوق ذوي اإلعاقات من 

خالل الضغط إلصدار قانون جديد لالعاقة، و2( الحفاظ عىل حركة ذوي 

اإلعاقة باعتبارها قوة طليعية اجتامعية تعمل عىل تعزيز الّسالم االجتامعي 

واملصالحة يف البالد وللضغط من أجل اإلصالح.

إّن النهج الذي اعتمدته منظامت ذوي اإلعاقة والذي متحور حول الحقوق 

قابلته مؤسسات تقليدية قامئة عىل النامذج الخريية والرعائية التي تتعاون 

إىل حّد كبري مع املجتمع السيايس القائم. ولكّن التوصل إىل قانون جديد 

لإلعاقة تطلب عملية مامرسة الضغط الفاعل والناشط عىل املؤسسة السياسية 

الجديدة يف مرحلة ما بعد الحرب. وقد سمحت املشاركة الناشطة لذوي 

اإلعاقة يف حمالت السالم خالل الحرب، والتي اكتسبت تأييداً شعبياً، بزرع 

شعور بالثقة يف صفوف منظامت ذوي اإلعاقة. فبدأت هذه األخرية مبامرسة 

الضغط عىل أّول حكومة ائتالف وطنية تأسست يف عام 1991 يف مرحلة ما 

بعد الحرب. وأّدى ذلك إىل تشكيل أّول مجلس وطني لذوي اإلعاقة يف عام 

1992 وهو مجلس عينته الحكومة مع هدف واحد: وضع سياسة رسمية 

لإلعاقة. هذه الحملة بلغت ذروتها عند إطالق بطاقة تسجيل املعوقني 

واعتامد مجلس النواب القانون 2000/220 الخاّص بذوي اإلعاقة .

يف هذه األثناء، واصلت حركة ذوي اإلعاقة جهودها من أجل توطيد السالم 

االجتامعي يف لبنان وتحالفت مع منظامت حقوق اإلنسان ومنظامت املجتمع 

املدين. وبني عام 1992 و2006 شهد لبنان سلسلة من االشتباكات الدولية 

والداخلية العنيفة نتيجة للمواجهة املستمرة بني املقاومة اللبنانية وإرسائيل. 

وكانت حركة ذوي اإلعاقة يف لبنان نشطة للغاية يف االستجابة للتحديات 

اإلنسانية التي متثلت بتهجري اللبنانيني من الجنوب إىل بريوت وإىل مناطق 

لبنانية أخرى نتيجة للتدخالت العسكرية اإلرسائيلية يف عام 1993 و1996 

و2006. وشمل ذلك حمالت التربع بالدم وتوفري املعدات واملأوى للمرشدين 

ذوي اإلعاقة السّيام يف الحرب اللبنانية اإلرسائيلية عام 2006.

الوضع اليوم: التضامن املدين من أجل التغيري االجتامعي 
والسيايس؟ 

لقد فقدت الحركة املناهضة للحرب وللعنف زخمها وقوتها عند انتهاء 

الحرب األهلية بشكل رسمي عىل الرغم من أن املواقف العدائية )املحلية 

والدولية( ما زالت مستمرة اليوم. كام أّن حمالت تعزيز اإلصالحات والدفع 

نحو سيادة القانون قد تالشت وأثبتت عدم فعاليتها.

بعد الحرب، بقيت حركة اإلعاقة وحيدة تقريبا يف محاولتها لتحويل اإلعاقة 

إىل قضية محورها الحقوق. واليوم، نادراً ما يأيت خطاب منظامت املجتمع 

املدين، بينها تلك التي تعمل من أجل النساء واألطفال وحقوق اإلنسان، 

عىل ذكر اإلعاقة كقضية رئيسية. لقد حققت منظامت ذوي اإلعاقة نجاحاً 

 محدوداً يف تأمني مشاركة أكرب لذوي اإلعاقة يف االنتخابات ولتحويل 

دوائرها االنتخابية إىل قوة سياسية من أجل التغيري. لقد حّقق ذوو اإلعاقة 

بعض النجاح عىل املستوى املحيل يف الحصول عىل مقاعد يف املجالس البلدية 

 يف مناطق لبنانية محددة ولكن يبقى عليهم التمكن من الوصول إىل 

مجلس النواب.

وفشلت منظامت املجتمع املدين اللبناين يف التحول إىل قوة سياسية قوية. 

 فالنهج املتمحور حول الحقوق يف جميع القضايا – النساء واألطفال 

والبيئة – ال يحقق األثر املنشود وذلك بسبب االنقسامات الّطائفية وعدم 

وجود ثقافة قامئة عىل الحقوق يف دول عربية مؤثرة مثل سوريا واململكة 

العربية السعودية. يبقى أن نرى ما سيكون تأثري "الربيع العريب". ال تزال 

القوانني حول اإلعاقة وحامية البيئة بعيدة عن التنفيذ. وتواجه القوانني 

والتنظيامت املقرتحة بشأن العنف ضد املرأة مقاومة كبرية من قبل 

املؤسسات الدينية اإلسالمية.

يف الواقع، كل جزء من املجتمع املدين اللبناين يعمل بشكل مستقل عن اآلخر. 

عىل سبيل املثال، ال تقوم منظامت املرأة ومنظامت حقوق اإلنسان بالتنسيق 

يف ما بينها من أجل تعزيز قدرتها عىل مامرسة الضغط. وأحد األسباب وراء 

ذلك هو أن املنظامت النسائية غري مستعدة لتبني خطاب نسوي متطرف 

من شأنه إثارة حفيظة مؤسسات دينية لبنانية قوية. وتخىش بعض منظامت 

املجتمع املدين استعداء املجتمع السيايس مخافة فقدان الدعم املايل والسيايس 

الذي توفره الدولة والسياسيون. كام أّن الكثري من قادة منظامت املجتمع 

املدين يضمرون أيضاً طموحات سياسية ألنفسهم.

إلحداث تغيري فعيل يحتاج املجتمع املدين اللبناين اىل مضافرة جهوده واعتامد 

نهج شمويل يف التعامل مع جميع القضايا - كام فعلت الحركة اللبنانية لذوي 

اإلعاقة خالل الحرب أي تحويل املعركة من أجل الفرد إىل معركة للجميع.

نواف كبارة هو رئيس الجمعية الوطنية لحقوق ذوي اإلعاقة يف لبنان وأستاذ يف العلوم 

السياسية يف جامعة البلمند. 
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القسم الّثالث

إصالح الدولة

 أساتذة لبنانيون يتظاهرون قرب الرساي الحكومي 
يف بريوت ويطالبون برفع أجورهم يف 15 كانون األول/ديسمرب 

AFP/Getty Images/2011  // © جوزيف عيد
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اّتفاق الّطائف 
نظاٌم جديٌد، إطاٌر قديٌم 

كرم كرم

أنهى اّتفاق الّطائف الحرب األهلية يف لبنان )1975-1990( بشكل رسمي. 

هو اّتفاق داخيل لبناين مّتت مناقشته واملفاوضة عليه والتوقيع عليه يف مدينة 

الطائف يف اململكة العربية السعودية يف عام 1989 برعاية الرياض وجامعة 

الدول العربية وبدعم من الواليات املتحدة وإرشاف مبارش من سوريا.

أّما مهمة تطبيق االتفاق فتواًلها النظام السوري بشكل مطلق نتيجة لدوره 

الناشئ كقوة رائدة يف املنطقة باإلضافة إىل وجوده العسكري يف لبنان يف فرتة 

ما بعد الحرب. يف عام 1990 فرضت سوريا االتفاق بالقوة، وبالتحديد عرب 

استبعاد خصومها اللبنانيني أي القادة املسيحيني البارزين، وسيطرت بعد ذلك 

عىل عملية التنفيذ.

ترّكز االّتفاق عىل محورين: يتعامل املحور األّول الذي يشكل ثالثة أرباع 

الوثيقة مع اإلصالحات الداخلية مبا يف ذلك تقاسم السلطات واملشاركة 

والهوية واإلصالح السيايس واالجتامعي واالقتصادي والسيادة واألمن 

الداخيل؛ أما املحور الثاين فقد ُخّصص للعالقات الخارجية ذات الصلة بالرصاع 

العريب الفلسطيني اإلرسائييل وبالعالقات اللبنانية السورية.

وينقسم املحور األّول إىل ثالثة أجزاء وهو يشكل املصدر الرئييس للدستور 

املعّدل - أدخل الطائف أكرث من ثالثني تعدياًل دستورياً أقّر يف أيلول/ سبتمرب 

1990. وتّم اعتامد الجزء األول الذي يشري إىل املبادئ العاّمة كديباجة 

للدستور، وهو يتصل أساساً بالهوية الوطنية وطبيعة النظام السيايس 

والحريات العامة والنظام االقتصادي ووحدة األرايض. 

أّما الجزء الثاين فُضّمن مبارشة يف املواد الدستورية ذات الصلة. وهو يغطي 

قضايا اإلصالح السيايس وتقاسم السلطات: يف املقام األّول إعادة توزيع 

الصالحيات بني رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء فضاًل 

عن إلغاء الّطائفية السياسية. ويتناول الجزء الثالث "اإلصالحات األخرى" بشأن 

الالمركزية اإلدارية واملحاكم )أي إنشاء املجلس الدستوري( وقانون االنتخابات 

الترشيعية وإنشاء املجلس االقتصادي واالجتامعي للتنمية والتعليم واإلعالم 

وإعادة تنظيم وسائل االعالم. بعض هذه اإلصالحات تّم تضمينها مبارشة يف 

املواد الدستورية؛ أّما البعض اآلخر فقد متت ترجمته إىل قوانني.

التوازن بني السلطات
 يعكس املنطق وراء اّتفاق الطائف طموحاً مزدوجاً للمجتمع اللبناين ونظام 

الحكم. فمن ناحية، هو يرمز إىل أهداف املصالحة مستجيباً الحتياجات 

املجتمع الذي كان يبحث عن أدوات فعالة إلنهاء الحرب وتعزيز التامسك 

الوطني، تدعمه رغبة يف "العيش معاً". ومن ناحية أخرى، هو يدخل 

إصالحات لدعم توطيد الدولة اللبنانية واملؤسسات الوطنية.

يف الواقع أىت اّتفاق الطائف ليؤكد من جديد عىل تقاسم السلطات بني 

الطوائف وهو كان ساري املفعول يف لبنان منذ اعتامد دستور عام 1926 – 

وإن تّم تعديله من خالل إعادة صياغة موازين القوى ومن خالل التعديالت 

التي أدخلت عىل صالحيات الرتويكا الحاكمة يف توزيع السلطات التنفيذية 

والترشيعية. وقد ُنقل عنرص هام من صالحيات ومهام الرئيس املاروين إىل 

مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس وزراء من الّطائفة السنية. كذلك، تعززت 

صالحيات ودور رئيس مجلس النواب من الطائفة الشيعية وأصبح رئيس 

الوزراء مسؤوالً أمام الربملان. 

وفقاً لالصالحات الدستورية املعتمدة يف أيلول/سبتمرب 1990، أصبحت املقاعد 

يف الربملان واملناصب العليا يف الحكومة والقطاع العام موزعة باملناصفة بني 

املسلمني واملسيحيني. وأدخل اتفاق الطائف صيغة جديدة لتقاسم السلطات: 

تعديل نسبة املقاعد الربملانية بني املسيحيني واملسلمني من 55:45 إىل نسبة 

50:50 وزيادة عدد املقاعد من 99 إىل 108 – والحقاً إىل 128 وتغيري نسبة 

املسيحيني للمسلمني يف املناصب العليا من 6:5 إىل 5:5.

مع اتفاق الطائف، تحول النظام السيايس اللبناين من نظام شبه رئايس مع 

صالحيات قوية للرئيس املسيحي إىل نظام برملاين أكرث. وينعكس أثر هذا 

التغيري يف الصعوبات التي تعاين منها السلطة التنفيذية يف حّل الربملان، األمر 

الذي يتطلب اآلن اتفاقا بني رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء كام هو 

منصوص عليه يف املادة 55 من الدستور.

لقد أّدى التنفيذ االنتقايئ التفاق الطائف إىل تكذيب جوهر أهدافه املعلنة. 

فالتطبيق التعسفي والجزيئ لإلصالحات التي رشعت فيها النخب اللبنانية 
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الحاكمة تحت الوصاية السورية بني 1990 و 2005، أّدى يف الواقع إىل تفاقم 

حدة التوتر الطائفي واملنافسة ووّلد اختالالت جديدة يف النظام السيايس ما 

بعد الحرب. وقّوضت هذه التطورات سري النظام السيايس التوافقي يف لبنان 

ومؤسساته والذي ميكن وصفه بشبه املعّطل. 

بعد أكرث من عقدين عىل اتفاق الطائف، وبعد االنسحاب اإلرسائييل 

من جنوب لبنان يف عام 2000 واالنسحاب السوري يف عام 2005 تبقى 

إصالحات سياسية رئيسية كثرية غري منفذة بعد، مبا يف ذلك قانون االنتخابات 

والالمركزية وخطة إلغاء الطائفية بشكل تدريجي.

تنفيذ الطائف: غياب السلطة املعنوية 
ضمت مفاوضات الطائف يف عام 1989 يف املقام األّول أعضاء مجلس النواب 

اللبناين العائد إىل عام 1972. وقد تم تجديد والية هذا الربملان مثاين مرات 

بني عام 1972 و1992 بسبب تعليق االنتخابات الترشيعية نتيجة للحرب. 

ومع ذلك، كانت املؤسسة الدستورية الوحيدة التي أظهرت شيئاً من الوحدة 

والرشعية. ولكن التمثيلية املتنازع عليها يف الربملان مل متنع نوابه االثنني 

والستني الباقني- 73 من أصل 99 انتخبوا يف عام 1972 كانوا ال يزالون عىل 

قيد الحياة - من التفاوض عىل الوثيقة وصياغتها والتوقيع عليها. 

إّن الوصاية السورية عىل لبنان حتّى عام 2005 حّدت من هامش تحرك 

النخبة الحاكمة يف لبنان وسيطرت عىل سلوكها السيايس. كام أّنها وضعت 

املزيد من القيود عىل ما يعترب رشعياً أو غري رشعي من الناحية السياسية، أو 

حتى ممكناً أو مستحياًل.

ومن خالل الوصاية واالستاملة، استبدل النظام السوري – أوالً من خالل 

الرتشيح يف عام 1991 ومن ثّم من خالل االنتخابات املتعاقبة – القادة 

السياسيني الذين وّقعوا اتفاق الطائف بنخبة حاكمة "جديدة". هذه القيادة 

الجديدة مل تكن جزءاً من مفاوضات الطائف وبالتايل افتقرت إىل أساس سليم 

من "السلطة املعنوية" لتنفيذ اإلصالحات التي نّص عليها االتفاق . 

سيطر نوعان من النخب عىل القيادة اللبنانية السياسية بعد الطائف: نخبة 

قادة الحرب نتيجة لتحويل وترسيح النظام امليليشياوي ونخبة القادمني 

الجدد بعد وصول "رجل اإلعامر" ورئيس الوزراء رفيق الحريري الحقاً. مّهد 

الحريري الطريق لرجال أعامل وأصحاب مشاريع آخرين للدخول إىل عامل 

السياسة. وكانت القيادة اللبنانية يف مرحلة ما بعد الطائف مهتمة بضامن 

مصالحها الخاصة املتباينة داخل مؤسسات الدولة أكرث من االهتامم بروح 

االصالح التي انطوى عليها االتفاق .

اإلصالحات السياسية يف حالة جمود 
إّن سياسات ما بعد الحرب التي اعتمدتها املؤسسة السياسية يف بريوت برعاية 

سوريا من أجل "إعادة إعامر" الدولة جعلت من لبنان "دولة املحاصصة". هذا 

النوع من الدول يوّسع مفهوم تقاسم السلطة مبوجب الحصص وعىل أساسها 

يتم توزيع املناصب السياسية والرفيعة املستوى يف الدولة واإلدارة العامة 

عىل مختلف الجامعات الطائفية من خالل تطبيق منطق الزبائنية والطائفية 

بشكل أوسع عىل توزيع املناصب الدنيا والفرص التجارية من أجل تقديم 

الخدمات العامة واالجتامعية. هذه املامرسة أفرغت معظم مشاريع الطائف 

اإلصالحية من أي مضمون وحّرفت حّتى روح تلك االصالحات. ويف وقت 

الحق بقيت اإلصالحات يف حالة من الجمود وذلك لسببني رئيسيني: 1( عدم 

وجود حكم و 2(عقلية املساومة يف نظام الحوكمة.

يف سياق االنقسامات السياسية الصارمة واملنافسة للسيطرة عىل مؤسسات 

الدولة خاضت القيادات السياسية اللبنانية منذ عام 1990 يف عمليات تفسري 

متناقض للنصوص القانونية والدستور. فبعد انسحاب سوريا، استغلت النخبة 

الحاكمة يف لبنان اآلليات املؤسسية املفككة يف البالد وغياب ضامن لقواعد 

الطائف، ليك تخوض نضاالً جامحاً للوصول إىل السلطة.

تظهر طريقة سري "الرتويكا" الحاكمة يف لبنان اآلثار املرتتبة عىل تقاسم 

السلطة وفقاً للمعايري الطائفية وصنع القرار عرب املساومة. فالقيود املفروضة 

عىل عنارص "الرتويكا" الثالثة من خالل الطائف أّدت بهم إىل الخوض يف نظام 

من املفاوضات الشخصية تحت إرشاف دمشق األمر الذي ضمن االستمرارية 

والتوازن الثابت يف النظام السيايس اللبناين.

بعد عام 2005 تحّول هذا االستقرار الهّش فجأة إىل استقطاب حاد بني 

تحالفني متعددي املذاهب، 8 و14 آذار، اللذين ضاعفا شلل املؤسسات 

الدستورية يف لبنان واالزمة السياسية الراسخة مثل األزمة الحكومية يف 

عام 2006 بعد استقالة الوزراء الشيعة أو مقعد الرئاسة الذي ظّل شاغراً 

ستة أشهر يف عام 2008. أّدت إعادة خلط التوازنات السياسية إىل تشكيل 

حكومات "وفاق وطني" احرتمت بشكل رسمي مبادئ الطائف املتمثلة 

"بالعيش معاً" و"املساواة بني الطوائف" وإن كان ذلك مبعزل عن الخيارات 

السياسية الدميقراطية عن طريق االنتخابات. كل مجموعة طائفية من الوزراء 

قادرة عىل أخذ الحكومة كرهينة من خالل مامرسة حقها يف النقض باسم 

املجموعة الطائفية التي تّدعي متثيلها متجاوزة بذلك مصالح الناخبني الذين 

أوصلوها إىل السلطة.

عجز نظام لبنان السيايس ما بعد الحرب وبعد االنسحاب السوري عن إيجاد 

"الحكم" الحيادي القادر عىل املساعدة يف كرس الحائط املسدود أو نزع فتيل 

بعد أكرث من عقدين عىل اتفاق 
الطائف، وبعد االنسحاب اإلرسائييل 

من جنوب لبنان يف عام 2000 
واالنسحاب السوري يف عام 2005 تبقى 

إصالحات سياسية رئيسية كثرية غري 
منفذة بعد”

”
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األزمات السياسية. فالرتويكا، وبدالً من أن تترصف كآلية إلدارة الرصاع، أّدت 

إىل شخصنة السلطة وإىل تعزيز املشاحنات بني مكوناتها الثالثة. وعوضاً عن 

اخضاع السلطة لنظام من الضوابط والتوازنات وتأمني املشاركة ومنح حق 

النقض ملختلف املجموعات، أّدى نظام الرتويكا إىل االستيالء عىل املؤسسات 

الّعامة التي تحولت إىل محميات خاصة بالّطائفة )chasse gardée(. يف هذه 

األثناء، نقلت طبيعة حكومات الوفاق الوطني واملفرتض بها تأمني دعم قوي 

وصلب للسلطة التنفيذية التنافس السيايس من الساحة السياسية والربملان إىل 

الحكومة، األمر الذي أدى إىل خلق فصائل متعارضة داخل الحكومة نفسها. 

مع تعديل الطائف لصالحيات الرئيس الذي حرم من لعب دور الحكم، 

مل تعد السلطة السياسية يف لبنان محصورة باملؤسسات التمثيلية كالربملان 

والحكومة بل ذابت يف منتديات صنع القرار املوازية واملفاوضات املستمرة 

بني قادة الطوائف بينهم رجال الدين وزعامء العشائر وقادة األحزاب خارج 

املؤسسات الدستورية. وعند الوصول إىل طريق مسدود، غالباً ما تهيمن عىل 

الديناميات السياسية الداخلية دائرة إقليمية أوسع من صانعي القراركام 

حصل يف عام 2008 مع اّتفاق الدوحة الذي يرّسته الواليات املتحدة واململكة 

العربية السعودية وقطر وسوريا وجامعة الدول العربية.

قامت بعض اإلصالحات اإلضافية التي نّص عليها الطائف بدون أن تكون لها 

سلطة فعلية - مثل املجلس الدستوري أو املجلس االقتصادي واالجتامعي - أو 

مل يتّم إنشاؤها عىل اإلطالق - مثل مجلس الشيوخ أو لجنة إلغاء الطائفية 

السياسية.

التسوية وتوافق اآلراء: ما هو أدىن قاسم مشرتك؟
ال يستند نظام الحكومة ما بعد الطائف إىل التعبري عن إرادة األغلبية بل عىل 

توافق اآلراء بني النخب السياسية التي متثل أغلبية "الطوائف" والتشكيالت 

الحزبية. لهذا السبب أعطت الدميقراطية التوافقية األولوية إلدارة األزمات 

املتعاقبة عىل تنفيذ االصالحات. وتّم تناول إصالح النظام االنتخايب من منظور 

التوازن ما بني الطوائف واملصلحة الطائفية. أما الالمركزية فقد نوقشت، ويف 

أحسن األحوال، بشكل غري كامل. ويف خالل فرتة ما بعد الحرب، مل يتم اعتامد 

أي مشاريع قوانني حول الالمركزية عىل الرغم من أن املشاريع هذه أرادت 

الحفاظ عىل نوع من السلطة غري املرّكزة وليس السلطة الالمركزية. ويف هذه 

األثناء، تم تهميش االلتزام الدستوري إللغاء الطائفية بشكل كيّل.

استندت سياسات إعادة اإلعامر بعد الحرب يف لبنان إىل منوذج الليربالية 

املتجددة. تّم االعرتاض عليها لفرتة وجيزة ولكن رسعان ما صّورت عىل 

أّنها السبيل الوحيد النعاش اقتصاد البالد املتداعي. اليوم، وألّن لبنان مل يعد 

يلعب دور املركز التجاري واملرصيف عىل الصعيد االقليمي، انتعشت هذه 

السياسات لتأخذ شكاًل خطرياً من أشكال "الجمهورية التاجرة" املتجاهلة 

ألي من الحقوق االجتامعية واالقتصادية - الضامن االجتامعي ووسائل 

النقل العاّمة والصحة العاّمة ونظام التعليم. مّتت إعادة اإلعامر يف لبنان عرب 

محاولة واضحة لتهميش األطراف املعنية واملجتمع املدين أو النقابات فأعطت 

األفضلية لفئة أصحاب املشاريع ورشكائهم السوريني. لذلك، زادت عملية 

إعادة اإلعامر من تهميش القضايا االجتامعية يف مرحلة ما بعد الحرب يف 

لبنان.

الخامتة
مع نهاية الحرب "الهمجية"، صّور مؤيدو اتفاق الطائف هذا األخري عىل أنه 

حجر الزاوية للسالم واالستقرار واالزدهار يف لبنان. لكن تبقى التساؤالت 

ملعرفة السبب وراء فشل هذا االتفاق حتى اآلن يف تحقيق أهدافه املعلنة. 

وملاذا ال يزال البلد يعاين من أوضاع سياسية متقلبة بعد عقدين من الزمن؟

شابت الطائف ثالثة عيوب رئيسية. أّوالً، جاء النص غامضاً عن عمد، مام مّهد 

الطريق لتفسريات وتأويالت مختلفة للقضايا الرئيسية - عىل سبيل املثال 

 األمني العام لحزب الله حسن نص الله، رئيس مجلس النواب اللبناين نبيه بري، ورئيس 
 الوزراء اللبناين فؤاد السنيورة يحرضون جلسة الحوار الوطني يف بريوت، 27 آذار/ مارس 2006
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العالقات اللبنانية - السورية والالمركزية والالطائفية. ثانياً، أىت املحتوى 

متناقضاً مع الفلسفة األساسية لصيغة تقاسم السلطة يف لبنان من خالل متهيد 

الطريق إلنشاء اللجنة الثالثية: وهذا يعارض مفهوم املشاركة السياسية إذ إّن 

الرتويكا تترصف وكأنها ناد خاص يريد استبعاد املجموعات املعارضة؛ ناهيك 

عن مبدأ فصل السلطات حيث أن السياسة اللبنانية ال تحتوي عىل آليات 

للضوابط والتوازنات فيام يبقى النظام القضايئ تحت السيطرة السياسية. ثالثاً، 

تنفيذ الطائف حّركته يف املقام األول الرغبة يف وقف إراقة الدماء وضامن 

تشاطر السلطات بني أمراء الحرب عوضاً عن ضامن وجود آلية فعالة لتحقيق 

املصالحة بشكل سلمي وثابت وبناء الدولة.

لقد نجح الطائف جزئياً يف وقف الحرب. ولكن ظل الّسالم ضعيفاً وهّشاً، 

تهدده توترات مختلفة ولكن متكررة، وهي قد تتصاعد وتتحول إىل أعامل 

عنف متى كان الوضع مؤاتياً – كام حصل يف أيار/ مايو 2008. ومع ذلك، كان 

بوسع الطائف أن يساهم أكرث يف تحقيق سالم دائم لو جرى تنفيذ اإلصالحات 

بطريقة مناسبة ومتامسكة مع اسرتاتيجية انتقالية ملرحلة ما بعد الحرب 

إلعادة احياء العقد االجتامعي بني الدولة واملجتمع.

ولعّل أبرز التشوهات يف "جمهورية الطائف" يكمن يف النخبة الحاكمة التي 

نجحت يف إفراغ االتفاق من روحيته، تحت الوصاية السورية من جهة، 

وأكدت عىل قدرتها عىل الحفاظ عىل السلطة من خالل التالعب مبؤسسات 

الدولة واإلصالحات من جهة أخرى. وعىل ضوء االنسحاب السوري من لبنان 

واالستقاللية الذاتية املوسعة التي حظيت بها النخبة الحاكمة، يظهر تاريخ 

الحوكمة يف لبنان يف مرحلة ما بعد 2005 بوضوح أن التشوهات يف الطائف مل 

تكن بالرضورة وال بشكل حرصي ناتجة عن الوصاية السورية بل عن العقلية 

اللبنانية املتسمة باملحسوبية والطائفية.

وانطالقاً من روحية اتفاق الطائف وإعادة بناء مؤسسات الدولة، لعّل مفتاح 

التغيري يف لبنان يكمن يف الخوض يف اإلصالحات ككتلة واحدة متكاملة، 

واملحافظة عىل التكامل والتوافق والتوازن يف ما بينها. ومن شأن هذا النهج 

أن يساعد يف التعويض عن مقاومتها من قبل جامعات مختلفة تشعر بالتهديد 

بسبب التغيري.

عىل سبيل املثال، عىل الالمركزية اإلدارية من خالل إنشاء املجالس املحلية 

املنتخبة عىل مستوى القضاء أن تأخذ بعني االعتبار حجم الدوائر االنتخابية 

الترشيعية التي ينبغي أن تكون أكرب من أجل التمييز بوضوح بني الكفاءات 

الوطنية واملحلية. وباملثل، قد تتبدد مقاومة بعض السياسيني لنظام النسبية 

يف االنتخابات مع دوائر انتخابية أكرب إذا تّم تخفيف قلقهم أو مخاوفهم من 

خالل اإلصالحات ذات الصلة لتحقيق الالمركزية اإلدارية وضامن التنمية 

اإلقليمية والتمثيل املناسب لكل من األفراد )أي املواطنني( والجامعات 

)الطوائف الدينية( داخل الدولة.

قد يسمح إنشاء مجلس شيوخ طائفي ميّثل الطوائف الدينية عىل املستوى 

الوطني بالتعويض عن االنتخابات الربملانية غري الطائفية التي ال تعود 

مرشوطة باالنتامء الطائفي والتمثيل اإلقليمي للمصالح. ويف هذا السياق، 

توفر الالمركزية إطاراً واسعاً لإلصالح إذ تنطوي عىل إعادة تعريف العالقة 

بني السلطات املركزية واملحلية، وإعادة التفكري يف أبرز قضايا التمثيل 

واملشاركة واملساءلة والتنمية املحلية وأخرياً النظام السيايس.

كرم كرم هو رئيس قسم األبحاث يف مبادرة املساحة املشرتكة لتقاسم املعرفة وبناء توافق 

اآلراء. هو يحمل شهادة دكتوراه يف العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية، 

إيكس أن بروفانس. قبل ذلك، كان مدير الربامج يف املركز اللبناين للدراسات حيث رّكز 

عىل التنمية السياسية والتحول االجتامعي يف لبنان والعامل العريب. خالل وجوده يف 

هذا املنصب، عمل مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، ومبادرة اإلصالح العربية ولجنة 

الدراسات األوروبية املتوسطية. هو أيضاً عضو مؤسس للجمعية اللبنانية من أجل 

دميقراطية االنتخابات واألجندة القانونية.
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املرّبع 5 

أولويات من أجل الّسالم يف لبنان: وجهات نظر متعارضة من تحالفي 8 و 14 آذار 

حديث مع شخصيتني لبنانيتني بارزتني مرتبطتني بتحالفي 8 و14 آذار عىل التوايل.

عيل فياض )تحالف 8 آذار / نائب 
عن حزب الله( 

أبرز مصادر التوتر يف لبنان: الداخلية 

والخارجية 

خالفاً لبلدان أخرى يف املنطقة، عجز 

لبنان عن استيعاب التأثريات املتناقضة 

ضمن دستور قابل للحياة. مل تأخذ الحكومة اللبنانية يف االعتبار التغريات 

االجتامعية والسياسية األخرية. وقد أّدت هذه العنارص إىل سلسلة من 

األزمات التي هددت أمن البالد واستقرارها السيايس. 

لقد تحولت األزمات الخارجية والخالفات بشأن املسائل االسرتاتيجية 

الرئيسية إىل رصاعات داخلية تشاركت فيها جميع الفصائل اللبنانية ماّم 

أدى إىل تهديد استقرارهم ومؤسسات الدولة. أصبحت األزمة اللبنانية 

خليطاً من العوامل الداخلية والخارجية مع تداخل يف العنارص السياسية 

والدستورية واملذهبية. 

توجد ثالثة مجاالت رئيسية للتوتر. أّوالً، ينبغي اعتبار املقاومة ضد ارسائيل 

رشطاً للسيادة الوطنية والقبول بها عىل أّنها من السامت اللبنانية األساسية 

التي من شأنها أن تستمر ما دام التهديد اإلرسائييل قامئاً. يجب أن تكون 

املقاومة جزءاً من أي اتفاق بني عنارص املجتمع اللبناين. هذا ال مينع عنارص 

أخرى من الحق يف التعبري عن مخاوفها. يف الواقع، ينبغي أن يناقش هذا 

املوضوع يف إطار الحوار الوطني ]الذي بدأ يف عام 2006 ملعالجة الخالفات 

بني تحالفي 8 و14 آذار[. وينبغي تقديم ضامنات مفادها أن املقاومة 

تخدم مصالح كل الشعب اللبناين وال تشّكل خطراً عىل أي جامعة. 

ثانياً، املحكمة الخاصة بلبنان غري دستورية وغري قانونية. هي تقّوض سيادة 

لبنان القضائية وتضعه تحت رحمة التأثريات الخارجية. وهي تزيد من 

حّدة االنقسامات الداخلية. وبالتايل يجب إغالقها. 

ثالثاً، يجب احرتام العالقة بني لبنان وسوريا باعتبارها رابطاً أساسياً، اذ 

يربط بني البلدين تاريخ مشرتك وحدود مشرتكة. فضاًل عن كون سوريا 

محرّك لبنان االقتصادي والركيزة األساسية الداعمة ضد إرسائيل. ال ينبغي 

أن يتورط أي طرف لبناين يف أعامل العنف أو الحرب األهلية يف سوريا 

ألّن هذا قد ميتد إىل لبنان. ومستقبل النظام السيايس السوري هو يف يد 

السوريني وحدهم.

اتفاق الطائف واستقرار النظام السيايس يف لبنان

إّن اتفاق الطائف هو شبه ميت، فقد أصبح عاجزاً عن إدارة العالقات بني 

اللبنانيني. عىل الرغم من أنه يتضمن آليات لتعزيز اإلجراءات القانونية 

الواجبة، فشل يف التغّلب عىل العقبات الطائفية بني املسيحيني واملسلمني 

وأثبت عدم مرونته: رفض املسيحيون إلغاء الطائفية السياسية يف حني أّن 

السّنة يرغبون يف االبقاء عىل االتفاق بشكله الحايل. رمبا توجد رغبة يف رؤية 

اإلصالح السيايس ضمن عنارص معينة، ولكن يك تتبلور هذه الرؤية، عىل السّنة 

والشيعة واملسيحيني والدروز معاً أن يوافقوا عىل ذلك. أي إصالح يتجاهل 

هذه العنارص سيتسّبب بأزمة ويؤدي إىل مزيد من عدم االستقرار.

الردود عىل التحديات الداخلية والخارجية: تطوير العقد االجتامعي 

تشّكل عالقات حزب الله مع إيران والوالء لوالية الفقيه جزءاً من عاداتنا 

الدينية والثقافية واالجتامعية عىل النحو املنصوص عليه يف الدستور. وهي 

ال تتعارض مع التزامنا السيايس بالعقد االجتامعي اللبناين. وترتبط أعامل 

املقاومة بالدفاع عن الشعب اللبناين. فهي رضورة وليست جزءاً من الهوية 

املذهبية. وكان من املمكن أن تتطور من خارج العقيدة الشيعية.

دستورنا يطلق عىل لبنان إسم "املوطن النهايئ". لكّنه ال يستبعد أن تتطور 

هويته. بدأت هذه الهوية عىل شكل خليط من العنارص العربية واللبنانية 

التي تنادي بالحرية والتعايش. يجب أن نضيف اليها اآلن املقاومة 

واالنفتاح. كل من هذه القيم تستجيب لوضع لبنان الجيوسيايس. 

األولويات لبناء الّسالم

 أمامنا خياران: إّما إنشاء دولة دميقراطية عىل أساس املواطنة مع إلغاء 

الطائفية وحامية حقوق الطوائف من خالل إنشاء مجلس الشيوخ أو 

توسيع مفهوم الدميقراطية التوافقية.

ينطوي الخيار األّول عىل وجود دولة مركزية وانتخاب رئيس للجمهورية عن 

طريق االقرتاع العام. وسيمّكنه ذلك من التغلب عىل السلطة املذهبية. هذا 

الخيار يبدو صعباً نظراً لرفض املسيحيني التفكري يف وضع حّد للطائفية.

يبدو الخيار الثاين أكرث واقعية. إذ يبدو قاباًل للتنفيذ أكرث من سواه وهو 

ويدعو إىل التفكري الجاد. ولكن ال بّد من تحديد مبادئ هذا النوع من 

توافق اآلراء. أنا أؤمن بأربعة مبادئ من هذا النوع: 1( وضع نظام االقرتاع 

النسبي، 2( منح حق النقض للطوائف، 3( ضامن وجود دفع قوي نحو 

تحقيق الالمركزية اإلدارية، 4( تشكيل ائتالفات كبرية الحجم.
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 سمري فرنجية )عضو يف 
 األمانة العاّمة لتحالف 
14 آذار ونائب سابق(

 أبرز مصادر التوتر يف لبنان: 

الداخلية والخارجية 

العنارص االقليمية حيوية. فتأسيس دولة 

إرسائيل شّجع عىل بروز الديكتاتوريات 

العسكرية يف املنطقة وزاد من حدة املشاكل التي تواجهها األقليات. كام أّن 

عدم االستقرار االقليمي هّدد لبنان والسبب هو عدم قدرة اللبنانيني عىل 

تأسيس دولة مستقلة ذاتياً. 

منذ التوقيع عىل امليثاق الوطني يف عام 1943، برز لبنان عىل شكل اتفاق 

عىل تقاسم السلطة بني مختلف الطوائف. ولكن برأيي لبنان هو أكرث من 

ذلك: لقد بعث برسالة قوية إىل جميع الذين يريدون الوحدة مع سوريا أو 

العودة إىل االنتداب الفرنيس، وهي أن اللبنانيني يرغبون يف العيش معاً.

اتفاق الطائف واستقرار النظام السيايس يف لبنان 

يقوم اتفاق الطائف عىل مبدأين: 

 «  من املستحيل بالنسبة اىل اللبنانيني العيش لفرتة طويلة يف 

حالة حرب 

«  ومن املستحيل عىل األطراف املتحاربة العيش منفصلة كٌل وفقاً 

لنظامه وقواعده

الفرق بني امليثاق الوطني واتفاق الطائف هو أن القوى السياسية ليست 

هي التي صّممت هذا األخري. فقد ُولد نتيجة فشل محاوالت سابقة، مثل 

الوثيقة الدستورية التي وضعها الرئيس فرنجية يف عام 1976، واالتفاق 

الثاليث بني امليليشيات عام 1985 تحت الرعاية السورية. لقد وضعه يف 

األساس ثالثة رجال: رفيق الحريري ]رجل األعامل الذي أصبح الحقاً رئيس 

مجلس الوزراء[؛ حسني الحسيني ]رئيس مجلس النواب وشخصية شيعية 

مرموقة[ ومار نرصالله بطرس صفري ]البطريرك املاروين[. ولكّن الثقافة 

السياسية يف ذلك الوقت بقيت طائفية فيام الدعم السوري للطائف أعطى 

األولوية ملصالح سوريا الخاصة واملبارشة.

عىل الرغم من أّن اتفاق الطائف وضع حداً للحرب، مل يشجع عىل بذل أي 

جهود للتعامل مع الذاكرة الجامعية أو الحوار بني األطراف. صّمم الطائف 

آلية إلقامة دولة من شأنها أن تعطي حقوقاً للمواطنني وضامنات للطوائف. 

وهذا يتطلب وجود مجلس شيوخ ميّثل الطوائف جنباً إىل جنب مع مجلس 

النواب لتمثيل املواطنني. وضع الطائف عىل األجندة الوطنية عملية إصالح 

اإلدارة العاّمة التي أصبحت الباب الذي من خالله ميكن للطوائف أن 

تتغلغل يف الدولة من خالل الوصاية. لقد دعا إىل اعتامد قانون انتخايب 

عىل أساس الدوائر االنتخابية الكبرية التي تضم دوائر مختلطة )مسيحية 

ومسلمة(، وترك العنارص املتطرفة خارجاً. 

الردود عىل التحديات الداخلية والخارجية: تطوير العقد االجتامعي

تهيمن اليوم املصالح الّطائفية عىل املصالح العاّمة يف لبنان. ولكن املجتمع 

املدين تطّور ويستحق الدعم. يف 14 آذار/مارس 2005، بعد شهر عىل 

اغتيال رفيق الحريري، نزل الناس إىل الشوارع بشكل عفوي بأعداد تخطت 

توقعات القادة السياسيني الذين دعوا إىل تنظيم االحتجاجات. هذه هي 

 القوة الشعبية التي تشرتك فيها جميع األطراف التي ينبغي دعوتها إىل 

بدء الحوار.

نحن نشهد عىل نهاية حقبة. فالربيع العريب ال يتفق مع املرشوع اإليراين 

الذي يريد متثيل العامل االسالمي عىل الساحة العاملية. وبناًء عىل ذلك، 

سيحمل معه نهاية مرشوع حزب الله. وّجه الربيع العريب صفعة قوية إىل 

إرسائيل أيضاً إذ مل تعد تل أبيب تحتكر الدميقراطية يف املنطقة. يف لبنان، 

علينا أن نرّكز عىل القضايا التي تسمح بردم الهوة بني املؤيدين واملعارضني 

للمرشوع اإليراين مثل حمالت االحتجاج عىل العنف، أو دعم حامية البيئة، 

أو إلغاء الطائفية.

األولويات لبناء الّسالم

 بناء الّسالم هو من مسؤوليتنا. هذا ما حاول سعد الحريري القيام به 

من خالل دعوة حزب الله للعودة إىل الحوار الوطني يف صيف عام 2011 

قائاًل: "مرشوعكم سيفشل، انضموا إلينا لبناء الدولة معاً". إذا استطعنا 

تجّنب الحرب بني السّنة والشيعة، نكون قد تغّلبنا عىل هذه الفرتة الصعبة 

وسنصبح منوذجاً للتقدم يف املنطقة.

لقد أوصل الربيع العريب السّنة إىل السلطة: هم اآلن مدعوون إلظهار 

نواياهم السلمية. ويتمثل التحدي األكرب يف توجيه التيارات اإلسالمية نحو 

الدميقراطيات املسلمة التي تستند إىل منوذج الدميقراطية املسيحية يف 

أوروبا. حان الوقت لنثبت أن التطرف أصبح من املايض.

وبالتايل، يجب أن يصبح اقرتاح سعد الحريري خطة ملموسة للحوار إّما 

مببادرة من رئيس الجمهورية أو من جانب املجتمع املدين. ومتى بدأ هذا 

املّد سيكون من الصعب إيقافه.

 أجرت املقابالت سكارليت حداد ، وهي صحافية يف جريدة 

L’Orient-Le Jour يف لبنان. 
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الدميقراطية التوافقية والتمثيل 
السيايس يف لبنان 

بني االحتضار وإصالح النظام االنتخايب 
زياد ماجد

ما هو األثر الذي قد يرتكه إصالح النظام االنتخايب عىل التمثيل السيايس يف 

لبنان؟ تشري هذه املقالة إىل أن تعزيز التمثيل النسبي مبوازاة اإلصالحات 

إلضعاف الطائفية قد يسمح لنظام التوافقية السياسية الذي"ُيحترض" بالصمود 

يف لبنان عىل األقل حتى التمّكن من إجراء إصالحات جذرية.

احتضار التوافقية السياسية
إّن التوافقية السياسية هي منوذج للحكومة الدميقراطية، ُصّممت من أجل 

للمجتمعات املتعددة األطراف واملنقسمة. هي تؤكد عىل توافق اآلراء 

بدالً من املعارضة وعىل اإلرشاك بدالً من االستبعاد. وهي تهدف إىل ضامن 

مشاركة كافة الجامعات أو الطوائف يف مؤسسات الدولة، وغالباً ما يشار إليها 

كنموذج لتقاسم السلطات ضمن الحكومة.

برأي أرند ليبهارت Arend Lijphart، للدميقراطيات التوافقية خصوصيتان 

رئيسيتان وخصوصيتان ثانويتان: االئتالف الواسع والحكم الذايت القطاعي؛ 

والنسبية وحق الفيتو لألقليات. النسبية هي املعيار األسايس للتوافقية 

السياسية من أجل ضامن التمثيل السيايس ملختلف املجموعات، والتعيينات يف 

الخدمة املدنية، وتخصيص األموال العاّمة.

منذ إعالن الجمهورية اللبنانية يف عام 1926، عرف النظام السيايس يف لبنان 

حكاًم ذاتياً قطاعياً ومتثياًل نسبياً للجامعات الطائفية مام عكس تنظيم املجتمع 

طائفياً. هذه املواصفات أّدت إىل تشكيل ائتالفات كبرية يف الحكومة والنسبية 

الطائفية يف اإلدارة العاّمة، وفقاً ملا متليه املادة 95.3 ب من الدستور. 

وفضاًل عن ذلك، املحافظات التي غالباً ما ترصفت كدوائر انتخابية اختلطت 

بدوائرها الطائفية. مام يؤدي إىل تشكيل القوائم مع تحالفات متعددة 

الطوائف: أي التحالفات الكربى. 

أدخل امليثاق الوطني لعام 1943 "حق النقض لألقليات"، ماّم يعني أن أي 

جامعة طائفية يف البالد ال ميكنها فرض أي يشء عىل جامعة أخرى. وأّكدت 

اإلصالحات الدستورية املنبثقة عن اتفاق الطائف يف عام 1989 عىل أّن 

القرارات الحكومية الهامة تحتاج إىل دعم ثلثي مجلس الوزراء، مام مينح حق 

النقض ملجموعة مؤلفة من "الثلث زائد واحد" من وزراء الحكومة. 

وما ساعد يف نجاح الدميقراطية التوافقية يف لبنان يف البداية هو قدرة النخب 

"التقليدية" )أي الوجهاء والزعامء السياسيون( عىل استيعاب التسويات 

وتجّنب املواجهات واسعة النطاق. ولكّن الحرب وميليشياتها والهيمنة 

السورية وظهور حزب الله فضاًل عن تنامي دور الجهات األجنبية يف القضايا 

املحلية وضعت حّداً لهذه الدميقراطية التوافقية، ماّم مّهد الطريق أمام 

النخب املسلحة لالمساك بزمام األمور وتنصيب نفسها عىل أّنها املمثل القوي 

للطائفة وأنها مستعدة للقتال من أجل فرض أولوياتها، أو عىل األقّل عرقلة 

عمل املؤسسات إذا مل يتّم القبول بخياراتها. وقد تضافرت هذه العوامل 

لجعل نظام التوافقية السياسية يف لبنان يف حالة من النزاع. 

منذ إعالن الجمهورية اللبنانية يف 

عام 1926، عرف النظام السيايس يف 

لبنان حكاًم ذاتياً قطاعياً ومتثياًل نسبياً 

للجامعات الطائفية مام عكس تنظيم 

املجتمع طائفياً”

”
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السياسات املجّمدة يف وجه التطور املجتمعي
 التوافقية السياسية يف لبنان هي صيغة جامدة أثبتت عجزها عن التعامل 

مع التحوالت املهمة يف املجتمع. نص دستورعام 1926 وقانون االنتخابات 

وامليثاق الوطني يف عام 1943 عىل صيغة للحكم وعىل إصالحات رسمية 

أعطت للرئيس املاروين سلطة أكرب بكثري من سلطة رئيس الوزراء السّني، 

وُطّبقت نسبة الستة مقابل خمسة للمسيحيني واملسلمني عىل التوايل يف 

الربملان، والحكومة لصالح املسيحيني، وحددت حصصاً طائفية عىل أساس 

التعداد السكاين يف عام 1922 وآخر عام 1932 - هام التعدادان الوحيدان 

اللذان ُأجريا يف لبنان.

تحّول التوازن الدميوغرايف عىل األرجح يف أواخر الخمسينيات لصالح الطوائف 

املسلمة، ماّم أّدى إىل املطالبة بحصة أكرب يف املؤسسات لصالح املسلمني. ولكّن 

الحصص مل تتغرّي حتى عام 1990 إذ إّن الرتكيبة الدميغرافية املجتمعية يف 

لبنان مل تعد تنعكس بدقة يف النظام السيايس. باإلضافة إىل ذلك، أّدى الفراغ 

الرسيع للمحافظات الريفية من سكانها - حيث تركها الناس للتوجه إىل 

ضواحي بريوت يف الستينيات أو إىل دول الخليج العريب يف السبعينيات- إىل 

إدخال تغيريات مهمة عىل العالقات االقتصادية واالجتامعية بني املواطنني 

واملمثلني السياسيني يف كل من املناطق الحرضية والريفية . فشلت الصناعة 

االستغاللية واملحدودة يف استيعاب الفالحني املتحرّضين الذين ال ميلكون 

األرايض وخلقت فوارق اجتامعية متقّلبة. كل ذلك فرض ضغوطاً شديدة 

عىل الزعامء السياسيني الذين ظلوا مع ذلك ميانعون اإلصالح أو أي تكييفات 

أخرى تسمح باستيعاب التغريات.

كان ال بّد من انتظار نهاية الحرب األهلية لرؤية مزيد من اإلصالحات 

األساسية التي اعُتمدت كجزء من صياغة اتفاق الطائف: نسبة 5:5 وتوازن 

أكرب يف السلطة بني الرئيس املسيحي والحكومة التي يرتأسها السّنة عىل الرغم 

من أن املقاعد الربملانية بقيت موزعة وفقا للحصص الطائفية الثابتة. وبالرغم 

من أن اتفاق الطائف عالج مسألة الالمركزية اإلدارية والتنمية االقتصادية 

واالجتامعية، مل ُتتخذ أي تدابري لتقوية البلديات أو لتنفيذ املشاريع املهمة يف 

املحافظات اللبنانية للسامح بتنمية عادلة ومتوازنة بني بريوت وجبل لبنان 

وباقي املناطق.

التمثيل: الهيمنة الطائفية والتأثري األجنبي
 منذ أوائل السبعينيات، بدأ التمثيل السيايس الطائفي يتداخل مع القوى 

السياسية/العسكرية والقادة املحليني. يف املجتمع املسيحي - وال سيام لدى 

املوارنة - بدأ األمر مع بشري الجميل من عام 1976 حتى 1982، واستمر مع 

ميشال عون بعد عام 1988. يف الطائفة الشيعية، أمسكت حركة أمل بزمام 

القيادة )منذ عام 1969( وتالها حزب الله )منذ عام 1985(. الحقاً، تزّعم 

 الطائفة السنّية رفيق الحريري )1992-2005(، وخلفه ابنه سعد. سيطر 

 آل جنبالط عىل قيادة الطائفة الدرزية وخصوصا" بعد "حرب الجبل" يف 

عام 1983.

وقع االنقسام الطائفي يف مناطق لبنانية عدة مام سهل الهيمنة السياسية 

والثقافية ضمن الطوائف كافة. وشّكلت السيطرة االقليمية للنخب العسكرية 

القوية عىل الجامعات الطائفية القاسم املشرتك لكل االزمات يف لبنان مبا 

فيها األخرية، وقد تجلت يف التعبئة الطائفية العدوانية عوضاً عن انحسارها 

بالسجال السيايس.

حصل التحول التدريجي من االنقسامات السياسية إىل االنقسامات الطائفية 

يف جزء منه نتيجة للجمود يف التوافقية السياسية. فالرصاع الطائفي يعرقل 

الجدول 1: الّنسبة املئوّية للمقاعد الربملانّية املخّصصة حسب املذهب

19321992

املقاعد الربملانيةنسبة الّسكان2املقاعد الربملانيةنسبة الّسكان1الّطائفة 

28.722.1934املوارنة

9.77.914الروم األرتوذكس

5.95.28الروم الكاثوليك

5.72.142األقليات املسيحية

3.76األرمن

1.3األقليات األخرى

1464مجموع املسيحيني

22.426.44الّسنة

19.626.04الّشيعة

6.75.6الدروز

0.8العلويون

1164مجموع املسلمني

1. من تعداد العام )1932(
2. من مجموع  3.007.927 من الناخبني يف االنتخابات األوىل بعد الحرب )1992(
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سري املؤسسات الدستورية ويعّمق االنقسامات املجتمعية. وال يستطيع 

النظام السيايس اللبناين بسبب تصّلبه وصيغته الجامدة أن يستجيب للتطور 

املجتمعي. ومل ينجح أحد يف تغيريه أو إدخال تعديالت عليه، باستثناء التوزيع 

البسيط للمخصصات السياسية و"التكافؤ" بني املسيحيني واملسلمني الذي 

اعتمده الطائف. 

يف العديد من األزمات اللبنانية، تفاقمت التوترات الداخلية ذات الصلة 

بتشاطر السلطات بفعل عوامل خارجية ارتبطت مبوقع لبنان يف املنطقة، 

وتحالفاته، وتورطه يف الرصاع العريب اإلرسائييل، وانقساماته الداخلية 

حول القضية الفلسطينية، ومؤخراً عالقاته مع النظام السوري وموقعه يف 

الخطط االيرانية والسعودية. منذ أزمة عام 1958 سعت هذه الدول إىل 

إثارة االنقسامات الطائفية التي تضاربت مع النظام التوافقي وتسللت إىل 

مؤسساته، مام شّلها أو جعل من املستحيل حل األزمات من خالل القنوات 

القانونية.

وفيام زادت التأثريات الخارجية من الضغوط عىل الصيغة اللبنانية، ازدادت 

الصعوبة يف ادارة مجموعة قواعد التوافقية السياسية املعقدة بطبيعتها. ومع 

كل أزمة، تلجأ القيادة يف لبنان إىل مرجع أجنبي ملنع األمور من التفاقم - إذا 

مل يكن لتوفري حلول أعمق. سعى اتفاق الدوحة يف عام 2008 بني ائتاليف 8 

و14 آذار إىل تحقيق صيغة للمشاركة يف السلطة تريض ولو بشكل مؤقت 

األطراف املتحاربة، حتى لو فشلت يف معالجة املشاكل املؤسسية الكامنة. 

بعد انتهاء هيمنة دمشق عىل لبنان وانسحاب القوات السورية يف نيسان/

أبريل 2005، اتضحت التغيريات الكبرية التي بدأ يعيشها املجتمع السيايس 

اللبناين يف مرحلة بعد الحرب. أّوالً، ازدادت حّدة االستقطاب الطائفي الذي 

شّكل تحدياً لألسس املنطقية التي أفضت اىل امليثاق الوطني عام 1943 بصفته 

اتفاقاً بني املسلمني واملسيحيني؛ ودعا بعض اللبنانيني إىل توزيٍع ثاليث للسلطة 

)السّنة والشيعة واملسيحيون( ليحل محل التقسيم القائم 50/50 )مسلمون- 

مسيحيون(. ثانياً، تم توحيد العالقات بني األطراف األجنبية واملحلية ماّم 

وضع لبنان يف مهّب الرصاعات الرشق أوسطية. وثالثاً، ظهر حزب الله كقوة 

سياسية رئيسية.

اإلصالح االنتخايب يف املامرسة: لجنة بطرس 
قد يكون إصالح النظام االنتخايب وسيلة للتصدي لتحديات التمثيل املشار إليها 

أعاله. لقد عاىن لبنان طوياًل من الغش االنتخايب الذي ترافق مع قاعدة التمثيل 

باألغلبية البسيطة يف كل دائرة انتخابية )يف بعض األحيان مع معدالت اقرتاع 

منخفضة جداً( ماّم سّهل إعادة تدوير النخب السياسية التي احتكرت شؤون 

جامعاتها الطائفية.

تشّكلت لجنة بطرس يف أواخرعام 2005 يف ظل حكومة فؤاد السنيورة - وقد 

أطلق عليها إسم لجنة بطرس تيّمناً برئيسها وزير الخارجية السابق فؤاد 

بطرس ليك تويص باإلصالحات االنتخابية يف لبنان. اقرتح مرشوع قانون أيار/

مايو 2006 الذي قدمته اللجنة "نظاماً مختلطاً ميزج بني قاعدة الفائز يف أكرب 

عدد من األصوات يف الدوائر االنتخابية الصغرية ليتقرر مصري 51 عضواً من 

أصل 128 يف مجلس النواب وقاعدة النسبية والقوائم االنتخابية يف الدوائر 

االنتخابية الكبرية للنواب املتبقني وعددهم 77. عىل أن تجري االنتخابات يف 

اليوم نفسه عوضاً عن إجرائها بشكل متعاقب خالل أربعة آحاد كام جرت 

العادة سابقاً وذلك لعكس الخيارات السياسية يف مختلف املناطق وضمن 

مختلف الطوائف يف آن معاً بعيداً عن االعتبارات املذهبية أو الجغرافية.

كان عمل لجنة بطرس أحد أكرث األعامل جدية إلصالح النظام االنتخايب يف 

لبنان منذ أعلن دستور العام 1926 أن توزيع املقاعد النيابية باملحاصصة 

مسألة مؤقتة )املادة 95(. يف حني أن اعتامد قاعدة النسبية أو األغلبية كان 

مطلباً متكرراً من قبل املتمردين خالل الحرب األهلية وفيام نص اتفاق 

الطائف الحقاً )الفقرة 2 أ– 5( عىل "قانون انتخاب خال من القيود الطائفية"، 

بقي الوضع عىل حاله. شمل مرشوع القانون أحكاماً تتعلق بالنفقات 

االنتخابية والحمالت اإلعالمية وإدارة االنتخابات ومراقبتها وسّن االقرتاع 

وتوزيع الحصص بني الجنسني.

ولكن بقي هذا املرشوع يف أدراج الحكومة. وقاوم سياسيو املعارضة 

واألغلبية كل املحاوالت ملناقشته يف الهيئات التنفيذية والترشيعية بني 

حزيران/يونيو وكانون األول/ديسمرب من عام 2006. واعتربت املعارضة، أي 

تحالف 8 آذار، أّن الحكومة التي ترتأسها األغلبية من تحالف 14 آذار "غري 

دستورية" ألّن الوزراء الشيعة املؤيدين لحزب الله قد استقالوا. عندئذ تّم 

إغالق مجلس النواب حتى أيار/مايو 2008. أرّص نبيه بري – رئيس مجلس 

النواب التابع لتحالف 8 آذار- عىل أن "الحكومة غري الدستورية" ال يحّق 

لها اقرتاح أي قانون عىل مجلس النواب. يف النهاية، أدخل قانون االنتخابات 

لعام 2008 تحسينات هامشية بسيطة عىل اإلطار القانوين. وشملت هذه 

التحسينات محاوالت لوضع حدود لالنفاق خالل الحمالت االنتخابية وتنظيم 

التغطية اإلعالمية من أجل املساعدة يف خلق بيئة سياسية عادلة وتنافسية 

بعد أن كان املال ووسائل اإلعالم الخاصة قد لعبت أدواراً حاسمة يف 

االنتخابات السابقة.

التخفيف من املعاناة 
يجب أن تسعى املبادئ التي تنّظم إصالح النظام االنتخايب يف لبنان إىل ضامن 

التمثيل العادل لجميع القوى السياسية وإضعاف احتكارات التمثيل الطائفي 

والسامح للنخب الجديدة بالربوز سواء داخل الدوائر الطائفية أو عىل شكل 

حركات متقاطعة بني الطوائف. 

لعّل املفتاح إلعادة الرشعية الشعبية إىل الحياة السياسية يكمن يف تحويل 

النسبية الطائفية إىل النسبية السياسية بحيث تتمثل الحركات والتحالفات 

السياسية املختلفة وفقاً ملستوى التأييد الشعبي. ومن شأن خفض السّن األدىن 

لالقرتاع من 21 إىل 18 سنة تشجيع مشاركة الشباب يف الحياة العاّمة )ومن 

شأنه أن يزيد من نسبة الناخبني من املسلمني(. أّما التدابري األخرى فتشمل 

اعتامد أوراق االقرتاع املوّحدة والحصص عىل الصعيد الجنساين وتشكيل لجنة 

انتخابات مستقلة.
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وسيتمكن الّشتات اللبناين الذي ال يزال يحتفظ بالجنسية اللبنانية من 

التصويت يف السفارات والقنصليات األجنبية. ليس هذا مجرد حق يف املواطنة 

لكنه عىل األرجح، ومن حيث التوازن الطائفي، سيزيد من نسبة الناخبني 

املسيحيني. أخرياً، من شأن وضع قانون لتشكيل مجلس للشيوخ، مع مقاعد 

موزعة نسبياً بني الطوائف، أن يصاحب بشكل تدريجي نزع الطائفية يف 

الربملان كام نص اتفاق الطائف. ويكون مجلس الشيوخ مسؤوالً عن القضايا 

ذات الصلة بسيادة لبنان وغريها من املسائل الهامة التي لطاملا طلبت 

الجامعات الطائفية ضامنات بشأنها. ويف الوقت نفسه، سيتيح للربملان زيادة 

الرتكيز عىل الترشيع والرقابة الحكومية.

الخامتة
بعد أربع سنوات عىل األزمة السياسية يف عام 2008، وبعد االنتخابات 

الترشيعية التي جرت يف عام 2009 وفقاً للقواعد التقليدية، ُيحىك عن إعادة 

النظر يف توصيات لجنة بطرس. لكن من املحتمل أن تستمر معظم النخب 

السياسية يف مقاومة النقاش الجّدي حول اإلصالح وأن تعرقل التطورات 

اإلقليمية التي تؤثر عىل االستقرار السيايس. وأظهرت محاولة اوىل قامت بها 

حكومة نجيب ميقايت يف عام 2011 أن مواقف أبرز القوى السياسية مل تتغرّي 

بشأن إلغاء الطائفية السياسية وسن االقرتاع ومشاركة اللبنانيني املقيمني 

بالخارج يف السياسة ومبدأ التمثيل النسبي.  

إّن التوافقية السياسية يف لبنان ُتحترض. ميكن لعملية إصالح معتدل للنظام 

االنتخايب عىل أساس التمثيل النسبي والالمركزية اإلدارية يف حال اعتامدها 

أن تحافظ عىل النظام عىل املدى القصري من خالل السامح للنخب الجديدة 

والتحالفات الجديدة والخطابات الجديدة بالتطور يف الساحة السياسية. 

مام سيجعل هذا النظام أكرث دميقراطية ورمبا يسمح بتعميق اإلصالحات 

يف املستقبل. ولكن هذا لن يحّل املشاكل السياسية األساسية يف لبنان ولن 

يغرّي ميزان القوى بني الكتل الطائفية الكبرية أو يخلق إجامعاً وطنياً عىل 

الديناميات والخالفات اإلقليمية. وحدها التدابري واملناهج التي تؤدي 

عىل املدى الطويل إىل علمنة امليادين السياسية واالجتامعية وإىل السامح 

بالحصول عىل الجنسية بدل الهوية الطائفية قادرة عىل معالجة هذه املشاكل.

 زياد ماجد هو أستاذ مساعد يف الدراسات الرشق أوسطية يف الجامعة األمريكية يف باريس. 

وهو أيضاً منّسق الشبكة العربية لدراسة الدميقراطية.
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 الّتهجري والعودة واملصالحة 
يف جبل لبنان 

عايدة كنفاين - زهار

خالل الحرب األهلية اللبنانية التي دامت خمسة عرش عاماً، تهّجر ما بني 600 

و800 ألف شخص. يف حاالت التهجري حيث سعى الناس إىل الهروب بسبب 

انعدام األمن ال سّيام عىل خط التامس بني رشق بريوت )املسيحي( وغربها 

)املسلم(، اتخذت العائالت قرارها بالفرار. ولكن يف كثري من الحاالت تًم 

ترحيل الناس بشكل قرسي ألسباب طائفية أو سياسية، إذ سعت امليليشيات 

إىل تقسيم البالد وبشكل منهجي إىل مناطق طائفية. حدث هذا عىل نطاق 

واسع، ويف بعض الحاالت تَم تنفيذه من خالل املذابح: عىل سبيل املثال يف 

عام 1976 يف الكرنتينا، وهو املخيم الذي يسكنه الجئون فلسطينيون وأكراد 

ولبنانيون؛ ويف الدامور، وهي قرية مسيحية يف منطقة الشوف؛ ويف مخيم 

فلسطيني يف تل الزعرت. ارُتكبت املجازر لنرش اإلرهاب ونجحت يف تالحم 

الجامعات الطائفية جغرافياً.

تسّبب الغزو العسكري اإلرسائييل يف آذار/مارس 1978 وحزيران/يونيو 1982 

بنزوح مئات اآلالف من األشخاص من جنوب لبنان إىل بريوت وضواحيها. 

يف أيلول/سبتمرب 1983، أثار انسحاب الجيش اإلرسائييل "حرب الجبل" بني 

القوات اللبنانية املسيحية والقوات الدرزية التابعة للحزب التقدمي االشرتايك 

وحلفائهم. ماّم أّدى إىل مذبحة طالت الدروز واملسيحيني، حيث كان يعيش 

الجناة يف كثري من األحيان يف نفس القرية التي يعيش فيها ضحاياهم. وحصل 

نقل جامعي قرسي للسكان املسيحيني الذين قّدرعددهم بحوايل 160 ألف 

شخص يف مناطق عاليه والشوف وحدها. ُدّمرت وُأحرقت وُنهبت منازل 

ميلكها كل من املسيحيني والدروز وُدّمرت الشعارات الدينية وأماكن العبادة 

وُدّنست املقابر وُهدمت الحقول والبساتني. وتّم ارتكاب املزيد من أعامل 

العنف عىل ممتلكات املسيحيني بعد أن غادروا.

نّص اتفاق الطائف يف عام 1989 عىل وحدة "األرايض والشعب واملؤسسات". 

تحت سلطة امليليشيات، ويف وقت تجزأت فيه األرايض الوطنية عىل أسس 

طائفية مع تطلعات لالنفصال يف بعض املناطق، كان هذا األمر ذات داللة 

رمزية كبرية. من خالل التأكيد عىل "سيادة الدولة اللبنانية عىل كامل 

أراضيها"، منح الطائف جميع اللبنانيني "الحق يف اإلقامة يف أي جزء من 

األرايض تحت حامية القانون" )املادة 1- ه يف الجزء األّول( وحق "اللبنانيني 

املهّجرين يف العودة إىل املكان الذي هّجروا منه" )املادة د يف الجزء الثاين(.

تّم إنشاء وزارة وصندوق للمهجرين يف عام 1992، انطوت واليتهام عىل 

ضامن عودة كافة املهّجرين ودفع التعويضات لهم عند االقتضاء علاًم أن 

مجلس الجنوب هو الذي يدير العودة إىل محافظتي الجنوب والنبطية منذ 

عام 1994.

سياسة العودة الرسمية يف جبل لبنان 
يعترب جبل لبنان، وهو منطقة ريفية يف وسط البالد، مهد الدولة اللبنانية 

الحديثة. شكلت حرب الجبل تجدداً للعنف كجزء من الحرب األهلية بعد 

تاريخ طويل من الرصاع بني املسيحيني والدروز يف املنطقة.

 بعد الحرب، سعت الدولة إىل إرساء الّسالم وإعادة بناء املنطقة التي 

دمرتها املجازر وتسهيل عودة سكان القرى املسيحية. وقعت حادثة يف أيلول/ 

سبتمرب 1991 أّثرت بشكل كبري عىل سياسة العودة الرسمية: عمد شخص 

مسيحي من قرية معارص الشوف التي يسكنها مسيحيون ومسلمون، إىل قتل 

عدد من الدروز بينهم أطفال انتقاماً ملقتل العديد من أفراد عائلته. وأرادت 

السلطات السياسية تجّنب املزيد من أعامل العنف الدورية والثأر بني 

القرويني، وهي مامرسة ال تزال ضمن هيكلية العالقات االجتامعية يف بعض 

املناطق. هذا األمر أقنع وزارة املهجرين بإدراج مبدأ "املصالحة" ضمن سياسة 

العودة الوطنية.

مّيزت سياسة العودة الوطنية بني نوعني من األوضاع يف جبل لبنان. األول، 

عودة املهّجرين إىل القرى التي يقطنها مسيحيون فقط والتي تقع يف املنطقة 

املسيحية- الدرزية، والتي مل تكن حسب الوزارة مرسحاً للمجازر. بدأت 

العودة إىل هذه القرى يف أواخر عام 1992 بدون اللجوء إىل املصالحة. عىل 

سبيل املثال، يف سبع قرى من منطقة الحرف يف محافظة الشوف، عاد السكان 

بعد إقامة عالقات شبه رسمية مع الدروز يف القرى املجاورة من خالل لجان 
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تشكلت لتشجيع سكان القرى الدرزية واملسيحية عىل املشاركة يف طقوس 

العبور عند بعضهم البعض خاصة يف الجنازات. كذلك، كان لكل قرية لجنة 

خاصة بها متثلها يف وزارة املهجرين. وهدفت االجتامعات مع املسؤولني، أي 

الوزير واملدير والخرباء التقنيني، إىل وضع قوائم بأسامء املسيحيني والدروز 

الذين ُدمرت أو ترضرت منازلهم يك يحصلوا عىل تعويضات. أّما الدروز 

الذين احتلوا منازل املسيحيني ألن منازلهم ُدمرت فقد حصلوا عىل تعويضات 

لإلخالء. أصدرت الوزارة مراسيم حول العودة واالجالء الجامعي. 

أما الفئة الثانية فهي القرى الدرزية املسيحية التي ارُتكبت فيها املذابح. 

وقد حددت وزارة املهجرين حواىل عرشين قرية كونها "قرى للمصالحة". 

مّثلت األهايل املسيحيني والدروز لجان فيها تنُوع سيايس وعائيل. وضمن 

هذه العملية، "تشّكلت لجنة مشرتكة مؤلفة من وزارة املهجرين وصندوق 

املهجرين وممثل عن لجنة العائدين )املسيحيني( وممثل عن لجنة املقيمني 

]الدروز[". أسفرت املناقشات حول القضايا النزاعية - املسؤوليات الفردية 

خالل املجازر واالنتهاكات التي طالت املمتلكات والتعويضات – عىل توقيع 

اتفاق مصالحة، وُكّلفت وزارة املهجرين مسؤولية تسوية القضايا املتعلقة 

بانتهاكات امللكية. من شأن هذا االتفاق املوّقع الحؤول دون اللجوء إىل 

املحاكم، إذ إنه يأيت "من دون رشوط أو دعاوى". وقد أثار ذلك مشكلة يف 

الحاالت حيث مل يحصل املستفيدون املستهدفون عىل املدفوعات املنصوص 

عليها يف االتفاقات. ويف التسعينيات، أّدت الخالفات بني رئيس الوزراء السابق 

رفيق الحريري الّذي كانت لديه سلطة عىل الصندوق ووليد جنبالط وزير 

املهجرين إىل تعليق املدفوعات.

إّن ربط املصالحة بإعادة إعامر البنية التحتية والخدمات العاّمة يف القرى 

)عىل سبيل املثال الطرقات واالضاءة وأنابيب املياه( شّكل مشكلة بالنسبة 

للدروز الذين مل يتهجروا. ال تساهم وزارة املهجرين يف إعادة اإلعامر إال بعد 

التوصل إىل اتفاق مصالحة. قال رمزي )اسم مستعار( من قرية عباي، حيث 

مل تتم املصالحة بعد، للمؤلف يف عام 2003: "بدا األمر وكأنه علينا القبول 

باملصالحة من أجل الحصول عىل حقوقنا. هذا يأخذ شكل ضغط مُيارس 

علينا". أعربت زوجته أيضاً عن أسفها لهذه الحالة: "إذا مّتت املصالحة عىل 

هذه األسس، فسوف تكون مؤقتة. يجب أن تقوم عىل أسس عادلة. املصالحة 

ليست مبادلة".

العودة واملصالحة: الجامعة مقابل الفرد 
استند منطق املصالحة للعائدين إىل "املعادلة الطائفية" التي تنفي التمييز بني 

املعتدي والضحية. وتستند املصالحة التقليدية املستوحاة من العادات العربية 

بشكل عام إىل ثالثة عنارص أساسية كّلها كانت غائبة عن املبادرات يف جبل 

لبنان: تحديد هوية املعتدي، االعرتاف بالخطأ، وطلب املعتدي الصفح من 

عائلة الضحية أو ممثلها.

عوضاً عن ذلك، أعطت وزارة املهجرين األولوية للمنطق الطائفي. فسحب 

الشكاوى )بعدد محدود جداً( القضائية التي قدمتها عائالت الضحايا يف وقت 

األحداث اعُتربت خطوة رضورية لتحقيق املصالحة. ووفقاً للوزير السابق 

مروان حامدة )2000-2003(، الدعاوى القانونية "تديم الرصاع" وقد تهدد 

مناخ التنازل. 

لذلك فاملجموعة أي يف هذه الحالة الجامعتان الدرزية واملسيحية وليس 

الفرد، أصبحت نقطة الرتكيز يف املصالحة. مل يفّرق مسؤولو الوزارة بني 

مرتكبي العنف أو ضحاياه. وقال خالد عبد الصمد، املدير السابق لوزارة 

املهجرين، يف مقابلة مع املؤلف مبناسبة التوقيع عىل اتفاق املصالحة يف قرية 

مجداليا يف عام 2000: "لقد ارتكبنا جميعاً األخطاء. علينا أن نعرتف جميعنا 

بأخطائنا، فلنعد إىل أنفسنا ولنغفر لبعضنا البعض". وما ينتج عن هذا املنطق 

الطائفي هو وضع املسؤوليات الفردية جانباً. هذا ال يرتك أي مكان للمغفرة 

التي تشّكل فعاًل شخصياً يف األساس. لذلك فالتعويض الذي دفعته الدولة 

لعائالت الضحايا ليس نتيجة االعرتاف بالخطأ أو باملجني عليه من قبل 

الشخص املسؤول.

مل ميتد املنطق الطائفي إىل جميع عمليات العودة واملصالحة. لقد تّم استخدام 

الوالء الوطني أيضا لتشجيع األهايل عىل املصالحة – موافقة املسيحيني عىل 

العودة وقبول الدروز بعودتهم. أوضح خالد عبد الصمد أّن "القرار الوطني 

الكبري" هو حجة استخدمت لتحقيق هذا الهدف: نحن نقول لألهايل" نحن 

هنا لتطبيق قرار وطني ونحن جميعاً نتحّمل هذه املسؤولية".

ربطت سياسة أخرى املصالحة بعملية إخامد الفتنة ملا فيه "مصلحة الدولة 

العليا"، كام وصفها خالد عبد الصمد. شّكل إخامد الفتنة البند األّول من اتفاق 

املصالحة يف قرية "مبريم" يف أيار/مايو 2002 والذي نّص عىل أن الهدف من 

املصالحة هو "السامح للجميع بايجاد االستقرار والوحدة يف القرية تحت 

شعار الّسلم األهيل". وقال خالد عبد الصمد: "ال ميكننا القول اننا مع هذه 

العودة إىل مجداليا وجدنا حاًل لجميع التناقضات والنزاعات واملشاكل. كال. 

ولكّننا حققنا ما هو يف رأينا أسايس. فقلنا: "لدينا وجهات نظر مختلفة ولكن 

ضمن إطار الّسالم والحوار السلمي. العنف ممنوع". وأشارت السياسة أيضاً 

إىل الحاجة إىل تعزيز التعددية الدينية كمؤسسة وطنية وكركيزة للدستور.

بدا األمر وكأنه علينا القبول باملصالحة 

من أجل الحصول عىل حقوقنا... ذا مّتت 

املصالحة عىل هذه األسس، فسوف 

تكون مؤقتة. يجب أن تقوم عىل أسس 

عادلة. املصالحة ليست مبادلًة”

”
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الخامتة
 لضامن سالمة األهايل الدروز واملسيحيني يف القرى عىل حد سواء، اعتمدت 

وزارة املهجرين شكاًل من أشكال املصالحة املعّدلة مستندة إىل اإلجراءات 

التقليدية لتسوية مشكلة الثأر بطريقة جسدت اإلرادة السياسية إلخامد 

الفتنة وضامن وحدة األرايض والتعددية الدينية. ولكن تّم استبعاد الضحايا 

عن مناقشات وزارة املهجرين. وأّكد حامدة أّن "وجودهم غري رضوري. وهذا 

ليس رشطاً. فمن األسهل الوصول إىل حلول بدونهم. فتارًة تلعب عائالت 

الضحايا دوراً إيجابياً وطوراً دوراً سلبياً ماّم يؤّخر املصالحة". 

حتى لو أن هذه العملية مل ترتك أي مساحة لذكريات الضحايا وشهاداتهم، 

فقد أعربوا عن حاجة قوية للتذكر من أجل تجّنب االنتكاس واستخالص العرب 

من املايض، والبحث عن األسباب التي أّدت إىل الحرب والتفّكك االجتامعي. 

هذه الحاجة واضحة يف القصص التي رسدتها أرس الضحايا والتي تّم جمعها يف 

منطقة الشوف وعاليه. كان رمزي طفاًل عندما فقد والده ووالدته وجدته يف 

املجزرة التي وقعت يف قريته عباي. ووجد صعوبة كبرية يف ترجمة جروحه 

إىل كلامت لكّنه قال إنه من املستحيل أن ينىس وأّن أمله العميق هو أال تتكرر 

الحرب. لقد قام بإسقاط ذاكرته نحو مستقبل سلمي وعلامين وهو املستقبل 

الوحيد الذي يتصوره البنته وابنه.

إّن أبرز فوائد املصالحة بالنسبة إىل املهجرين هي إبطال حلقات االنتقام 

وجعل العودة ممكنة. ولكن يف املامرسة العملية، العودة مرشوطة أيضا 

 بالظروف االقتصادية والنزوح من الريف الذي سبق الحرب اللبنانية 

بفرتة طويلة. 

توجد مفارقة كربى يف عملية املصالحة يف جبل لبنان اذ تعّزز الوالء الوطني 

للبنان فيام تعطي منطقاً طائفياً لهذه املصالحة. وألّن تسوية مرحلة ما بعد 

الحرب قد متيزت بعفو شامل، اتبعت املصالحة يف جبل لبنان هذا املنطق 

مع أن عمليات املصالحة التقليدية ال تفعل ذلك. تبقى املصالحة عىل 

مستوى محيّل طاملا طّبقت القواعد التي وضعتها وزارة املهجرين مع القرى 

التي "تصالحت" "عىل أساس كل حالة عىل حدة. هذه الخصوصية املحلية 

للمصالحة، ومنطق الوساطة والتعويض الذي اعتمدته والعملية بحد ذاتها، 

كّلها أمور انطلقت من هدف معلن هو تسهيل عودة املهجرين وتجّنب 

حلقات االنتقام. ولكن يف نهاية املطاف، العالقات عىل مستوى السلطة هي 

التي قادت مصالحة املهجرين. 

عايدة كنفاين الزهار هي عاملة يف األنرثوبولوجيا يف املركز الوطني للبحوث العلمية، 

Laboratoire d’Anthropologie Sociale- Collège de France, Paris . يشمل 

البحث الذي أجرته حول لبنان املعارص الحوار بني األديان والعلامنية املؤسسية وذكريات 

الحرب األهلية وعمليات املصالحة.
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املحكمة الخاّصة بلبنان 
تعزيز العدالة أو إطالة الّنزاع؟ 

شاندرا ليخا رسيرام

تّم إنشاء املحكمة الخاصة بلبنان لتكون محكمة جنائية مدّولة للتحقيق يف 

اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري يف شباط/فرباير2005 والذي 

اعترب اغتياالً سياسياً، بعد أن أقّر تحقيق دويل أّن القضاء اللبناين يحتاج إىل 

مساعدة دولية مهمة للتحقيق وطلبت قوى 14 آذار التي كانت ترتأس 

الحكومة إنشاء محكمة مدّولة. وقد اعترب أنصارها أّن كونها محكمة مبشاركة 

دولية، قد تؤدي وظيفة رمزية ومثالية هي تعزيز سيادة القانون عىل الصعيد 

املحيل كام هو متوّقع عادًة من املحاكم الدولية واملدّولة. وُيتوقع أن يؤدي 

تعزيز سيادة القانون إىل دعم تغيريات أوسع يف مجال العدالة والبيئة األمنية.

ولكّن محكمة لبنان، عىل غرار العملية االنتقالية من النزاع، فريدة من 

نوعها. فعملها حتى اآلن قد تسّبب بأزمات يف مجلس الوزراء وأّدى إىل تفاقم 

االنقسامات السياسية. بعد عقدين عىل انتهاء الحرب األهلية يف لبنان، هل 

ستسهم املحكمة الخاصة بلبنان يف تحقيق السالم أو ستؤدي إىل تعزيز الرصاع 

يف حال أقّرت أي مالحقات قضائية؟

إنشاء املحكمة الخاصة بلبنان: األهداف واملهمة 
بعد اغتيال الحريري، حّدد مجلس األمن الدويل والية لجنة التحقيق الدولية 

املستقلة يف أبريل/ نيسان 2005. خلصت لجنة التحقيق إىل أّن عملية 

االغتيال نّفذتها مجموعة "منظمة بشكل واسع"، وأشارت إىل أّن بعض األدلة 

توحي بتورط لبناين وسوري. وأحالت األدلة إىل السلطات القضائية اللبنانية 

وأوردت أن مزيداً من التحقيقات ستجريها السلطات القضائية املحلية 

والقوات األمنية.

وأشارت لجنة التحقيق الدولية املستقلة إىل مواطن الضعف يف السلطة 

القضائية اللبنانية. مل تكن السلطة القضائية يف مرحلة ما بعد الحرب عاجزة 

تقنياً عن التعامل مع مثل هذا التحقيق مبفردها وحسب، بل بقيت مسّيسة 

للغاية وحساسة أمام التأثري والنفوذ السوريني، كام أنها أصبحت أداة يف 

يد املوالني لسوريا يف لبنان. وأصبح هذا األمر جلياً بعد أن ذكرت لجنة 

التحقيق الدولية املستقلة أسامء مسؤولني سوريني كونهم مدّبري الجرمية 

املزعومني وأوصت يف آب/أغسطس 2005 باعتقال أربعة ضباط لبنانيني اشُتبه 

بتورطهم. مل يستطع القضاء اللبناين وال حتى حكومة 14 آذار التي تشكلت 

بعد صفقة انتخابية مع حزب الله يف االنتخابات الترشيعية يف أيار/مايو 2005 

فرض محكمة جنائية لبنانية.

 )1636/2006/S( 2006 دعا تقرير أمني عام األمم املتحدة يف 21 آذار/مارس

إىل إنشاء محكمة لبنانية - دولية مختلطة إذا لزم األمر نظراً لالنحياز والفساد 

يف النظام القضايئ املحيل. يف 29 آذار/مارس، دعا قرار مجلس األمن رقم 

1664 األمني العام للتفاوض عىل اتفاق مع الحكومة اللبنانية بهدف إنشاء 

محكمة جنائية مختلطة ملحاكمة األفراد املسؤولني عن اغتيال الحريري 

 ومقتل 22 شخصاً معه– بشكل مبارش أو بالتواطؤ أو باملساهمة أو 

بإصدار األمر.

يعرب منارصو املحكمة الخاصة بلبنان عن أملهم يف رؤيتها تساهم يف بناء 

دولة القانون عىل الصعيد املحيل. عىل سبيل املثال، أعرب املركز الدويل 

للعدالة االنتقالية يف عام 2008 عن أمله يف أن قيام املحكمة بتطبيق املعايري 

الدولية مع مراعاة األصول القانونية واحرتام حقوق املتهمني بشكل عام 

سيسمح بتعزيز سيادة القانون املحيل يف لبنان من خالل مثل واضح. وقد ردد 

هذه الحجج تحالف 14 آذار. 

ويرى البعض أن املحكمة قد تكون مثاالً للعدالة النزيهة يف خالل عملها 

وقد تفيض إىل عدالة خاصة بالجرائم السياسية، وهام أمران نادران يف لبنان. 

يشري مؤيدو هذا املوقف إىل قضية الضباط األربعة اللبنانيني الذين سجنتهم 

 الحكومة اللبنانية ملدة أربع سنوات باسم املحكمة وأفرجت عنهم عندما 

أشار املدعي العام إىل عدم تورطهم وذلك يف أعقاب الكشف عن إفادات 

شهود زائفة.

الوضع القانوين 
الوضع القانوين املحيل: املسائل الدستورية 

وفقاً للدستور اللبناين، كان ال بد من موافقة الربملان عىل إنشاء املحكمة 

الخاصة بلبنان. ولكن، وبسبب معارضة تحالف 8 آذار، مل يصّوت الربملان 

للتصديق عىل االتفاق. بدالً من ذلك، أقّر مجلس األمن الدويل القرار 1757 

يف 30 أيار/مايو 2007 معلناً أّن هذا االتفاق املرفق بالقرار سيدخل حّيز 
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التنفيذ. سعى املجلس إىل تجاوز موافقة الربملان من خالل اللجوء إىل الفصل 

السابع من ميثاق األمم املتحدة ولو مع التأكيدات من الحكومة بأن األغلبية 

يف الربملان أيدت املحكمة‘ إذ إن 72 نائباً من أصل 128 ينتمون إىل تحالف 

14 آذار. بدأت املحكمة الخاصة بلبنان عملها رسمياً يف آذار/مارس 2009 

وقدمت املحكمة االبتدائية أّول مجموعة من لوائح االتهام يف حزيران/يونيو 

.2011

مع ذلك، ويف حني أن تحالف 14 آذار أّيد بشدة املحكمة الخاصة بلبنان، 

اعرتض عليها حزب الله وحلفاؤه من تحالف 8 آذار، ماّم أثار األزمات 

الربملانية والحكومية وأّدى إىل احتجاج شعبي عدايئ لعدة أشهر أمام مكتب 

رئيس الوزراء عندما قام أعضاء الحكومة من الشيعة يف ترشين الثاين/

نوفمرب2006 بتعليق مشاركتهم فيها احتجاجاً عىل قيام الحكومة بتجاهل 

الشلل الربملاين والتوقيع عىل مسودة االتفاق. ال يزال الخرباء يف القانون اليوم 

منقسمني بشأن دستورية املحكمة.

الوضع القانوين الدويل: ما الذي أنشئ تحديدا؟

تظهر طريقة إنشاء املحكمة أّن وضعها القانوين هو أيضا غري واضح عىل 

املستوى الدويل. فعىل الرغم من أّن مجلس النواب مل يقّر إنشاءها، زعم 

قرار مجلس األمن 1757 أّنه يدخل بكل بساطة االتفاق حّيز التنفيذ إلنشاء 

املحكمة الخاصة بلبنان. كان بوسع مجلس األمن إنشاء محكمة متارس 

صالحياتها تحت الفصل الّسابع، كام فعل بشأن املحكمة الجنائية الدولية 

ليوغوسالفيا السابقة ورواندا. ولكّنه مل يفعل ذلك بشأن لبنان. يف الواقع، 

عارضت غالبية 14 آذار مثل هذا االختيار خوفاً من تقويض التزامها بالسيادة 

الوطنية. ال يتمتع املجلس بالصالحية التي تسمح له بإجبار أي دولة عىل 

القبول بواجب معاهدة ما.

يتّم التعامل مع الوضع القانوين الدويل للمحكمة الخاصة بلبنان بطريقة 

مختلفة؛ فكثرياً ما يشار إليها كمحكمة جنائية مدّولة أو هجينة ألنها توّظف 

خليطاً من القضاة واملوظفني املحليني والدوليني، ولديها والية دولية، وتحظى 

بتمويل جزيئ من املجتمع الدويل. يف العادة، تتشارك املحاكم الهجينة يف عدد 

من القواسم املشرتكة: فهي تكون موجودة يف البلد الذي يتعرض ألعامل 

العنف أو حيث وقع النزاع قيد املعالجة، وهي تستخدم قضاة ومحامني 

وموظفني دوليني ومحليني، وتالحق الجرائم الدولية، لكّنها قد تشمل أيضاً 

بعض الجرائم املحلية ضمن اختصاصها. يف البداية، كان للمحكمة الخاصة 

بلبنان بعض من هذه الخصائص: كان من املفرتض أن تطّبق القانون املحيل 

ذات الصلة بجرائم اإلرهاب والقتل املحلية بدالً من جرائم القانون الدويل، 

مثل الجرائم ضد اإلنسانية أو جرائم الحرب؛ وهي تقع خارج لبنان عىل 

مقربة من الهاي وغريها من املحاكم الجنائية الدولية مثل املحكمة الجنائية 

الدولية واملحاكم املتخصصة مثل محكمة يوغوسالفيا سابقاً ومحكمة رواندا. 

صدر حكم يف كانون الثاين/ يناير 2011 عن غرفة االستئناف يف املحكمة 

الخاصة بلبنان مفاده أّنه يجب تفسري القانون اللبناين الداخيل حول اإلرهاب 

مبوازاة التزامات لبنان بالقانون الدويل حول االرهاب، ماّم يعني أن هذه 

املحكمة تطّبق اآلن القانون الدويل خالفاً لألحكام الوجاهية من واليتها. 

أخرياً، وخالفاً لغريها من املحاكم الجنائية املدّولة ورمبا بشكل يتعارض مع 

املعايري الدولية لحقوق اإلنسان، بوسع هذه املحكمة محاكمة املتهمني غيابياً 

إذا رفضوا املثول أو استحال احتجازهم، ومن املرجح أن يكون الحال كذلك.

القرار االتهامي واالنقسامات السياسية
 لقد سعت عدة دول خارجة من الحرب إىل محاكمة األفراد الذين ارتكبوا 

انتهاكات خطرية بحق القانون الدويل، أو أنها لجأت إىل تدابري أخرى مثل 

التدقيق ولجان التحقيق والتعويضات والنصب التذكارية. إّن مالحقة حاالت 

االختفاء يف لبنان أو الجرائم ضد اإلنسانية أو جرائم الحرب أمر مستحيل 

ألن قانون العفو الصادر يف لبنان عام 1991 )القانون 91/94( يشمل جميع 

الجرائم باستثناء االغتيال السيايس. هذه املحكمة تثري الجدل ألّنه تّم تصميمها 

ملعالجة مجموعة محدودة من الجرائم وحسب عىل الرغم من أّن اغتياالت 

كثرية أخرى ارُتكبت خالل الحرب األهلية وبعد انتهائها. بعض منظامت 

املجتمع املدين والنشطاء يف حقوق اإلنسان ينظرون إىل املحكمة عىل أنها 

مسيسة وغري قادرة عىل تقديم الحسابات؛ والبعض ممن يرّوجون لشكل من 

أشكال العدالة االنتقالية أو تصفية الحساب مع املايض ال يؤيدون املحكمة 

بسبب نطاقها املحدود.

شّكلت املحكمة موضوع انقسام سيايس. فمنذ عام 2006، هي سبب الخالف 

الرئييس بني تحالف 14 آذار الذي يريد الكشف عن قتلة رفيق الحريري 

والحكم عليهم و8 آذار الذي يرى أنها تخدم أهداف سعد الحريري، نجل 

رفيق الحريري ووريثه، وأّنها تهدف أساساً إىل عزل سوريا وحزب الله عن 

الساحة الدولية.

ويف حني أّن املسؤولني السوريني املقّربني من بشار األسد كانوا يف طليعة من 

تعّرضوا لالتهامات العالقة حتى عام 2008، أّدى التوتر السيايس الداخيل 

الحاّد وضمنه القتال الّسني - الّشيعي يف شوارع بريوت يف ايار/مايو 2008 إىل 

تكّهنات حول احتامل قيام الحريري بتقديم تسوية سياسية من خالل طلب 

إغالق املحكمة أو إبعاد الحكومة عن املحكمة بدون إغالقها.

يف حزيران/يونيو 2011، اتهمت املحكمة أربعة أشخاص لهم ارتباط بحزب 

الله وأعطي النظام القضايئ اللبناين فرتة 30 يوماً لتنفيذ أوامر القبض. كانت 

ردات الفعل عىل قرار االتهام منقسمة عىل طول الخط السيايس؛ فقد دعا 

سياسيو 14 آذار، بينهم الحريري، حزب الله للتعاون مع املحكمة؛ واّدعى 

زعيم حزب الله حسن نرص الله أن القرار االتهامي ال يضم أي دليل حقيقي 

عىل تورط حزب الله، مطلقاً اتهامات عنيفة ضّد العمالء االرسائيليني 

املزعومني بينهم قوى األمن اللبنانية وأّكد يف متوز/يوليو 2011 أن حزب الله 

"مستعد ملواجهة قضية املحكمة" . 

أصبح التعاون بني القضاء اللبناين واملحكمة الخاصة بلبنان عىل املحك منذ 

تغيري الحكومة يف حزيران/يونيو 2011. دعا حزب الله والتيار الوطني الحر 

بقيادة ميشال عون، وهام عضوان يف حكومة 8 آذار التي يرتأسها نجيب 
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ميقايت، إىل مقاطعة املحكمة الخاصة بلبنان وإىل رفض تجديد واليتها. يف 

ترشين الثاين/نوفمرب 2011، توّصل ميقايت إىل تسوية خاّلقة حيث اتخذ قراراً 

بعدم التأكيد أو حتى التعليق عىل تجديد والية املحكمة الخاصة بلبنان، وقّرر 

االمتثال لقرارات الرشعية الدولية. وجد ترتيباً لدفع حصة لبنان السنوية من 

ميزانية املحكمة الخاصة بلبنان من أموال اللجنة العليا لإلغاثة التابعة ملكتب 

رئاسة الوزراء. ويف آذار/ مارس 2012، تّم تجديد والية املحكمة الخاصة 

بلبنان لثالث سنوات أخرى وفقا لقرار مجلس األمن 1757، بعد تشاور ال 

يذكر مع الحكومة اللبنانية. تبقى االشارة إىل أّن ال يشء ثابت صدر عن لجنة 

التحقيق الدولية أو املحكمة الخاصة بلبنان بعد ست سنوات من الرصاع 

الشديد املحيل والدويل.

الخامتة 
ال تزال املحكمة الخاصة بلبنان مثار جدل ألسباب سياسية وقانونية. يف دولة 

شهدت انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان وحاالت اختفاء واغتياالت أثناء 

الحرب األهلية وبعدها مل تتم مقاضاة سوى القليل من مرتكبيها، يف دولة 

تعاين من ثقافة اإلفالت من العقاب ومن ضعف يف سيادة القانون، مجّرد 

وجود املحكمة الخاصة بلبنان هو نرص "رمزي" قد يساعد عىل تشجيع توسيع 

نطاق املساءلة ومناقشة إرث املايض.  

لكن أثارت املحكمة النزاعات السياسية والقانونية – الداخلية واإلقليمية 

والدولية – بشأن إنشائها ودستوريتها ومكانها بني املحاكم الجنائية املدّولة 

عىل الصعيد العاملي، األمر الذي يعني أن أي تأثري إيجايب عىل اإلفالت من 

العقاب يف لبنان حتى اآلن تّم إسكاته يف أفضل األحوال. يف الوقت نفسه، أّدى 

عمل املحكمة إىل زعزعة االستقرار السيايس وإىل توليد املواقف الربملانية 

العرضية، وإىل انهيار الحكومة.

عىل الرغم من تشابهها السطحي مع آلية رائجة للعدالة االنتقالية أي 

املحكمة الجنائية املدولة، تبقى املحكمة الخاصة بلبنان فريدة من نوعها، 

ومن الواضح أنها ليست مصممة لتمكني العملية االنتقالية التي تتواجه مع 

تركة الحرب األهلية. يف الواقع، مل تسمح املحكمة الخاصة بلبنان بتعزيز 

املصالحة، بل وّلدت حالة من عدم االستقرار السيايس وكل ذلك قبل االنطالق 

الرسمي ألي محاكمة. يبقى أن نرى ما سيحدث متى بدأت املحاكامت إّما 

بحضور املتهمني يف املحاكامت أو بغيابهم. 

شاندرا ليخا رسيرام هي أستاذة قانون يف كلية الدراسات الرشقية واألفريقية يف جامعة 

لندن، أسست وترأست إدارة مركز حقوق اإلنسان يف النزاعات يف جامعة رشق لندن. 

وهي مؤلفة ومحررة للعديد من الكتب واملقاالت الصحفية حول العالقات الدولية 

والقانون الدويل وحقوق اإلنسان والوقاية من الصاعات وبناء الّسالم، مبا يف ذلك 

عوملة العدالة يف الفظائع الجامعية )روتلدج، 5002( والّسالم كوسيلة للحكم )بالغريف 

ماكميالن، 8002(

سعد الحريري )يف الوسط( يصل إىل وسط بريوت إلحياء الذكرى الثالثة 
الغتيال والده، رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، 14 شباط/ فرباير 

Getty Images/AFP/2008  // © مروان نعامين



املصالحة واإلصالح والّصمود: سالم إيجايّب من أجل لبنان // 52

إعادة اإلعامر والّسالم يف لبنان 
الّسياسات االقتصادّية بعد الحرب 

حوار مع سامي عطا الله 

سامي عطا الله هو املدير اّلتنفيذّي للمركز اّللبنايّن للّدراسات

سياسات إعادة بناء االقتصاد يف فرتة ما بعد الحرب 
مل يحقق األداء االقتصادي يف فرتة ما بعد الحرب يف لبنان سوى منو اقتصادي 

متواضع، مبعدل 4.4% عىل مدى السنوات العرشين املاضية. هذا ضعيف 

نسبياً بالنسبة إىل بلد خارج من حرب أهلية دامت 15 عاماً انخفض خاللها 

الناتج املحيل اإلجاميل إىل النصف.

وتختلف معدالت النمو عرب القطاعات االقتصادية: فالخدمات املرصفية 

والعقارات والسياحة تبيل بالًء حسناً نسبياً، يف حني بقيت قطاعات الزراعة 

والصناعة مهملة. أّما خلق فرص العمل فبقي ضعيفاً، وال سيام بالنظر اىل 

تطلعات الشباب اللبناين، ماّم أّدى إىل ارتفاع معدالت الهجرة إىل دول الخليج 

وأوروبا. لبنان بحاجة لتوليد حوايل 17 ألف فرصة عمل سنوياً وهو يخلق 

فعلياً بني 3 و4 آالف فرصة فقط. بلغت نسبة الفقر حوايل 30 باملئة. عىل 

الرغم من التحّسن األويل يف أوائل التسعينيات، ترتاجع البنية التحتية حالياً. 

مل يتّم تزويد كافة املناطق بالكهرباء ملدة 24 ساعة عىل التوايل منذ عشية 

الحرب يف عام 1975-1974.

السياسة النقدية
 كان الهدف من السياسة النقدية بعد الحرب تحقيق استقرار العملة يف لبنان 

وانهاء فرتة التضخم املفرط بني عام 1987 و1993. وبدا هذا املكّون رضورياً 

للتأسيس القتصاد مستدام. لقد حقق لبنان يف البداية نجاحاً كبرياً بتطبيق 

هذه االسرتاتيجية واستطاع جذب رؤوس األموال األجنبية وهي عملية 

دعمها االنتعاش الرسيع للقطاع املرصيف.

اعرتف مهندسو اقتصاد لبنان بعد الحرب األهلية بأهمية االستفادة القصوى 

من الوضع، ثم إّن "قانون الرسية املرصفية" يف لبنان الذي يعطي ضامنات 

شاملة لرسية العميل ضمن تحويل لبنان إىل مالذ للرأساملية. وقامت 

الحكومة أيضاً ببيع سندات الخزينة التي جذبت كثرياً من املستثمرين. كانت 

األموال تأيت من مصادر أجنبية ومن اللبنانيني املقيمني يف الخارج من خالل 

التحويالت املالية لعائالتهم.

لكن ُأنفق الكثري من رأس املال األجنبي عىل االستهالك أكرث منه عىل 

االستثامر. فأّدى ذلك إىل ارتفاع أسعار السلع غري القابلة للتداول وظّن العديد 

من اللبنانيني أنها مربحة - فتح املطاعم، ومصففو الشعر، وكذلك املدارس 

والجامعات. للبنان أيضاً "بنية سوق ضيقة جداً". هو ليس سوقاً "اقتصادياً 

مؤلفاً من قطاع خاص واسع ومفتوح. بل يهيمن عدد قليل من الرشكات عىل 

القطاعات الخاصة بها، ماّم يجعلها غري تنافسية ويؤدي إىل ارتفاع األسعار 

 فتصبح املنافسة الدولية صعبة جداً، وتضعف القدرة الرشائية عند 

املواطنني املقيمني. 

إذاً، يف حني أّن السياسة النقدية يف فرتة ما بعد الحرب رمبا نجحت يف تحقيق 

استقرار العملة وزيادة تدفق رؤوس األموال إىل لبنان، مل تستفد منها إاّل 

أقلّية. وكان لهذا انعكاسات سلبية عىل قطاعات محددة وعىل رفاهية الكثري 

من الناس.

السياسة املالية 
مل تكن السياسة املالية عادلة هي أيضاً، فقد أتت بالفائدة لألغنياء وترضر 

منها الفقراء، فيام مل يكن اإلنفاق العام فّعاالً جداً. بعد الحرب، تّم تخفيض 

رضيبة الدخل من 45 باملئة )أعىل مستوياتها( إىل 10 باملئة وهي تبلغ حالياً 

حوايل 15 باملئة، علاًم أّن القليل من األغنياء اللبنانيني يدفعونها. فنسبة العمل 

للحساب الخاص مرتفعة، ونظراً لقانون الرسية املرصفية، من الصعب جداً 

تقييم نسب عدم الترصيح أو األرباح الحقيقية. يتجنب الكثري من اللبنانيني 

األغنياء الرضيبة عىل اإلرث من خالل إنشاء رشكات قابضة. ولتحفيز الدخل 

العام، رفعت الحكومات الرضائب غري املبارشة - الرضيبة عىل القيمة املضافة، 

والرضيبة عىل السيارات وجوازات السفر - التي متيل إىل الحاق الرضر 

بالفقراء بطريقة غري متناسبة.
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كان اإلنفاق العام عىل مدى السنوات العرشين املاضية مرتفعاً جداً، والبعض 

منه ُأنفق عىل البنية التحتية – الكهرباء واملياه والجسور واالتصاالت السلكية 

والالسلكية. ولكن توجد اختالفات كبرية بني االستثامر يف البنية التحتية التي 

تبّلغ عنها الحكومة والديون العاّمة ذات الصلة. لذلك يبقى السؤال ملعرفة 

أين هو الفارق؟ يف أوائل التسعينيات حصل هدر كبري يف اإلنفاق العام 

وبالدرجة األوىل يف املشاريع االستثامرية: الطرقات التي بلغت كلفتها أضعاف 

الكلفة الحقيقية؛ اإلفراط يف فرض الرسوم عىل جمع النفايات؛ الفضائح يف 

امليناء أو يف االتصاالت السلكية والالسلكية، إلغاء الحكومة للعقود ودفع 

املاليني من التعويضات للرشكات التي تخّص عائالت السياسيني.

املحسوبية واإلدارة العاّمة واملواطنة واملساءلة 
لقد ُأنفق الكثري من املال العام - عىل سبيل املثال يف التعليم والصحة ورواتب 

موظفي القطاع العام. لكن لبنان لديه بريوقراطية متضخمة حيث التوظيف 

كثري بسبب املحسوبية التي تدعم الطائفية. عىل سبيل املثال، لو أردت 

بناء مدرسة جديدة يف بلدة سنّية، ال بد من بناء مدرسة يف بلدة شيعّية أو 

مارونية. ال ُينفق املال وفقاً للحاجة بل للحفاظ عىل التوازن الطائفي - أو يك 

يثبت زعامء الطوائف أنهم يفيدون جامعتهم.

املقصود باملحسوبية هو تقديم املال أو السلع أو الخدمات مقابل الوالء 

السيايس: "صّوتوا لصالحي وستحصلون عىل يشء باملقابل". يصبح موظفو 

القطاع العام أصوالً يف يد السياسيني الذين يوظفونهم؛ يكمن دورهم يف 

توزيع كل أنواع االمتيازات عىل الدوائر االنتخابية الخاصة بالسياسيني. هذه 

العالقات تصبح أكرث أهمية يف السنوات االنتخابية. مل يتّم إصالح اإلدارة 

العاّمة لغياب ما يحّفز السياسيني عىل تغيريها.

كل هذا يفرّس سوء الخدمات يف لبنان. ال وجود للمساءلة: موظفو القطاع 

العام مسؤولون تجاه السياسيني وليس الدولة، وبالتأكيد ليس تجاه املواطنني 

الذين يستفيدون من عالقاتهم مع السياسيني للحصول عىل أبسط الخدمات. 

وفيام يؤدي ذلك إىل تشجيع الناس عىل السعي للوصول إىل الدولة من خالل 

السياسيني، فإّنهم يدفعون الثمن بتخّليهم عن الخيار السيايس.

لقد تفاقمت هذه املشكلة منذ بداية الحرب، ويتضح ذلك من الصناديق 

الكثرية الّتي تّم إنشاؤها. ُوضع صندوق املهجرين يف يد وليد جنبالط، رئيس 

الحزب التقدمي االشرتايك، يف حني أن مجلس اإلمناء واإلعامر كان بيد رئيس 

الوزراء السابق رفيق الحريري. أما قيادة "مجلس الجنوب" فمنحت لرئيس 

مجلس النواب الذي أصبح أشبه باملعّلم املسؤول عن جنوب لبنان. جميع 

القادة يريدون أن يظهروا لناخبيهم أّنهم قادرون عىل التفاوض بشكل جاد 

وصارم مع الطوائف األخرى وانتزاع أكرب قطعة من الحلوى ولكن الكثريين 

منهم يستفيدون أيضاً عىل الصعيد الشخيص. 

إّن الجهود الرامية إىل متهني الخدمة املدنية أو اعتامد قواعد التوظيف عىل 

أساس املباريات هي أيضاً جهود سياسية. عىل جميع األطراف املوافقة عىل 

احرتام اإلدارة العاّمة. وميكن عىل املدى الطويل تحقيق ذلك من خالل 

إصالح النظام االنتخايب للتخفيف من احتكار األحزاب السياسية للسلطة 

وإدخال أحزاب جديدة وبالتايل زيادة املنافسة السياسية. وأظهرت التطورات 

اإليجابية األخرية أن التدقيق يف امليزانية العاّمة خالل العامني املاضيني من قبل 

لجنة املوازنة الربملانية قد يتم تعميقه ماّم يساعد عىل التصدي لعدم الكفاءة 

أو االختالس يف اإلنفاق الحكومي.

اعادة االعامر والّسالم يف لبنان: دور املجتمع الدويل
 إّن تغيري النظام هو يف يد اللبنانيني. بوسع الرشكاء الدوليني التعّمق يف سبل 

التعامل مع املواطنني اللبنانيني بشكل مبارش أكرث. لكن املبادرات الدولية 

الكربى مثل مؤمترات باريس 1 و2 و3 ملساعدة لبنان، والتي تعهدت بتقديم 

مليارات من الدوالرات إىل لبنان لإلصالح االقتصادي، ساعدت يف الواقع عىل 

املصادقة عىل هذا النظام واستدامته. ال يأيت الحل ملشاكل لبنان من استرياد 

األفكار السياسية من أوروبا. لدينا أفكارنا الخاصة ونحن نفهم نظامنا؛ 

فقواعد اللعبة مختلفة يف لبنان.

السؤال الرئييس هو كيف السبيل إلنشاء "كتلة سياسية ناقدة" قادرة عىل قول 

كلمة "كفى". هذا صعب جداً ولكّن الشعب اللبناين حريص ومهتم وميكنه 

املجيء مببادرات مفيدة. توجد اآلن منظمة غري حكومية إلنشاء أماكن عامة 

مثل الحديقة العاّمة يف بريوت املفتوحة حالياً فقط لألجانب. رمبا يكون هذا 

النوع من املبادرات الصغرية أفضل وسيلة لبناء الزخم وخلق رغبة عامة يف 

اإلصالح من أجل محاولة الوصول إىل املستوى الكيل يف لبنان الذي يغرق 

حالياً يف مصالح كثرية ومتعددة.

املجتمع اللبناين مقّسم بشكل عمودي. فزعامء الطوائف هم يف محور قرارات 

املواطنني السياسية مبا يف ذلك اللجوء إىل العنف. عىل الشعب اللبناين أن يثور 

ضد قادته! توجد دعابة يف لبنان مفادها أن ال وجود لربيع عريب هنا بسبب 

وجود سبعة طغاة يجب التمرد ضدهم وليس ديكتاتوراً واحداً، ماّم يجعل 

التنسيق عرب كل هذه الجامعات أصعب بكثري.

لقاء أجراه آرون غريفيث
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القسم الّرابع

تحقيق الّسيادة

مواطنون لبنانيون يرفعون العلم اللبناين خالل تظاهرة دعاًم 
للجيش يف منطقة الدورة يف ضاحية بريوت الّشاملية يف 22 أيار /

 مايو 2012. يعترب الجيش اللبناين رمًزا نادًرا للوحدة الوطنية 
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 خياٌر داخيلٌّ 
؟  أو مصرٌي خارجيٌّ

إعادة تصويب الّنقاش حول ضعف لبنان 
ماري جويل زهار

 غالباً ما ُيعزى عدم االستقرار يف لبنان إىل بيئته الخارجّية وتأّثره بها. واملثري 

لالهتامم هو أّنه قبل انحدار البالد إىل الحرب األهلية، كان يتّم التباهي 

بنموذج تقاسم الّسلطة التوافقية، أي الّنظام الّسيايّس القائم عىل التمثيل 

النسبي للمجموعات االجتامعية الرئيسية يف الحكومة، العتباره تجربة ناجحة 

يف الدميقراطية، ومثاالً تحتذي به املجتمعات األخرى املقّسمة يف صميمها. 

أّما النظرة إىل النزاعات يف لبنان والتي وصفها الصحايف اللبناين والدبلومايس 

والباحث غسان تويني بأّنها "حروب اآلخرين عىل أرض لبنان"، فهي أّن 

اللبنانيني هم ضحايا منطقة نزاع، وال يسعهم سوى التأثر مبوجات الصدمات 

يف املنطقة.

رشح آلّيات الضعف 
ما الذي يفرّس ضعف السياسة اللبنانية؟ هذا األمر يرتبط ارتباطاً وثيقاً 

بخصوصيتني هام يف صلب تركيبة الدولة اللبنانية. فالدولة ضعيفة تجاه 

املجتمع. والدولة هشة إىل حّد أن التأثريات الخارجية تخرتق حدودها 

بسهولة.

يف لبنان، الدولة ضعيفة من حيث تصميمها. لقد ُوضعت موازين القوى 

بني الدولة واملجتمع إلعطاء الجامعات الطائفية القدرة عىل الهيمنة. فنظام 

التوافقية السياسية يف لبنان يستند إىل التمثيل النسبي لجميع الطوائف 

اللبنانية الرئيسية )الجامعات الدينية( يف مؤسسات الدولة. ويعطي نظام 

األحوال الشخصية يف البالد للمحاكم الدينية السلطة الترشيعية والتنفيذية 

عىل األحوال الشخصية التي تخّص أتباعها. عالوة عىل ذلك، وعرب التاريخ، 

اجتازت الديناميات العابرة للحدود العالقات بني الدولة واملجتمع يف لبنان. 

فالنداءات العابرة للحدود- القومية العربية النارصية يف الخمسينيات، 

والقضية الفلسطينية يف السبعينيات، واإلسالمية الشيعية يف األلفية الثالثة – 

ترّدد صداها يف الساحة السياسية اللبنانية.

 إّن ضعف لبنان وهشاشته مّتصالن الواحد باآلخر؛ لقد ُوصف األّول عىل 

أّنه يسّهل ظهور الّثاين. فضعف الدولة ونفاذية املجتمع معاً قد تسّببا 

بإضعاف البالد.

حروب اآلخرين عىل أرض لبنان؟ 
يوجد نوعان من القراءات للتشابك الحاصل بني سياسة لبنان الداخلية 

والديناميات الخارجية. القراءة األوىل واألكرث شيوعاً تبدأ مع البيئة الخارجية. 

فهي تزعم أن مفتاح استقرار نظام تقاسم السلطة يف لبنان يكمن يف قدرة 

األطراف الخارجية ورغبتها يف مامرسة الضغط القرسي عىل الفصائل 

الداخلية. وفقاً لهذا التحليل املمتد عىل قرن ونصف من تاريخ لبنان، استطاع 

الكفيلون الخارجيون تحقيق االستقرار، ولكن فقط عندما اتفقت القوى 

األجنبية املعنية عىل عدم جّر البالد إىل رصاعاتها االقليمية عىل السلطة.

وتبدأ القراءة الثانية من الداخل. فهي ترّكز عىل الطريقة التي تعتمدها 

القوى الداخلية لجّر القوى الخارجية وتوريطها يف "ألعابها". ويشري املثقف 

باسل صلوخ إىل أّن هذه العملية تبدأ عىل أساس الفرضية القائلة بأن 

األطراف املحلية تستخدم األيديولوجيات العابرة للحدود أو تنضّم إىل 

األطراف الخارجية لتعزيز مواقعها ضمن الرصاعات املحلية. إذاً هذه الواقعة 

تنطلق من ضعف الدولة.

لعل أحد أبرز عواقب الدولة الضعيفة هو عدم وجود الرادع املوثوق به. 

فالدول الضعيفة لديها احتكار ضعيف لعملية استخدام القوة. هي ال متلك 

ما يلزم ملنع جامعات الدولة الفرعية من استخدام العنف. هذا هو تاريخ 

الجيش اللبناين الذي يهّدده باستمرار انفجار الوضع الداخيل عىل أسس 

طائفية، مام يجعله غري قادر أو غري راغب يف الوقوف بحزم ومنع الجامعات 

املسلحة من استخدام العنف. يف الحرب األهلية عام 1958، رفضت القوات 

املسلحة اللبنانية )الجيش اللبناين( بقيادة اللواء فؤاد شهاب توريط الجيش 

يف النزاع خوفاً من انفجاره من الداخل. خالل الحرب، وقفت املؤسسة 
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العسكرية اللبنانية عىل الحياد فيام كانت امليليشيات تتقاتل. يف النهاية، 

انشقت بعض وحدات الجيش للقتال إىل جانب اخوانها من الطائفة نفسها. يف 

عام 2008، وقفت القوات املسلحة اللبنانية أيضاً عىل الحياد عندما قام مقاتلو 

8 و14 آذار بنقل خالفاتهم وبشكل عنيف إىل الشوارع. 

الدولة الضعيفة عاجزة عن طأمنة الجامعات الداخلية اىل أنها لو امتثلت 

لقواعد اللعبة، لن تأيت جامعة أخرى وتستغلها. يف نواح كثرية، هذا هو 

املأزق الذي تعاين منه الدولة اللبنانية يف سعيها للتصدي لواقع مفاده أن 

حزب الله ال يزال امليليشيا املسلحة الوحيدة الرشعية يف البلد، إىل جانب 

مجموعات أخرى تخىش أن يستخدم "حزب الله" أسلحته ليس فقط ضد 

إرسائيل بل أيضاً ضّد املعارضني يف الداخل. الدول الضعيفة معّرضة للوقوع 

فريسة املصالح الخاصة فتصبح مصدر تهديد برأي الجامعات التي ال تتفق مع 

توجهات من هم يف السلطة. يف عام 1958، شعرت القوى املناهضة للوضع 

القائم يف البالد أن الرئيس كميل شمعون غري مهتم مبصالح جميع اللبنانيني 

بالتساوي، وبأن قراره االنضامم إىل ائتالف ميثاق بغداد برعاية الواليات 

املتحدة كان محاولة لتوجيه سياسة لبنان الخارجية بطرق من شأنها حامية 

مصالح املسيحيني وإعطائها األسبقية عىل مصالح املسلمني. 

تحمل هذه الحاالت يف طّياتها بذور مشكلة "االلتزام الصادق". فالدولة التي 

تفشل يف الردع ويف طأمنة الشعب ال ميكنها أن تلتزم بحامية املجتمعات 

الوطنية الفرعية بكل مصداقية. فعندما تشعر هذه األخرية بأنها مهددة، 

قد تشعر أن أمامها خيارين: بناء قوتها العسكرية الخاصة، أو الدخول يف 

تحالفات مع قوى أقوى )أي خارجية( قادرة عىل حاميتها. يوفر هذا الخيار 

الثاين نافذة للتوصل إىل فهم بديل لتداخل السياسة اللبنانية الداخلية مع 

البيئة اإلقليمية والدولية.

النقاش حول ضعف لبنان
ال تعاين الفصائل اللبنانية من أصداء األحداث الحاصلة يف املنطقة وحسب. 

فهي تؤثر عىل مصري بلدها ويف التاريخ غالباً ما أثارت أو طلبت التدخل 

األجنبي يف شؤونها الداخلية. خالل الحرب األهلية 1975-1990، سعى 

السياسيون اللبنانيون إىل طلب التدخل من قبل سوريا وإرسائيل. وكان 

الرئيس املاروين اللبناين، سليامن فرنجية، هو من دعا سوريا إلرسال قواتها 

إىل لبنان لتغيري ميزان القوى بني أطراف النزاع يف الحرب، يف وقت كانت فيه 

القوى املؤيدة للوضع القائم )معظمهم من املسيحيني( عىل وشك الهزمية 

يف وجه القوات املناهضة للوضع القائم )معظمهم من املسلمني(. يف أواخر 

السبعينيات، لجأ السياسيون املسيحيون إىل إرسائيل للحصول عىل املساعدة 

العسكرية والدعم السيايس.

هذه النزعة مستمرة حتى يومنا هذا. عندما انتهت الحرب األهلية بتوقيع 

اتفاق الطائف، دعا الزعامء اللبنانيون دمشق مراراً وتكراراً ملساعدتهم يف 

تسوية نزاعاتهم الداخلية. هذا ال ينفي نفوذ سوريا الدويل وتالعبها املتعّمد 

بالسياسة اللبنانية خالل التسعينيات وحتى عام 2005 )وبعده برأي البعض(. 

ولكن املسؤولني السوريني انجّروا إىل مستنقع السياسة الطائفية يف لبنان 

من الداخل، فيام استغل السياسيون اللبنانيون املصلحة السورية يف استقرار 

املنطقة ليك يحققوا ميزة نسبية عىل اآلخر.

بدورها قامت الفصائل اللبنانية املناهضة لسوريا بجّر الغرب للتدخل يف 

السياسة اللبنانية يف التسعينيات، وخاصة الواليات املتحدة وفرنسا. وكانت 

نيتهم واضحة. فقد حاولوا تصحيح موازين القوى الداخلية التي انحرفت 

بسبب جهل الوزن الذي لسوريا وحلفائها يف اتخاذ القرار بشأن تفسري اتفاق 

الطائف وتطبيقه. بعد الحادي عرش من أيلول، تالعب املناهضون لسوريا 

بحنكة مبشاغل وهموم الغرب بشأن النظام السوري يف مكافحة االرهاب 

وذلك يك يسمعوا صوتهم. ويف حني أن من الخطأ االعتقاد بأن اعتامد قرار 

مجلس األمن رقم 1559 يف عام 2004، الهادف إىل محاولة استعادة سيادة 

لبنان وطرد "القوات األجنبية"، كان النتيجة املبارشة لهذه الجهود، كام من 

الخطأ أيضاً إنكار الدور الذي لعبته الفصائل اللبنانية والسياسيون يف زيادة 

تبعية بلدهم للعامل الخارجي.

التطّلع إىل املستقبل
 أين يقودنا هذا كّله؟ ليس تعّرض لبنان النعدام األمن مسألة مصريية تحّدد 

خارج حدوده. هو أيضاً نتيجة لخيارات فعلية اتخذها اللبنانيون يف سعيهم 

وراء حامية داخلية من بعضهم البعض. يكمن جزء كبري من املشكلة يف 

الضعف الشهري للدولة اللبنانية. قد يقول البعض إن هذا الضعف قد صّمم 

للحفاظ عىل قوة الطوائف املحلية املتعددة وحكمها الّذايت، لكّنه تحّول يف 

الواقع إىل مصدر للضعف. من شأن وجود دولة أقوى أن يحمي لبنان من 

تقلبات العامل الخارجي ويخفف من حاجة الجامعات اللبنانية إىل جّر القوى 

الخارجية إىل السياسات املحلية. 

هذه املساهمة مأخوذة من مطبوعة للمؤلفة ماري جويل زهار بعنوان "التدخالت 

الخارجية، تقاسم السلطة وديناميات الصاع، والتعايش يف لبنان" ستصدر عن منشورات 

مايكل كري وآر كنودسن )نارشون(، لبنان: بعد ثورة األرّز، لندن: هريست )متوقع يف 

أيلول/سبتمرب 2102(. 

ماري جويل زهار أستاذة مساعدة يف العلوم السياسية، ومديرة البحوث يف شبكة البحوث 

حول عمليات السالم يف جامعة مونرتيال. كتبت بشكل مكّثف عن سياسة تقاسم السلطة 

يف لبنان.
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الجامعات املسّلحة والّسيادة
أجندات الحرب والّسالم املحلّية واإلقليمّية يف لبنان 

جوزيف باحوت

ليست الفوارق بني األجندات الداخلية والخارجية يف لبنان واضحة متاماً، إذ 

ميتد الغموض إىل الحرب وأسبابها ودينامياتها. هل هي حرب أهلية تعكس 

مطالب املسلمني واليساريني باملشاركة والعدالة االجتامعية عىل التوايل مقابل 

مقاومة املسيحيني أو اليمينيني للتغيري؟ أم هي حرب خارجية تجري عىل 

أرض لبنان: إسقاطات النزاع العريب اإلرسائييّل أو القضية الفلسطينية؟ هذا 

النقاش سيايس بقدر ما هو مفاهيمي، حيث أن خيار التحليل رسعان ما يفّضل 

طرفاً واحداً عىل آخر يف النزاع.

إّن األبعاد الداخلية والخارجية للحرب اللبنانية الطويلة متشابكة جداً، ومن 

الرضوري الفصل بينها عىل ضوء القوى السياسية واملسلحة التي ال تزال فاعلة 

يف البالد.

 وضع اتفاق الطائف حّداً لظاهرة امليليشيات يف لبنان بطرق ›لبنانية‹ 

محددة للغاية. أّوالً، رشوط ترسيح القوات شبه العسكرية وتحويلها مع 

إعطائها أولوية الوصول إىل النظام السيايس، تحققت عىل أرض الواقع من 

خالل قانون العفو. ثانياً، أعطت سوريا حق الوصاية عىل النظام السيايس 

اللبناين. ثالثاً، منح الطائف الجيش اللبناين وظيفة الرشطة الداخلية رشط أن 

"ينّسق" بشكل وثيق مع جهاز األمن والجهاز العسكري يف سوريا، مبا يف ذلك 

مخابراتها املشينة.

سمح الطائف أيضاً بصفة ضمنية لحزب الله باالحتفاظ بسالحه، رشيطة 

أن تستجيب أعامله السرتاتيجية سوريا تجاه الرصاع العريب اإلرسائييل. وقد 

ُمنح هذا االمتياز بسبب احتالل إرسائيل للجنوب، فضاًل عن عالقات حزب 

الله االسرتاتيجية بسوريا وإيران، ورغبة الغرب يف إبقاء سوريا ضمن هذه 

العملية. ظّل هذا املوقف ثابتاً حتى "االنفجار" السيايس يف عام 2005: اغتيال 

رئيس الوزراء رفيق الحريري وانسحاب سوريا من لبنان الحقا.

حزب الله وسوريا 
ميكن اعادة جذور أزمة عام 2005 إىل الحادي عرش من أيلول وإىل التحول 

الذي حصل نتيجة لذلك يف مصالح وسياسة الواليات املتحدة والغرب. بعد 

غزو العراق يف عام 2003، شعرت سوريا بأن الخناق يضيق من حولها بسبب 

الوجود األمرييك املادي والسيايس يف املنطقة. مارست واشنطن ضغوطاً قوية 

عىل القيادة السورية لنزع سالح حزب الله ووقف كل العالقات مع حامس 

- بعبارة أخرى، الخروج عن املدار االيراين. وطالب قرار مجلس األمن رقم 

1559 )2004(، برعاية فرنسا والواليات املتحدة، بانسحاب القوات األجنبية 

من لبنان ونزع سالح جميع امليليشيات وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

أّدى قرار دمشق بالتمسك ›مبحور املقاومة‹ اىل تقويض أي فرصة للتقريب 

بني سوريا وقوى الغرب والخليج العريب. أما اغتيال الحريري فقد أىت ليتّوج 

تصاعد التوتر وأزال الغموض بشأن دور حزب الله كميليشيا لبنانية مسلحة 

باقية ورشعيته الرسمية املزعومة. وبدأ نقاش حاّد حول سالحه واسرتاتيجية 

لبنان الدفاعية الوطنية، مام أدى إىل مناقشات حول "لبننة" حزب الله.

يجري هذا النقاش خارج لبنان - يف إيران وإرسائيل وسوريا واملجتمع الدويل 

- وضمن هيكلية السلطة الجديدة يف مرحلة ما بعد الحريري. بعد عام 2005، 

أصبحت أغلبية الحكومة اللبنانية يف يد ائتالف من املوالني للغرب من السّنة 

واملسيحيني الذين واجهوا معارضة أقلية من املسيحيني والشيعة تحت سيطرة 

حزب الله. حاولت هيكلية االدارة الجديدة هذه بناء رشعية تقوم عىل سيادة 

الدولة وطرد القوات السورية. لذلك، يجري قسم من النقاش حول حزب الله 

وسالحه ضمن سياق مختلف حالياً، حيث الهدف هو بناء لبنان مستقل مع 

احتكار القوة من قبل الدولة، عىل أن يسًلمها حزب الله أسلحته ويصبح جزءاً 

ال يتجزأ من اسرتاتيجية الدفاع الوطنية. 

تساور حزب الله شكوك بأن هذا الخطاب الجديد قد ُوضع لحمله عىل نزع 

سالحه ومنح الغرب وإرسائيل ميزة تفاضلية، كوسيلة لوقف حركة املقاومة 

يف منطقة الرشق األوسط – بالنسبة إىل حامس، والقضية الفلسطينية بشكل 

عام والعراق. استمر حزب الله يف رفضه تسليم سالحه. أدت حرب متوز 

2006 إىل إعادة النظر يف هذا النقاش: أرادت إرسائيل نزع سالح حزب الله 

بالقوة، فيام نجح حزب الله يف الكشف عن أوراقه كحركة مقاومة. واليوم، 

تأيت األزمة السورية ببعد آخر جديد: هل سيضطر حزب الله للتخيل عن 

أسلحته إذا سقط نظام األسد يف دمشق؟ 
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لعل السؤال األكرث إلحاحاً اليوم بالنسبة إىل سوريا وحزب الله هو معرفة 

ما الذي سيحل بسوريا. يجب أن يستعد حزب الله لثالث نتائج محتملة: 1( 

وقوع سوريا يف حرب أهلية طويلة األمد، 2( يبقى النظام قامئاً ولكن ضعيف 

ومقّيد بشدة، أو 3( يسقط النظام ويحل محله نظام آخر أكرث عداًء لحزب 

الله و إيران. يدرك حزب الله متاماً أن نقل األسلحة عرب سوريا من إيران 

سيكون محّظراً يف أحسن األحوال أو سيكون مستحياًل. نجهل كيف سيتعامل 

حزب الله مع هذا املوقف عسكرياً عىل املدى الطويل، ولكن ميلك مخزوناً 

من األسلحة يكفي لتحّمل حرب عصابات طويلة األمد مع إرسائيل، عىل 

سبيل املثال.

لكن حزب الله هو أكرث من جناح عسكري. صحيح أّنه محروم من تحالف 

إقليمي لكّنه ما زال يتمتع ببعض املزايا املحلية عىل خصومه اللبنانيني من 

حيث عدد سكانه والدعم الشعبي واللحمة التي يتمتع بها. وهو قادر أيضاً 

عىل حشد تحالفات مع طوائف لبنانية أخرى تخىش التفّوق السّني يف كل من 

لبنان وسوريا. يف حني أن هذه املزايا قابلة للتغيري ومعّرضة للضعف مع مرور 

الوقت، فهي تعطي حزب الله فرصة اللتقاط انفاسه قبل إيجاد اسرتاتيجيات 

بديلة وانتظار ظروف إقليمية مؤاتية أخرى. 

لبننة حزب الله؟
انضم حزب الله إىل األسد يف وصفه لالنتفاضة يف سوريا بأنها مؤامرة خارجية 

لفصل سوريا عن املحور اإليراين. وقد يؤدي التامدي يف هذا التحليل إىل 

تقويض شعبية حزب الله املحلية يف وقت ما. تعتمد مصداقية حزب الله إىل 

حد كبريعىل الدعم الذي يوفره للمحرومني يف نضالهم ضد الظلم. لقد رّحب 

بالثورات يف مرص وتونس، وال ميكنه االستمرار اذا امتنع عن شجب محنة 

الشعب الذي يعاين يف سوريا.

سيضطر حزب الله أيضاً لالعتامد وبشكل متزايد عىل املوارد من داخل لبنان، 

مع الرتكيز أكرث عىل القضايا الداخلية، من اقتصاد وعدالة وتنمية، وبدرجة 

أقل عىل الخارج. حتى اآلن ال يزال سجل حزب الله يف هذه القضايا ضعيفاً 

جداً. ال يتمتع حزب الله بالخربة واملهارات الكافية إلدارة السياسة الداخلية، 

كام أنه ليس متآلفا جداً مع القيود االجتامعية والسياسية الداخلية املتحركة، 

مثل الطائفية وتقاسم السلطة.

إىل أّي مدى سينجح حزب الله يف التحول إىل مشارك سيايس مستقل يف حال 

سقط النظام السوري، ويف حال عقدت )أو عندما تعقد( إيران صفقة مع 

الغرب؟ يرى البعض أّن حزب الله من صنيع سوريا وإيران ومصالحهام يف 

لبنان. هذا األمر صحيح جزئياً: فقد تم تأسيس حزب الله نتيجة للهندسة 

السياسية السورية واإليرانية يف لبنان بعد الثورة اإليرانية. ولكنه أيضاً نتاج 

واقع شيعي متجًذر يف لبنان. لدى حزب الله ما يكفي من "الجينات اللبنانية" 

ليك يكون مستقاًل نسبياً عن سوريا، وبدرجة أقل عن وإيران بسبب الروابط 

الدينية والعقائدية. وهو واٍع متاما لقاعدته االنتخابية، ويدرك أن عليه 

االهتامم بجامعته، وبالتايل هو عىل استعداد ليكون العباً سياسياً لبنانياً أكرث 

"نقاوة". 

لقد تم التوصل إىل بعض االتفاقات بني حزب الله والجامعة املسيحية 

العونية، فضاًل عن تحالفات أقامها مع أجزاء من جامعات طائفية أخرى. 

ولكن، طاملا بقيت االعتبارات الطائفية مهيمنة وظلت الطوائف ترًكز عىل 

 األمن والحفاظ عىل الذات، سيكون من الصعب عىل حزب الله االبتعاد 

عن جامعته. 

القوى السياسية السنّية واملسيحية
بدأ االستقطاب املتنامي بني الطائفتني الشيعية والسنية يشّكل خطراً عىل 

سيادة الدولة. ويرتبط ذلك مبنافسة دامئة إمنا ضمنية بني الطائفتني. وقد 

انطلقت الرشارة يف التسعينيات ويومها تحّكمت بها سوريا. منذ انسحاب 

سوريا يف عام 2005 أصبحت املنافسة مفتوحة وعنيفة يف بعض األحيان. كام 

أنها اتخذت منعطفاً أكرب وأكرث دراماتيكية مع األحداث الجارية يف سوريا. إذا 

تغرّي النظام يف دمشق من علوي إىل سّني، سيشعر سّنة لبنان بجرأة أكرب يف 

مواجهة حزب الله. سيرتاجع الخوف من قوة حزب الله وأسلحته، مام سيمنح 

السياسيني السّنة املتطرفني الزخم لالنتقال إىل الهجوم.

منذ عام 2005، حاول سعد الحريري، رئيس تيار املستقبل السني "املعتدل" 

حشد الجامعة السنية باللجوء إىل خطاب إسالمي أكرث راديكالية. ولكن، أصبح 

العديد من اللبنانيني السّنة أكرث تطرفاً مام توقع تيار املستقبل، وبالتايل لن 

يتعرض حزب الحريري إىل التهميش لصالح قوى أكرث تطرفاً وحسب، بل لن 

يتمكن من الرتاجع عن التطرف خوفاً من أن يصبح "عارياً" سياسياً. 

قّدم الطائف للمسيحيني فرصة لعب دور باين الجسور والوسيط بني الطوائف 

املسلمة. ولكن خالل فرتة الوصاية السورية مل تعد الجامعات املسيحية 

تبايل من الناحية السياسية، وبعد عام 2005 انقسموا يف والئهم للطائفتني 

املسلمتني: انضم ميشال عون وأنصاره إىل الشيعة، وسمري جعجع إىل السّنة. 

اليوم، يقوم املسيحيون بتغذية االنقسام بني املسلمني. وميكن أن تعزى 

سلطتهم السياسية املتضائلة يف جزء منها إىل الحرب األهلية واتفاق الطائف، 

ولكن أيضاً إىل وقوفهم يف صف القوى املسلمة املتحاربة. وعند النظر إىل 

القوى املوجودة حالياً داخل املجتمع املسيحي ليس ما يوحي بأن مثل هذا 

االستقطاب سوف يتغرّي يف املستقبل املنظور.

الجيش اللبناين
 بعد الحرب، وخاصة منذ عام 2005، أصبحت استقاللية الجيش اللبناين 

مقّيدة بسبب ثالثة عوامل رئيسية. أوالً، هيكليته "اللبنانية" تعني أن عليه أن 

يأخذ يف االعتبار التوازن بني القوى السياسية والطوائف. ما يشار إليه "باألمن 

التوافقي" يف لبنان - وهو شعار شبه رسمي- هو يف الواقع مشكلة كبرية. 

ليس الجيش فوق القوى السياسية أو القوات املسلحة األخرى يف البالد، 

ولكّنه يعتمد عىل التوافق يف ما بينها. عندما يغيب التوافق، يصبح الجيش إّما 

مشلوالً أو مهدداً باالنهيار من الداخل، كام حدث عدة مرات خالل الحرب.

ثانياً، وحتى بعد االنسحاب السوري عام 2005، يبقى الجيش مرتبطاً بالقيادة 

العسكرية السورية نتيجة ملعاهدات واتفاقات مختلفة، من خالل العالقات 
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الشخصية بني بعض كبار الضباط، وبسبب دور األجهزة األمنية. التنسيق مع 

هيكلية األمن العسكري السوري واضح جداً يف املناطق الحدودية مع سوريا، 

حيث من الواضح أن الجيش اللبناين ال يستطيع أن يتخذ اإلجراءات التي قد 

تؤدي إىل معاداة دمشق - عىل سبيل املثال، شّل عمل لجنة ترسيم الحدود 

برعاية االتحاد األورويب منذ عام 2007. ثالثاً، يعتمد الجيش عىل العالقات 

مع الجهات املانحة الغربية، مثل الواليات املتحدة وفرنسا، من خالل التمويل 

واملعدات والتدريب.

لذا، فالجيش اللبناين هو انعكاس حقيقي لسياسة لبنان، وبسبب حق النقض 

املتبادل بني القوى السياسية املحلية، ميكنه التحرك فقط ضمن الهامش الضيق 

املسموح به توافقيا. يف أيار/مايو 2008، عىل سبيل املثال، عندما اقتحمت 

امليليشيات املوالية لسوريا وحزب الله غرب بريوت، مل يكن الجيش ينوي 

أو حتى قادراً عىل التدخل، ألن أي ردة فعل كانت ستؤدي إىل انقسامات 

 داخلية، مع اصطفاف الوحدات الفردية طائفياً وتجريد القيادة العسكرية 

من سلطتها. 

ال يستطيع الجيش التدخل ملنع وقوع الحوادث. ميكنه إصالح األرضار يف 

بعض الحاالت، رشيطة الحصول عىل موافقة القوى السياسية. إذا رفضت 

القوى السياسية هذا التدخل بشكل جذري، سيتعرض الجيش لضغوط شديدة 

من جديد. يف الحقيقة، بترصفه هذا، الجيش هو أشبه بقوة لحفظ السالم. 

باستثناء بعض الحاالت املعزولة، هذه القيود منعت الجيش من الترصف 

كسائر الجيوش العربية األخرى التي تتمتع بشهية سياسية واضحة.

الحوار والهوّية والّسيادة 
سيظل األثر اإليجايب للحوار الوطني حول االسرتاتيجية الدفاعية الوطنية يف 

لبنان – هو يف الواقع منتدى ملناقشة سالح حزب الله - بعيد املنال ما دامت 

سوريا غري مستقرة. يراهن حزب الله عىل بقاء النظام السوري يف نهاية 

املطاف عىل حاله وأّن أحداً يف لبنان لن يتمكن من تحّدي مكانته. ويراهن 

تحالف 14 آذار عىل أن النظام السوري سينهار يف غضون أشهر قليلة، فال 

يبقى لحزب الله سوى خيار واحد هو التفاوض عىل مخرج مرّشف: نزع 

سالحه مقابل حصوله عىل وقع رشعي ضمن النظام السيايس. كال املعسكران 

 يراهنان عىل الفوز يف لعبة محصلتها صفر. قد تطول الحرب يف سوريا 

وتكون ودامية جداً. من املستبعد جداً حصول تغيري يف امليزان الحايل ولكن 

سواء كانت النتيجة هذا أو ذاك، سيقتنع كال الطرفني برضورة الجلوس إىل 

طاولة املفاوضات.

شهدت مسألة الهوية اللبنانية - وهي مفهوم واسع جداً - تحديات كثرية 

منذ عام 2005، وهي تتخذ اآلن منحى دراماتيكياً جداً يف ضوء الثورات 

السورية والعربية الحالية. لقد أعاد الربيع العريب إىل الطاولة مسألة األقليات 

والتعريف الذايت والهوية والقومية العربية، ومكان اإلسالم يف املجتمع - 

وهي قضايا بقيت متجّمدة يف العامل العريب عىل مدى عقود. هذا األمر يطرح 

تحديات كبرية بالنسبة إىل الهوية اللبنانية - فبناء التوافق الداخيل والتالحم 

والّسالم والتعايش والرتتيبات االجتامعية السياسية بني الطوائف هي 

قضايا يصعب التصدي لها. من الصعب أن نتصور بناء روابط وتحالفات بني 

الطوائف فيام تعاين هذه األخرية من الضغوطات وفيام األحزاب السياسية 

تناضل من أجل البقاء. 

بالنسبة إىل املجتمع الدويل، الحفاظ عىل التواصل مع حزب الله أمر مهم 

جداً. لقد أبلت أوروبا بالًء حسناً إلبقاء القنوات مفتوحة وعدم وضع حزب 

الله عىل قامئة املنظامت االرهابية املحظورة، كام فعلت الواليات املتحدة. 

حزب الله منظمة منطقية جداً ومتعددة األوجه. هو ليس مجرد ميليشيا أو 

قوة مسلحة، أو مرآة إليران أو عمياًل سورياً. هو ميثل طائفة لبنانية مهمة 

تشعر بالحرمان وتبحث عن مكانها ضمن النظام اللبناين. كام أن لديه قدرة 

عىل "إفساد" األمور وإلحاق الرضر بعملية البناء السيايس إذا مل يكن جزءاً 

 منه. يجب أن تؤخذ كل هذه العوامل يف االعتبار عند التعاطي مع حزب 

الله. قد يبدو الحوار يف بعض األحيان عىل يشء من الخبث وقد ال يفيض 

برسعة إىل نتيجة، لكن من املهم أن نستمر يف الكالم، عىل األقل لإلبقاء عىل 

خيوط التواصل.

جوزيف باحوت هو أستاذ متخصص يف السياسات الرشق أوسطية يف كلية العلوم السياسية 

يف باريس وباحث يف األكادميية الدبلوماسية الدولية. 
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الّتدخل الخارجّي الّسلبّي 
والّسالم يف لبنان 

هل هي مسألة سلطٍة؟ 
مايكل كري

لطاملا اصطدم البحث عن السالم واالستقرار يف لبنان بغياب الدعم االيجايب 

الكايف من الخارج لتنفيذ نظام تقاسم السلطة.

ال بد من وجود "وحدة الهدف" بني هؤالء الذين يتدخلون يف العملية 

السياسية يف لبنان - مع وجود نية واضحة لدعم ترتيبات تقاسم السلطة فيه 

وتشجيع التعايش السلمي الدائم بني الطوائف باعتباره الهدف األول واألخري 

- ملساعدة هذا املجتمع املنقسم بشدة عىل التحرر من حلقة العنف نفسها 

التي أدت إىل الحرب األهلية يف عام 1975.

االستقالل
يبقى لبنان غري موّحد. أنشأ امليثاق الوطني يف عام 1943 – وهو ترتيب غري 

خطي لتقاسم السلطة بني النخبة املارونية املسيحية املهيمنة والنخبة املسلمة 

السنية اللتني ساعدتا عىل تحقيق االستقالل - دولة لبنان عىل التصدعات التي 

خًلفها االنتداب الفرنيس.

حظي لبنان بأول دستور له يف عام 1926، هذه الوثيقة التي اعرتفت 

باالنقسامات السياسية والثقافية وقامت بإعطائها صبغتها املؤسساتية، 

فاستوعبت الجامعات العرقّية يف لبنان من خالل ضامن مكان لها يف الحكومة. 

ولكن لبنان مل يكن غريباً عن ترتيبات التوافقية السياسية، حيث أن دستوره 

ُبني عىل نظام تقاسم السلطة املعروف باسم النظام العضوي. هذا اإلطار 

الحكومي الذي تم اقراره يف عام 1861، منح املسيحيني والدروز الحكم 

الذايت عىل جبل لبنان يف ظل النظام العثامين. لذلك، تعود جذور منطق 

امليثاق الوطني إىل تاريخ جبل لبنان الطويل وثقافة تقاسم السلطة. ولكن 

االنقسامات داخل الجامعات الطائفية ويف ما بينها حول طبيعة الدولة أتت 

نتيجة لتفكك االمرباطورية العثامنية وانشقاق لبنان يف وقت الحق عن 

سوريا. ولتنظيم هذه االنقسامات، استند امليثاق الوطني إىل نفي تطّلعني 

وطنيني متناقضني: القوميون العرب، الذين كانوا يف الغالب من السّنة، وضعوا 

جانباً رغبتهم يف أن يكونوا جزءاً من دولة سوريا الكربى؛ القوميون اللبنانيون، 

الذين كانوا يف الغالب موارنة، وضعوا جانباً رغبتهم يف انشاء دولة مسيحية 

أصغر ذات توجه غريب. 

 مبوجب امليثاق الوطني الذي ُبني عىل دستور عام 1926، توىّل املوارنة 

منصب رئاسة الجمهورية، والسّنة رئاسة الوزراء، والشيعة منصباً "أقل نفوذاً" 

 وهو رئاسة مجلس النواب، حيث نسبة التمثيل املسيحي هي 6 

مقابل 5 للمسلمني. 

كانت العملية السياسية التي أدت إىل االستقالل نتاج املنافسة الخارجية 

عىل النفوذ يف الرشق األوسط خالل الحرب العاملية الثانية. تحت ضغط 

من حلفائها الربيطانيني، وفت "فرنسا الحرة" بالتزامها كدولة منتدبة عىل 

مضض وأعطت لبنان استقالله. ومذاك، أصبح التنافس الخارجي عىل النفوذ 

يف لبنان من الخصائص التي حددت سياسته، إىل حّد أصبح لبنان ذات أهمية 

اسرتاتيجية يف الرصاع العريب اإلرسائييل بعد العام 1967، والحرب الباردة، 

والرصاع ما بعد الحرب الباردة عىل الرشق األوسط – وبخاصة مع إرصار 

الواليات املتحدة عىل مقاومة صعود نجم ايران الثورية.

الحرب األهلية
 تّم حل الرصاع القومي عىل الدولة اللبنانية الذي كان قامئاً قبل الحرب 

األهلية من خالل اتفاق الطائف يف عام 1989، الذي وضع نهاية لخمسة 

عرش عاماً من العنف مع قبول جميع الطوائف مببدأ تقاسم السلطة. إال أن 

لبنان يبقى منقساًم اليوم: فحركة 14 آذار التي تدعمها الواليات املتحدة 

والسعودية والتي تتألف من الفصائل السنية واملوارنة، هي متحالفة مع 

الغرب؛ يف حني أن حلف 8 آذار املؤلف من الشيعة واملوارنة هو جزء من 

محور إيران- سوريا - حزب الله.
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نشأ امليثاق الوطني عىل أساس الحياد يف السياسة الخارجية - أصبح لبنان 

دولة غربية التوجه مع وجه عريب. ونجحت املسألة إىل حد ما عندما مل تكن 

مُتارس الضغوط الخارجية عىل اللبنانيني التخاذ طرف يف الرصاع العريب - 

اإلرسائييل أو الحرب الباردة. انطلقت رشارة الحرب األهلية يف لبنان عام 

1958، عندما اتخذ الرئيس كميل شمعون قراراً بجعل الدولة يف صف الغرب، 

وذلك يف خضّم الحركة القومية العربية بقيادة الرئيس املرصي جامل عبد 

النارص، التي بلغت ذروتها مع تشكيل الجمهورية العربية املتحدة التي ضمت 

مرص وسوريا )1958-1961( والتي كان عمرها قصرياً. ساعد تدخل الواليات 

املتحدة يف استعادة امليثاق الوطني، ونجا لبنان الدولة مع قيام الرئيس فؤاد 

شهاب بالتفاوض عىل استقالله عن الجمهورية العربية املتحدة فيام حافظ 

عىل عالقاته الجيدة معها. لكن تلك الحادثة جعلت لبنان ضعيفاً وعرضة 

للقوى الخارجية املزعزعة لالستقرار.

صحيح أن لبنان متتع بفرتة من االزدهار االقتصادي يف الخمسينيات 

والستينيات، لكن فشلت الحكومة يف تحديث سياستها أو تعديل ترتيبات 

تقاسم السلطة ملواجهة الضغوط الداخلية املتصاعدة إلجراء صالح الدستوري. 

ولكن محركاً خارجياً أّدى إىل انهيار االتفاق ومعه دولة لبنان.

يف أعقاب الحرب العربية اإلرسائيلية عام 1967، أدى وجود مقاتيل منظمة 

التحرير الفلسطينية يف لبنان إىل تفاقم التوترات داخل الحكومة. أراد الوزراء 

املسلمون أن ُينظر إليهم كداعمني للقضية الفلسطينية يف لبنان. يف املقابل، مل 

يشأ الزعامء املسيحيون رؤية منظمة التحرير الفلسطينية تعزز قضيتها عىل 

حساب لبنان، وال استفزاز إرسائيل لالنتقام من لبنان.

سعى اتفاق القاهرة عام 1969 بني لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية، 

وبوساطة من عبد النارص، إىل تنظيم وجود منظمة التحرير الفلسطينية يف 

لبنان. يف الحقيقة، عكس ذلك تآكاًل كبريا يف السيادة اللبنانية حيث اعرتف 

ورّشع وجود قاعدة نفوذ ملنظمة التحرير الفلسطينية يف بريوت. بعد أن طرد 

العاهل االردين امللك حسني الفدائيني الفلسطينيني من األردن يف عام 1970-

1971، أصبح جنوب لبنان خط املواجهة يف نضال منظمة التحرير الفلسطينية 

ضد إرسائيل، وبحلول أوائل السبعينيات أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية 

 ،)LNM( تعمل فعليا "كدولة داخل الدولة". قامت الحركة الوطنية اللبنانية

وهي ائتالف من جامعات املعارضة اليسارية، مبضافرة جهودها مع منظمة 

التحرير الفلسطينية التي شّكل وجودها اختباراً للميثاق الوطني إىل حد 

انهياره، فاندلعت الحرب االهلية يف عام 1975.

محاوالت إلنهاء الحرب األهلية 
إّن التعديالت التي أدخلت عىل صيغة تقاسم السلطة يف عامي 1926 و1943 

والتي أنهت الحرب األهلية يف لبنان يف العام 1989 كجزء من اتفاق الطائف، 

تفاوضت حولها النخب اللبنانية بشكل واسع يف عام 1976، مبوجب اتفاق 

سالم برعاية سوريا ُعرف بالوثيقة الدستورية. وأمام الهزمية يف وجه تحالف 

منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية، دعت القيادات 

املسيحية سوريا للتدخل عسكرياً من اجل انقاذ نفسها وإنقاذ املوقف البارز 

الذي ضمنه لها امليثاق الوطني. اختلف الرئيس السوري حافظ االسد مع 

مؤيديه السوفيات، فيام تقاربت مصالح الواليات املتحدة وإرسائيل وسوريا يف 

لبنان بشكل مؤقت. 

رأى وزير الخارجية األمرييك هرني كيسنجر يف انهيار لبنان فرصة لشن حرب 

باردة. فقد سعى إىل ضّم سوريا إىل دائرة النفوذ الغريب فيام كانت ترتسم 

معامل السالم بني مرص وإرسائيل، ويف وقت كانت تسعى كل من إرسائيل 

وسوريا اىل الحّد من نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية يف لبنان. توسطت 

الواليات املتحدة اتفاقاً غري رسمي مبوجبه تتدخل سوريا عسكرياً يف لبنان 

ملنع انهيار املسيحيني من خالل سيطرتها عىل منظمة التحرير الفلسطينية، 

بدون إثارة ردة فعل عسكرية إرسائيلية.

اتفقت النخب املسيحية واملسلمة يف لبنان عىل أن تؤول بعض من 

الصالحيات التنفيذية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية املاروين إىل مجلس 

الوزراء، مع توزيع املقاعد النيابية بالتساوي بني املسيحيني واملسلمني، إلنهاء 

نسبة ال 6:5 بني املسيحيني واملسلمني. رفض الزعيم الدرزي اللبناين كامل 

جنبالط االتفاق ألنه مل يقدم له فرصة الوصول إىل منصب رفيع، وكذلك 

فعلت الشخصيات اليسارية، والعلامنية، والقومية العربية التي دعت إىل 

الغاء الطائفية وإقامة حكم األغلبية.

حظي احتالل سوريا للبنان بالرشعية الدولية، ومل يوصل االنفراج يف العالقات 

بني كيسنجر واألسد إىل نتيجة، واستمرت الحرب. ولكن الواليات املتحدة 

كانت قد خلقت سابقة عن طريق املوافقة عىل حل سوري للرصاع يف لبنان، 

فيام عزز األسد املطالبة بحقوق سوريا عىل لبنان الذي سعى إىل السيطرة 

عليه جنباً إىل جنب مع منظمة التحرير الفلسطينية ضمن الرصاع العريب 

اإلرسائييل. 

أّما "املبادرة" التالية التي اتخذتها الواليات املتحدة إلنهاء الحرب، فقد متثلت 

باتفاق 17 أيار/مايو 1983، وهو اتفاق لبناين- إرسائييل بوساطة أمريكية شعر 

الرئيس امني الجميل أنه مجرب عىل التفاوض عليه ضمن الجهود الستعادة 

سيادة لبنان ودعم حكومته. انسحبت إرسائيل وسوريا معاً إىل مواقع معينة 

يف لبنان، وقامت الحكومة اللبنانية بتطبيع العالقات مع إرسائيل.

يف العام الذي سبق، وبدعم من زعيم ميليشيا القوات اللبنانية بشري الجمّيل، 

أطلق وزير الدفاع اإلرسائييل ارييل شارون خططاً إلخراج منظمة التحرير 

الفلسطينية عسكرياً من بريوت، من خالل غزو لبنان. هزمت إرسائيل القوات 

السورية يف طريقها إىل العاصمة التي حارصها جيشها يف وقت الحق. يف 

آب/أغسطس 1982، تّم إجالء منظمة التحرير الفلسطينية من بريوت عن 

طريق البحر، وهي عملية أرشفت عليها قوة حفظ السالم متعددة الجنسيات 

التي شملت الوحدات األمريكية والفرنسية. ولكن فشل التوافق بني الجمّيل 

وشارون عندما اغتيل الجمّيل يف الشهر التايل. فقام االتحاد السوفيايت باعادة 

تسليح سوريا التي أعادت بدورها تسليح املقاتلني الدروز اللبنانيني. أدى 

انسحاب إرسائيل الجزيئ إىل تأجيج الرصاع بني املسيحيني والدروز يف منطقة 
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الشوف يف لبنان، مام اضطر الواليات املتحدة إىل إعادة النظر يف موقفها 

يف لبنان. ثم تخلت الواليات املتحدة عن اتفاق 17 أيار كلياً بعدما دّمرت 

امليليشيات الشيعية املوالية إليران الثكنات العسكرية األمريكية والفرنسية 

خارج بريوت يف هجومني انتحاريني.

 يف عام 1984، ُعقدت مؤمترات الحوار الوطني يف جنيف ولوزان ضمن 

جهود اعادة ارساء السالم، ويف السنة التالية حاولت سوريا التفاوض عىل 

اتفاق ثاليث بني امليليشيات املسيحية، والدرزية، والشيعية، يستبعد حكومة 

أمني الجمّيل املشلولة. هذا النهج الذي أىت ليقلب مسار اتفاق 17 أيار، برهن 

أن األسد استعاد ثقته يف لبنان، ولكن مل يحظ االتفاق ال بإجامع داخيل وال 

بإجامع خارجي.

1989: االتفاق يف الطائف 
 قرابة نهاية الحرب الباردة يف ترشين األول/أكتوبر 1989، توصلت نخب 

ما قبل الحرب يف لبنان إىل اتفاق عىل تقاسم السلطة يف مدينة الطائف يف 

اململكة العربية السعودية، وهو اتفاق شبيه بوثيقة عام 1976 الدستورية. 

سعت الواليات املتحدة واململكة العربية السعودية إىل "تعريب" الحل 

املقّدم للحرب األهلية يف لبنان، وإىل الحّد من السيطرة السورية عىل لبنان. 

وباعتباره القوة العسكرية الوحيدة القادرة عىل وضع حّد للحرب، بقي 

موقف الرئيس األسد عىل حاله، وهو أنه ليس من حل للرصاع ما مل يخدم 

أوالً وأخرياً املصالح السورية، أي مامرسة أكرب قدر ممكن من السيطرة عىل 

لبنان. وتم االتفاق عىل عودة لبنان إىل نظامه القديم يف تقاسم السلطات 

ولكن هذه املرة تحت السيطرة السورية.

بناًء عىل دستور عام 1926 وامليثاق الوطني، عّرف الطائف لبنان كدولة عربية 

ورّشع هيمنة سوريا السياسية والعسكرية. داخلياً، تم تخفيض سلطة الطائفة 

املارونية مع نقل صالحيات الرئيس التنفيذية إىل مجلس الوزراء. اكتسبت 

الطوائف املسلمة نسبة أكرب من املقاعد الربملانية مع متثيل متساٍو للمسيحيني 

واملسلمني. وأصبح الرئيس املاروين يلعب دور كبري الوسطاء بني السلطة 

التنفيذية والربملان، مع تعزيز منصبي رئيس الوزراء السّني ورئيس مجلس 

النواب الشيعي.

تناولت مقاطع من االتفاق سيادة لبنان وأمنه، وقد اعُتمدت بعد موافقة 

سوريا. فسوريا سوف "تساعد لبنان" عىل استعادة سيادة الدولة، وإعادة 

إرساء وحدة األرايض، ونزع سالح امليليشيات، واعادة هيكلة الجيش. متت 

االشارة مرة واحدة وبشكل مرشوط يف االتفاق إىل تاريخ انسحاب سوريا 

عسكرياً من لبنان، ويف عام 1991، وّقعت الحكومة اللبنانية عىل معاهدة 

أخّوة وتعاون وتنسيق مع سوريا، ملزمة لبنان بالتعاون السيايس واألمني   عىل 

أعىل املستويات.

مرحلة ما بعد الطائف 
 أمل املفاوضون اللبنانيون يف الطائف يف أن يكون االتفاق بداية الستعادة 

السيادة التي فقدتها دولتهم يف أواخر الستينيات ومع بداية السبعينيات. 

عندما انضمت سوريا إىل االئتالف املناهض لصدام حسني يف أعقاب غزو 

العراق للكويت يف العام 1990، مام أعطى الرشعية العربية الالزمة للتدخل 

الغريب، زال الضغط املامرس عىل الرئيس بشار األسد لتنفيذ االتفاق بالكامل. 

بعد الطائف، رسعان ما استبعدت سوريا هذه األطراف التي هدفت من 

خالل قبول االتفاق إىل إعادة إرساء سيادة لبنان. مل يكن يف نّية األسد السامح 

للبنان بالعودة إىل سياسته الخارجية الغامضة يف الرشق األوسط يف مرحلة 

ما قبل الحرب، بغض النظر عن أن الخروج عن هذا املبدأ قد عّجل يف انهيار 

الدولة. وهكذا، مل يستعد لبنان سيادته املفقودة يف عام 1989، واتخذ تقاسم 

السلطة الذي شهده حتى انسحاب القوات السورية يف عام 2005 شكل 

الحكومة بالوكالة عن دمشق.

2005: االنسحاب السوري
 بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناين السابق رفيق الحريري يف العام 2005، شهد 

لبنان عىل أول انتفاضة شعبية كبرية يف املنطقة منذ االنتفاضة الفلسطينية 

الثانية، مام أدى إىل انسحاب القوات السورية. صحيح أن هذا الحدث وضع 

حّداً للهيمنة املؤسسية السورية عىل لبنان، لكن رسعان ما انعكست مفاعيل 

ثورة األرز يف العام 2005. خالل الربيع العريب بعد مرور ست سنوات، وعىل 

الرغم من أن الحكومة السورية كانت تواجه أكرب التحديات املحلية لديها منذ 

انتفاضة جامعة االخوان املسلمني يف العام 1982 يف مدينة حامة، تولت الحكم 

يف لبنان حكومة ذات توجه سوري – ايراين يف العام 2011.

بّينت الحرب بني حزب الله وإرسائيل يف العام 2006 املأزق الذي يعيشه 

لبنان من الناحية السياسية، ودرجة االنقسام فيه بسبب القوى الخارجية التي 

تتنافس عىل النفوذ يف املنطقة. أما إحدى تداعيات الحرب فكانت باندالع 

نزاع داخيل مع تراجع القوات الحكومية خالل اشتباك دموي مع حزب الله 

يف العام 2008. أفىض ذلك إىل اتفاق الدوحة الذي شّكل آلية لتنظيم الرصاع 

بوساطة دولية أنهت 18 شهرُا من املواجهة بني فصائل 8 و14 آذار، وأعادت 

ترتيبات تقاسم السلطة يف لبنان بني األكرثية واملعارضة. ولكن هذا االتفاق 

جاء نتيجة لهزمية الحكومة اللبنانية يف شوارع بريوت يف وجه أنصار حزب 

الله الذين برهنوا أنهم مستعدون الستخدام القوة من أجل تحقيق تغيريات 

يف نظام تقاسم السلطات يف لبنان. 

املصالح الخارجية ومستقبل لبنان

أمل املفاوضون اللبنانيون يف الطائف 

يف أن يكون االتفاق بداية الستعادة 

السيادة التي فقدتها دولتهم يف أواخر 

الستينيات ومع بداية السبعينيات”

”
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 كيف ميكن لتاريخ لبنان الذي طبعته التدخالت الخارجية السلبية أن يزّود 

صانعي القرار باملعلومات التي تبقيهم عىل اّطالع، وماذا يعني ذلك بالنسبة 

إىل جهود بناء السالم يف املستقبل يف هذا املجتمع املنقسم؟

نادراً ما شهد لبنان تدخاًل خارجياً بدافع استعادة تقاسم السلطة الدميقراطية. 

وترى القوى الخارجية يف كثري من األحيان يف هذا التدخل فرصة إضافية 

لخدمة مصالحها االسرتاتيجية األنانية. يف أوقات األزمات، قام زعامء الطوائف 

اللبنانيون بتسخري جامعاتهم ملنافسة القوى األجنبية.

يعتمد الوفاء بوعد الطائف والبناء عليه عىل التوصل إىل اتفاق إقليمي لتعزيز 

التعايش السلمي يف لبنان كمصلحة بحد ذاتها. ال توجد حالياً أي قوة قادرة 

عىل فرض هذا، وال وجود مليزان قوى يف املنطقة قادر عىل توفري توازن يعود 

بالنفع إىل لبنان.

عند كتابة هذه املقالة، كانت ال تزال نتيجة األحداث يف سوريا مجهولة 

مع استمرار تصاعد حّدة التوترات بني إرسائيل وإيران كونه املتغري الثابت 

املزعزع لالستقرار. يواجه لبنان بيئة خارجية متيل إىل خلق مزيد من عدم 

االستقرار عوضاً عن دعم التوصل إىل حّل دائم لالنقسامات التي تبقى قامئة 

منذ عام 2005.

مايكل كري هو أستاذ يف دراسات النزاعات ومدير مركز دراسة املجتمعات املنقسمة يف 

كينجز كوليدج، لندن. هو مواطن من بلفاست، درس الشؤون السياسية يف جامعة اسكس 

 Leverhulme Research ومدرسة لندن لالقتصاد، حيث عمل كباحث مشارك ضمن

Fellow يف 7002- 8002. 

وترى القوى الخارجية يف كثري من األحيان 

يف هذا التدخل فرصة إضافية لخدمة 

مصالحها االسرتاتيجية األنانية. يف أوقات 

األزمات، قام زعامء الطوائف اللبنانيون 

بتسخري جامعاتهم ملنافسة القوى األجنبية”

”
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 اإلسالم املتشّدد والجهاد 
يف لبنان

برنار روجييه

يوجد شكالن بارزان من اإلسالم املسّلح يف لبنان. األول متجّسد يف ميليشيا 

حزب الله الشيعّية، وهو مندمج متاماً من الناحية االجتامعية والسياسية، عىل 

املستويني الشعبي واإلقليمي. أما الثاين، فتجّسده الشبكات السنّية املتطرفة 

عرب الوطنية، وهي تعمل رساً، خاصة بني رشائح املجتمع اللبناين املحرومة.

قد يبدو لبنان اليوم وكأنه نقطة تركيز ملحورين من األزمة التي رسمت 

أهم مالمح اإلسالم الراديكايل يف العامل: إيران وأفغانستان - الباكستان. ال 

بد للتدخالت عىل الصعيد األمني وبناء السالم يف لبنان أن تضع يف اعتبارها 

مختلف املسارات التي سلكها هذان الوجهان املعرّبان عن التطرف اإلسالمي. 

يف مجتمع طائفي مثل لبنان، كان لإلسالم املسّلح – الذي يعطي األولوية 

للقانون اإللهي عىل االنتامء الجامعي إىل اإلسالم، ويف تناقض مع اإلسالم 

التقليدي - تأثري مختلف جداً عىل الدوائر االنتخابية السنية والشيعية.

الراديكالية الشيعية: حزب الله وسوريا وإيران 
يف نظام من الحكم حيث شعر الشيعة أنهم محتقرون اجتامعياً ومهّمشون 

سياسياً، ساعد اإلسالم املتطرف الكثري من اللبنانيني يف تعزيز هويتهم الطائفية 

الجامعية تجاه الطوائف اللبنانية األخرى.

حّفزت الثورة اإلسالمّية يف إيران يف عام 1979 عملية متكني الطائفة الشيعية 

يف جنوب لبنان، وسهل البقاع، والضاحية الجنوبية لبريوت. كثرية هي 

الشخصيات البارزة يف القيادة اإليرانية الجديدة التي أمضت سنوات عديدة 

يف لبنان يف السبعينيات حيث كان لبنان مسّيسا جداً. بعد شهر واحد عىل 

غزو إرسائيل للبنان يف حزيران/يونيو 1982، أنشأ الحرس الثوري اإليراين 

)الباسدران( أول معسكر تدريبي للمقاومة اإلسالمية يف لبنان يف منطقة 

البقاع. تجّند يف هذا املخّيم هؤالء الذين سيصبحون قادة حزب الله يف 

املستقبل، مثل عباس املوسوي، األمني العام األّول، وحسن نرص الله، صديق 

 املوسوي املقّرب وخلفه بعد اغتيال األول عىل يد الجيش اإلرسائييل يف 

عام 1992.

ولد حزب الله من خالل جناحه العسكري يف عام 1982، قبل أن يتم االعرتاف 

بوجوده علناً يف عام 1985. يف عام 1983 أعلن مسؤوليته عن العمل اإلرهايب 

ضد القوة متعددة الجنسيات التي تّم نرشها لإلرشاف عىل انسحاب منظمة 

التحرير الفلسطينية، وقد ضمت جنوداً أمريكيني، وبريطانيني، وفرنسيني 

وايطاليني. هذا التسلسل الزمني يشري إىل العالقة العضوية بني الخط املتشدد 

للنظام اإليراين ومؤسسات حزب الله العسكرية. يف وقت الحق، استطاع 

حزب الله إزاحة منظامت يسارية وفلسطينية أخرى يف لبنان ونّصب نفسه 

كالالعب الوحيد القادر عىل مقاومة االحتالل اإلرسائييل.

أّما التحالف اإلقليمي الذي تم بناؤه يف بداية الثامنينيات بني سوريا حافظ 

األسد وإيران آية الله الخميني فقد عكس واقعاً مفاده أن دمشق أصبحت 

تعترب حزب الله أداة مفيدة إلحباط النفوذ الغريب يف لبنان، وإرغام إرسائيل 

عىل القبول بدور سوريا كقوة إقليمية رشعية. ومنذ منتصف الثامنينيات، قام 

النظام السوري بتمكني حزب الله من تعزيز قدراته العسكرية، بينام حاول يف 

الوقت نفسه إقناع الغرب بأن سوريا وحدها تؤثر عليه.

يف مرحلة ما بعد الحرب يف لبنان، نجح الحزب يف تعزيز موقعه ضمن قاعدته 

الطائفية ويف الخارج. وابتداًء من عام 1992، قرر حزب الله املشاركة يف 

االنتخابات الترشيعية والبلدية، فأّسس من خالل صناديق االقرتاع مجموعة 

نيابية كبرية، مع السيطرة عىل ثلثي البلديات ذات األغلبية الشيعية. لقد 

أخفى برنامجه الجهادي وفّضل اللجوء إىل خطاب "املقاومة" الذي ميكن تقّبله 

بشكل أفضل وأوسع، وذلك لتربير نضاله املسلح ضد االحتالل اإلرسائييل يف 

الجنوب. وهذا ما سمح له بأن يظل املجموعة الوحيدة املدّججة بالسالح يف 

لبنان ما بعد الحرب، خالفاً لبنود اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب األهلية.

وّسع حزب الله نطاق نفوذه داخل أجهزة الدولة االستخباراتية والجيش. بعد 

مجزرة قانا التي نفذتها قوات الدفاع اإلرسائيلية ضمن عملية عناقيد الغضب 

يف نيسان/أبريل 1996، سمح التفاهم حول وقف إطالق النار بني إرسائيل 
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ولبنان، والذي سعى إىل تنظيم القتال الجاري بني إرسائيل وحزب الله يف 

جنوب لبنان، باالعرتاف الدويل بالحزب.

التطرف السني: أفغانستان وباكستان واألّمة 
فيام كانت تدّوي أصداء نفوذ الثورة الشيعية يف طهران يف الساحل الرشقي 

لبحر األبيض املتوسط، عقد معظم الراديكاليني السّنة آمالهم عىل جهاد أبعد 

يف أفغانستان. ففي بلدان مثل مرص أو سوريا، مل ُيسمح لألصوليني السّنة 

الوصول إىل السلطة ألنهم يفتقرون إىل دعم األجزاء األكرث نفوذاً يف املجتمع. 

يف مرص، أدان السّنة اإلسالميون املتشددون الذين اتبعوا موقف السيد قطب 

املتشدد، إخوانهم يف اإلسالم لعدم التزامهم برؤيتهم الخاصة للقانون اإللهي. 

يف سوريا، مل يستطع اإلخوان املسلمون الذين حاربوا نظام حافظ األسد 

السيطرة عىل الجامعات األكرث تطرفاً، فيام حجبت الطائفة السنية عداءها 

للنظام خوفاً من حرب أهلية. 

أما األيديولوجية السنية التي نشأت يف بيشاور يف الباكستان يف أواخر 

الثامنينيات، والتي وضع أحكامها النظرية الجهادي الفلسطيني الشيخ عبد 

الله عزام، فقد رّوجت لخصخصة الجهاد: بغياب "دولة مسلمة حقيقية" 

يصبح الجهاد فرض عني عىل عكس فرض الكفاية الذي يتصل بسلطة رسمية. 

كام أنه رأى يف الجهاد دميقراطية: بدالً من عرض برنامج ديني تعليمي طويل، 

عىل "املسلمني الحقيقيني" أن يؤمنوا فقط ›بالحرب املقدسة يف سبيل الله". 

أخرياً، قام بتشويه صورة النظام الدويل واملؤسسات اإلقليمية، مؤكداً أن أي 

حل إيجايب لن يأيت منها.

بالنظر إىل الجهاد كغاية يف حد ذاتها، ُتحّرر هذه األيديولوجية املتشددين من 

الحاجة إىل الوصول إىل سلطة الدولة، كام ُتحرر التزامهم الديني من االنتامء 

االسرتاتيجي أو اإلقليمي. يف الواقع، االنعزال عن السياسة هو دليل عىل النقاء 

الديني. يفرتض باملؤمن الحقيقي الترصف نيابة عن األمة - املجتمع املسلم 

العاملي - وهو تصور إيديولوجي بعيد عن كثري من املجتمعات املسلمة.

الجهاد يف لبنان 
تطورت اإليديولوجية الجهادية يف لبنان يف التسعينيات يف صفوف املجموعات 

املحرومة يف أماكن مثل املخيامت الفلسطينية، واألحياء الشعبية يف صيدا، 

وبريوت أو طرابلس، أو يف القرى النائية يف عكار أو البقاع الغريب. يف املخّيم 

الفلسطيني يف عني الحلوة، سعى داعون متطرفون إىل إعادة دمج الشباب 

الفقراء املحرومني من أي تطلعات مهنية يف مجتمعاتهم يف مرحلة ما بعد 

الحرب يف لبنان. وأصبح مخيم عني الحلوة مالذاً للمتشددين املقاتلني 

األجانب الذين فّروا من بلدانهم، حيث اتخذه بعض ممثيل تنظيم القاعدة 

مقراً لهم يف منتصف التسعينيات. 

نظراً للوجود الدميغرايف السّني الواسع يف شامل لبنان، تحول هذا األخري إىل 

مركز للمناضلني السّنة ولرجال الدين السّنة يف التسعينيات، كام حصل يف جبل 

لبنان بالنسبة اىل املسيحيني املوارنة، ويف جنوب لبنان بالنسبة إىل الشيعة. 

كانت مدينة طرابلس الشاملية مرسحاً للمقاومة املسلحة ضّد القوات 

السورية يف الثامنينيات. يف هذا املعقل السني الدميغرايف - واملرتبط تاريخياً 

باملدن السورية مثل حمص أو حلب - حث الخطباء السلفيون أتباعهم عىل 

البقاء بعيداً عن السياسة التي اعتربوها غري رشعية. باملقابل، ُحّظر عىل الزعيم 

السني واملدين البارز، رفيق الحريري، تكوين دائرة انتخابية سياسية سنية يف 

طرابلس التي كانت تديرها املخابرات السورية عن كثب.

يف كانون األول/ ديسمرب 1999، حصل اشتباك عنيف يف شامل لبنان بني 

عصابات الحركة السلفية الجهادية والجيش اللبناين أوقع 35 قتياًل. آنذاك، 

أيديولوجية املقاومة الرسمية يف لبنان التي نرشها حزب الله ودعمها الرئيس 

لحود، رّحبت بالجهاد "الجّيد" - املقاومة ضد االحتالل اإلرسائييل – فيام 

انتقدت الصيغ األخرى "السيئة" التي اعتربتها مدّمرة للذات. اتخذ الجهاديون 

السّنة املتشددون وجهة نظر مضادة، مفادها أن حزب الله يستويل عىل 

جبهة لبنان الجنويب ألغراض طائفية وإقليمية، تاركاً للجهاديني السّنة خياراً 

واحداً هو الدفاع عن األمة ضد أعدائها، كام يحدث يف أماكن مثل البوسنة 

والشيشان وأفغانستان.

صمود حزب الله
ما ضمن بقاء حزب الله هي سمعته اإلقليمية والوطنية. يف أعقاب االنسحاب 

اإلرسائييل من جنوب لبنان يف أيار/مايو 2000، تحّدى حزب الله االعرتاضات 

عىل مكانته العسكرية ونجح يف تحويل الجدل القائم حول مزارع شبعا - 

وهي منطقة صغرية ما زال لبنان يطالب بها وتحتلها إرسائيل - إىل قضية 

وطنية لبنانية لتربير استمرار كفاحه املسلح. واستطاع حزب الله أيضاً 

مقاومة املظاهرات الضخمة التي أدانت دور سوريا يف لبنان يف أعقاب اغتيال 

الحريري يف شباط/فرباير 2005.

يف صيف عام 2006، شّنت إرسائيل هجوماً واسعاً عىل لبنان بعد قيام حزب 

الله بعملية عرب الحدود الدولية. رفض الحزب تحمل أي مسؤولية يف استفزاز 

إرسائيل، قائاًل إن تل أبيب كانت قد خططت لعملية الغزو. وأدى حجم 

الدمار الناجم عن حرب إرسائيل عىل لبنان يف العام 2006 إىل إعطاء قيادة 

حزب الله مربراً إضافياً يك يبقي الحزب عىل ترسانته العسكرية. 

نجح حزب الله أيضاً يف التحايل عىل قرار مجلس األمن الدويل رقم 1701 

 الذي صادق عىل االنسحاب اإلرسائييل وعزز قوات األمم املتحدة يف 

الجنوب، فجّدد مخزونه من الصواريخ والقذائف يف املناطق الواقعة جنوب 

نهر الليطاين.

التنافر السّني 
بعد انسحاب سوريا من لبنان يف العام 2005، سعت القيادة السنية الجديدة 

املناهضة لسوريا واملوالية للغرب وهي املكّون الرئييس لتحالف 14 آذار – 

إىل التعاون مع رجال الدين السلفيني األكرث هدوءاً يف شامل لبنان من أجل 

الحفاظ عىل متاسك الطائفة السنية. وكان الهدف من السيطرة الهادئة عىل 

الجسم السلفي األسايس، إضفاء الرشعية عىل حكم املمثلني السنيني املدنيني - 

النائب فؤاد السنيورة وسعد الحريري وريث رفيق الحريري. 
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ولكن اإلسالميني السّنة املوالني لسوريا وحزب الله شددوا عىل عدم رشعية 

قيادة الحريري اإلسالمية واتهموها بخدمة مآرب الغرب عرب تنفيذ قرارات 

مجلس األمن الدويل يف الرشق األوسط. ويف محاولة أخرى للسيطرة عىل 

اإلسالم السّني، أصدر األيديولوجي املرصي يف تنظيم القاعدة أمين الظواهري 

بيانني يف 20 كانون األول/ديسمرب 2006 و13 شباط/فرباير 2007 حث فيهام 

املسلمني اللبنانيني عىل معارضة قرار مجلس األمن رقم 1701. 

يف ترشين الثاين/نوفمرب 2006، أنشأ مقاتلون جهاديون من العراق جامعة 

فتح اإلسالم السنية اإلسالمية املتشددة يف مخيم نهر البارد الفلسطيني يف 

شامل لبنان. وقام زعيمها شاكر العبيس، وهو فلسطيني من سوريا، بتجنيد 

متطوعني لدعم قضيته من أجل "تحرير فلسطني من خالل مكافحة الصليبيني 

الصهاينة الغربيني". ويف محاولة لهزم حزب الله وحلفائه، شّدد شاكر العبيس 

عىل رشعية مقاومته، مع الرتكيز عىل معارضة قرار مجلس األمن الدويل رقم 

1559 الذي دعا إىل نزع سالح كل امليليشيات املوجودة عىل األرايض اللبنانية.

شاركت جامعة فتح اإلسالم يف عدة هجامت إرهابية ضد املدنيني واستهدفت 

أيضاً األمم املتحدة يف لبنان. يف شهر أيار/مايو 2007 شّنت قوى األمن الداخيل 

اللبنانية املتحالفة مع 14 آذار هجوماً ضد فتح اإلسالم. فانطلقت رشارة 

الحرب بني الجامعة والجيش اللبناين يف مخيم نهر البارد، واستمرت أكرث من 

ثالثة أشهر وأسفرت عن مقتل 163 عسكرياً و222 جهادياً. 

تستمر االنقسامات بني الجامعات اإلسالمية املتشددة، بغض النظر عن 

انتامءاتها القومية أو الدينية، يف تأجيج العنف السيايس القائم بني تحالفي 

8 و14 آذار. يف 7 أيار/مايو 2008، وّجه حزب الله سالحه نحو املؤسسات 

السنّية التابعة لتحالف 14 آذار يف بريوت، بحجة حامية أنشطته العسكرية 

ضد الجيش اإلرسائييل. 

رّد رجال الدين السّنة السلفيون عرب حشد أتباعهم يف وجه "التهديد الشيعي 

اإليراين". وتواجه القيادة السنية املدنية يف لبنان، سواء كانت معارضة للنظام 

السوري )سعد الحريري( أو مقّربة منه )نجيب ميقايت(، معضلة كبرية. فهي 

تضعف من الداخل كلام قامت حركة جهادية سنية لبنانية بحشد الدعم 

داخل الدائرة السنية، حيث ُتعطى األولوية للقانون اإللهي عىل سياسة 

الطائفة؛ ولكن يك تثبت رشعيتها اإلسالمية، ال بد لها من االعرتاف بأهمية 

النداءات الدينية السنية.

الخامتة
إن حزب الله وحلفاءه اإلسالميني السّنة يدعمون النظام السوري، ألغراض 

إسرتاتيجية وإيديولوجية عىل حّد سواء، مبا يف ذلك الحاجة إىل إمدادات 

مستمرة من األسلحة باسم املقاومة اإلقليمية. يف الوقت نفسه، ال ميكنهم 

أن يخاطروا بعمليات عسكرية يف شامل لبنان لكبح جامح املسلحني السّنة 

مبساعدة املسلحني السوريني هناك، ألّن مثل هذه الخطوة قد تطلق رشارة 

حرب داخلية بني الفصائل الشيعية والسنية. 

يأمل تحالف 14 آذار يف سقوط النظام يف دمشق، مام سيعزز موقفه ضمن 

النظام السيايس اللبناين. لكن املكّون السني فيه يخىش أيضاً انتشار امليليشيات 

اإلسالمية السنية إذا ما استمر الوضع بالتدهور يف سوريا.

بالنسبة إىل القادة اإليرانيني، دعم النظام السوري أمر رضوري من أجل 

تعظيم دور حزب الله كقوة رادعة يف جنوب لبنان. وفقاً لهذه اآلراء، ينبغي 

أن تكون املنظمة الشيعية قادرة عىل العمل يف آن ضد قوة حفظ السالم 

التابعة لألمم املتحدة وضد الجيش اإلرسائييل يف حال حصول اعتداء عسكري 

عىل املنشآت النووية اإليرانية. عىل ضوء هذه الخلفية، ميكن للشبكات 

الجهادية السنية استغالل االضطرابات اإلقليمية من خالل مواصلة استهداف 

قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يف الجنوب. 

إذاً، ما املطلوب لتوطيد السالم واألمن؟ من شأن وجود قناة اتصال مبارشة 

بني أبرز الزعامء اللبنانيني الوطنيني السّنة والشيعة - بدءاً من سعد الحريري 

)14 آذار( وحسن نرص الله )8 آذار/حزب الله( – املساعدة عىل حفظ 

السالم يف لبنان. حالياً، يصعد نجم حزب الله من الناحية السياسية، خارج 

وداخل مؤسسات الدولة عىل حد سواء، وينبغي تشجيع املنظمة الشيعة 

عىل مقاومة الضغوط الخارجية التي قد تدخل لبنان يف دورة جديدة من 

الدمار. 

يف السياق نفسه، بوسع لبنان أيضاً الرتحيب بالالجئني السوريني رشيطة أال 

يهددوا األمن العام، وميكن لجهاز أمن لبنان أن يتوقف عن تسليم املنشقني 

السوريني إىل الدولة السورية - وهي مامرسة تدفع بالكثريين إىل التساؤل عن 

مدى حياد بريوت. وبوسع املتشددين السّنة اللبنانيني حرص التزامهم تجاه 

زمالئهم السوريني بالقضايا اإلنسانية. وقد يؤدي اهتامم األمم املتحدة املتزايد 

بالسالم واالستقرار الداخيل يف لبنان إىل توعية املواطنني اللبنانيني عىل أهمية 

التصور الوطني للتطورات اإلقليمية. 

 برنار روجيه خبري يف دراسات الرشق األوسط. عمل كأستاذ مساعد يف العلوم 

السياسية يف جامعة كلريمون فريان، كلية العلوم السياسية، باريس، ويف جامعة القديس 

يوسف، بريوت. وهو مؤلف كتاب "كل يوم جهاد: صعود اإلسالم الراديكايل يف صفوف 

الفلسطينيني يف لبنان" )مطبعة جامعة هارفارد، 7002(، وكتاب "األّمة يف أشالء" 

)L’Oumma en fragments )Presses Universitaires de France, 2011. هو 

حالياً مدير مركز الدراسات والتوثيق االقتصادي والقانوين واالجتامعي، ومقره القاهرة.
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 الفلسطينيون 
يف لبنان
املكانة والحوكمة واألمن

ساري حنفي

الفلسطينيون يف لبنان الجئون منذ أكرث من 60 عاماً. هم محرومون يف كثري 

من األحيان من حقوقهم االقتصادية واالجتامعية واملدنية، مثل الحق يف 

العمل أو مامرسة املهن أو إدارة األعامل التجارية أو متّلك األرايض. أغلبيتهم 

محصورون يف املخيامت أو املستوطنات املعزولة حيث يعتمدون بشكل جزيئ 

عىل املساعدات اإلنسانية وغالباّ ما يعيشون يف حالة من الفقر.

خالل الحرب بني إرسائيل والعرب يف عام 1948، لجأ إىل لبنان نحو عرشة 

آالف فلسطيني. تجّمع معظم الالجئني يف املخيامت وبعض املخيامت التي 

كان يفرتض أن تكون مخيامت للعبور أصبحت يف وقت الحق دامئة. انتقلت 

قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إىل لبنان بعد طردها من األردن يف عام 

1970، وتحولت مخيامت الالجئني اللبنانية إىل مركز للمقاومة الفلسطينية.

يوجد حالياً حوايل 450 ألف الجئ فلسطيني مسجلني يف لبنان لدى وكالة 

األمم املتحدة لغوث الالجئني )اونروا( التي تدعمهم من خالل التعليم 

والعناية الصحية والغوث والبنية التحتية للمخيامت والرد يف حاالت 

الطوارئ. لكن يشري مسح اجتامعي واقتصادي لالجئني الفلسطينيني يف لبنان 

أجرته يف عام 2010 األنروا و الجامعة األمريكية يف بريوت بتمويل من االتحاد 

األورويب إىل أن ما بني 260 و280 ألفاً يقيمون فعاًل يف البلد – 62% منهم 

يعيشون يف 12 مخياًم يف لبنان، وال 38% الباقون يعيشون يف "تجّمعات" 

معظمها يف محيط املخيامت. ترك العديد من الالجئني الفلسطينيني لبنان 

خاصة بعد الغزو اإلرسائييل عام 1982 و"حرب املخيامت".

ثلثا الالجئني الفلسطينيني فقراء، أي حوايل 160 ألف شخص؛ 6.6% ينفقون 

أقل من القيمة النقدية الالزمة لتغطية احتياجاتهم الغذائية اليومية، وهم 

يعيشون يف فقر مدقع.

التمييز القانوين واملؤسيس  
متارس الدولة اللبنانية التمييز ضد الفلسطينيني منذ عقود، وليس ما يشري إىل 

تحّسن الوضع. مثال واحد عىل ذلك هو القانون الجديد الذي أقره الربملان 

اللبناين يف عام 2010 لتسهيل توظيف الالجئني الفلسطينيني، وهو يف الواقع 

يزيد من مأسسة التمييز إذ مينع الفلسطينيني من مامرسة ما يزيد عن 30 

مهنة حّرة - مبا فيها الطب والقانون والهندسة.

ويشّكل التمّلك قضية بارزة أخرى. فحتى عام 2001 كان لغري اللبنانيني، بينهم 

الفلسطينيون، الحق يف متّلك حجم معنّي من األرايض. ولكن، يف ذلك العام 

اعتمد الربملان التعديل رقم 296 عىل املرسوم الرئايس رقم 11614. أراد هذا 

التعديل يف األصل تشجيع االستثامر األجنبي ومنع األفراد الذين ال يحملون 

جنسية معرتفاً بها من التمّلك. مينع القانون الجديد أيضاً الالجئني الفلسطينيني 

من توريث ممتلكاتهم، حتى لو اكتسبوها قبل عام 2001.

إّن توطني الفلسطينيني أمر مثري للجدل وهو قادر عىل زعزعة استقرار بلد 

هش أصاًل. كثريون هم اللبنانيون من كل الطوائف الذين يعارضون التوطني. 

يف الواقع تم تجنيس أغلبية الالجئني الفلسطينيني املسيحيني يف الخمسينيات. 

ولكن معظم الفلسطينيني يف لبنان هم من السّنة وتجنيسهم قد يهدد التوازن 

الّطائفي يف البالد. يف هذه األثناء، يتهم اللبنانيون من مختلف الطوائف 

الفلسطينيني بتورطهم يف الجرائم ويف تدمري املمتلكات أثناء الحرب األهلية. 

متارس الدولة اللبنانية التمييز ضد 

الفلسطينيني منذ عقود، وليس ما يشري 

إىل تحّسن الوضع”
”
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هم يحّملونهم جامعياً مسؤولية الحرب. بالفعل، كانت ردة الفعل عىل 

التمييز ضد الفلسطينيني جنباً إىل جنب مع التوتر حول استقاللية القوات 

 العسكرية الفلسطينية عن الجيش اللبناين أبرز العنارص التي أشعلت 

فتيل الحرب.

الفلسطينيون أيضاً يرفضون التوطني بشدة، إذ يرّصون عىل حقهم يف العودة 

إىل فلسطني. فشل اتفاق أوسلو يف عام 1993 يف ضامن عودة الالجئني، فيام 

رفضت إرسائيل السامح للفلسطينيني القادمني من األرايض التي أصبحت 

جزءاً قانونياً من دولتها بالعودة أو دخول الضفة الغربية وقطاع غّزة. 

بعض املبادرات الدولية اقرتحت تسهيل هجرة بعض الفلسطينيني من لبنان 

وتوطني الباقني يف لبنان.

الحوكمة يف املخيامت
كانت حوكمة املخيامت أيضاً مصدراً للتوتر - بني اللبنانيني والفلسطينيني، 

وأيضاً بني الفلسطينيني أنفسهم. يرّس اتفاق القاهرة العام 1969 بني 

لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية وجود منظمة التحرير الفلسطينية يف 

لبنان. ووّفر إطاراً إلنشاء لجان شعبية فلسطينية من أجل تعزيز الحوكمة 

داخل املخيامت الفلسطينية. وجرى ذلك تحت مظلة منظمة التحرير 

الفلسطينية التي كانت آنذاك البنية االتحادية لجميع األحزاب السياسية 

الفلسطينية والجامعات املسلحة واملؤسسات االجتامعية يف مخيامت الالجئني 

الفلسطينيني يف لبنان. قبل ذلك، كانت تتم إدارة املخيامت يف لبنان وفقاً 

لسياسة حالة الطوارئ. 

حتى عام 1982 مل يكن ُيسمح للرشطة دخول املخيامت قبل التفاوض مع 

اللجان الشعبية. استوعبت املقاومة الفلسطينية هيكليات السلطة التقليدية 

من خالل البناء عىل أساس اإلجراءات العرفية املعتمدة يف تسوية النزاعات. 

شهدت املخيامت عىل بروز نخبة جديدة اكتسبت رشعيتها من النضال 

الوطني الفلسطيني تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. لكن تغرّي 

هذا الوضع بعد العام 1982 مع رحيل كوادر منظمة التحرير الفلسطينية 

ومناضليها من لبنان، فلم تعد املشاركة يف النضال الوطني كافية لتعيني شخص 

يكون وسيط السلطة.

بعد عام 1982، ُأجربت اللجان الشعبية واألمنية التابعة ملنظمة التحرير 

الفلسطينية عىل التفكك بشكل شبه كيل، إال يف الجنوب. وقد استبدلت بلجان 

اعتربها سكان املخيامت ضعيفة وموالية لسوريا إىل حد بعيد. وما عّزز هذا 

الشعور هو افتقارها إىل املوارد املالية وغياب الرشعية كونها غري مؤلفة من 

أعضاء منتخبني )خالفاً للاميض(، كام أن السلطات اللبنانية مل تعرتف بها. 

فلجأ سكان املخيامت إىل العبني آخرين مثل األمّئة واألعيان املحليني والقادة 

األمنيني املحليني لحل الشجارات أو املشاكل قبل اللجوء إىل الرشطة. فقدت 

مخيامت الالجئني بنية املجتمع املتامسك، فيام ازدادت حدة التوترات 

االجتامعية نتيجة لالمتداد الحرضي والهجرة الجربية.

بعد انتهاء الحرب األهلية، بقيت الجامعات املسلحة وامليليشيات الفلسطينية 

خارج عملية نزع السالح. وأبرم اّتفاق ضمني بني الفلسطينيني واللبنانيني 

منذ العام 1991 مفاده أن الجيش اللبناين وقوى األمن الداخيل لن تدخل إىل 

املخيامت - عىل الرغم من وجودها فعلياً من خالل املخربين وهي تدخل 

يف بعض األحيان إىل املخيامت، كام تراقب الدخول إىل املخيامت. ومبا أن 

مخيامت الالجئني تعترب "أراض خارجية" فهي توفر املأوى للمجرمني اللبنانيني 

واألجانب، وللجامعات اإلسالمية املتطرفة. يف عام 1999، قام عنارص من 

جامعة سنية متطرفة مقرها مخيم عني الحلوة بقتل أربعة قضاة يف مدينة 

صيدا قبل أن يلوذوا بالفرار إىل املخيم من جديد.

اليوم توجد أزمة حوكمة حقيقية يف املخيامت. كل مخيم يأوي عرشات 

الفصائل: مجموعات منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل املوالية لسوريا 

والجامعات اإلسالمية املتشددة. تسعى اللجان الشعبية واألمنية اىل إدارة 

كل معسكر تحت إرشاف منظمة التحرير الفلسطينية أو من خالل تحالفات 

الفصائل. هي تضم املمثلني الذين تعينهم كل فصيلة ويتوقع منها الحفاظ عىل 

الّسالم وحل النزاعات الداخلية، وتوفري األمن والتفاعل مع الحكومة اللبنانية 

ووكاالت املعونة، وإدارة املخيم بشكل عام بالتنسيق مع االنروا.

يعترب الكثري من الفلسطينيني أن اللجان الشعبية غري قادرة عىل االتفاق عىل 

القضايا الهامة أو تنسيق أنشطتها أو حامية ناخبيها من املضايقات التي 
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متارسها ضدهم القوى األمنية اللبنانية. وينظر إليها أيضا عىل أنها تساهم 

يف االقتتال الداخيل بني الفصائل وتعزيز سياسات املحسوبية عوضاً عن 

تعزيز الوحدة الفلسطينية. تعاين اللجان الشعبية من شّح املوارد مام مينعها 

عن تأدية وظائفها البلدية. كام أنها تفتقر إىل الخرباء الفنيني ذوي املهارات 

لالهتامم بالتنظيم املدين واملياه، والرصف الصحي والكهرباء كام أن النساء 

والشباب غري ممثلني.

الخامتة
بعد عام 2005، ما كان تأثري املواقف املتباينة لتحالفي 8 و14 آذار عىل 

مستقبل الفلسطينيني، مثل حقهم يف العمل أو التمّلك؟ يف حني أن أحزاب 

14 آذار من كل الطوائف تعارض منح الفلسطينيني الحق يف العمل والتمّلك، 

يسود شعور باالستياء تجاه الفلسطينيني أيضاً يف صفوف املسيحيني والشيعة 

التابعني ألحزاب 8 آذار الذين سيستمرون عىل األرجح يف التحجج بالقضية 

الفلسطينية لغايات شعبّية.

إّن الّسامح للفلسطينيني يف لبنان بتعزيز سلطاتهم السياسية واألمنية وجعلها 

مركزية قد ميّكنهم من مساعدة الدولة اللبنانية ملنع اندالع أعامل العنف 

املرتبطة باملخيامت - مثل تلك التي وقعت بني مسلحني من فتح اإلسالم 

السنية والجيش اللبناين يف مخيم الالجئني يف نهر البارد يف الشامل يف العام 

2007. يظن الكثري من الالجئني أن اللجان الشعبية والفصائل السياسية 

والعسكرية، يف شكلها الحايل، ال متثل مصالح الفلسطينيني يف لبنان. هذا الوضع 

يدفع بالكثريين إىل الشعور بخيبة األمل من الناحية السياسية، فيام تتجه 

أقلية نحو التطرف. 

حاول سكان املخيم مراراً وتكراراً يف الفرتة بني كانون األول/ديسمرب 2006 

وآذار/مارس 2007، أو األشهر التي سبقت النزاع يف مخيم نهر البارد، 

استئصال أعضاء فتح اإلسالم من املخيم، وتحقيقاً لهذه الغاية، شاركت منظمة 

التحرير الفلسطينية يف اشتباكات مسلحة ضد اإلسالميني املتشددين. ولكن 

هذه االشتباكات مل تكن حاسمة وتجاهلتها السلطات اللبنانية التي اعتربتها 

اقتتاالً داخلياً "روتينياً" بني الفلسطينيني، عىل الرغم من أن فتح اإلسالم كانت 

تتألف يف معظمها من عنارص غري فلسطينية. أما اللجنة األمنية يف مخيم نهر 

البارد ومنظمة التحرير الفلسطينية، فقد افتقرتا إىل املوارد والوالية الالزمة 

للتعامل بنفسها مع فتح اإلسالم.

قد تتفاقم أزمة الحكم يف املخّيم يف املستقبل. وقد تسببت الثورات األخرية 

يف سوريا بتدفقات جديدة من الالجئني عرب الحدود اللبنانية السورية، وهذه 

التطورات اإلقليمية الجديدة هددت الهدنة الهشة بني منظمة التحرير 

الفلسطينية والفصائل املوالية لسوريا. قد يؤدي ضعف النفوذ السوري يف 

لبنان )عىل األرجح نتيجة الثورات العربية( إىل إعادة التفاوض عىل النفوذ 

والسلطة يف مخيامت الالجئني )خصوصاً يف مخيامت البداوي، ونهر البارد، 

وبرج الرباجنة، وعني الحلوة(، ألن الفصائل املعارضة، مبا فيها منظمة التحرير 

الفلسطينية، تسعى إىل قدر أكرب من النفوذ عىل حساب سوريا. يبنّي التاريخ 

أن هذا النوع من إعادة التفاوض بني الفصائل عىل النفوذ والسلطة يف 

املخيامت يوّلد الرصاع وغالباً ما يؤدي إىل العنف املسلح.

تضم املخيامت يف لبنان نسيجاً معقداً من السيادات املتعددة والجزئية: 

الحكومة اللبنانية؛ منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل األخرى؛ فضاًل عن 

األنروا والوكاالت اإلنسانية األخرى. أما الفعل العقالين والقانوين الوحيد 

الذي قد يتفق حوله هؤالء "األسياد" فهو فرض قوى مؤقتة أو طارئة. من 

شأن اعتامد نهج ايجايب وبّناء للحوكمة وحقوق الفلسطينيني – داخل وخارج 

املخيامت - أن يساعد عىل توضيح سيادة لبنان وتعزيز أمنه عىل حد سواء.

ساري حنفي هو أستاذ يف علم االجتامع يف الجامعة األمريكية يف بريوت. وهو مؤلف 

للعديد من الكتب واملقاالت عن علم االجتامع السيايس الخاص بالفلسطينيني يف الشتات 

والالجئني وعلم اجتامع الهجرة وسياسات البحث العلمي والعدالة االنتقالية.
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املرّبع 6 

اإلسالمّية الفلسطينّية واّلنضالّية اّللبنانّية

حواٌر مع سهيل الناطور

 سهيل الناطور هو املدير الّتنفيذّي ملركز الحاميئ لحقوق اإلنسان 

يف بريوت

العالقة بني اإلسالمّية والتعبئة الفلسطينية - يف لبنان واملنطقة 

لطاملا كانت املقاومة الفلسطينية يف لبنان سياسية وقومية أكرث منها دينية. 

ال تستند الحركة الفلسطينية يف لبنان إىل االنقسامات الطائفية أو املذهبية. 

فجميع الفلسطينيني يواجهون املعضلة نفسها، كام أن اإلسالمية مل تكن 

بارزة يف فرتة االنتفاضة األوىل. معظم الفلسطينيني هم من املسلمني، ولكن 

القضية الوطنية توّحد بني جميع الفلسطينيني - مسلمني ومسيحيني. إال أّن 

نشوء حركة حامس أوحى بحصول تغيري، حيث أن حامس غرست اإلسالمية 

يف النضالية السياسية الفلسطينية. 

ال وجود لروابط كامنة بني الفلسطينيني وتنظيم القاعدة أو حركة طالبان. 

فالعديد من الفلسطينيني الذين عارضوا احتالل العراق لحقوا بركاب 

املتحمسني يف صفوف املسلمني من أجل مقاومة غزو دولة إسالمية كربى. 

ولكن املجتمع الفلسطيني يف لبنان مل يشارك بشكل جامعي.

الفلسطينيون واالندماج الوطني واملواطنة يف لبنان

يعترب الفلسطينيون يف لبنان أنفسهم جامعة قومية تسعى إىل حق العودة 

إىل فلسطني. هم ال يريدون أن يجّنسوا أو أن يتم دمجهم يف لبنان. لذلك 

يطالب الفلسطينيون يف لبنان بحقوق اإلنسان العاملية: أي أن يتم االعرتاف 

بهذه الحقوق واحرتامها. ولكن جميع القيادات السياسية يف لبنان ال تعرتف 

بحقوقهم - السّنة والشيعة واملسيحيون. عندما تقاتل الشيعة والسّنة 

خالل أعامل العنف يف لبنان يف 8 أيار/مايو 2008، مل يتدخل الفلسطينيون 

– الذين يعتربهم كثريون "كالجناح العسكري" للسّنة يف لبنان – فربهنوا 

أنهم ال يتحّيزون من الناحية الفئوية أو الطائفية لصالح القيادات السنية أو 

الشيعية أو املسيحية يف لبنان.

اإلسالميون من الشباب والفلسطينيون املناضلون يف لبنان 

تحاول حركة حامس والجهاد اإلسالمي جاهدين تجنيد شّبان فلسطينيني 

لبنانيني. ولكن الشباب اإلسالمي املجاهد ليس قوة رئيسية يف املخيامت 

الفلسطينية. بل توجد مجموعات صغرية يف مخيامت محددة. 

ودوافعهم هي الوعود املتكررة بالدفاع عن حقوقهم اإلنسانية. الالجئون 

الفلسطينيون ليسوا ضد السلطات الحاكمة يف األساس. ال تريد الجامعات 

الفلسطينية يف لبنان وسوريا أن تكون بيادق سياسية يستخدمها النظام 

أو املعارضة. لقد دفعوا الثمن باهظاً عندما دعم يارس عرفات غزو صدام 

حسني للكويت مام أدى إىل طرد مئات اآلالف من الفلسطينيني من 

الكويت ودول الخليج األخرى.

إّن الجامعات اإلسالمية اللبنانية ال تجّند الفلسطينيني: هي تقنع اإلسالميني 

الفلسطينيني باالنضامم إىل حامس أو إىل الجهاد اإلسالمي. هم ال يريدون 

أن يبدوا وكأنهم يستغلون الفلسطينيني لخوض معاركهم الخاصة. وحظي 

الفلسطينيون بالحد األدىن من املساعدة من هذه املجموعات. أما املصالح 

املشرتكة مثل مقاومة إرسائيل وقضية السجناء الفلسطينيني فهي مشاغل 

فلسطينية أكرث منها لبنانية. 

بعض عنارص الالجئني انضموا إىل الجامعات اإلسالمية وهم يشاطرونها 

طموحاتها السياسية. لكن عددهم قليل نسبياً وليس لهم تأثري يذكر لخلق 

مناخ أوسع من التطرف. يف الواقع، عىل األقل حتى اآلن، الفلسطينيون يف 

لبنان بشكل عام ال ينارصون التطرف الديني وال يقفون يف صف هذا أو 

ذاك يف الشؤون الداخلية اللبنانية. معظمهم يتخذون مواقف محايدة، 

مع الرتكيز عىل جهود املصالحة بني جميع الفصائل الفلسطينية من أجل 

اعتامد إسرتاتيجية مشرتكة للنضال.

مقابلة أجراها الكسندر رامسبوثام
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لبنان وسوريا
االنفصال من دون القطيعة؟

نهلة شهال

يف وجه األحداث الجارية يف سوريا، يعيش اللبنانيون مفارقة. فهم من جهة 

خائفون من انعكاساتها الخطرية عىل االستقرار ومن جهة ثانية يحلمون 

برؤيتها تتطور بطرق تناسب مصالح محلية معينة. 

وليست هذه املفارقة ابنة لحظتها، فهي مثرة تاريخ طويل من التداخل بني 

البلدين، يف السلم والحرب، كام يف املجال االقتصادي والسيايس واالجتامعي.

يف ظل السلطنة العثامنية، حظي "لبنان الصغري" )أي جبل الدروز ومنطقة 

جبل لبنان( بنوع من االستقالل الذايت ضمن ترتيبات سياسية معروفة 

بالقامئقامية )1842 ـ 1860(  واملترصفية )1861 ـ 1915(. أما سائر املناطق 

مام يشّكل لبنان وسوريا حالياً، فكانت منظمة يف واليات. وبعد انهيار 

السلطنة العثامنية، انتدبت عصبة األمم الدولة الفرنسية عىل لبنان وسوريا. 

ومن هنا تشّكل "لبنان الكبري" أو ما سبق الدولة الحالية، من خالل إضافة 

عدد من املناطق الساحلية والواليات إىل جبل لبنان. 

طوال االنتداب الفرنيس، كان اقتصادا سوريا ولبنان مرتبطني بعضهام بالبعض 

اآلخر بشكل واضح ورصيح من خالل املرصف املركزي املشرتك )بنك سوريا 

ولبنان( والوحدة النقدية )اللرية السورية اللبنانية(. وبقي هذا الرتابط قامئاً 

حتى عام 1948 بعد أن نال البلدان استقاللهام. يف أعقاب حرب فلسطني 

1947-1948 ونشوء إرسائيل، أدرك اللبنانيون أن بلدهم الصغري سوف يضطر 

إىل االعتامد عىل سوريا من أجل التعاطي مع باقي دول املنطقة بسبب النزاع 

مع إرسائيل. من هنا آثار وعواقب األحداث يف سوريا عىل لبنان. واخترب 

لبنان ذلك مؤخراً عند التهديد السوري بإغالق الحدود مع لبنان عقب اغتيال 

رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

مل يفض اتفاق الطائف لعام 1989 يف لبنان إىل وضع حّد لهذا التشابك مع 

سوريا، ولكن أعقب ذلك سلسلة من اتفاقيات التعاون التي هدفت إىل 

"تنظيم" العالقات الثنائية بني البلدين وفقاً ألحكام االتفاق. وشمل ذلك 

معاهدة التعاون يف عام 1991، بل أيضاً معاهدات يف مختلف القطاعات مثل 

التجارة والتعليم، فضاًل عن إنشاء مجلس التنسيق املشرتك. غالباً ما ُينظر إىل 

العالقة بأنها غري متامثلة وأنها ملصلحة سوريا، ولكن لبنان استفاد منها عىل 

األقل بالقدر نفسه.

العالقات السياسية والهيكلية
غالباً ما اتخذت التطورات السياسية يف لبنان نهجاً عملياً )ومتناقضاً عىل 

ما يبدو( تجاه سوريا. فشعبية العامد ميشال عون املستمرة بني اللبنانيني 

املسيحيني تجّسد ذلك. شغل العامد عون منصب رئيس الوزراء بالوكالة 

بعد الفشل يف االتفاق عىل بديل للرئيس أمني الجميل يف عام 1988. رفض 

عون اتفاق الطائف ورشع  يف العامني 1989-1990 يف محاولة فاشلة لقطع 

العالقات مع سوريا. يف ترشين األول/ أكتوبر 1990، وضعت القوات السورية 

حّداً لتمّرد عون، مام أجربه عىل الفرار من القرص الرئايس والذهاب إىل املنفى 

يف باريس. عندما عاد عون إىل لبنان بعد خمسة عرش عاما، أعاد النظر يف 

موقفه يف ضوء املتغريات اإلقليمية الهامة، منها احتالل العراق ووفاة الرئيس 

حافظ األسد يف سوريا. عقد الجرنال عون تحالفاً مع حزب الله، وتّم استقباله 

يف سوريا كزعيم كبري يف العام 2008.

يذّكرنا اتفاق عون مع حزب الله بامليثاق الوطني لعام 1943 يف لبنان: 

تسوية بني السّنة الذين  يعملون باسم املسلمني عموماً ويدافعون أيضاً عن 

مصالحهم االقتصادية يف ذلك الوقت، والزعامء املوارنة الذين يعملون نيابة 

عن املسيحيني. أّسس امليثاق الوطني لالستقالل. وسمح للمسلمني السًنة 

باالنضامم إىل فكرة الدولة اللبنانية املنفصلة عن سوريا، مقابل ضامنات من 

قبل املسيحيني باالعرتاف بلبنان كجزء من العامل العريب، وتوجيه سياسته 

الخارجية عىل هذا األساس. هذا امليثاق إذاً هو الذي سمح بنشوء الدولة 

اللبنانية فعلياً وليس إعالن لبنان الكبري عىل يد السلطة االنتدابية الفرنسية يف 

عام 1920.

استهلكت الحرب األهلية اللبنانية بشدة أحكام امليثاق الوطني الذي مل يعد 

يعكس الحقائق الدميغرافية. فمنذ الحرب، شهد لبنان تغيريات هيكلية مهمة، 

أبرزها صعود مكانة الطائفة الشيعية ودورها، بدءاً من حركة املستضعفني 

بقيادة اإلمام موىس الصدر يف السبعينيات، وصوالً إىل تأسيس حزب الله 

يف منتصف الثامنينيات، حيث ظهر الشيعة اللبنانيون كالعبني سياسيني 
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واقتصاديني وثقافيني بارزين. يضم حزب الله العديد من فئات املجتمع األفقر 

يف لبنان. هو أيضاً العب إقليمي مهم إذ قام مبواجهات مسلحة مع إرسائيل، 

فعكس منحى الهزمية العسكرية التي ُمني بها العرب عىل يد  قوات الدفاع 

اإلرسائيلية.

وحصلت تغيريات أيضاً داخل املجتمع املسيحي. فقد شهدت الحرب األهلية 

تجديداً يف التمثيل املاروين، السيام بعد مقتل بشري الجمّيل يف عام 1982، 

حيث تم تجاوز التعيني التقليدي الضّيق من ضمن القلب املاروين ومن 

خالل العالقات واالنتامءات العائلية، فصعد نجم سمري جعجع كقائد للقوات 

اللبنانية.

عندما توّصل عون إىل عقد تحالف مع حزب الله، توّجه برصاحة إىل 

املسيحيني، واملوارنة عىل وجه الخصوص، مّدعياً أنه ضمن لهم موقعهم 

ودورهم يف اطار حركة ديناميكية صاعدة يف لبنان واملنطقة. ولكن، نظراً 

لالضطراب الحاصل يف املنطقة، أدى هذا التحالف إىل جعل عون مرتهناً ملصري 

إيران وسوريا. يف هذه األثناء، أصبح منافسوه املوارنة يعتمدون بالقدر نفسه 

عىل مصري محور املعارضة بقيادة اململكة العربية السعودية إقليمياً ومحلياً 

من قبل عائلة الحريري، وهام معارضان للنظام السوري الحايل.  

إّن العالقة بني سوريا ولبنان مثرية للجدل وقد أدت إىل انقسامات داخل 

البلد، كام تبنّي من املظاهرات الحاشدة )أو املليونية( بعد اغتيال الحريري 

عام 2005. اتسمت فرتة االنتداب مبثل هذه االنقسامات، وأيضاً يف أواخر 

الخمسينيات عندما اتحدت سوريا ومرص لفرتة وجيزة لتشكيل الجمهورية 

العربية املتحدة.

بغّض الّنظر عن ظهور التحالفات السياسية والتحالفات املضادة، نرى أن 

للرتابط بني سوريا ولبنان أيضاً جوانب هيكلية. فالهيمنة السورية عىل لبنان 

أّكد عليها حافظ األسد عرب جملة رمزية نطق بها قائاًل: "شعب واحد يف 

دولتني". وكانت سوريا العباً "رئيسياً" يف التطورات التي حدثت خالل الحرب 

األهلية اللبنانية، من العام 1976 حتى انسحاب قواتها يف عام 2005، إذ كان 

لها وجود عسكري مستمر يف البالد.

كانت القيادة العسكرية السورية قوية جداً يف لبنان خالل هذه الفرتة. وكانت 

مكانة الزعامء السياسيني اللبنانيني من جميع الطوائف مرهونة بالعالقات 

الجيدة مع ضباط الجيش السوري ومع دمشق. وقد أّثر ذلك عىل جوانب 

أخرى من املجتمع، مثاًل التطلعات لشغل منصب رفيع املستوى يف الجامعة. 

فرض الجيش السوري "رضيبة" عىل التجارة املرشوعة وغري املرشوعة عرب 

الحدود، مثل التهريب، بالتواطؤ مع رجال األعامل اللبنانيني الذين استفادوا 

من الوضع.

استرشاف املستقبل: لبنان واألزمة السورية
أحد تبعات األزمة السورية هو تصاعد التوترات واالشتباكات القامئة التي 

قد تؤثر بشكل خاص عىل املناطق الحدودية مثل البقاع ومناطق أخرى يف 

الشامل، إذ لدى السكان هناك أقارب أو حلفاء عرب الحدود، وهي مناطق 

حيث عقدت القوى السياسية املحلية تحالفات عىل املدى الطويل مع النظام 

السوري. وقد أدى العنف يف العاصمة اإلدارية لشامل لبنان، طرابلس، ويف 

أجزاء من بريوت يف أيار/مايو 2012 إىل زيادة التوترات. أما االفرتاضات 

القائلة بأن النظام السوري الحايل سيسقط وأن هذا سيؤدي إىل  زوال حزب 

الله، فهي تعكس جهل مجموعة من السيناريوهات املحتملة. فلو طال النزاع 

يف سوريا، قد يؤدي إىل "انفجار" إقليمي خصوصاً أن من الصعب التنبؤ 

بتداعياته. كام أن شيئاً ال يؤكد أن حزب الله سوف يزول ال محال إذا انهار 

النظام السوري.

منذ مجيء حافظ األسد إىل السلطة يف عام 1970، بقيت سوريا مستقرة ألكرث 

من أربعة عقود. ولكن يعود ذلك إىل قدرة األسد الخارقة عىل وضع سوريا 

اسرتاتيجياً ضمن الديناميات اإلقليمية املتغرّية من خالل صياغة التحالفات 

الداخلية والخارجية كام تقيض الحالة، مع ترك خطوط االتصال مفتوحة 

واإلعراب عن استعداده الستيعاب مختلف الفصائل. عىل سبيل املثال، عندما 

دخلت القوات السورية لبنان يف العامني 1976-1977 باتفاق أمرييك، خاضت 

حرباً ضد حلفاء سوريا السابقني، أي الحركة الوطنية اللبنانية واملقاومة 

الفلسطينية، ماّم مّهد الطريق الغتيال زعيم الحزب التقدمي االشرتايك ورئيس 

الحركة الوطنية اللبنانية كامل جنبالط.

يف املايض، مل يكن عدم االستقرار يف سوريا أمراً سّيئاً بالنسبة إىل لبنان. ولكن 

يسري الجميع بتؤدة حاليا، إذ يدرك العديد من اللبنانيني بأن عدم االستقرار يف 

سوريا له تداعيات تتجاوز العالقات بني بريوت ودمشق. وهذا قد يوفر فرصة 

لالنفراج بني لبنان وسوريا. فالتسوية والتوازن بني الطوائف هام جزء من 

عّلة وجود لبنان الذي لطاملا كان مثاالً للتنّوع قيمًة وقوًة. إعطاء األولوية لهذا 

املسار سيسمح للبنان بتجديد وتعزيز دوره يف املنطقة كنموذج لقيمة التنوع 

- وخاصة لجارته التي تعاين من االضطرابات حالياً.

نهلة شهال باحثة بارزة متخصصة يف علم االجتامع السيايس يف الرشق األوسط الحديث. 

شغلت منصب نائبة مدير معهد اإلصالح العريب من عام 2005 حتى 2011، وهي أستاذة 

زائرة يف جامعة الروح القدس ـ الكسليك يف لبنان، 2004-2005، وأستاذة يف الجامعة 

اللبنانية، 1985-1996. وهي محررة يف جريدة الحياة منذ العام 1999. كتبت العديد من 

املقاالت والكتب باللغتني العربية والفرنسية.
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 إرسائيل والّسالم 
يف لبنان

منظور لبناين
غسان القّزي 

مع بداية الحرب يف فلسطني يف عام 1948، عاىن لبنان من تداعيات الحروب 

العربية اإلرسائيلية، ومن هجامت إرسائيل واحتاللها لألرايض اللبنانية. مل 

يشارك لبنان يف  الحروب العربية اإلرسائيلية ال يف عام 1967 وال حتى يف عام 

1973 ، ولكن محاولته لتجنب الرصاع  باءت بالفشل بعد العام 1970 عندما 

أصبح ساحة قتال للقوات العسكرية اإلرسائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

وكان الغزو اإلرسائييل للبنان يف العام 1982 إحدى أطول مراحل الرصاع 

العريب ـ اإلرسائييل وأكرثها دماراً. احتل الجيش اإلرسائييل العاصمة اللبنانية 

بعد حصار طويل وعمليات قصف وتفجري. 

ما يحّد من هامش تحرك لبنان يف صنع القرار هو وجود الالجئني الفلسطينيني 

الذين يبقى مصريهم مجهوالً، وبقاء لبنان ضمن املثلث االسرتاتيجي 

اإلرسائييل – اللبناين- السوري. هذه القيود تؤثر عىل املشهد السيايس املحيل، 

وتخلق انقسامات بني الذين يفّضلون وضع حد للعدائية مع إرسائيل، وحلفاء 

سوريا وإيران. هذه القيود نفسها متنع لبنان من تحقيق السالم والتقدم من 

خالل ترسيم حدوده يف الجنوب واستخدام موارده املائية، عىل الرغم من 

التدخل الفاعل لليونيفيل.

التضامن العريب والالجئون الفلسطينيون
تجّنب لبنان االتصال السيايس أو الدبلومايس املبارش مع إرسائيل. وأي خروج 

عن هذه القاعدة ال يقابله اعرتاض من الدول العربية املجاورة وحسب، بل 

هو أيضاً خيانة وطنية برأي اللبنانيني عىل اختالف انتامءاتهم الدينية. وقد 

تجىّل هذا يف عدة مناسبات، مبا فيها ردة الفعل عىل االتصاالت التي أجراها 

الرئيس إميل إده مع إرسائيل يف األربعينيات، وتعاون امليليشيا املسيحية أي 

القوات اللبنانية مع قوات الدفاع اإلرسائيلية بني 1976 و1985، فضاًل عن 

املعاهدة الثنائية التي وًقعها الرئيس أمني الجمّيل يف 17 أيار/مايو 1983 

والتي ُقتلت يف املهد. حتى اليوم، يلتزم اللبنانيون أكرث من أي دولة عربية 

أخرى باملقاطعة مع إرسائيل التي أقّرتها جامعة الدول العربية.

ويوجد سبب آخر عىل رفض لبنان املفاوضات مع إرسائيل، وهو تجّنب 

تحول الالجئني الفلسطينيني يف لبنان إىل مستوطنني دامئني. فلو أصبحوا 

مقيمني دامئني يف لبنان، سيتحول التوازن الدميغرايف يف لبنان لصالح السّنة. 

لذا فاملوقف الرسمي للبنان مامثل ملوقف منظمة التحرير الفلسطينية: ال 

ينبغي قيام اتفاق مع إرسائيل من شأنه تكريس توطني الالجئني الفلسطينيني 

يف لبنان.

قامت الحرب األهلية بني أولئك الذين أبدوا تضامنهم مع املنظامت 

الفلسطينية املسلحة التي وجدت مالذاً لها يف لبنان بعدما تم طردها من 

األردن، وهؤالء الذين رأوا يف وجودهم تهديداً دميغرافياً وانتهاكاً للسيادة 

وعقبة أمام والدة جديدة للدولة. ومل تفض التدخالت اإلرسائيلية يف عامي 

1978 و1982 سوى إىل  تعزيز هذه االختالفات. عالوة عىل ذلك، منذ مغادرة 

 منظمة التحرير الفلسطينية  لبنان يف آب/أغسطس 1982 بعد هزميتها عىل 

يد  الجيش اإلرسائييل، مل يتم التوصل إىل حّل للمشاكل اإلنسانية أو 

 االجتامعية أو السياسية أو األمنية التي يعاين منها الالجئون الذين يعيشون 

يف املخيامت الفقرية. 

إرسائيل وسوريا ولبنان: مثلث اسرتاتيجي 
يجد لبنان نفسه رهن السياق اإلقليمي وبخاصة بالنسبة إىل جارته الكربى 

سوريا التي نّصبت نفسها كرأس حربة املقاومة ضّد إرسائيل منذ وّقعت هذه 

األخرية عىل اتفاقات السالم مع مرص واألردن ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

أخضع حافظ األسد )الرئيس السوري من 1970 حتى 2000( لبنان ومنظمة 

التحرير الفلسطينية بصورة مستمرة من أجل السيطرة عىل الجزء الشاميل 

من الجبهة العربية ـ اإلرسائيلية. بني عام 1976، عندما دخلت قواته لبنان، 

وعام 2005، عندما غادرته، سيطرت سوريا عىل تسعة أعشار البالد يف حني 

احتلت إرسائيل الجنوب.
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وبدالً من القتال يف هضبة الجوالن السورية التي احتلتها إرسائيل يف عام 

1967، شّنت دمشق وتل أبيب حروبهام يف لبنان من خالل مختلف األطراف 

اللبنانيني. ويف خالل سنوات الوصاية السورية الطويلة واملرهقة يف لبنان، كان 

مجّرد ذكر "معاهدة سالم مع العدو الصهيوين" من املحّرمات. عندما شارك 

لبنان يف عملية السالم يف مدريد عام 1991-1994، كانت سوريا باملرصاد، 

وكانت راضية طاملا كان امللف السوري مييض قدماً.  

أصبحت الوصاية السورية رسمية عندما تم التوقيع عىل اتفاق الطائف يف 

العام 1989، واستمرت حتى بعد اغتيال رفيق الحريري يف العام 2005. ولكن 

تبعية لبنان لدمشق مل تتضاءل بل ترتافق اليوم مع االستجابة ملصالح إيران 

اإلسرتاتيجية يف املرشق العريب. ومن خالل املساعدة عىل تكوين حزب الله يف 

الثامنينيات ودعمه عسكرياً ومالياً خصوصاً يف حرب عام 2006 ضد إرسائيل، 

تحّولت إيران إىل قوة ذات نفوذ يف البحر األبيض املتوسط.

ألقت الوصاية السورية واملصالح اإليرانية بثقلها عىل قرار لبنان بعدم 

التفاوض عىل السالم مع إرسائيل. وإرسائيل من جهتها مل تفعل شيئاً لتعزيز 

الثقة، حيث فرضت حالة األمر الواقع بعد االنتصارات العسكرية التي 

حققتها عىل جريانها العرب يف عام 1967. إن رفضها االنسحاب من األرايض 

الفلسطينية املحتلة واالمتثال لقرارات األمم املتحدة يضعف موقف العرب 

"املعتدلني" الذين يؤيدون املفاوضات. 

املصالحة اللبنانية
إّن لبنان الذي مزقته االنقسامات الداخلية عاجز اليوم عن اتخاذ القرار املهم 

بتوقيع معاهدة سالم ثنائية مع إرسائيل. كام أنه عاجز عن تحّمل العواقب 

إذا فعل ذلك. 

منذ االستقالل، مّر تاريخ لبنان السيايس بسلسلة من األزمات وبحرب أهلية 

مدمرة. بغض النظر عن امليثاق الوطني لعام 1943 بني النخب املسيحية 

واملسلمة، يستمر التوتر الكامن بني التضامن العريب والحامية الغربية. 

أّدى اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري إىل إعادة إشعال فتيل 

االنقسامات يف البالد، فتمّخض عنها معسكران: تحالف 14 آذار املدعوم من 

الغرب ومن الدول العربية "املعتدلة" من جهة، وتحالف 8 آذار الذي يقف يف 

صف املحور اإليراين ـ السوري من جهة أخرى. ويعتمد هذا األخري عىل قوة 

حزب الله العسكرية، والذي يضّم اآلالف من املقاتلني املدّربني واملجهزين 

مبعدات عسكرية متطورة. يعارض حزب الله وحلفاؤه أي نوع من 

املفاوضات أو أي معاهدة سالم مع إرسائيل. وتشّكل حرب متوز 2006 حيث 

واجه حزب الله الجيش اإلرسائييل الذي انسحب من لبنان من دون تحقيق 

 أي من أهدافه األساسية، مصدر فخر واعتزاز لحزب الله. ال يوجد 

 أي موقف واضح من جانب 14 آذار بشأن التفاوض عىل معاهدة سالم، 

 ولكن ميكن االفرتاض أن موقفه املؤّيد للواليات املتحدة قد يكون 

لصالح املفاوضات. 

يف غضون ذلك، يجد أي رئيس للوزراء من أي من التحالفني نفسه مجرباً عىل 

تقديم الوالء للثالوث الشهري الدولة- املقاومة- الشعب، الذي يرّشع، ولو 

كرهاً، رفض أي مفاوضات سالم مع إرسائيل. 

األرض واملياه وترسيم الحدود
ال سالم بني لبنان وإرسائيل إذا مل يتم التوصل إىل اتفاق عىل ترسيم الحدود 

وتقاسم املياه. يرى الشعب اللبناين، بغض النظر عن انتامءاته أن إرسائيل هي 

قوة عسكرية لديها مآرب يف  األرايض واملياه اللبنانية.

 مبنى مترضر جداً يف منطقة ضاحية بريوت الجنوبية التي دّمرت بشكل شبه كامل 
  Sabrina Mervin 2006 © // 2006 خالل القصف اإلرسائييل يف حرب
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مل ميتثل اإلرسائيليون لقرار مجلس األمن رقم 425 الصادر يف عام 1978 

والذي دعا إىل  انسحاب إرسائيل من األرايض اللبنانية، إال يف عام 2000 عندما 

أصبح النضال العسكري الذي يشّنه حزب الله ضدها مكلفاً للغاية. أما الخط 

األزرق، وهو الحدود املؤقتة التي رسمتها األمم املتحدة، فيسمح إلرسائيل 

باملحافظة عىل سيطرتها عىل أراض يطالب بها لبنان وهي مزارع شبعا، 

وكفرشوبا، وقرية الغجر. برأي إرسائيل، هذه األرايض املحتلة يف عام 1967 

هي ملك إلرسائيل، لكن سوريا أعلنت أنها أراض لبنانية. وتجدر اإلشارة إىل 

أن دمشق لطاملا رفضت تسليم األمم املتحدة الوثائق التي تثبت أن هذه 

األرايض لبنانية. ويف مصلحة سوريا اإلبقاء عىل هذا الغموض يك يستمر التوتر 

عىل الحدود بني لبنان وإرسائيل وللحؤول دون حصول مفاوضات ثنائية. هذا 

االحتالل هو أيضاً حجة لحزب الله الذي تدعمه سوريا وإيران، للقول إن 

لبنان مل يتحرر كلياً وأن النضال املسّلح يجب أن يستمر.

وتعكس الخالفات بني لبنان وإرسائيل بشأن ترسيم الحدود وجود رصاع حاد 

للسيطرة عىل املياه النهرية )نهري الوّزاين والحاصباين( واملياه الجوفية )شبعا( 

اآلتية من جبل حرمون الذي يطل عىل إرسائيل ولبنان وسوريا. تتزايد حّدة 

املعركة التي بدأت يف عام 1923 عندما رسمت قوى االنتداب الحدود نتيجة 

احتدام مشاكل الجفاف والضغط السكاين.

صحيح أن تحالف 14 آذار ليس لديه موقف رسمي معلن بشأن إجراء 

مفاوضات محتملة، إال أّنه يعترب أن مصري لبنان ال ينبغي أن يكون منوطاً بهذه 

األرايض وأن تحريرها يجري بالطرق الدبلوماسية وليس بقوة السالح. وهو 

يتهم حزب الله بخدمة املصالح األجنبية، وبخاصة مصالح إيران وسوريا، مام 

يضع البالد يف واجهة الخطر.

ومن جهته، يرد تحالف 8 آذار قائاًل إن الدبلوماسية مل تفلح يوماً يف تحرير 

أرض محتلة. ومن خالل "انتصاره" عىل إرسائيل، نجح حزب الله بإقناع عدد 

كبري من اللبنانيني بأن ال غنى عن سالحه لردع إرسائيل ومنعها من االعتداء 

عىل لبنان واإلفالت من العقاب، عىل الرغم من أن إرسائيل استمرت بتحليقها 

الجوي فوق لبنان حتى بعد صدور القرار 1701 )2006( عن مجلس األمن. 

يرفض حزب الله نزع سالحه طاملا أن األرايض اللبنانية محتلة وطاملا مل يتم 

التوصل إىل اتفاق بني اللبنانيني حول إسرتاتيجية دفاعية قادرة عىل ضامن 

سيادة وسالمة األرايض اللبنانية. 

لكن انسحاب إرسائيل إىل خطوط هدنة العام 1949 يرافقه اقرتاح بتقاسم 

املياه وفقاً للقانون الدويل، من شأنه أن يحرم حزب الله من هذه الحجة 

ويعّزز موقف الذين ينادون برضورة بقاء لبنان محّيداً عن النزاع اإلقليمي. 

نجحت اليونيفيل يف التخفيف من التوترات عند الحدود، مبا يف ذلك الخطرية 

منها: فبغياب اليونيفيل، لن يكون من أمن عىل الحدود اللبنانية ـ اإلرسائيلية. 

لكن عملها محصور بصياغة التقارير وتسجيل حاالت انتهاك سيادة لبنان 

البحرية والجوية واألرضية. وقد ساعد تدخل اليونيفيل أول مرة يف جنوب 

لبنان يف آذار/مارس 1978 يف ضامن حد أدىن من األمن يف مناطق انتشارها، 

لكنها مل تستطع منع إرسائيل من اجتياح لبنان يف العام 1982. أما اليونيفيل 

الثانية التي انترشت يف العام 2006 مبوجب قرار مجلس األمن رقم 1701، 

فقد شجعت انتشار الجيش اللبناين يف الجنوب للمرة األوىل منذ السبعينيات.

الخامتة
يشعر الشعب اللبناين بالقلق من النزاع والخطابات والشعارات اإليديولوجية. 

واملجتمع املدين منشغل يف محاولة التصدي للقضايا املحلية، والحياة السياسية 

واالجتامعية )مثل النضال من أجل تحقيق العلامنية( بدالً من الرتويج لسالم 

محتمل مع إرسائيل. واليوم، أكرث من أي وقت مىض، لبنان عاجز عن التفاوض 

)وكم بالحري التوقيع( عىل معاهدة سالم مع إرسائيل بدون موافقة سوريا. 

مع الربيع العريب، ميكننا أن نتوقع حصول ارتباك يف املشهد االسرتاتيجي 

اإلقليمي. فقد تؤدي األزمة السورية إىل تعزيز املطالبة مبفاوضات سلمية أو 

إشعال فتيل الحرب يف لبنان. يف كال الحالتني، لن يتمكن لبنان من االنتقال إىل 

سالم عادل ودائم مع إرسائيل ما مل تربهن هذه األخرية، من خالل ترصفاتها 

وأعاملها، عن التزامها بسالم حقيقي وما مل متتثل لقرارات األمم املتحدة 

والقانون الدويل.  

غسان القزي هو أستاذ يف العلوم السياسية يف الجامعة اللبنانية. أّلف عّدة كتب حول 

لبنان والشؤون الدولية، وهو يساهم ويشارك بانتظام يف مقاالت صحافية ولقاءات إذاعية 

وتلفزيونية.  
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املرّبع 7 

منظوٌر إرسائييلٌّ حول الحرب والّسلم يف لبنان

أورين باراك

 أورين باراك هو محارض بارز يف قسمي 

 العلوم السياسية والعالقات الدولية يف 

 الجامعة العربية يف القدس، يف إرسائيل. 

هو مؤلف كتاب بعنوان "الجيش اللبناين: 

 مؤسسة وطنية يف مجتمع منقسم" 
)State University of New York Press, 2009(

خالفاً للصورة الرائجة عن العالقات اإلرسائيلية ـ اللبنانية بأنها متقّلبة 

وأن الرصاعات متزّقها، شهدت الدولتان فرتات من االستقرار النسبي عىل 

طول حدودهام املشرتكة. ما هي العوامل التي ساهمت يف فرتات الهدوء 

التي سادت العالقات بني الدولتني يف املايض؟ وما هي الدروس التي ميكن 

استخالصها من تلك الفرتات عىل ضوء الوضع الحايل؟

إّن الحدود بني لبنان الكبري وفلسطني االنتداب التي رسمها املسؤولون 

الفرنسيون والربيطانيون يف العام 1923، كانت تعسفية نوعاً ما وفقاً 

للمنظور املحيل ـ ولو أن ترسيمها أىت نتيجة مفاوضات دولية جدية ـ حيث 

أبقى لبنان )يومها تحت االنتداب الفرنيس( عىل عّدة قرى من منطقة 

الجليل الغربية، فيام سيطرت فلسطني )تحت االنتداب الربيطاين( عىل 

األردن العليا.

هدوء نسبّي

احرتم لبنان وإرسائيل الحدود منذ االستقالل حتى أواخر الستينيات. يف 

خالل الحرب العربيةـ اإلرسائيلية األوىل يف عام 1948، شارك لبنان من 

الجانب العريب لكّن جيشه اكتفى بلعب دور دفاعي ـ فيام احتلت إرسائيل 

ما يزيد عن عرش قرى لبنانية يف جنوب لبنان يف ترشين األول/أكتوبر من 

تلك السنة. يف العام 1949 وّقع لبنان وإرسائيل عىل اتفاق هدنة عكس 

موافقة الطرفني عىل الحدود التي رسمها االنتداب، ولو بقيت الخالفات 

بينهام بدون حل. 

بعد أربع سنوات، أورد تقرير رسمي إرسائييل ما ييل: "ليس من يشء نقوله 

عن لبنان. فالوضع عند الحدود مع لبنان مناسب بشكل عام... العالقات 

مع لبنان بشكل عام ليست شغلنا الشاغل". وبالفعل، بقيت تلك العالقات 

مستقرة حتى عام 1967، خاصة باملقارنة مع كيفية تعاطي إرسائيل مع 

مرص وسوريا واألردن. يف تلك الفرتة، معظم املشاكل كانت تعالجها لجنة 

الهدنة املختلطة اإلرسائيلية ـ اللبنانية، التي ضمت ممثلني عن الجيش 

اللبناين والجيش اإلرسائييل ومراقباً من األمم املتحدة .وكنتيجة لذلك، 

مارست إرسائيل سياسة كبت النفس تجاه لبنان.  

تدهور العالقات

ابتداًء من منتصف ستينيات القرن املايض، بدأت العالقات اللبنانية ـ 

اإلرسائيلية تتدهور بعد وصول الفصائل الفلسطينية املسلحة إىل جنوب 

لبنان حيث شّنت هجامت عرب الحدود ضد إرسائيل. ورّدت إرسائيل 

عسكرياً يف محاولة إلجبار لبنان عىل قمع الفلسطينيني، وبالتايل االستجابة 

ملشاغل إرسائيل األمنية بطريقة أحادية ـ ويف نهاية املطاف اجتاحت 

جنوب لبنان يف عام 1978 وأنشأت منطقة عسكرية عازلة.

بدت الحرب األهلية )1975 ـ 1990( وكأنها تعطي إرسائيل فرصة لتغيري 

عالقاتها بلبنان بشكل جوهري. فقد تعاونت إرسائيل مع امليليشيات 

املسيحية اللبنانية يف املنطقة الحدودية منذ بداية الحرب وأقامت الحقا 

عالقات مع ميليشيات مسيحية لبنانية أخرى يف الشامل. لكن االجتياح 

اإلرسائييل للبنان يف عام 1982 مل يفلح إال يف إخراج الفصائل الفلسطينية 

من البالد. مل تنجح يف إقامة حكومة موالية إلرسائيل يف بريوت أو يف ضامن 

االتفاق الذي وقعت عليه الدولتان يف عام 1983 والذي انهار بعد عام 

واحد. فضاًل عن ذلك، وبني عامي 1982 و1985، بدأ الجيش اإلرسائييل 

الذي احتل أجزاء مهمة من لبنان بالتعرّض للهجامت عىل يد عصابات من 

امليليشيات اللبنانية هي أيضاً، وبالتحديد من حزب الله.

يف عام 1985، قررت إرسائيل تشكيل "منطقة أمنية" رسمية يف جنوب 

لبنان، تنظمها ميليشيا موالية إلرسائيل، وهي جيش لبنان الجنويب. ولكن، 

كام يؤكد أحد القادة العسكريني اإلرسائيليني، هذا التطور كانت نتيجته 

"تحّول حزب الله من منظمة إرهابية مرفوضة تعمل ضد رغبات الحكومة 

املركزية يف لبنان، إىل حركة مقاومة رشعية للشعب اللبناين ضد االحتالل 

اإلرسائييل". تكّبدت إرسائيل خسائر عسكرية كبرية يف نضالها ضد حزب 

الله، وفشلت العمليات العسكرية اإلرسائيلية الحقاً )املساءلة يف عام 1993 

وعناقيد الغضب يف عام 1996( يف ترجيح الكفة ملصلحتها.

يف عام 2000، وبعد عقد تقريباً عىل انتهاء النزاع اللبناين، قررت إرسائيل 

التخفيف من حجم الخسائر فانسحبت من لبنان. وحتى يف خالل الحرب 

بني إرسائيل وحزب الله يف العام 2006 مل يعد الجيش اإلرسائييل إىل لبنان. 

ما عىس إرسائيل تفعل اآلن؟  

ما العمل لوقف الحلقة املفرغة التي يدور فيها النزاع اإلرسائييل ـ اللبناين؟ 

تعّلمنا مرحلة الهدوء بني عامي 1949 و1967 عدداً من الدروس. 

أّوالً، قيام دولة لبنانية مستقلة قادرة عىل منع العبني من خارج سلطة 

الدولة من شن عمليات عند الحدود اللبنانية ـ اإلرسائيلية هو يف مصلحة 
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إرسائيل. بالتايل، عىل إرسائيل احرتام سيادة لبنان، أّوالً من خالل االمتناع 

عن خرق أجوائه، وهو تحرك تقوم به كل يوم تقريباً.

ثانياً، عىل إرسائيل محاولة إيجاد حل لقضية الحدود الخالفية مثل مزارع 

شبعا ـ منطقة صغرية كانت جزءاً من لبنان ـ التي كانت فعلياً تحت 

سيطرة سوريا حتى حرب عام 1967ـ ثم احتلتها إرسائيل. ويستخدم 

العبون من خارج سلطة الدولة هذا األمر كحجة لتربير "مقاومتهم". 

ثالثاً، عىل إرسائيل بناء حاجز عند "الخط األزرق" أو الحدود مع لبنان التي 

رسمتها األمم املتحدة يف عام 2000 بعد انسحاب إرسائيل. ومن شأن هذا 

الحاجز أن يحدد للدولتني الحدود الحالية ويزيد من صعوبة التسلل عرب 

الحدود. للبنان وإرسائيل معا تحفظات حول ترسيم الخط األزرق، لكن 

الدولتني وافقتا عىل احرتامه إىل أن يتم االتفاق عىل حدود دامئة.

أخرياً، سيستفيد لبنان وإرسائيل معاً من تجديد نشاط لجنة الهدنة 

املختلطة اإلرسائيلية ـ اللبنانية التي كانت حتى اآلن الطريقة األكرث فعالية 

لضامن الهدوء واالستقرار عند الحدود اإلرسائيلية ـ اللبنانية وعىل صعيد 

العالقات اإلرسائيلية ـ اللبنانية بشكل عاّ، حتى بغياب اتفاق سالم بني 

الدولتني. ولكن بقاء اليونيفيل )التي تم توسيعها وتعزيزها يف عام 2006( 

عند املنطقة الحدودية اإلرسائيلية ـ اللبنانية يستحق العناء نظراً للدور 

الذي تلعبه هناك يف استقرار الوضع.      

رجل يكشف عن األرضار التي لحقت بشقته يف منطقة 
كرييات شمونا يف إرسائيل، بعد سقوط قذيفة كاتيوشا 

  Panos/Ahikan Seri © // أطلقها حزب الله
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الحدود والرّتسيم
ترسيم الحدود اللبنانّية وضامن أمنها

حديث مع الجرنال نزار عبدالقادر

نزار عبد القادر لواء متقاعد يف الجيش اللبناين وعضو يف مجلس مجلة الدفاع اللبنانية. وهو أيضًا محلل سيايس يف صحيفة الديار يف بريوت وقد كتب 

"إيران والقنبلة النووية، أّمة بدون سياج واإلسرتاتيجية اإلرسائيلية لتدمري لبنان".

الفشل يف ترسيم الحدود اللبنانية
تؤكد املادة األوىل من الدستور اللبناين أن لبنان هو "دولة مستقلة غري قابلة 

للتجزئة وذات سيادة". وهي تصف حدوده الشاملية والرشقية والجنوبية ـ 

فضاًل عن حوض البحر املتوسط من الغرب. مع ذلك، تبقى حدود لبنان مع 

إرسائيل وسوريا غري واضحة ميدانياً وليس من اتفاق قانوين بشأنها.

يبقى تاريخ الجهود املبذولة لرتسيم حدود لبنان غري واضح. ففي 23 كانون 

األول/ديسمرب 1920، شّكلت السلطات الربيطانية والفرنسية يف فلسطني 

ولبنان لجنة الحدود املشرتكة بقيادة املقّدم نيوكومب )بريطانيا( وبويل 

)فرنسا(، ووافقت اللجنة يف شباط/فرباير 1922 عىل ترسيم الحدود اللبنانية 

مع فلسطني ووضعت 71 نقطة عىل األرض. كذلك، عمد االنتداب الفرنيس 

عىل سوريا ولبنان إىل ترسيم الحدود بني لبنان وسوريا، لكن مل يستكمل سوى 

80% من عملية الرتسيم.

بعد استقالل لبنان يف أربعينيات القرن املايض، مل تأخذ بريوت أو سوريا أي 

خطوات مشرتكة لرتسيم حدودهام. اليوم، تشري املناقشات بشأن الحدود 

اللبنانية مع إرسائيل إىل ثالثة حدود تاريخية مختلفة: خط عام 1922؛ 

"الخط األخرض" العائد إىل عام 1949 ـ هو جزء من اّتفاق الهدنة بني إرسائيل 

وجريانها بعد حرب عام 1948 بني العرب وإرسائيل؛ و"الخط األزرق" العائد 

إىل عام 2000 ـ وضعته األمم املتحدة مع انسحاب إرسائيل من جنوب لبنان.

بعد حرب عام 1967 بني العرب وإرسائيل، أعلن وزير الخارجية اإلرسائييل 

أبا ايبان أن إرسائيل لن تخضع ألي من رشوط هدنة عام 1949. يف عام 

1978، احتلت إرسائيل جزءاً من جنوب لبنان، حيث أعلنته "منطقة أمنية". 

ومل تقم بإخالئه إال بعد 22 سنة، ضاربة عرض الحائط برشوط القرار الصادر 

عن مجلس األمن رقم 425 )1978( الذي نص عىل االنسحاب إىل "الحدود 

املعرتف بها دولياً". وعندما انسحبت إرسائيل أخرياً يف أيار/مايو 2000، مل يكن 

الخط األزرق الذي رسمته األمم املتحدة مطابقاً ال لرتسيم نيوكومب ـ بويل، 

وال لهدنة عام 1949. 

يجب أن تشمل الحدود اللبنانية الجزء الشاميل من قرية الغجر الجالسة عىل 

الحدود السورية-اللبنانية، وتالل كفرشوبا ومزارع شبعا، وهي مناطق حيوية 

عىل طول الحدود اللبنانية تبقى موضع رصاع بني لبنان وإرسائيل وسوريا. 

اليوم، توجد 36 نقطة خالفية بني سوريا ولبنان بشأن الحدود، وأهمها يف 

املنطقة املركزية حول دير العشاير. هذا الغموض بشأن الحدود اللبنانية مع 

إرسائيل وسوريا يعني أن سيادة لبنان لطاملا تعرضت لالنتهاك، مام أدى إىل 

نزاعات واشتباكات عنيفة عند الحدود ـ وحرب العام 2006 ليست أقلها.

الحدود اللبنانية مع إرسائيل
مل يضع الخط األزرق حّداً للنزاع عىل األرايض بني لبنان وإرسائيل، لكنه شمل 

عدة نقاط نزاعية. ترّص بريوت عىل أن إرسائيل مل متتثل كلياً للقرار 425 

الصادر عن مجلس األمن. فبعد طرد املزارعني من مزارع شبعا خالل حرب 

العام 1967، مل تعرتف إرسائيل باجتياحها لألرايض اللبنانية بفعل األمر الواقع. 

منذ العام 1978، حّولت القوات اإلرسائيلية املزارع املحتلة إىل منطقة عازلة 

عىل طول الحدود. ظاهرياً، تنتظر تل أبيب أن تتخىل سوريا رسمياً عن مزارع 

شبعا، علاًم أن سوريا لن تفعل ذلك قبل استعادة هضبة الجوالن املحتلة، مام 

ميّكن إرسائيل من اإلبقاء عىل مرصد اسرتاتيجي والسيطرة عىل مصادر املياه 

الغزيرة يف جبل حرمون.

حزب الله هو أيضا يستغل هذا االحتالل يك يرّشع تسّلحه املستمر حتى 

تحرير آخر شرب من األرايض اللبنانية. هذا الوضع يشّوه التوازن السيايس 

الداخيل يف لبنان، حيث ضمن حزب الله نفوذاً له من خالل لعب دور 

"املقاومة" املسّلحة، واستطاع الهيمنة عىل حكومة نجيب ميقايت الحالية. 



Accord 79 // العدد 24 من مجلّة

بعد استقالل لبنان يف أربعينيات القرن 

املايض، مل تأخذ بريوت أو سوريا أي 

خطوات مشرتكة لرتسيم حدودهام”

سوريا أيضاً تلعب دوراً سلبياً من خالل دعمها ملقاومة حزب الله فضاًل عن 

رفضها ترسيم الحدود، وبخاصة يف مزارع شبعا.

احتياطي الغاز الطبيعي يف رشق املتوسط
إّن اكتشاف مخزون ضخم من احتياطي الغاز الطبيعي يف عرض البحر مقابل 

مدينة حيفا طرح مشكلة شائكة أخرى بشأن ترسيم الحدود البحرية بني 

إرسائيل ولبنان. مل يحّدد الخط األزرق يف عام 2000 الحدود البحرية، وهو 

أمر مل يكن مهاًم آنذاك قبل اكتشاف احتياطي الغاز. ورّدت بريوت وتل أبيب 

عىل الخالف حول الغاز الطبيعي بتبجح وفصاحة عسكرية. 

يف عام 2011 وافق مجلس النواب عىل مسودة قانون جديدة لرتسيم املنطقة 

االقتصادية الخاصة وحدودها البحرية. رفضت األمم املتحدة طلب لبنان 

مبساعدته يف الرتسيم نظراً للصعوبات التي اختربتها يف محاولتها ترسيم الخط 

األزرق.

اذا مل تتدخل األمم املتحدة، قد تتحول منطقة رشق املتوسط إىل مرسح 

آخر للحرب بني حزب الله وإرسائيل. ُيشّيع أن حزب الله كان يعمل عىل 

استحداث وحدة خاصة بأعامل التخريب تحت املياه والحرب الربمائية يك 

يستخدمها ضد حقول الغاز اإلرسائيلية. وقام السالح البحري اإلرسائييل 

بوضع خطة أمنية بحرية بقيمة 70 مليون دوالر أمرييك للدفاع عن تلك 

الحقول. 

لكن تجري املفاوضات بشأن هذه املنطقة املتنازع عليها والتي متتد عىل 800 

كيلومرت مرّبع. نقلت بريوت إىل األمني العام خرائط جديدة وضعها خرباء 

لبنانيون لرتسيم الحدود البحرية. وهي تناقش املوضوع مع قربص. كام أن 

الخبري والدبلومايس األمرييك فريديريك هوف يحاول مساعدة لبنان وإرسائيل 

يف التوصل إىل اتفاق. وميكن اللجوء إىل الخربة التقنية الخارجية أو إىل وساطة 

األمم املتحدة للمساعدة يف حل الخالف. 

طاملا بقيت العالقات اإلرسائيليةـ اللبنانية عىل مستوى حريب، سيكون من 

الصعب االتفاق حول ترسيم الحدود العسكرية. يف هذه األثناء، من املتوقع 

أن تتزايد التوترات بني إرسائيل ولبنان أو حزب الله حول الغاز أو قضايا 

أخرى. وبالتايل، ليس ما مينع حصول تصعيد يف وقت وجيز.  

حدود لبنان مع سوريا
شابت العالقات اللبنانية ـ السورية نزاعات سياسية وحالة عدم استقرار منذ 

االستقالل عن االنتداب الفرنيس يف منتصف األربعينيات، فيام كانت األرس 

واملدن والسكان يتنقلون ويختلطون عرب الحدود. لطاملا اعتربت سوريا أن 

لبنان هو جزء من "أراضيها الضائعة". وقد أدى قيام دمشق بإغالق الحدود 

واحتالل لبنان عسكرياً ألكرث من ثالثني عاماً إىل الحؤول دون توصل لبنان إىل 

تحقيق االستقرار األمني والسيايس.

بعد انسحاب سوريا من لبنان يف عام 2005، جّدد لبنان واملجتمع الدويل 

الجهود إلقناع سوريا برتسيم الحدود املشرتكة املمتدة عىل 360 كيلومرتا. 

كل هذه الجهود باءت بالفشل. ويف ترشين األول/أكتوبر 2008، أدى القرار 

التاريخي الذي اتخذه لبنان بإقامة عالقات دبلوماسية رسمية مع سوريا إىل 

خلق فرصة جديدة لرتسيم الحدود. 

أدت التحركات السورية إىل إضفاء يشء من الضبابية عىل الحدود كام رسمها 

االنتداب الفرنيس. فالزائرون إىل تلك الحدود لن يروا وحدات للجيش اللبناين 

بل سريون خفر الحدود السوريني يف كل مكان تقريبا. مل يدفع املسؤولون 

اللبنانيون بشدة نحو تحقيق التقدم بشأن الرتسيم ودمشق مل تظهر أي 

اهتامم بذلك. لطاملا كّرر حافظ األسد وابنه بشار قولهام بأن لبنان هو امتداد 

اسرتاتيجي لسوريا. 

يف إطار عملية التقارب يف ترشين األول/أكتوبر 2008، وّقع لبنان وسوريا عىل 

اتفاق حول الرتسيم. لكن شّدد االتفاق عىل أن العملية ستبدأ من الشامل، 

مام يؤجل ترسيم مزارع شبعا، مع سوريا التي تّدعي أن املنطقة ال تزال تحت 

االحتالل اإلرسائييل، وأن الرتسيم مستحيل قبل انسحاب اإلرسائيليني من 

هضبة الجوالن بشكل تام. 

أمن الحدود
 بعد حرب عام 2006 بني حزب الله وإرسائيل، رفضت سوريا أي جهود 

دولية لنرش مراقبي األمم املتحدة عىل طول حدودها. فّوتت بريوت عىل 

نفسها فرصة الضغط عىل دمشق للقيام بعملية الرتسيم واالستفادة من 

الدعم الدويل لسيادة لبنان. واقترص التدخل الدويل الوحيد عىل قيام فريق 

 دعم تقني أملاين بإطالق مرشوع ملساعدة لبنان عىل تحسني أمن حدوده 

يف الشامل. 

عىل الرغم من هذا املرشوع، تظهر الثورة الشعبية السورية اليوم أن الحدود 

ليست آمنة، بسبب غياب الخربة واإلرادة السياسية عىل حد سواء. كام أن 

التوترات الحالية عىل طول الحدود والتزام الحكومة اللبنانية "مبقاومة" 

االحتالل اإلرسائييل تستبعد أي تحركات جدية باتجاه ترسيم الحدود يف 

املستقبل القريب.

يف الظروف الحالية، لبنان عاجز عن منع تهريب األسلحة وشحنها إىل حزب 

الله. كام أن غياب اإلرادة السورية واإلرسائيلية يف معالجة قضايا حيوية 

”
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مثل مزارع شبعا وكفرشوبا والغجر يعني أن هذه املناطق ستبقى موضع 

خالف مشتعل بني حزب الله وإرسائيل. بعد انسحاب إرسائيل يف عام 2000 

ويف خالل حرب عام 2006، تزايدت نظرة حزب الله إىل مزارع شبعا كنقطة 

تركيز املقاومة. ومل يأت املسؤولون اللبنانيون بأدلة موثقة لتدعيم املطالبة 

بحق لبنان يف مزارع شبعا. أما سوريا فقد استغلت هذا الخالف املستمر عىل 

املزارع بني لبنان وإرسائيل ملنع حصول أي تقدم عىل خط ترسيم حدودها.

مقابلة أجراها ألكسندر رامسبوثام 

املرّبع 8 

مساهمة اليونيفيل يف الّسالم يف لبنان

حديٌث مع تيمور غوكسيل

تيمور غوكسيل هو الناطق الرسمي 

ومستشار رفيع املستوى سابق لدى 

اليونيفيل. حالياً يحارض يف قسم 

الدراسات السياسية واإلدارة العاّمة يف 

الجامعة األمريكية يف بريوت. 

ما هي أبرز التغيريات بني اليونيفيل األوىل )1978( واليونيفيل 

الثانية )2006(؟ 

أّدت إعادة نظر مجلس األمن يف والية اليونيفيل يف العام 2006 إىل توسيع 

نطاقها من حيث قوة العديد وحجم إسهام الدول بقواتها. فقد وافقت 

دول أعضاء ذات نفوذ يف االتحاد األورويب مثل فرنسا وأملانيا وايطاليا 

واسبانيا عىل تأمني العديد. لذا سمح توسيع نطاق الوالية يف عام 2006 إىل 

تعزيز سلطة اليونيفيل السياسية، فضاًل عن مصداقيتها املحلية والدولية. 

وأدى االهتامم املتزايد من قبل اإلتحاد األورويب إىل رفع الرهانات السياسية 

بالنسبة إىل األطراف. 

لكّن املنافع السياسية لعملية التوسع قابلتها املقايضات العسكرية 

والعملية وبالتحديد التحديات التشغيلية. تضم فرقة اليونيفيل املؤلفة من 

12 ألف جندي )يف آب/أغسطس 2011( قوات من 37 بلداً، مع قيادات 

ورقابة متشّعبة فضاًل عن أولويات لوجيستية أخرى، حيث تحاول كل 

دولة مساهمة بقواتها التوفيق بني الواجبات الدولية واملصالح الوطنية، 

وتستجيب للعواصم الوطنية وللمقر العام للبعثة يف آن معا.

هل توّفر اليونيفيل للبنان حامية أفضل ضّد إرسائيل؟ 

عندما انترشت قوات اليونيفيل أول مرة يف عام 1978، كانت إرسائيل تحتل 

جنوب لبنان. آنذاك، مل تكن أعامل الغزو اإلرسائييل عرب الحدود تعترب 

صارخة جداً. ولكن بعد انسحاب إرسائيل من جنوب لبنان يف عام 2000، 

 أصبحت تحركات الجنود اإلرسائيليني عرب الحدود أكرث وضوحاً ـ 

وإثارة للجدل.

يف نهاية املطاف، اليونيفيل هي بعثة لحفظ السالم: تستطيع الدفاع عن 

نفسها، لكنها ليست مفّوضة لشن حرب. ليست الدول األعضاء املساهمة 

بجنودها يف اليونيفيل جاهزة ألي عمل عدايئ. وبالنسبة إىل أمن الحدود، 

اليونيفيل موجودة للمراقبة واإلبالغ، فضاًل عن تعزيز الحوار. هذه الوظيفة 

األخرية مهمة جداً واليونيفيل تلعب دوراً حيوياً فيها.

لكن من املهم توضيح الهدف من وجود تلك البعثة. السكان املحليون يف 

جنوب لبنان يفهمون متاماً دور اليونيفيل: مواطن قوتها ومواطن ضعفها 

ومحدوديتها. ولكن السياسيني يف بريوت هم أقل اّطالعا ـ أو يرون يف 

اليونيفيل هدفاً سياسياً سهاًل ـ وبالتايل يطلبون من البعثة أموراً غري عملية.

كيف لليونيفيل أن تدعم أمن الحدود يف جنوب لبنان بوجود 

التحديات التي يطرحها النزاع اإلقليمي والتوترات الداخلية عىل حد 

سواء؟

صحيح أن اليونيفيل تتألف أّوالً من عنارص عسكرية، لكن ميزتها األساسية 

هي سياسية. وإحدى وظائفها الحيوية هي أن تعمل كطرف ثالث حيادي 

يربط بني العسكريني اللبنانيني واإلرسائيليني. وتستمد اليونيفيل رشعيتها 

من الوالية التي منحها إياها قرار مجلس األمن؛ لكن عملياً تعززت رشعيتها 

مؤخراً )بعد 2006( نتيجة لتوسيع حجم املشاركة يف البعثة، فضاًل عن 

زيادة مواردها وقدراتها.

إن املكانة الدولية التي تتمتع بها اليونيفيل تسمح لها بيشء من الحياد. 
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وقد استغلت هذا الوضع يك ترّوج للحوار بني األطراف عرب الحدود. توجد 

آلية ثالثية بني الجيش اللبناين وقوات الدفاع اإلرسائيلية واليونيفيل كميرّس، 

وهي آلية ترّوج للحوار بني العسكريني اللبنانيني واإلرسائيليني.

من الرضوري االعرتاف مبدى الوقع الذي يرتكه هذا الحوار: هذه األحاديث 

لن تحمل السالم إىل لبنان؛ لكنها تساهم بشكل بارز يف االستقرار يف ظروف 

حيث التواصل عرب الحدود محدود جداً.

ما هي مساهمة اليونيفيل يف عودة سيادة الدولة يف جنوب لبنان، 

وبخاصة من خالل التعاون مع الجيش اللبناين؟

وفقاً للوالية األصلية التي ُمنحت لليونيفيل يف عام 1978، تكمن مهمتها 

يف ]مساعدة[ الحكومة اللبنانية عىل ضامن استعادة سلطتها الفعلية. 

كانت هذه املسألة خالية من أي منطق عندما كان لبنان عرضة لحروب 

أهلية متعددة وحني كان مرسحُا لنزاع عابر للحدود بني الفلسطينيني 

واإلرسائيليني. يف جنوب لبنان بشكل خاص، وقتذاك مل يكن من وجود 

للعسكر أو للرشطة الوطنية اللبنانية. كام أن اليونيفيل مل تكن مفّوضة ومل 

تكن متلك املوارد للعب هذا الدور.

بعد أن غادرت منظمة التحرير الفلسطينية لبنان يف بداية الثامنينيات، بدأ 

لبنانيو الجنوب بالعودة إىل ديارهم: تضّخم عدد السكان من 15 ألفاً إىل  

40 ألفاً. وأدى تزايد الحضور األهيل إىل  دعم الحوكمة واملساءلة.

شّكلت هذه العودة إنجازاً لليونيفيل. فغياب الدولة يف الجنوب ـ إن عىل 

الصعيد األمني أو الخدمايت ـ كان يعني أن السكان املحليني تطلعوا إىل 

األمم املتحدة يك تهتم بأمنهم ورفاههم عىل الصعيد اليومي. منذ ذلك 

الوقت، فشلت بريوت يف توفري الخدمات للجنوب الذي بقي منفصاًل عن 

سلطة الدولة. 

من ناحية الحدود، بعد االنسحاب اإلرسائييل يف عام 2000، بنّي النفوذ 

السوري فشل الجيش اللبناين يف االنتشار حتى الحدود مع إرسائيل ويف 

التعاطي مع أمن الحدود بالرغم من الضغوطات الدولية البارزة. وما يعنيه 

هذا األمر هو الرتكيز املستمر عىل دور اليونيفيل.

وتسّببت هيمنة حزب الله الحقاً عىل طول الحدود مبشاكل كبرية بالنسبة 

إىل اليونيفيل، وبخاصة يف عالقاتها مع تل أبيب وبريوت ونيويورك. 

هل اليونيفيل الثانية أداة لبناء السالم يف جنوب لبنان؟

يف الواقع، تراجع اتصال اليونيفيل املبارش باملجتمعات املحلية يف جنوب 

لبنان منذ انسحاب اإلرسائيليني ووصول الجيش اللبناين يف العام 2000، 

 حيث تحّول الجيش اللبناين مذاك إىل املحاور بني اليونيفيل

 واملجتمعات املحلية.

إّن إدارة النزاع هي أبرز ما ترّكز عليه اليونيفيل. فهي تدعم مبادرات 

التنمية املحلية، مثل املساعدة يف تشييد مرافق توزيع املياه. وهي توفر 

فرص عمل يف املناطق حيث تتواجد. لكن وظيفة حفظ السالم امللقاة 

عىل عاتقها غري مبارشة. أبرز وظيفة تؤديها عىل صعيد حفظ السالم هي 

الحؤول دون حصول توترات تفجريية عرب الحدود أو التخفيف من حدة 

تلك التوترات. 

مقابلٌة أجراها الكسندر رامسبوثام 

 أحد عنارص حفظ السالم يف اليونيفيل يراقب 
 من أعىل ناقلة جنود مدّرعة بالقرب من الخيام 

  UN Photo/ UNIFIL © // يف جنوب لبنان
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 بناء الّسالم الّدويّل 
يف لبنان
ما دور االّتحاد األورويب؟

دوتشيو بانديني

تبنّي للمجتمع الدويل أّن تطبيق نهج متامسك ومّتسق لبناء السالم يف لبنان 

أمر صعب للغاية. أّوالً، لطاملا تأثرت الجهود الهادفة إىل تحقيق السالم األهيل 

بالديناميات االقليمية األوسع نقاطاً واختلطت بها مراراً وتكراراً. ثانياً، أّدت 

دورات العنف إىل تحويل اهتامم الدعم الدويل من الحاجات الطويلة املدى 

التي تتمّثل بالتصدي لجذور التفكك الداخيل يف لبنان إىل إعادة االعامر 

واالنتعاش بشكل ملّح ما بعد النزاع.  

اليوم، يرّكز االتحاد األورويب، وبالتعاون مع الرشكاء الدوليني واللبنانيني، 

عىل أدوات الوقاية من النزاع وبناء السالم مع توجيهها نحو التخفيف من 

النزاع وتحليله، فضاًل عن الحوار واملصالحة – وبالتحديد ضمن جهود "األداة 

لتحقيق االستقرار".

إطار سياسة االّتحاد األورويب
قّدم مسار برشلونة الذي ُأطلق يف عام 1995 إطاراً لالتحاد األورويب إلدارة 

العالقات مع لبنان ما بعد الحرب، عىل الصعيدين الثنايئ واالقليمي. وسعى 

إىل الرتويج ملساحة مشرتكة من السالم واالستقرار حول حوض البحر 

املتوسط، تدعمها التنمية املستدامة وسيادة القانون والدميقراطية وحقوق 

االنسان. انتظر االتحاد األورويب اعتامد برنامج غوتبريغ للوقاية من النزاعات 

العنيفة يف العام 2011 يك يخطو خطوة أوىل باتجاه تعزيز فعالية ومتاسك 

عمله الخارجي يف مجال الوقاية من النزاع وبناء السالم.

وأتت سياسة الجوار األوروبية يف عام 2004 لتبنّي أن عالقات االتحاد األورويب 

بالرشكاء يف حوض املتوسط بدأت تديرها اتفاقات الرشاكة. تم التوقيع 

عىل اتفاق مع لبنان يف عام 2007 مع التشديد بقوة عىل االصالح السيايس 

واالقتصادي واالجتامعي، ولكن بدون ايالء ما يكفي من االهتامم رمبا لإلرث 

الذي خّلفه عنف املايض وللنسيج االجتامعي املفكك. منذ عام 2006 أصبح 

االتحاد األورويب طرفاً أساسياً ورأس حربة يف الجهود التي يبذلها املجتمع 

الدويل لتعزيز استقرار لبنان وضامن سيادته فضاًل عن دعم البالد يف طريقها 

إىل االصالح الذي هي بأمس الحاجة اليه.

تسّببت الحرب مع إرسائيل يف عام 2006 بإرباك االلتزام الدويل واألورويب، 

حيث تم تحويل مبالغ طائلة للمساعدة يف اعادة االعامر واالنتعاش 

االقتصادي. فضاًل عن املساعدة االنسانية التي تم توفريها من خالل مكتب 

الشؤون االنسانية يف املجموعة األوروبية ECHO، اعتمدت املجموعة 

األوروبية عدة رزم من املساعدة بلغت قيمتها 46 مليون يورو. وقامت األمم 

املتحدة بإدارة مبلغ مواز من خالل صندوق االنتعاش اللبناين الذي ضّم هبات 

من الدول األعضاء يف االتحاد األورويب.

آنذاك، كان للمجتمع الدويل أولوية أساسية هي دعم لبنان املستقر والسّيد 

والدميقراطي الذي يعيش بسالم مع جريانه. واملنطق وراء ذلك هو أن 

الوضع األمني غري املستقر سيحول دون خوض البالد يف عملية االصالح التي 

كانت وال تزال رضورية من أجل التصدي للخالفات السياسية واالقتصادية 

واالجتامعية. وميكن رؤية سلسلة من التدخالت الدولية عىل ضوء هذا 

الوضع، وبخاصة قرار مجلس األمن رقم 1701 )11 آب/أغسطس 2006(، 

لو أراد لبنان تجاوز هشاشته السياسية 

 والتفكك االجتامعي فيه، ال بد من 

بذل جهود وإطالق مسارات للمدى 

الطويل تهدف إىل بناء سالم دائم مع 

تعزيز املصالحة”

”
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واملساعدة التي تم توفريها للقطاع األمني يف لبنان – مبا يف ذلك املشاريع 

لدعم تطوير املؤسسات األمنية الحديثة واملسؤولة ولتعزيز االدارة املتكاملة 

للحدود اللبنانية، وتجديد الدعم لقوة التدخل املؤقتة يف لبنان )اليونيفيل(.

وساد األمل يف أن القوات املسلحة التابعة للدولة، يف حال كانت أكرث كفاءة 

ورشعية وقادرة عىل انفاذ سيادة القانون، ستصبح املحرك األسايس للتامسك 

الوطني واالستقرار. كذلك، وجود اليونيفيل كحاجز بني لبنان وإرسائيل، 

واعادة النظر يف واليتها، بدا أمراً مهام. وبالرغم من أن مهمتها مل تكن يف 

السمرسة للتوصل إىل اتفاق سالم بني الدولتني، فقد شكلت محاوراً حيادياً 

 ووفرت قنوات للحوار من أجل التصدي للتوترات الناشئة عند حدود 

لبنان الجنوبية.

بعد ذلك، أصبحت الحاجة لتقوية الدولة اللبنانية وزيادة ثقة الشعب 

مبؤسساتها الحاكمة، القاعدة األساسية وراء التزام االتحاد األورويب. وقد 

رّكز عىل االصالحات االقتصادية واالجتامعية واملؤسسية التي التزمت بها 

الحكومة اللبنانية يف متوز/يوليو 2005 بعد انسحاب سوريا ومجدداً خالل 

مؤمتر املانحني الدويل يف باريس يف كانون الثاين/يناير 2007 )باريس 3(. وبني 

هذه اإلصالحات يبقى اصالح النظام االنتخايب أولوية بالنسبة إىل االتحاد 

األورويب. وقد انطوى ذلك عىل عدة بعثات ملراقبة االنتخابات يف عامي 

2005 و2009، ونرش فرق مساعدة تقنية ملراجعة االصالحات االنتخابية 

والتوصية بها )مبا يف ذلك ادخال أوراق االقرتاع املطبوعة مسبقاً، وتوزيع 

الحصص عىل األساس الجنساين، والتصويت من خارج البالد، وتشكيل لجنة 

انتخابية مستقلة إىل  جانب أمور أخرى( واملساعدة يف إقرارها وتنفيذها. 

من الواضح أن إجراء انتخابات سلسة وشفافة هو مفتاح االستقرار يف البالد. 

ولكن يف لبنان احرتام املعايري الدولية النتخابات حّرة وعادلة رضوري أيضاً 

لزيادة املصداقية واملساءلة والرشعية يف صفوف مؤسساته الحاكمة وطبقته 

السياسية. لذلك، بالنسبة إىل االتحاد األورويب، إصالح النظام االنتخايب هو 

عنرص حيوي ملعالجة التفكك والترشذم الطائفي.

بناء توافق اآلراء والحوار والوساطة
نّظم وفد املجموعة األوروبية يف لبنان ثالث مناقشات كجزء من املنتدى 

اللبناين الدويل للتنمية االقتصادية واالجتامعية، يف أيار/مايو 2007، ويف 

نيسان/أبريل وترشين األول/أكتوبر 2008. وكان الهدف منها تعزيز الحوار 

الشمويل حول شكل االصالحات والحاجة إليها يف قضايا ال تثري الجدل بقدر 

قضايا أخرى: التنمية االقتصادية واالجتامعية، والسياسة االجتامعية، وحفز 

املنشآت والتنافسية.

وضّمت املنتديات ممثلني عن كافة القوى السياسية اللبنانية البارزة وعن 

الجمعيات والنقابات املهنية واملجتمع املدين وخرباء مستقلني – مام أثبت أن 

هكذا حوار ممكن حتى يف ظروف سياسية صعبة. أثبتت املنتديات نجاحها 

إىل حّد ما يف بناء الثقة وتوافق اآلراء، وتسهيل عملية رسم رؤيا مشرتكة 

وواضحة حول عنارص االصالح يف قطاعي التعليم والصحة واالصالحات التي 

ترمي إىل جعل االقتصاد أكرث تنافسية ملا فيه مصلحة كافة اللبنانيني.

وباملوازاة، دعم املجتمع املدين طيفاً من املنظامت غري الحكومية اللبنانية 

يف محاولة لبناء القدرات عىل مستوى القاعدة يف مجال الوساطة وتسوية 

النزاعات. هذه املبادرات املتمحورة حول املجتمع املدين اعتمدت مقاربة 

ضمنية لبناء السالم، وهدفها األسايس هو التقريب بني الجامعات املنقسمة 

حول قضايا التنمية، واعطاء األولوية ملقاربة غري سياسية عوضاً عن معالجة 

القضايا األساسية ذات الصلة بالنزاع بشكل مبارش أكرث. ولكن غياب التنسيق 

حال دون خلق الزخم املطلوب أو حتى الربط بني التغيريات عىل مستوى 

الفرد أو املجتمع املحيل، واملستوى االجتامعي الكيل واملستوى السيايس.   

حتى اآلن، فشل الرتويج لالستقرار من خالل اإلصالحات الطويلة األمد يف 

توليد ما يكفي من املنافع، سواء من حيث بناء السالم أو التأثري عىل محركات 

النزاع االجتامعية أو السياسية أو االقتصادية. ال تزال العداوات قامئة، مام 

يزيد من عدم االستقرار السيايس والرصاع األهيل ما مل تتم تسويته، ويجعل 

لبنان يف مهب رياح العنف – مع فرتات من االستقرار التي تخفي التوترات 

الكامنة بني الطوائف والتي تستطيع وبكل سهولة كرس التوازن السيايس 

الهش. مؤخراً اتضح وجود سلسلة من ديناميات النزاع القادرة عىل تفجري 

نزاع عنيف واسع النطاق يف لبنان: انتشار األسلحة؛ تزايد مظاهرات العنف؛ 

بروز "جبهات" يف املساحات الحرضية العامة املنقسمة عىل بعضها مام يزيد 

من احتامل حصول اشتباكات عنيفة يف الشوارع )كتلك التي نشبت يف بريوت 

يف أيار/مايو 2008، ويف طرابلس وبريوت مؤخراً(، فضاًل عن مواجهات طائفية 

حصلت يف أحياء مختلطة.

أداة االتحاد األورويب لتحقيق االستقرار: الرتكيز عىل بناء 
السالم واملصالحة  

لو أراد لبنان تجاوز هشاشته السياسية والتفكك االجتامعي فيه، ال بد من 

بذل جهود وإطالق مسارات للمدى الطويل تهدف إىل بناء سالم دائم مع 

تعزيز املصالحة. 

لبنان عرضة للتطورات االقليمية والدولية املتقّلبة، ماّم يخّلف أثراً مبارشاً 

عىل األمن الداخيل سواء يف املناطق الحدودية أو يف الوسط. ولكن النسيج 

االجتامعي والسيايس املتفكك الذي تصحبه مؤسسات الدولة الضعيفة غري 

قادر عىل دحر تلك التقلبات. ففي جو من العداوات الّطائفية الداخلية بني 

اللبنانيني والتي تستغلها النخب السياسية، ضافر االتحاد األورويب جهوده مع 

وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الوطنية والدولية للرتويج 

لألنشطة التي تهدف برصاحة إىل  تعزيز السلم األهيل واملصالحة، عىل أساس 

تحليل تشاريك للنزاع، ومن خالل تعزيز وعي املواطن لهويته الوطنية وقدرة 

الدولة عىل ادارة التنوع االجتامعي. 

حتى هذا التاريخ، أعطى االلتزام الدويل األولوية ألنشطة "االنتعاش بعد 

النزاع": املساعدة اإلنسانية والتنمية املحلية، وإصالح القطاع األمني، وسيادة 

القانون، وإعادة بناء البنية التحتية، وإصالح االدارة العاّمة، واالستقرار 

السيايس، وحقوق اإلنسان والقضايا الجنسانية. ولكن يك تعطي هذه األنشطة 

مثارها، ال بد من مّدها بأدوات الوقاية من النزاع وبناء الّسالم، مع توجيهها 
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نحو تهوين النزاع وتحليله، ونحو الحوار واملصالحة. فاملجتمع الدويل مدعو 

ليس إىل تعميم هذه القضايا ضمن التعاون التنموي مع لبنان وحسب، بل 

عليه أيضاً نرشها لتكون جزءاً من مقاربة رصيحة أكرث لبناء السالم. لقد كان 

هذا الهدف من املقاربة الجديدة التي اعتمدها االتحاد األورويب، كام هو وارد 

الحقا، أي األداة لتحقيق االستقرار.

توسيع القدرة املحلية من أجل الّسلم األهيل والحوار: يكمن التحدي يف بناء 

القدرات القامئة وتعزيز الوعي الوطني واعطاء الزخم للتوصل إىل سلم داخيل 

يؤيده كافة اللبنانيني. أما الجهود املطلوبة لتحقيق ذلك فهي ما ييل: تحسني 

املهارات التشاركية لتحليل النزاع؛ دعم التنمية وتطبيق اسرتاتيجيات لبناء 

السالم تضم مختلف أصحاب املصلحة وتكون مصممة محلياً، بهدف التهوين 

من التوترات يف بعض من أجزاء البالد املختارة مسبقاً واملعّرضة للنزاع أكرث 

من سواها )مع الرتكيز عىل الشباب وتوفري البدائل للتعبئة عىل طول الجبهات 

الّطائفية(؛ دعم بناء منرب متامسك للمجتمع املدين وآلية للمنارصة، وضع 

جدول أعامل وبناء ائتالف بشأن القضايا ذات الصلة بالسلم األهيل والحوار 

واملصالحة؛ ودعم املجتمع املدين ضمن مبادرات "املسار الثاين" من اجل 

استكامل الحوار الوطني، وتوسيع قاعدة بناء القدرات يف مجال بنود أساسية 

من جدول األعامل االصالحي، وجهود السالم واملصالحة. يتم تنفيذ هذا 

العمل بالرشاكة مع برنامج األمم املتحدة للتنمية عرب مرشوع "تعزيز السلم 

األهيل يف لبنان" ويضم عدة منظامت غري حكومية وطنية ووزارات ذات صلة 

بينها وزارة الداخلية والبلديات.

التخفيف من االنشقاق الّطائفي واملذهبي: االنقسامات اللبنانية الداخلية القامئة 

التي تصحبها مواقف عدم التسامح وعدم الثقة "باآلخر" قادرة عىل اثارة 

حالة من عدم االستقرار برسعة كبرية، وحتى التطور إىل نزاع عنيف. لرفع 

هذه التحديات، تسعى "أداة االتحاد األورويب لتحقيق االستقرار" للرتويج 

ملبادرات بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة االمنايئ، واملنظمة غري الحكومية 

اللبنانية "أمم للبحوث والتنمية" UMAM D&R، واملنظمة غري الحكومية 
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بالتعاون مع وزارات ذات صلة، مثل وزارة الرتبية والتعليم العايل، ووزارة 

الشؤون االجتامعية.

وتشمل هذه املبادرات ما ييل: دعم عملية بناء ذاكرة جامعية، بهدف توفري 

املرجع املشرتك وتحفيز التأمل يف التجارب املشرتكة – وإن مل يفض ذلك 

بالرضورة إىل تأويالت وتفسريات مشرتكة؛ ادراج بناء السالم ضمن قنوات 

رسمية وغري رسمية؛ واستخدام وسائل االعالم البديلة، مثل املسلسالت 

التلفزيونية لألطفال، واملجالت الجامعية وصفحات االنرتنت الشخصية، 

بهدف التخفيف من األفكار املنّمطة واألحكام املسبقة، فضاًل عن تدريب 

الصحافيني عىل نقل األخبار بشكل حيادي بعيداً عن اثارة النعارات.

بناء توافق اآلراء بني أصحاب املصلحة األساسيني حول اآلليات املناسبة 

ملواجهة إرث باق من املايض العنيف: جهود بناء السالم واملصالحة التي بذلت 

يف لبنان يف السنوات العرشين املاضية تجاهلت كلياً موروثات االعتداءات 

وأعامل العنف التي خّلفتها النزاعات والرصاعات عىل اختالفها. فاإلرث الذي 

خّلفته الحرب األهلية التي امتدت عىل 15 عاماً هو عنرص مهم لسلك طريق 

االستقرار وال بد من التعاطي معه بكل انفتاح ووضوح.

من شأن هذه املقاربة أن تسّهل قيام عملية من االنتقاد الذايت السليم من 

قبل كافة األطراف املعنية، واملساعدة عىل اعادة بناء الثقة بني الطوائف 

وبني الناس ويف مؤسسات الدولة. وتشتمل هذه العملية عىل أنشطة موجهة 

نحو تقييم تطلعات املواطنني، ودعم صيغة من الخيارات للتعاطي مع املايض 

وتسهيل بناء توافق اآلراء بني أبرز األطراف: مثاًل الضحايا واملنظامت غري 

الحكومية األخرى والحكومة واألحزاب السياسية. ويتم الرتويج لهذا العمل 

إىل جانب رشكاء من املنظامت غري الحكومية الوطنية والدولية كاملركز الدويل 

للعدالة االنتقالية واملركز اللبناين لحقوق اإلنسان وحركة السالم الدائم 

والجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب.

يوجد التزام أكرب يف املناطق ومع املجموعات األكرث عرضة للخطر مثل املناطق 

املهّمشة واألحياء األكرث فقراً، حيث من األصعب التعاطي مع عنارص عدم 

االستقرار والتوتر والتظّلم التي قد تشهد تصعيداً رسيعاً. من جهة أخرى، يتم 

استكامل املساعدة االنسانية التي يوفرها االتحاد األورويب وأعامل اإلغاثة يف 

مخيامت الالجئني الفلسطينيني حالياً من خالل ايالء اهتامم أكرب لديناميات 

الحوكمة داخل املخيامت، فضاًل عن تحسني فعالية آليات الحوار بني لبنان 

والفلسطينيني – والتي ترّكز عىل الرتويج للحقوق االقتصادية واالجتامعية 

باعتبارها رشوطاً أساسية لعيش الالجئني بكرامة. ويدعم االتحاد األورويب 

أيضاً الجهود التوعوية بشأن املحكمة الخاصة من أجل لبنان يك يسهل عىل 

الناس فهم وظيفتها وعملها.

االستنتاجات   
يتم اإلبقاء عىل الدعم الدويل للجهود الحكومية اآليلة إىل اإلصالح السيايس 

واالجتامعي واالقتصادي من خالل قنوات التعاون التقليدية، كوسيلة ملساعدة 

البالد يف مسارها نحو االستقرار، وكطريقة غري مبارشة للتعاطي مع أسباب 

النزاع من جذورها. مع ذلك، تظهر التجربة أن االتحاد األورويب واملجتمع 

الدويل بحاجة للتعاطي مع القضايا ذات الصلة بالنزاع برصاحة أكرب ليك 

تعطي هذه الجهود مثارها.

توجد مجاالت كثرية للتحسني. ميكن تعزيز االستخدام املتزايد للتحليل 

التشاريك للنزاع من أجل تحديد وفهم الالعبني األساسيني ومحركات النزاع 

والديناميات وكيفية تفاعلها مع بعضها بشكل أفضل. ومن شأن ذلك تسهيل 

القيام بالتحركات الهادفة اآليلة إىل اجراء االصالحات ذات الصلة ببناء السالم 

واملصالحة، وتحسني ارتباطها باملستويات السياسية واالجتامعية الكلية وأثرها 

عليها. وسيسمح ذلك بإجراء تقييم أفضل ألثر سياسات وبرامج املانحني عىل 

النزاعات الفعلية واملحتملة، وإىل أّي مدى تتأثر السياسات الوطنية بالنزاع 

وتساهم بشكل فاعل يف بناء السالم. أخرياً، املساعدة الدولية لبناء السالم 

يجب أن تضمن تطبيق املهل الزمنية التي تسمح بالدعم املستمر من أجل 

بناء الثقة وإقامة حوار مفيد أكرث.



Accord 85 // العدد 24 من مجلّة

ويبقى السؤال مطروحاً ملعرفة اذا كان ينبغي التشديد أكرث عىل استقاللية 

الدولة الذاتية ومساءلتها: ما هي ادارة الدولة التي ينبغي تشجيعها وأي 

واحدة تحتاج إىل تدعيم واصالح أّوالً؟ وهل ينبغي جعل الدعم الخارجي 

مرشوطاً أكرث باملسؤولية املحلية وبإرشاك الالعبني من خارج الدولية يف 

الحوار بشأن السياسات؟

أظهرت املقاربات التي اعتمدها االتحاد األورويب ورشكاؤه مؤخراً متاسكاً 

وتناسقاً أكرب يف التدخالت، وهي أقرب إىل أولويات االتحاد األورويب ودعمه 

للبنان بشكل عام. ويرّوج االتحاد األورويب إلعطاء األولوية ملجتمع مدين 

مستقبل من خالل مختلف مراحل دعم بناء الدولة، وذلك لدرء عملية 

 تهميش املجموعات األقل هيمنة وكجزء من عملية شمولية إلعادة بناء 

الثقة والسالم.

والتمني هو أن متثل هذه املقاربة أيضاً فرصة يك يتم تضمني الدروس 

املستخلصة حتى اآلن من حركات الربيع العريب واملطالب املصاحبة لها يف 

الردود الدولية عىل األزمات والتحوالت من الحرب إىل الّسالم، مع األخذ 

بأدوات بناء السالم واملصالحة كونها املكونات األساسية لدعم التحول 

الدميقراطي وعمليات بناء املؤسسات.

دوتشو بانديني هو مدير الربامج ضمن أداة االتحاد األورويب لتحقيق االستقرار مع 

وفد االتحاد األورويب يف بريوت. يحمل شهادة ماجستري يف ادارة التنمية من جامعة 

London School of Economics  وقد عمل عىل قضايا االستجابة لألزمات واالنتعاش 

واالستقرار يف كولومبيا، وأمريكا الوسطى ورواندا ولبنان مع الرتكيز بوجه خاص عىل بناء 

السالم واملصالحة وإصالح القطاع األمني.
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الفصل الخامس

الخامتة
بناء السالم والصمود من أجل لبنان

ممثلون عن الجامعات الدينية اللبنانية يقفون إىل جانب 
املتظاهرين وراء يافطة دّونت عليها عبارة "ليس لنا سوى 

بعضنا البعض اآلخر" خالل مشاركتهم يف مظاهرة ضد احتامل 
 تجدد الحرب األهلية أمام املتحف الوطني يف بريوت يف 
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الخامتة
بناء السالم والصمود من أجل لبنان

اليزابيت بيكار وألكسندر رامسبوثام

ما هي نظرة اللبنانيني إىل وطنهم ودولتهم واملواطنني اآلخرين يف بلدهم؛ 

ما هي الخيبة التي يشعرون بها وماذا عن توقعاتهم؛ ما هي أولوياتهم من 

حيث الهوية واألمن؟ كّل هذه مسائل حيوية من أجل تحديد معامل الدولة 

اللبنانية املتساوية والقابلة للحياة والخالية من األفكار املسبقة واملصالح 

الخارجية املفروضة عليها. وال بّد من تشجيع ودعم األفراد والجمعيات 

األهلية واملنظامت غري الحكومية العابرة للطوائف واملجموعات املنظمة مثل 

األحزاب السياسية والنقابات من أجل أن يخوضوا جميعاً يف عملية حوار وأن 

يتشاطروا املعرفة ويبنوا أوارص الثقة حول القضايا املحورية يف سبيل تحقيق 

السالم واالستقرار. ولبلوغ هذا الهدف، ال بد من ضامن حرية التعبري.

الرجوع إىل الوراء من أجل امليّض قدماً نحو األمام
من الواضح أن رفض الحكومة التعاطي مع املايض )مفهوم فقدان الذاكرة 

املشني الذي ترعاه الدولة( يفرتض إعطاء أهمية أكرب للمبادرات األهلية 

واملدنية من أجل النهوض بالذاكرة والرتويج للمصالحة، وهذا املنشور يرضب 

أمثلة كثرية عن ذلك. مام يربهن عىل الرغبة الشعبية ومدى االبتكار يف 

التصدي لإلرث النفيس الذي خّلفته الحرب.

لكن يف الوقت الحايل تبقى الجهود املدنية محصورة بنخبة املثقفني يف 

بريوت.  ويك تعطي هذه الجهود مثارها، يجب أن تكون أكرث شمولية وأن 

تتخطى الحدود الحرضية ونخبة املثقفني ليك تشمل املحافظات الطرفية 

والقاعدة الشعبية. وتتوفر الهيكليات الالزمة لتحقيق ذلك يف لبنان. وميكن 

للتقاليد الريفية السائدة التي يقودها الكبار يف السن واملعايري املطلوبة 

للوساطة السلمية والتي متزج بني القانون املدين والرموز القبلية ضمن نظم 

عدالة محلية أن توّفر قنوات يك تصل عمليات املصالحة الوطنية إىل السكان 

املهّمشني واملوجودين يف مناطق نائية.

ويتم تعليم تاريخ لبنان بطرق قد تكون طائفية حيث تحرص ذاكرة الحرب 

باملواقف املوالية ماّم يساهم يف دميومة االنقسامات بني الجامعات الطائفية 

ويغذي مشاعر عدم الثقة باآلخرين. يجب عىل وزارة التعليم أن تستأنف 

الجهود ملراجعة وتنقيح برامج تعليم التاريخ يف املدارس. ولكن عوضاً عن 

استحداث خليط أو تاريخ رسمي، فإن وزارة التعليم مدعّوة لخلق مساحة 

حيث يستطيع ساردو قصة الحرب استيعاب اآلراء املختلفة واالعرتاف بها، 

بحيث تعزز عملية فهم "اآلخر".

لرجال الدين اللبنانيني من كافة الطوائف فضاًل عن املفّكرين العلامنيني 

مسؤولية االتصال والتواصل مع بعضهم البعض إلقامة حوار سلمي حول 

القيم اإلنسانية واألخالقية والروحية ماّم سيدّعم الحياة السياسية الوطنية 

وسياسات الدولة عرب مختلف القاعدات االنتخابية. وبوسع رجال الدين أيضا 

أن يرشكوا املتطرفني املوجودين داخل طائفة كل واحد منهم.

جرت عملية ترسيح امليليشيات ونزع سالحها وإعادة دمجها بطريقة مجزأة 

وانتقائية، وحزب الله هو مثل صارخ عىل ذلك. وتظل قطاعات واسعة من 

املجتمع مسّلحة ومستعدة للتعبئة العنيفة ومن ضمنها أجيال ما بعد الحرب. 

أدت سياسات إعادة الدمج املغلوطة إىل تسليح السياسيني بدالً من جعل 

امليليشيات حضارية إذ إن املقاتلني امليليشياويني شبه الناشطني تم ضمهم إىل 

مؤسسات وطنية موالية من قبل زعامء سياسيني معظمهم من أمراء الحرب 

السابقني. وعىل الرغم من إعادة تأهيل القوات املسلحة وإعادة تنظيمها، 

أّدت التوترات الطائفية واألولويات السياسية املتضاربة إىل إضعاف دورها 

فانحرص عملها  عىل حدود صارمة اتفقت عليها النخب صاحبة النفوذ.

أّما برامج العودة واملصالحة التي استحدثتها الدولة من أجل آالف اللبنانيني 

الذين هّجرتهم الحرب، فإّما مل تستكمل أو أنها عززت الفصل االجتامعي 

والسيايس. وهي تجاهلت التقاليد واألعراف املحلية وأي مقاربات مشرتكة 

أخرى عىل أساس االعرتاف واملسامحة أو بكل بساطة انحرفت عن مسارها 

إذ أخذت بالدوافع الطائفية عوضاً عن الفردية منها. وجرى استبعاد الضحايا 

عن املناقشات الخاصة بسياسات العودة بشكل متعّمد فيام ارتبطت بعض 

التعويضات برشوط فرضت عىل املستفيدين القبول مبا سّمي "اتفاقات 

املصالحة" الرسمية.

لطاملا كان للبنان تاريخ من التعبئة االجتامعية للمطالبة بالتغيري السيايس 

سواء قبل الحرب أو خاللها أو بعدها. وقد نجح تجنيد القاعدة الشعبية يف 

أواخر التسعينيات حول الحقوق املشرتكة يف ترك أثر سيايس. واملظاهرات 
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املناهضة للطائفية يف لبنان يف عام 2011 واملستوحاة من الربيع العريب أكدت 

عىل السخط الشعبي )بخاصة يف صفوف الشباب( حيال الرتكيبة السياسية 

الحالية. ولكّن قدرة حلفي 8 و14 آذار عىل املسارعة إىل استاملة املتظاهرين 

أظهر مدى ضعف املجتمع املدين اللبناين وانقسامه. ال بّد من دعم قدرات 

الشعب اللبناين عىل التأثري عىل الحاجات االيجابية إىل التغيري عوضاً عن 

تجاهلها.

الوفاء بالعقد االجتامعي
يف نهاية املطاف، هندسة سالم حقيقي ودائم هي من مسؤولية الطبقة 

السياسية اللبنانية؛ بناء عقد اجتامعي حقيقي يك يستطيع جميع اللبنانيني 

وضع ثقتهم بالدولة يف توفري )عىل األقل جزئيا( األمن والحرية السياسية 

والعدالة االجتامعية عوضاً عن اللجوء إىل الجامعات الدينية والطائفية سواء 

داخل الحدود اللبنانية أو خارجها.

هذا يتطّلب إصالحات سياسية جذرية وفرعية من أجل إحداث تحويل 

يف "الدميقراطية الظاهرية" يف لبنان حيث حقوق اإلنسان منتهكة وبشكل 

صارخ يف صفوف الالجئني الفلسطينيني والعامل املهاجرين وحيث ال اعرتاف 

باملساواة بني الجنسني وحيث لزعامء الطوائف ومؤسسات الدولة نزعة إىل 

السلطوية. أّما النظام السيايس الطائفي، وعىل رأسه الرتويكا التنفيذية، فهو 

غري فاعل يف أحسن حاالته، ويف أسوأها هو محّرك للرصاع. 

ال بّد من استحداث إسرتاتيجية توافقية وتدّرجية تعرتف بواقع الطائفية 

وتقود يف آن معا وبشكل واضح إىل متثيل حقيقي وشمويل. ومن شأن ذلك 

أن يسمح للشعب برؤية التقدم املحرز يف مسار سيايس فاعل. ولعل نقطة 

االنطالق تكمن يف مراجعة عملية إصالح اإلدارة العامة كام وعد بها الطائف 

والتي أدرجت عىل جدول أعامل كل الحكومات الالحقة ولقيت دعاًم قوياً 

من قبل املؤسسات الدولية والرشكاء الغربيني.

ال بّد من وضع ثالثة مجاالت عىل سّلم األولويات – علاًم أّن اللبنانيني 

مجمعون عىل انتقادها وهي حيّوة لضامن رشعية الدولة:

1.  التخفيف من حّدة التوترات حول عدم املساواة االقتصادية 

واالجتامعية: ضامن االستثامر يف البنية التحتية األساسية؛ وضامن الرفاه 

االقتصادي واالجتامعي والتصدي للفقر املدقع، مع االستجابة لحاجات 

السكان املهّمشني الذين يعيشون عىل األطراف

2.  الفصل القانوين بني القطاعني العام والخاص لضامن نفاذ عادل وفعال إىل 

الخدمات األساسية مثل املياه العذبة والكهرباء والهاتف

3.  إرساء المركزية سياسية حقيقية إلعادة الثقة مبؤسسات الدولة وتسهيل 

مشاركة املجموعات املهّمشة املقيمة عىل األطراف فضاًل عن الشباب يف 

الحياة السياسية

من الواضع أن إضفاء صفة الرشعية عىل الدولة سيوفر قاعدة صلبة للحكومة 

يك تبدأ اإلصالحات السياسية التي يؤدي التأخري والتأجيل يف تطبيقها إىل 

زيادة مخاطر العودة إىل الحرب األهلية. يوجد توافق آراء واسع حول كون 

صيغة الطائف لتشاطر السلطة تعّزز التمثيل غري العادل عىل أساس العمر 

والنوع الجنساين واملنطقة من غري أن ننىس الطائفة.

يؤدي االنتامء الطائفي إىل إعاقة حرية الخيار السيايس واالجتامعي الفردي 

وإىل تشويه العالقات بني الدولة واملواطن. كثريون هم اللبنانيون وبخاصة 

الشباب واملرأة الذين يشككون يف دميقراطية صيغة تشاطر السلطة يف لبنان 

وهم ال يثقون بقدرة زعامئهم أو حتى برغبة هؤالء يف املجيء باإلصالحات. 

لذا، وحدها العدالة االجتامعية )لالستجابة لإلحباط املتزايد( وفصل السياسة 

عن الطائفية )إلطفاء فتيل الرصاع الطائفي( يسمحان بالتخفيف من العنف 

والعداوة.

ال يجوز للزعامء اللبنانيني تأجيل السياسات اإلصالحية بل عليهم السعي إىل 

اعتامدها وتطبيقها يف أرسع وقت ممكن لتكون مثاًل جزءاً من االنتخابات 

الترشيعية لعام 2013. ولعّل إحدى نقاط االنطالق الجيدة تكمن يف 

اإلصالحات االنتخابية التي اقرتحتها لجنة بطرس والتي قبل بها النواب 

بشكل مبدأي يف عام 2008: تخفيض سن االنتخاب إىل 18 عاماً وتنظيم عملية 

تصويت اللبنانيني يف دول االغرتاب وتسهيل انتخاب النساء. هم مدعوون 

أيضا إىل إعادة فتح الحوار الوطني من أجل بناء حد أدىن من التوافق حول 

الهوية الوطنية والسياسة األمنية واإلعداد لعودة سيادة القانون واحتكار 

الدولة ملبدأ استخدام القوة. 

يجب التفاوض حول اإلصالحات لتكون عىل شكل "رزم" متوازنة متّكن 

األطراف كافة والكتل السياسية واملجموعات صاحبة املصلحة من التعويض 

عن الخسائر بالفوائد واملنافع ـ عىل سبيل املثال تنفيذ االقرتاحات بتشكيل 

مجلس شيوخ طائفي للتعويض عن اإلصالحات املصممة لنزع الطائفية يف 

مجلس النواب. فضاًل عن متكني الوحدات اإلدارية املحلية الصغرية، من شأن 

الالمركزية أن توفر إطاراً واسعاً لإلصالح، فتساعد يف إعادة تحديد العالقة 

بني السلطات املركزية واملحلية وإعادة التفكري يف قضايا جوهرية مثل التمثيل 

واملشاركة واملساءلة والتنمية املحلية ويف النهاية النظام السيايس بحد ذاته.

الصمود السيادي
عىل الرغم من أن اللبنانيني عاجزون عن السيطرة عىل بيئتهم اإلقليمية، فإّن 

التحّكم بها هو رشط رضوري لتحقيق سالم متني ودائم. فاملخاطر الخارجية 

حقيقية وموجودة وقريبة. الحدود اإلقليمية اللبنانية والحدود البحرية هي 

موضع نزاعات مختلفة كام أنها مسامية. هي قادرة عىل التسّبب بالعنف 

السيايس: عىل الرغم من وجود قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، 

تظهر املواجهات التي دارت بني الجيش اللبناين وقوات الدفاع اإلرسائيلية يف 

آب/أغسطس 2010 اىل أي حّد ال تزال الحدود مع إرسائيل موضوع جدل 

وغري مستقرة. يف هذه األثناء، توّفر الحدود اللبنانية مع سوريا معرباً لألسلحة 

غري املرشوعة يف االتجاهني. ويوجد أيضاً خطر ترّسب النزاع الداخيل السوري 
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إىل عمق املناطق الشاملية اللبنانية وبالتحديد يف أحياء طرابلس السنية 

والعلوية وأيضاً إىل أحياء بريوت.

إن فشل مؤسسات الدولة اللبنانية يف إدارة النزاع الداخيل يشّجع القادة 

والزعامء عىل البحث عن دول مجاورة لحاميتهم. فالتكتالت السياسية 

والطوائف املذهبية املوالية لها تعكس عالقات خارجية غري قابلة للتفاوض 

عليها أو تغيريها مثل تحالف 8 آذار وعالقات حزب الله بسوريا وإيران أو 

عدائية تحالف 14 آذار تجاه سوريا وتعاطفه مع الغرب. 

بصفة لبنان بلداً صغرياً ميلك القليل من األسلحة )عىل األقل عىل صعيد قواته 

املسلحة الرسمية( ال يفرتض به أن يشعر بأنه معّرض للتدخالت اإلرسائيلية 

غري املرّبرة أو إلمالء السوريني ترصفاته عليه بغّض النظر عن اإلرهاب العابر 

للحدود. بقيت الحدود اإلرسائيلية ساملة منذ حرب عام 2006. وتشّكل 

الخالفات الحدودية الظاهرة مثل مزارع شبعا حجة إسرتاتيجية للعنف أكرث 

منها قضية ذات صلة بسيادة األرايض.  

لكن القضية األبرز التي تشّل التغيري يف لبنان اليوم فهي سالح حزب الله. ال 

ميكن حّل هذه القضية بشكل أحادي الجانب إذا مل يتم التخفيف من حّدة 

التوتر عىل الجبهتني السورية ـ اإلرسائيلية والفلسطينية ـ اإلرسائيلية مبا 

يتامىش مع القانون الدويل. كذلك، تربز االنتفاضة الحالية والقمع الذي متارسه 

الدولة يف سوريا رضورة ملحة تتمّثل بقيام بريوت بتوضيح عالقاتها مع 

دمشق والحرص عىل أن يجرى الحوار بني دولتني مستقلتني وسّيدتني.

ومام ال شّك فيه أن وجود قوات مسّلحة وطنية كبرية الحجم وضعيفة 

مبوازاة ميليشيا حزب الله الصغرية الحجم واملدّججة بالسالح يف وقت تهّدد 

التوترات اإلقليمية والنضال اإلسالمي العابر للحدود األمن الوطني يطرح 

تحدياً كبرياً بالنسبة إىل سيادة لبنان.

اليوم، يحتاج لبنان وإرسائيل وسوريا إىل دعم دبلومايس ودعم للقدرات 

لتغذية اإلرادة السياسية بهدف حل النزاعات الحدودية العالقة وتوفري 

الخربة التقنية يف مجال ترسيم الحدود. عىل املجتمع الدويل وجامعة الدول 

العربية وضع حد للمامرسة التي تنظر إىل لبنان كدولة ضعيفة يجب أن يبقى 

مصريها يف يد العبني خارجيني كام هو الحال منذ عام 1975. 

ال بد من قيام التنسيق والتامسك بني الرشكاء الخارجيني. وأحد أبرز 

التحديات أمام املجتمع الدويل هو أن يثبت أن السياسات اإلقليمية 

اإلسرتاتيجية ال متلك األسبقية عىل القانون الدويل؛ كثريون هم اللبنانيون 

الذين يجدون أن فشل األمم املتحدة يف جعل إرسائيل متتثل للرشوط 

الرصيحة املفروضة عليها لالنسحاب من مناطق عائدة إىل لبنان )مثاًل شامل 

الغجر( يعكس سياسة الكيل مبكيالني. باملقابل، عىل القادة اللبنانيني أن 

يضطلعوا مبسؤولياتهم اإلسرتاتيجية وأن يصبحوا مسؤولني عن األمن الوطني. 

التصدي لنظام النزاع يف لبنان
يتغذى "نظام" النزاع يف لبنان من التفاعل املعّقد بني املستويات )الرسمية 

وغري الرسمية( واملحيط )الداخيل والخارجي(. كل املشاريع البعيدة املدى 

والهادفة إىل بناء سالم دائم تقوضها باستمرار الحاالت األمنية الطارئة 

وامللّحة. ال ميكن تحقيق املصالحة واإلصالح وتقرير املصري الوطني الواحد 

مبعزل عن اآلخر، بل يجب أن تشّكل هذه املفاهيم وحدة كاملة متكاملة. 

وال بد السرتاتيجيات الرد عىل النزاع من تحديد نقاط القوة داخل النظام 

والتحّكم بها من أجل تحقيق التغيري االيجايب. 

تظهر شخصيات حزب الله املختلفة االزدواجية بني الديناميات الداخلية 

والخارجية للنزاع يف لبنان: أسبابها وآثارها؛ كيف تختلف املواقف يف صفوف 

الشعب؛ والضياع الذي يثريه ذلك يف نفوس الذين يّدعون بناء السالم. هل 

حزب الله هو قوة سياسية محلية رشعية وهل يسعى فعال إىل إرشاك الشيعة 

املحرومني ودعمهم؟ هل هو فعاًل مثال للمقاومة يف وجه االحتالل والعداء 

اإلرسائييل وهل هو طليعة الحركة االقليمية التي تجد تربيراً بصفتها مصدراً 

للتحرر والتضامن يف صفوف العرب واملسلمني والفلسطينيني؟ أم هو وكيل 

األنظمة الراديكالية املوجودة يف طهران ودمشق مام يربر حظره من قبل 

الترشيعات األمريكية والربيطانية املناهضة لإلرهاب؟ 

من الرضوري االعرتاف بالواقع املعقد لنظام النزاع يف لبنان. وال شك أن 

اإلصالح السيايس عىل الصعيد املحيل واملصالحة الوطنية هام مصدران 

أساسيان للصمود السيادي يف وجه التحديات الخارجية من أجل تعزيز تقرير 

املصري الوطني والنهوض بأمن لبنان. أما التحوالت السياسية يف دمشق ولو 

أنها خطرية وال ميكن التكّهن بها، فهي قد تؤدي عىل املدى الطويل إىل إخالء 

الساحة السياسية أمام األحزاب السياسية ـ وتحديداً حزب الله ـ للرتكيز أكرث 

عىل األولويات املحلية. 

وقد يشكل استئناف الحوار الوطني الذي بدأ يف عام 2006 فرصة للعودة 

والرتكيز عىل املستوى الداخيل. سمح هذا الحوار بجمع قادة أبرز املجموعات 

الطائفية واألقطاب السياسية ضمن أكرب تجّمع منذ الحرب األهلية بهدف حل 

قضايا مثل مكانة الرئيس وعمليات اغتيال شخصيات لبنانية بارزة واملناطق 

الحدودية النزاعية ونزع سالح حزب الله. 

قد يشكل الحوار خطوة ايجابية باتجاه تقريب وجهات النظر بني اللبنانيني 

بشأن تعريف مفاهيم مثل مفهوم أمن الدولة واإلسرتاتيجية الوطنية عىل 

أساس أهداف تدريجية قابلة للتحقيق، مع شمل كافة األطراف اللبنانية. 

ولعّل إحدى الخطوات األساسية تكمن يف إيجاد طرق لتوسيع الحوار أو 

إضفاء الطابع الدميقراطي عليه، إلرشاك كافة اللبنانيني واألخذ بآرائهم، بحيث 

يكونون جزءاً من أي صفقة تعقد حول مصريهم ويكونون جزءا من الحلول 

املطّبقة باتجاه تحقيق التغيري االيجايب.   
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متثال الشهداء الذي يخّلد ذكرى القوميني الذين قتلوا عىل يد 
العثامنيني يف عام 1916 وهو يقع قبالة البحر يف ساحة الشهداء 

يف بريوت. التمثال الذي اخرتقه رصاص الحرب األهلية متت 
إعادته إىل الساحة بعد أن خضعت املنطقة ألعامل ترميم 

 Chris Stowers/Panos © // موّسعة

 التسلسل الزمني وملحة عن 
األحزاب واملصطلحات والنصوص 

 األساسية والقراءات اإلضافية 
واملواقع االلكرتونية األساسية 
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الّتسلسل الزمنّي
القرن الّسابع )حسب التقويم العادي(

غزو اإلسالم العريب لسوريا. أسلمت القبائل الغربية فيام بقيت الشاملية منها 

مسيحية. انفصال املوارنة عن الكنيسة البيزنطية.

من القرن التاسع إىل القرن الحادي عرش

انتشار الشيعة عىل األرايض اللبنانية.

التقدم البيزنطي يدفع باملوارنة نحو الجنوب باتجاه جبل لبنان.

توّسع الطائفة الدرزية وانتشارها يف سوريا.

القرن الّثاين عرش والّثالث عرش

البابا يقود القوى األوروبية ضمن الحمالت الصليبية. انقسام املوارنة حول الوالء 

للبابا مام أدى إىل انشقاق دائم.

القرن الّسادس عرش

بداية الحكم العثامين.

القرن الّتاسع عرش

نشوب نزاع طائفي بني الدروز واملوارنة حول جبل لبنان. بعد اندالع الحرب يف عام 

1860، تدخلت القوات الفرنسية وتّم اإلعالن عن كيان سيايس مستقل يهيمن عليه 

املوارنة يف جبل لبنان.

بداية القرن العرشين

بعد انهيار اإلمرباطورية العثامنية يف نهاية الحرب العاملية األوىل، انتدبت عصبة 

األمم فرنسا عىل واليات املرشق العريب الواقعة شامل اإلمرباطورية يف عام 1920. 

واستجابة ملطالب النخب املارونية، أنشأت فرنسا دولة لبنان الكبري التي ضّمت 

محافظة جبل لبنان ذات الحكم الذايت سابقاً إىل جانب املحافظات الساحلية 

يف شامل لبنان )طرابلس( وجنوب لبنان )صيدا وصور( والبقاع والهرمل وكّلها 

أجزاء تاريخية من الوالية السورية التابعة لإلمرباطورية العثامنية. تّم اإلعالن عن 

الجمهورية اللبنانية ودستورها يف عام 1926 حيث أنشأت صياغة إلدارة التوزيع 

النسبي للسلطات. وُأعلن االستقالل يف 22 ترشين الثاين/نوفمرب 1943.

1943

تّم االتفاق عىل امليثاق الوطني. إّنه اتفاق غري خطي بني الرئيس املاروين ورئيس 

الوزراء السّني وهو يشّكل صفقة كبرية بني املسيحيني واملسلمني اللبنانيني. يف 

الواقع، يحّدد هذا االتفاق ضامنات متبادلة يوافق مبوجبها املسيحيون عىل القبول 

بهوية لبنان العربية ويوافق املسلمون عىل االعرتاف برشعية الدولة اللبنانية. 

1948

اإلعالن عن دولة إرسائيل. أّدت الحرب العربية ـ اإلرسائيلية األوىل يف عام 1948 ـ 

1949 إىل وصول ما يزيد عن مئة ألف الجئ فلسطيني إىل لبنان.

1958

اندلعت حرب أهلية مع تصاعد حّدة التوترات السياسية الداخلية التي أّججتها 

التدخالت األجنبية وبالتحديد من الجانب السوري للجمهورية العربية املتحدة. 

طلب الرئيس كميل شمعون من القوات املسلحة األمريكية إعادة إرساء النظام. 

وانتهت األزمة باتفاق حيث "ال غالب وال مغلوب". وتم استبدال شمعون بالرئيس 

فؤاد شهاب.

1967 ـ 1969

رفض لبنان املشاركة يف حرب الستة أيام )1967( بني إرسائيل والدول العربية 

أي مرص واألردن وسوريا. وأّدى االنتصار اإلرسائييل الحاسم إىل تدفق املزيد من 

الالجئني الفلسطينيني إىل لبنان. يف كانون األّول/ديسمرب 1968، شّنت إرسائيل غارة 

عىل مطار بريوت للرّد عىل املجموعات املسلحة الفلسطينية التي استخدمت لبنان 

كقاعدة لها. ويف العام التايل، تم التوقيع عىل اتفاق القاهرة بني الجيش اللبناين 

ومنظمة التحرير الفلسطينية فأضفى رشعية عىل أنشطة املجموعات الفلسطينية 

املسلحة يف جنوب لبنان. كام أّكد عىل الحكم الذايت الفلسطيني داخل مخيامت 

الالجئني. 

1970

نقلت منظمة التحرير الفلسطينية مقرها من األردن إىل لبنان. ويف خالل السنوات 

التالية، ازدادت حدة الخالفات بني إرسائيل واملجموعات املسلحة الفلسطينية 

املوجودة يف لبنان ماّم دفع بإرسائيل إىل االنتقام ونشب خالف بينها وبني النخبة 

الحاكمة يف لبنان. فتسّلحت كافة املجموعات البارزة يف البالد.

1975 ـ 1976

اندلعت املواجهات بني القوى املحافظة املسيحية بقيادة حزب الكتائب 

واملجموعات املسلحة الفلسطينية التي اجتمع حلفاؤها من اليسار واملسلمني تحت 

راية الجبهة الوطنية. وكانت رشارة التصعيد األساسية بقتل الكتائب لحوايل 25 

فلسطينياً يف ضاحية بريوت يف أبريل/نيسان من عام 1975. أّدت جوالت من القصف 

والقتال يف الشوارع إىل تدمري مركز العاصمة ومنطقة األعامل التجارية واملرفأ. 

وأدى قتل الكتائب ملئات اآلالف من املدنيني يف كانون األول/ديسمرب )ما يعرف 

بالسبت األسود( إىل انتشار واسع للقتال وتلت ذلك مجازر من الجانبني يف كانون 

الثاين/يناير 1976. ومع تصاعد املواجهات، انقسمت بريوت إىل منطقتني طائفيتني. 

أصبحت بريوت الرشقية متجانسة مسيحياً فيام أصبحت بريوت الغربية مسلمة يف 

معظمها.

يف شباط/فرباير 1976، وبعد وقف إلطالق النار بوساطة سورية، أعلن الرئيس 

سليامن فرنجية عن وثيقة دستورية نصت عىل إصالحات يف الدستور من ضمنها 

توزيع املقاعد النيابية بالتساوي بني املسيحيني واملسلمني. فرفضت الحركة الوطنية 

هذه االقرتاحات.

ومع تجدد القتال، وافق الرئيس فرنجية رسمياً عىل دخول القوات السورية يف 

حزيران/يونيو. وانتهت الجولة األوىل من القتال املحتدم مع هزمية الحركة الوطنية 

وحلفائها الفلسطينيني. يف ترشين األول/أكتوبر، أضفت جامعة الدول العربية الطابع 

الرسمي عىل وجود القوات املسلحة السورية يف لبنان بصفتها قوات الردع العربية. 

1978

متّردت القيادة املسيحية واملنطقة املسيحية الواقعة يف الوسط عىل وصاية القوات 

السورية التي قصفت بريوت الرشقية لالنتقام يف متوز/يوليو وأيلول/سبتمرب. فوقفت 

ميليشيا املردة التابعة للرئيس فرنجية يف صف سوريا وخرقت تحالفها مع القوات 

اللبنانية.

أطلقت إرسائيل عملية عسكرية واسعة النطاق يف لبنان يف آذار/مارس، فاحتلت 

املناطق الجنوبية للبالد. وأصدر مجلس أمن األمم املتحدة القرار 425 الذي دعا 
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إىل انسحاب إرسائيل والذي أنشأ قوات التدخل املؤقتة التابعة لألمم املتحدة 

)اليونيفيل(. وسّلمت إرسائيل األرايض ليس لقوات اليونيفيل بل مليليشيا تابعة لها 

اسمها جيش لبنان الحر أعيد تسميتها الحقاً بجيش لبنان الجنويب يف عام 1979. 

1980

قصفت القوات السورية مدينة زحلة يف البقاع بهدف طرد امليليشيا املسيحية التي 

دخلت املدينة بدعم من إرسائيل.

1982

شّنت إرسائيل عملية اجتياح واسعة النطاق يف لبنان يف شهر حزيران/يونيو، فهزمت 

القوات الجوية السورية وأجربت حوايل 14 ألف فدايئ فلسطيني عىل االنسحاب. 

وُأحبطت محاولتها إلرساء حكومة موالية إلرسائيل عند اغتيال حليفها الرئيس 

املنتخب بشري الجمّيل. وللرّد عىل ذلك، احتلت القوات اإلرسائيلية بريوت الغربية 

وقام حلفاؤها من القوات اللبنانية بقتل مئات الفلسطينيني يف مخّيمي الالجئني صربا 

وشاتيال. وانتخب أمني الجمّيل وهو شقيق بشري رئيساً للجمهورية. ووصلت قوات 

حفظ السالم املؤلفة أساساً من القوات األمريكية والفرنسية وااليطالية. 

1983

وّقع لبنان وإرسائيل عىل اتفاق برعاية الواليات املتحدة يف أيار/مايو نّص عىل 

انسحاب القوات اإلرسائيلية والسورية بالتزامن وعىل تشكيل "منطقة أمنية" تحظى 

بحامية مشرتكة يف جنوب لبنان. رفضت سوريا الخطة فأجربت حكومة أمني الجمّيل 

عىل الرتاجع  هي أيضا. 

استغّلت ميليشيا القوات اللبنانية االحتالل اإلرسائييل ومتركزت يف مناطق مختلطة 

يف جبل لبنان. واحتدم النزاع مع الحزب التقدمي االشرتايك الدرزي فكانت "حرب 

الجبل" يف أيلول/سبتمرب. وبدعم من سوريا، هزم الحزب التقدمي االشرتايك القوات 

اللبنانية مام تسّبب مبغادرة أعداد كبرية من املسيحيني منطقة الشوف. ويف الوقت 

نفسه، هزمت حركة أمل وحلفاؤها اليساريون الجيش يف بريوت الغربية بالرغم 

من القصف األمرييك بالدبابات دعاًم للقوات املسلحة اللبنانية. ويف أيلول/سبتمرب، 

اجتمعت الحكومة اللبنانية عبثاً باملعارضة يف جنيف ضمن مؤمتر املصالحة الوطنية 

تحت رعاية اململكة العربية السعودية وسوريا.

غادرت القوات متعددة الجنسيات لبنان بعد تفجري عبوتني ناسفتني يف ثكناتها. وقد 

تبّنى العمليتان الجهاد اإلسالمي وهو فرع من حركة حزب الله الناشئة. 

1984

انعقد مؤمتر وطني ثان من أجل السالم واملصالحة برعاية اململكة العربية السعودية 

وسوريا يف لوزان يف شهر آذار/مارس. فشل يف التوصل إىل توافق آراء بني حكومة 

أمني الجمّيل وخصومه من املسلمني واليساريني واملوالني لسوريا بشأن اإلصالحات 

الدستورية. 

أحكمت امليليشيات سيطرتها عىل بريوت الغربية وراحت حركة أمل تحارب لفرض 

هيمنتها.

1985

يف أيار/مايو، نشبت مواجهات عنيفة بني ميليشيا أمل وامليليشيات الفلسطينية 

للسيطرة عل مخيامت الالجئني حول بريوت. حظيت حركة أمل بدعم من سوريا 

ومن املجموعات الفلسطينية املوالية لسوريا ودّمرت أجزاء واسعة من عدة 

مخيامت.

يف كانون األول/ديسمرب، وّقعت حركة أمل والحزب التقدمي االشرتايك والقوات 

اللبنانية عىل اتفاق ثاليث يف دمشق يهدف إىل تنظيم تشاطر السلطة بني امليليشيات 

تحت القيادة السورية. ولكنه مل يدخل حّيز التنفيذ إذ تم طرد حبيقة زعيم القوات 

اللبنانية يف الشهر التايل.

1986

اشتعلت مجّدداً "حرب املخيامت" مع أعامل القتال العنيفة والرشسة بني مجموعات 

أمل والفلسطينيني بدعم من امليليشيا السنّية املوالية لفلسطني من أيار/مايو حتى 

حزيران/يونيو. ووصل القتال إىل مخّيم الراشدية يف صور ومخّيم عني الحلوة يف 

صيدا.

1987

انترش القتال يف بريوت الغربية يف شباط/فرباير وسط حظر مستمر عىل املخيامت 

من قبل حركة أمل تمّ رفعه أخرياً يف حزيران/يونيو.

1988

بغياب أي مرّشح منتخب كخلف له، سّلم الرئيس الخارج أمني الجمّيل السلطة 

بالوكالة لقائد الجيش املاروين ميشال عون. وشّكل هذا األخري حكومة عسكرية 

بالوكالة من ستة أعضاء خارقاً بذلك امليثاق الوطني. ورفض املسلمون الثالثة 

املعّينون يف مجلس الحكومة تسّلم مناصبهم ورفض رئيس الوزراء سليم الحص 

التنحي فأصبح للبنان حكومتان: واحدة يف بريوت الغربية بقيادة الحص وتدعمها 

سوريا وأخرى يف بريوت الرشقية بقيادة عون.

1989

جرت اشتباكات بني وحدات الجيش اللبناين املوالية لعون والقوات اللبنانية يف 

الوسط املسيحي للبنان. وأعلن عون "حرب التحرير" ضد الوجود السوري يف آذار/

مارس. وتال ذلك تبادل باألسلحة املدفعية الثقيلة مع الجيش السوري حول بريوت.

يف ترشين األّول/أكتوبر، اجتمع النواب اللبنانيون يف مدينة الطائف يف اململكة 

العربية السعودية ملناقشة ميثاق مصالحة وطنية. فتّم التوقيع عىل اتفاق الطائف 

الذي أعاد رسم النظام السيايس يك يعطي املسلمني متثياًل ترشيعياً موازياً للتمثيل 

املسيحي وقّسم السلطات التنفيذية بني الرئيس املاروين ومجلس الوزراء. كذلك 

أعطى االتفاق الوصاية السياسية والعسكرية لسوريا عىل لبنان. ورفض عون االتفاق 

بحجة أنه ال يحدد جدوالً زمنيا لالنسحاب السوري من لبنان.

يف ترشين الثاين/نوفمرب، اغتيل الرئيس املنتخب رينيه معّوض وخلفه إلياس الهراوي 

املوايل لسوريا. وحّل محّل عون قائد الجيش الجرنال إميل لحود لكن عون رفض 

مغادرة القرص الرئايس.

1990

دارت جوالت جديدة من املعارك بني العونيني وأفراد القوات اللبنانية وبني أمل 

وحزب الله اللذين يتنافسان عىل السيطرة عىل ضواحي بريوت الشيعية. وتحت 

هجامت القوات الجوية السورية، ُأجرب عون عىل االختباء يف السفارة الفرنسية يف 

ترشين األول/أكتوبر. و ُنفي الحقا إىل فرنسا.

انتهت املواجهات املسّلحة بشكل رسمي يف ترشين األول/أكتوبر عند قيام وقف 

إلطالق النار بني أمل وحزب الله تفاوضت حوله سوريا وإيران. تشّكلت حكومة 

مصالحة وطنية بقيادة عمر كرامي.
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1991

آذار/مارس

أمر مجلس النواب بحل كافة امليليشيات بحلول 30 نيسان/أبريل لكن سمح لحزب 

الله باالحتفاظ بسالحه والحجة املعلنة لذلك هي تحرير جنوب لبنان من السيطرة 

اإلرسائيلية.

أيار/مايو

وّقع لبنان وسوريا عىل معاهدة أخّوة وتعاون وتنسيق تسمح لسوريا بالسيطرة 

سياسياً عىل لبنان.

حزيران/يونيو

اقرتح القانون رقم 88 إعادة تأهيل ستة آالف عنرص من امليليشيا يف صفوف الجيش 

أو قوى األمن وتعيني ألفني يف الخدمة املدنية. 

آب/أغسطس

صدر قانون العفو عن كل جرائم الحرب باستثناء "الجرائم السياسية" املرتكبة قبل 

28 شباط/فرباير.

1992

شباط/فرباير

مقتل قائد حزب الله الشيخ عّباس املوسوي يف هجوم إطالق نار من مروحية 

إرسائيلية. وخلفه حسن نرصالله. 

آب/أغسطس ـ ترشين األول/أكتوبر

ُنّظمت أّول انتخابات نيابية منذ عام 1972. قاطعها عدد كبري من املسيحيني اعرتاضاً 

عىل سيطرة سوريا عىل العملية االنتخابية. وانُتخبت أغلبية ساحقة من املرشحني 

املوالني لسوريا من كافة الطوائف. وأصبح رفيق الحريري رئيساً للوزراء.

1993

يف متوز/يوليو، شّنت إرسائيل هجامت يف جنوب لبنان بهدف قمع حزب الله )عملية 

املساءلة(. تهّجر مئات اآلالف من املدنيني. 

1995

تحت الضغوطات السورية الكبرية ويف عملية انتهاك للقوانني الدستورية تّم تجديد 

والية إلياس الهراوي لثالث سنوات إضافية.

1996

إرسائيل تقصف مجدداً أهدافا لحزب الله يف جنوب لبنان وبريوت والبقاع. أّدت 

عملية "عناقيد الغضب" إىل مقتل 170 مدنياً وتهجري مئات اآلالف. تفاوضت 

الواليات املتحدة وفرنسا عىل تفاهم لوقف إطالق النار بني إرسائيل وحزب الله 

تّم التوقيع عليه يف 26 نيسان/أبريل وتّم تشكيل هيئة املراقبة اإلرسائيلية اللبنانية 

ملراقبة الهدنة.

1998

خلف قائد الجيش إميل لحود إلياس الهراوي رئيساً للجمهورية. وترأس سليم الحص 

حكومة خلت من قادة للميليشيا.

2000

أيار/مايو

انسحبت إرسائيل من جنوب لبنان بعد احتالل دام 22 سنة. أّدى هذا االنسحاب 

إىل انهيار جيش لبنان الجنويب وسيطر حزب الله عىل املناطق الحدودية الشيعية. 

ورسمت األمم املتحدة الخط األزرق املؤقت الذي يفصل لبنان عن إرسائيل 

وأرشفت عليه قوات اليونيفيل. 

ترشين األول/أكتوبر

أصبح رفيق الحريري رئيساً للوزراء للمرة الثانية بعد أن فاز االئتالف الذي يرأسه 

باألغلبية النيابية يف االنتخابات الترشيعية التي جرت يف أيار/مايو وحزيران/يونيو.

2003

يف كانون األول/ديسمرب، أصدر الكونغرس األمرييك قانون مساءلة سوريا واستعادة 

سيادة لبنان مع دعوة سوريا لالنسحاب من لبنان.

2004

يف 2 أيلول/سبتمرب، دعا مجلس أمن األمم املتحدة يف قراره رقم 1559 إىل تنظيم 

انتخابات رئاسية حّرة وإىل انسحاب كافة القوات األجنبية من لبنان. يف اليوم التايل 

وتحت الضغوطات السورية، صّوت مجلس النواب عىل متديد والية الرئيس لحود 

لثالث سنوات. استقال الحريري وحكومته يف ترشين األول/أكتوبر. وعنّي لحود عمر 

كرامي رئيساً للوزراء.

2005

شباط/فرباير

اغتيل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري يف انفجار سيارة بعبوة ناسفة يف بريوت. 

ُصّوبت أصابع االتهام إىل سوريا. استقال كرامي وحكومته. يف األسابيع التالية، 

نظمت تظاهرات ضخمة يف بريوت منها ضد سوريا وأخرى موالية لها يف 8 آذار/

مارس لدعم سوريا ويف 14 آذار "انتفاضة األرز".

نيسان/أبريل

أعتمد مجلس أمن األمم املتحدة القرار 1595 الذي دعا إىل التحقيق قي اغتيال 

رفيق الحريري وأنشأ "لجنة تحقيق دولية" للقيام بذلك. 

انسحبت القوات السورية املتبقية يف لبنان والبالغ عددها 14 ألفاً بعد 35 عاما.

تنّحى كرامي بعد فشله يف تشكيل حكومة. وشّكل رئيس الوزراء بالوكالة نجيب 

ميقايت حكومة جديدة لتنظيم االنتخابات الترشيعية.

أيار/مايو ـ حزيران/يونيو

عاد الجرنال عون وأمني الجمّيل من فرنسا. نظمت االنتخابات النيابية عىل ثالث 

دورات. وفاز التحالف االنتخايب بني كتلة الحريري والتيار الوطني الحر التابع 

للجرنال عون وحزب الله بأغلبية املقاعد. وتم تعيني فؤاد السنيورة رئيساً للوزراء 

بالوكالة.

آب/أغسطس

تّم توقيف أربعة ضباط موالني لسوريا يف إطار التحقيق يف اغتيال الحريري.



املصالحة واإلصالح والّصمود: سالم إيجايّب من أجل لبنان // 94

ترشين األول/أكتوبر

أّول تقرير حول تحقيق األمم املتحدة يف مقتل الحريري يشري إىل توّرط سوريا يف 

عملية االغتيال. يتم توجيه االنتقادات إىل املحقق ديتليف ميليس بأنه توّصل إىل 

استنتاجات مترّسعة ونهائية.

كانون األول/ديسمرب

اعتمد مجلس األمن القرار 1644 طلب فيه إىل األمني العام تحديد الوسائل من أجل 

حمل املسؤولني للمثول أمام محكمة دولية.        

2006

شباط/فرباير

يوّقع التيار الوطني الحر بقيادة عون مذكرة تفاهم مع حزب الله جعلته حليفاً 

للشيعة "لغاية اسرتجاع لبنان سيادته كاملة ولتحسني العالقات الثنائية مع سوريا".

آذار/مارس

قام حوار وطني بني قادة أبرز الطوائف واألحزاب السياسية حول قضايا اإلصالح 

السيايس واألمن القومي.

اعتمد مجلس األمن القرار 1664، وفيه يطلب إىل األمني العام التفاوض حول اتفاق 

مع الحكومة اللبنانية بهدف تشكيل محكمة.

متوز/يوليو ـ آب/أغسطس

الحرب بني إرسائيل وحزب الله. رّداً عىل قيام حزب الله بقتل سبعة جنود 

إرسائيليني واختطاف اثنني آخرين، شّنت إرسائيل غارات جوية وعمليات قصف 

بحري وقامت بتحركات عسكرية مستهدفة البنية التحتية يف كافة األرايض اللبنانية 

وهّدمت الضاحية الجنوبية الشيعية يف بريوت.

دعا قرار مجلس األمن رقم 1701 إىل وضع حد لالعتداءات املسلحة ووّسع مهمة 

قوات حفظ السالم أو اليونيفيل عرب الحدود. 

أيلول/سبتمرب

وصلت التعزيزات الكبرية األوىل إىل قوات األمم املتحدة ورفعت إرسائيل الحظر 

الجوي والبحري. 

ترشين الثاين/نوفمرب

أقّر مجلس الوزراء إنشاء محكمة دولية ملقاضاة املسؤولني عن مقتل رفيق 

الحريري. أعلن الرئيس لحود ورئيس مجلس النواب نبيه بري أنهام لن يقّرا 

املحكمة مع اإلشارة إىل عدم وجود التمثيل الشيعي الكايف )بعد انسحاب الوزراء 

الشيعة( يف الحكومة.

كانون األول/ديسمرب

أطلق حزب الله مظاهرة واسعة النطاق ضد "الحكومة غري الدستورية". نّظم 

حزب الله والتيار الوطني الحّر اعتصاماً دام 18 شهراً مع فرض الحظر عىل مكاتب 

الحكومة.

2007

أيار/مايو

بعد التعّرض لهجامت قاتلة يف طرابلس من قبل "فتح اإلسالم"، أطلق الجيش اللبناين 

عملية هجومية واسعة ضد املجموعة املتطرفة داخل نهر البارد وهو مخّيم لالجئني 

الفلسطينيني بالقرب من طرابلس. تهّجر آالف الالجئني الفلسطينيني إىل مخّيم 

البّداوي. أنهى الجيش اللبناين إحكام سيطرته عىل نهر البارد يف 2 أيلول/سبتمرب بعد 

استخدام املروحيات الحربية التي أرسلتها الواليات املتحدة ودول الخليج.

بعد تلقي طلب رسمي من رئيس الوزراء، صدر القرار 1757 عن مجلس األمم 

املتحدة بإنشاء املحكمة الخاصة بلبنان.

متوز/يوليو

نزوالً عند دعوة فرنسا، عقد 31 ممثاًل عن أبرز األحزاب السياسية اللبنانية البالغ 

عددها 14 خلوة محادثات يف منطقة سني سان كلود شاتو خارج باريس. اتفقوا عىل 

عدم اللجوء إىل العنف السيايس لحل األزمة واالستمرار بالحوار.

ترشين الثاين/نوفمرب

انتهت والية الرئيس إميل لحود. بغياب خلف تقبل به املجموعتان البارزتان معاً، 

تسّلمت حكومة السنيورة زمام السلطة التنفيذية بشكل مؤّقت.

2008

أيار/مايو

اندلعت اشتباكات بني الفصائل املسلمة بعد أن أعلن حزب الله أن قرار الحكومة 

إعالن شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية الخاصة العائدة له غري رشعية، واستبعاد 

رئيس أمن مطار بريوت الدويل )يزعم أنه موال لحزب الله( هو مبثابة "إعالن 

حرب". رسعان ما سيطرت قوات حزب الله وحلفاؤه املوالون لسوريا عىل بريوت 

الغربية. تراجعت الحكومة عن قراراتها.   

انتهى مؤمتر الحوار الوطني اللبناين الذي عقد يف الدوحة برعاية قطر وفرنسا 

بالتوقيع عىل اتفاق الدوحة. فحصلت املعارضة عىل حصة أكرب من املقاعد يف 

الحكومة تعادل سلطة مامرسة الفيتو.

انتخب مجلس النواب قائد الجيش الجرنال ميشال سليامن رئيساً للجمهورية.

متوز/يوليو 

شّكل فؤاد السنيورة "حكومة وحدة" كام نّص اتفاق الطائف بوجود أغلبية ضئيلة 

من تحالف 14 آذار داخلها.

أيلول/سبتمرب

وّقع قادة السّنة والعلوّيني يف طرابلس عىل اتفاق مصالحة لوضع حّد للقتال الذي 

دام منذ شهر حزيران/يونيو.

ترشين األول/أكتوبر

لبنان وسوريا يقيامن عالقات دبلوماسية للمرة األوىل

2009

آذار/مارس

تفتتح املحكمة الخاصة بلبنان أعاملها رسمياً يف مدينة الهاي

نيسان/أبريل ـ أيار/مايو

املحكمة الخاصة بلبنان تنصح القضاء اللبناين بإطالق رساح الضباط األمنيني األربعة 

املوقوفني منذ عام 2005 بتوصية من قايض التحقيق ديتليف ميليس.
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املجلة األملانية دير شبيغل Der Spiegel تسّمي املشتبه بهم يف مقتل الحريري مام 

يوّرط حزب الله يف الجرمية.

حزيران/يونيو

يف االنتخابات النيابية، فاز تحالف 14 آذار بأحد وسبعني مقعداً فيام فازت كتلة 8 

آذار بسبعة وخمسني مقعداً. تطالب املعارضة بعدد من املقاعد يف الحكومة ماّم 

يعطيها حق الفيتو بشأن قرارات حكومية بارزة.

ترشين الثاين/نوفمرب

شّكل سعد الحريري حكومة جديدة مؤلفة من 15 عضواً من تحالف 14 آذار و10 

من معارضة 8 آذار بقيادة حزب الله وخمسة عّينهم رئيس الجمهورية الجرنال 

سليامن.

كانون األول/ديسمرب

أقّرت الحكومة حّق حزب الله يف االحتفاظ برتسانته الحربية

2010

آذار/مارس

التقى الزعيم الدرزي وليد جنبالط بالرئيس السوري يف اجتامع أشار إىل ابتعاده عن 

حلف 14 آذار املناهض لسوريا.

آب/أغسطس ـ أيلول/سبتمرب

نرصالله ينتقد املحكمة الخاصة بلبنان ويلّمح إىل أن إرسائيل لديها يد يف مقتل 

الحريري. تطلب املحكمة إىل حزب الله تزويدها بأدلة عن هذه االدعاءات. يتعّهد 

سعد الحريري بالبقاء عىل التزامه باملحكمة الخاصة بلبنان. وسحب ادعاءاته 

السابقة بأن سوريا هي وراء اغتيال والده.

ترشين األول/أكتوبر

زيارة الرئيس اإليراين أحمدي نجاد إىل لبنان والتي كانت مثار جدل وُتّوجت 

بتظاهرة واسعة يف معقل حزب الله بالقرب من الحدود مع إرسائيل.

ترشين الثاين/نوفمرب

تتعّهد الواليات املتحدة مببلغ عرشة ماليني دوالر أمرييك للمحكمة الخاصة بلبنان.

2011

كانون الثاين/يناير

انهارت حكومة الوحدة مع استقالة وزراء حزب الله وتحالف 8 آذار لرفض 

الحكومة البقاء عىل مسافة من املحكمة الخاصة بلبنان.

أصدر قايض املحكمة القرار االتهامي مبقتل رفيق الحريري بصيغة مختومة.

أعلن جنبالط أنه سيدعم جهود حزب الله لتشكيل حكومة جديدة وتم تعيني رجل 

األعامل الطرابليس نجيب ميقايت رئيساً للحكومة.

حزيران/يونيو

نجح ميقايت أخرياً يف تشكيل الحكومة. حصل حزب الله وحلفاؤه عىل 16 مقعداً من 

أصل 30.

أّكد قايض اإلجراءات األولية يف املحكمة الخاصة بلبنان عىل توجيه التهمة بحق 

سليم جميل عّياش ومصطفى أمني بدر الدين وحسني حسن عنييس وأسعد حسن 

صربا. واملتهمون هم أعضاء يف حزب الله الذي قال إنه لن يسمح بتوقيفهم. صدرت 

مذكرات توقيف دولية بحقهم يف 8 متوز/يوليو.

2012

شباط/فرباير

قررت غرفة املحاكمة يف املحكمة الخاصة بلبنان امليّض مبقاضاة املتهمني األربعة يف 

قضية عياش ومعاونيه غيابياً.
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ملحة عن األحزاب
ميليشيات زمن الحرب

شهدت املرحلة األوىل من الحرب األهلية )1975 ـ 1977( بروز مجموعتني 

أساسيتني: الحركة الوطنية اليسارية والقومية العربية املوالية لفلسطني بقيادة 

الزعيم الدرزي كامل جنبالط والجبهة اللبنانية بقيادة مسيحية والتي أرادت نزع 

سالح الفلسطينيني يف لبنان والتي تدخلت سوريا بالوقوف إىل جانبها. 

الحزب التقدمي االشرتايك 

كان الحزب التقدمي االشرتايك املدعوم من الدروز جزءاً أساسياً من الحركة الوطنية 

حيث كانت الطائفة الدرزية تحارب خلف زعيمها كامل جنبالط. توىّل وليد جنبالط 

الزعامة يف عام 1977 بعد اغتيال والده. وكان أبرز خصوم الحزب التقدمي االشرتايك 

الكتائب املسيحيون والقوات اللبنانية. سيطر عىل أغلبية منطقة الشوف ولعب دوراً 

أساسياً يف حرب الجبل يف عام 1983 عندما هزم القوات اللبنانية.

امليليشيات الفلسطينية

شّكل الوجود الفلسطيني وأجندة امليليشيات الفلسطينية عنرصاً بارزاً يف املرحلة 

األوىل من الحرب األهلية. فقد أخذت منظمة التحرير الفلسطينية لبنان قاعدة لها 

بعد طردها من األردن يف عام 1970. وقد تحّدت الدولة اللبنانية الضعيفة من خالل 

شّن اعتداءات عىل مستوى عصابات ضّد إرسائيل وسيطرت عىل املناطق الجنوبية. 

اجتاحت إرسائيل األرايض اللبنانية يف عامي 1978 و1982 ويف نهاية املطاف رمت 

بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية خارج لبنان. 

أّما أبرز فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فكانت حركة فتح بقيادة يارس 

عرفات والجبهة الشعبية لتحرير فلسطني وجبهة التحرير الفلسطينية. أّما الجبهة 

الدميقراطية لتحرير فلسطني فكانت متموضعة يف مكان بني الفصائل املوالية ليارس 

عرفات و"الرفضيني" املناهضني لعرفات.

لقد استاملت سوريا عدداً من الفصائل الفلسطينية التي حاربت يف بعض األحيان 

مجموعات واقفة يف صف عرفات. فالجبهة الشعبية لتحرير فلسطني ـ القيادة 

العامة والصاعقة )أو طليعة حرب التحرير الشعبية( وهي مجموعة بعثية 

فلسطينية تسيطر عليها سوريا، حاربتا قوات منظمة التحرير الفلسطينية يف طرابلس 

يف عام 1983 وداخل مخيامت الالجئني يف خالل الثامنينيات. وتّم تحميل املجلس 

الثوري يف فتح الذي شكله أبو نضال بعد االنشقاق عن منظمة التحرير الفلسطينية 

مسؤولية اغتياالت سياسية كثرية منها يف دول الغرب.  

القوات اللبنانية

شّكلها يف عام 1976 بشري الجمّيل ابن زعيم حزب الكتائب لتكون ائتالفاً من 

امليليشيات اليمينية وامليليشيا األساسية للجبهة اللبنانية. يف عام 1980، وّحدت 

بالقوة سالح امليليشيات املسيحية األخرى مثل منور حزب األحرار وتحولت إىل قوة 

مسلحة نافذة وإىل إدارة مستقلة يف املناطق املسيحية الواقعة يف وسط لبنان بقيادة 

سمري جعجع. يف مراحل مختلفة، حاربت الحركة الوطنية اليسارية ومنظمة التحرير 

الفلسطينية والجيش السوري والحزب التقدمي االشرتايك والقوات املسلحة اللبنانية 

بقيادة الجرنال ميشال عون. ويف نهاية الحرب، تحولت إىل حزب سيايس بقيادة 

جعجع.

املرده

هي ميليشيا مسيحية محافظة مقرها يف الشامل حول مدينة زغرتا وهي حليفة 

لسوريا. كان يقودها طوين فرنجية ابن الرئيس سليامن فرنجية حتى اغتياله عىل يد 

الكتائب يف عام 1978.

أمل

هي مجموعة شيعية منت كرّدة فعل عىل تهميش الشيعة وشعورهم باإلحباط 

حيال هيمنة املجموعات الفلسطينية واالعتداءات اإلرسائيلية. أَسسها موىس الصدر 

يف السبعينيات لتكون الجناح امليليشاوي لحركة املحرومني ثّم أصبحت من أبرز 

ميليشيات الحرب األهلية وحليفة لسوريا. تحت قيادة نبيه بري، كانت لديها 

نزاعات بارزة مع املجموعات الفلسطينية يف خالل "حرب املخيامت" يف عامي 1986 

و1987 ومع الحزب التقدمي االشرتايك. بعد االجتياح اإلرسائييل يف عام 1982، 

قام حزب الله بتحدي حركة أمل ضمن الطائفة الشيعية وخرست هذه األخرية 

سيطرتها عىل ضواحي بريوت الجنوبية الشيعية يف عامني 1988 ـ 1990.

حزب الله

حزب الله مجموعة دينية شيعية نشأت بني عام 1982 و1985 ملحاربة القوات 

اإلرسائيلية التي احتلت نصف لبنان. ارتبط حزب الله بالثورة اإليرانية يف عام 1979 

أكرث مام ارتبطت بها حركة أمل وحظي بدعم أكرب من العنارص األكرث تدّيناً داخل 

املجتمع الشيعي. نّظم حزب الله ميليشيا قوية ومنضبطة تدّربت عىل يد حّراس 

الثورة اإليرانية وقاد املقاومة الوطنية ضد إرسائيل. بعد انتهاء الحرب، جعلت منه 

هذه املكانة امليليشيا الوحيدة التي يحق لها رشعياً االحتفاظ بأسلحتها. وغرّيت 

اسمها من "املقاومة اإلسالمية" إىل "املقاومة الوطنية" للتأكيد عىل هيمنتها عىل 

الساحة اللبنانية.

جيش لبنان الجنويب

تشّكل جيش لبنان الجنويب يف عام 1979 وهو مجموعة متخضت عن جيش لبنان 

الحّر الذي انشّق عن الجيش اللبناين يف املنطقة الجنوبية عىل الحدود مع املنطقة 

التي احتلتها إرسائيل يف عام 1978. وكان جيش لبنان الجنويب يف األساس وكياًل عن 

إرسائيل يحارب منظمة التحرير الفلسطينية وحركة أمل وحزب الله. انهار عند 

انسحاب اإلرسائيليني يف عام 2000 حيث فّر معهم حوايل 3000 من أفراد جيش 

لبنان الجنويب. 

األحزاب السياسية الحالية

منذ عام 2005، اصطفت عدة أحزاب لبنانية مع أحد التحالفني، تحالف 8 آذار 

وتحالف 14 آذار. حمل هذا األخري اسمه تيّمناً بتاريخ املظاهرات املضادة لسوريا يف 

عام 2005 والتي دفعت إىل انسحاب القوات العسكرية السورية من لبنان. كذلك، 

تحالف 8 آذار حمل اسمه تيّمناً بتاريخ املظاهرة املوالية لسوريا يف الشهر نفسه. 

مجموعات 14 آذار

املستقبل

هو حزب سعد الحريري، ابن رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. تطلعاته ليربالية 

وعلامنية ولكن الدعم األكرب يأتيه من الطائفة املسلمة السنّية التي توّحد الكثري 

من عنارصها خلف تيار املستقبل بعد مقتل رفيق الحريري. يف األساس، هو حزب 

حرضي قاعدته موجودة يف بريوت وصيدا وقد سعى للوصول إىل املجتمعات السنية 

الريفية الفقرية يف عكار والضنّية والبقاع الغريب فجذب مجموعات نضال دينية 

حّفز أجندتها بطريقة الإرادية. هو العضو األكرب يف تحالف 14 آذار وميلك عدداً من 

وسائل اإلعالم بينها تلفزيون املستقبل وإذاعة الرشق والصحيفة اليومية املستقبل.
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القوات اللبنانية

أّسسها قائد امليليشيا السابق سمري جعجع عىل شكل حزب سيايس يف عام 1991. 

القوات اللبنانية حزب مييني ماروين يف أغلبيته وينادي بالالمركزية املوسعة وحتى 

بالفدرالية. كونه معارضاً لسوريا، مّتت إدانة سمري جعجع بتهمة القتل ودخل 

السجن بني عامي 1994 و2005 وأطلق رساحه بعد أن أصدر مجلس النواب مرسوم 

العفو العام بعد انسحاب سوريا.

الحزب الدميقراطي االجتامعي اللبناين

هذا الحزب املعروف باسم الكتائب هو حزب متحّفظ تأسس يف عام 1936 ولقي 

دعم الكثري من الناخبني املوارنة واملسيحيني. مؤسسه هو بيار الجمّيل الذي لعب 

دوراً بارزاً يف الحرب األهلية عىل غرار ابنه بشري الذي أّسس القوات اللبنانية. يقود 

حزب الكتائب حالياً رئيس الجمهورية السابق أمني الجمّيل الذي عاد من املنفى يف 

عام 2000 واستعاد سيطرته عىل الحزب بعد عام 2005.

أحزاب أخرى

يضّم تحالف 14 آذار ما ييل: حزب الوطنيني األحرار وهو حزب مييني وسطي 

مؤلف يف معظمه من املسيحيني، أّسسه الرئيس كميل شمعون يف عام 1958؛ حركة 

اليسار الدميقراطي، حزب يساري علامين أّسسه يف عام 2004 مناضلون شيوعيون 

سابقون انتقدوا هيمنة حزب الله عىل اليسار؛ تكّتل املر؛ حزب الهنشكيان 

الدميقراطي االجتامعي والحزب الليربايل الدميقراطي األرمني وعدد من املستقلني 

ضمن الجامعات املسيحية. وتدعم فروع من مجموعة النضال الّسنّية وهي الجامعة 

اإلسالمية تحالف 14 آذار.  

مجموعات 8 آذار

التيار الوطني الحّر

إّنه حزب سيايس أّسسه بشكل رسمي وترأّسه الجرنال ميشال عون. شغل عون سابقاً 

منصب قائد للجيش )1983 ـ 1988( ومنصب رئيس الوزراء )1988 ـ 1990( الذي 

أعلن "حرب التحرير" ضد سوريا يف عام 1989 ونفي إىل فرنسا بني عامي 1991 

و2005. مؤيدو عون هم مسيحيون يف معظمهم مع بعض األتباع الشيعة. حافظ 

عىل تحالفه مع حزب الله منذ عام 2006 عىل أساس "مذكرة تفاهم" حول السالم 

بني الطوائف ونزع سالح حزب الله وتطبيع العالقات مع سوريا.

أمل

منذ نهاية الحرب، بقيت حركة أمل ممثلة يف الحكومة بشكل مستمر. جرى انتخاب 

قائدها نبيه بري رئيساً ملجلس النواب خمس مرات آخرها يف عام 2009 وهو يتمتع 

بنفوذ ورعاية واسعي النطاق. بقيت حركة أمل مقّربة من سوريا. يف السنوات 

األخرية، تعاونت مع حزب الله لتعزيز موقع الشيعة ضمن مؤسسات الدولة 

ومواجهة ما يسميانه هيمنة الحريري واملستقبل السنية. 

حزب الله

يقود حزب الله، وهو حزب شيعي بارز، رجل الّدين صاحب الكاريزما الواسعة 

الشيخ حسن نرص الله منذ عام 1992. هو يتمتع بدعم شعبي واسع يجد جذوره 

يف القناعات الدينية ويف مشاركته يف نظام تشاطر السلطات الوطني منذ عام 1992. 

انضّم حزب الله إىل حكومة 8 آذار للمرة األوىل يف حزيران/يونيو 2011. ويستمد 

نفوذه السيايس بشكل أسايس من دوره كبطل املقاومة الوطنية ضّد إرسائيل ماّم 

يسمح له باإلبقاء عىل قوات ميليشيا تتخطى بقوتها الجيش اللبناين. ويقيم عالقات 

متينة مع إيران وسوريا وقد وصفته بعض دول الغرب باملجموعة اإلرهابية. بفضل 

نجاحه يف التصدي للهجوم اإلرسائييل خالل حرب عام 2006 لقي إعجاباً واسعاً يف 

العامل العريب ولكن تعّرض النتقادات قاسية وعدائية من قبل تحالف 14 آذار الذي 

يرى فيه الحاجز األسايس أمام السلم الداخيل وسيادة الدولة.

يف عام 2011، وجهت املحكمة الخاصة بلبنان قراراً اتهامياً بحق أربعة أعضاء بارزين 

يف حزب الله لتورطهم يف اغتيال الحريري وهو اّتهام وإجراء قضايئ اعرتض عليه 

الحزب بشدة. 

ويشمل تحالف 8 آذار أحزاباً أخرى منها: الحزب القومي االجتامعي السوري وهو 

حزب يعمل بالوكالة عن دمشق؛ حزب البعث وهو الفرع اللبناين لحزب البعث 

االشرتايك العريب املقيم يف سوريا؛ الحركة النارصية املستقلة وهي ميليشيا سنية 

سابقة أعيد إصالحها يف عام 2006؛ الحزب الدميقراطي اللبناين وهو فصيلة درزية 

بقيادة طالل أرسالن؛ تيار املرده وهو حزب ماروين مييني يقوده سليامن فرنجية 

الحفيد؛ حزب التشناك األرمني؛ الحزب الدميقراطي العريب وهو حزب علوي موال 

لسوريا ومقره يف طرابلس؛ الحزب الشيوعي؛ وحزبان إسالميان سنّيان هام حزب 

التحرير والتوحيد )حركة التوحيد اإلسالمية يف طرابلس(. 

الحزب التقدمي االشرتايك

يقود الحزب التقدمي االشرتايك ذات األغلبية الدرزية وليد جنبالط منذ عام 1977 

وهو أشبه باملنظمة الطائفية تحت زعامته الوراثية. وعىل الرغم من أنه ليس 

بالحزب ذات النفوذ مثل مجموعة ميليشياوية، ال يزال يلعب دور "صانع امللك" 

عىل الساحة الوطنية. جنبالط الذي كان يف األساس عضواً يف تحالف 14 آذار غرّي 

مواقفه عدة مرات ومّد الجسور مع حزب الله وسوريا قبل العودة إىل كنف حلفائه 

الليرباليني. عىل الرغم من أن الحزب التقدمي االشرتايك هو حزب تقدمي وعضو 

يف االشرتاكية الدولية، فهو يعرتض عىل إدخال النسبية يف النظام االنتخايب من أجل 

الحفاظ عىل دور أكرب من حجمه الدميغرايف.  

القوى األمنية

الجيش اللبناين

الجيش اللبناين هو مؤسسة وطنية مهمة غالباً ما حاولت الظهور مبظهر الطرف 

املرتّفع عن السياسات الطائفية. لكن خالل الحرب األهلية، ترشذم الجيش عىل 

طول الخطوط الطائفية. بعد الحرب، رجحت موازين القوى ملصلحة الطوائف 

املسلمة فانعكس الواقع الدميغرايف بدقة أكرب. ومع ذلك يبقى منصب قائد الجيش 

للمسيحيني املوارنة. 

عىل غرار العديد من مؤسسات الدولة اللبنانية، سيطرت سوريا عىل الجيش اللبناين 

بشكل واسع بعد الحرب. ومل يلجأ الجيش إىل سلطات عسكرية خارجية )إرسائيل 

أو سوريا( ال خالل الحرب وال بعدها، كام مل تسّلحه أو تدعمه قيادة سياسية موحدة 

للقيام بذلك. بقي يف موقف املتفّرج خالل الحرب بني إرسائيل وحزب الله يف عام 

2006. ونظراً الفتقاره إىل األسلحة الفّتاكة، ونظراً الستمرار الخالفات السياسية، 

ينحرص دوره بإنفاذ السلم الداخيل ومواجهة األعامل اإلرهابية، كام عندما هزم 

مجموعة فتح اإلسالم يف مخّيم نهر البارد الفلسطيني يف عام 2007. 

قوى األمن الداخيل

قوى األمن الداخيل هي الرشطة الوطنية والقوة األمنية يف لبنان. بقيت تحت 

سيطرة القوات األمنية واالستخبارات السورية من عام 1990 حتى 2005. كانت 

موضع جهود إصالحية مؤخراً وحظيت باهتامم خاص من رؤساء الوزراء السّنة.    
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الالعبون الدوليون

فرنسا

متّثل فرنسا الدولة االستعامرية يف املايض. وبينام بقيت محافظة عىل نفوذها يف 

املرشق، عملت بشكل وثيق مع القوى الغربية األخرى )خاصة من خالل اليونيفيل( 

يك ترعى استعادة لبنان لسيادته. خالل عهد الرئيس جاك شرياك )1995 ـ 2007(، 

كانت فرنسا تقيم عالقات وثيقة مع رفيق الحريري، وإىل جانب الواليات املتحدة 

رّوجت لقرار مجلس األمن رقم 1559 )أيلول/سبتمرب 2004( الذي أمر بانسحاب 

القوات السورية من لبنان. بعد اغتيال الحريري، قّدمت كل الدعم لحكومة 

السنيورة واستضافت مؤمترات املانحني واملحادثات السياسية بني األطراف اللبنانية 

ورعت فرنسا )مع قطر( اتفاق الدوحة بني تحالفي 8 و14 آذار. 

إيران

سعت إيران إىل التأثري عىل لبنان قبل الثورة اإلسالمية عام 1979 بوقت طويل 

وحافظت عىل عالقات وثيقة مع الطائفة الّشيعية التي تخضع يف أغلبيتها لوالية 

الفقيه. وتنبع مصالح إيران يف املرشق من رغبتها يف أن تصبح قوة إقليمية وأيضاً من 

معارضتها لدولة إرسائيل. ولهذا الغرض، تلعب حركة حامس الفلسطينية وحزب 

الله اللبناين دور الوكيلني عن سياسة إيران اإلقليمية. فقد وفرت التمويل والتدريب 

لحزب الله منذ إنشائه يف عام 1982 وأرسلت له األسلحة املتطورة تكنولوجياً خاصة 

منذ فرتة ما بعد حرب 2006.

إرسائيل

ترّضرت عالقات إرسائيل بلبنان بشكل خطري بسبب نزاعها املسّلح مع منظمة 

التحرير الفلسطينية بعد عام 1970 عندما استقرت منظمة التحرير يف لبنان. حّملت 

إرسائيل الدولة اللبنانية مسؤولية االعتداءات والهجامت الفلسطينية من األرايض 

اللبنانية. واجتاحت إرسائيل لبنان يف عامي 1978 و1982 ودعمت قوة عميلة لها 

يف الجنوب متثلت بجيش لبنان الجنويب. وانسحبت أخرياً من لبنان يف عام 2000. 

منذ ذلك الحني، أصبحت تنطوي مصالحها يف لبنان عىل تأمني حدودها الشاملية 

ومنع اعتداءات حزب الله. شهدت االشتباكات بني القوات اإلرسائيلية وحزب الله 

عند املناطق الحدودية بني عام 2000 و2006 تصعيداً حاداً تّوجته حرب متوز 2006 

حيث قادت إرسائيل عمليات عسكرية ضّد أهداف يف لبنان استنكرتها دول عدة 

من املجتمع الدويل. وتكتسب قضايا تشاطر املياه هي أيضاً أهمية بالغة بالنسبة إىل 

إرسائيل. وأي حل بينهام يعتمد بشكل كبري عىل العالقات السورية اإلرسائيلية.  

اململكة العربية السعودية

تشاركت اململكة العربية السعودية مع سوريا للتوصل إىل اتفاق الطائف يف 

عام 1989 ولكن بشكل عام، لطاملا كان املوقف السعودي من لبنان أقرب إىل 

موقف القوى الغربية مع تنامي مناهضته لسوريا. فالنظام املليك وّفر الرعاية 

للسيايس الّسّني رفيق الحريري وانتقد سوريا بشدة بعد اغتيال هذا األخري. ويبقي 

السعوديون عىل نفوذهم من خالل ابنه سعد الحريري. كام أنهم يأوون وميّولون 

السلفيني السّنة واملجموعات الجهادية العاملة يف املرشق ويستخدمون لبنان كساحة 

للتنافس مع إيران. 

سوريا

نظراً لعالقاتها التاريخية واالجتامعية العميقة مع لبنان، تبقى سوريا النقطة 

املرجعية الخارجية األهم يف السياسة اللبنانية. فالعالقات الدبلوماسية الرسمية مع 

لبنان مل تبدأ إال منذ عام 2008 ماّم عكس ما رأى فيه البعض عدم الرغبة يف احرتام 

سيادة لبنان. وتوجد قضية عالقة تحتاج إىل حل وهي ترسيم الحدود. 

كانت سوريا طرفاً مهاّم طوال الحرب األهلية يف لبنان ابتداء من املرحلة بني 1975 

و1976 عندما وقف الرئيس حافظ األسد يف صف القادة املسيحيني ضّد الحركة 

الوطنية. دخلت القوات السورية لبنان يف عام 1976 وبقيت فيه حتى عام 2005. 

إىل جانب اململكة العربية السعودية ومبوافقة الواليات املتحدة، قادت سوريا 

اتفاق الطائف يف عام 1989. افتتحت نهاية الحرب البداية لخمسة عرش سنة من 

الهيمنة السورية عىل الشؤون اللبنانية. وانتهى هذا الوضع يف عام 2005 بعد 

االشتباه بسوريا يف مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. فاستهدفتها العزلة 

الدولية والتحقيقات بقيادة األمم املتحدة. وعندما تحّول تركيز التحقيقات باتجاه 

حزب الله، كان إرساء العالقات الدبلوماسية يف عام 2008 أول تحّرك نحو التقريب 

)الظاهري إىل حد بعيد( بني سوريا ولبنان.

تؤيد سوريا أحزاب تحالف 8 آذار. وسيكون لنتائج الثورة عىل النظام السوري يف 

عام 2011 ـ 2012 تأثريات مهمة عىل السياسة اللبنانية.

الواليات املتحدة األمريكية

للواليات املتحدة األمريكية مصالح يف املنطقة تتجاوز الحفاظ عىل أمن إرسائيل، 

ومنها احتواء املجموعات اإلسالمية ودحض النفوذ اإليراين ـ السوري. ولدى 

الواليات املتحدة تاريخ طويل من التورط يف لبنان، فقد أرسلت قواتها للتدخل يف 

حرب عام 1958 ويف األعوام بني 1982 و1984. وقد وعت ملصلحتها يف سيادة لبنان 

يف بداية القرن الحادي والعرشين عندما قادت إدارة بوش "الحرب ضد اإلرهاب". 

ويف السنوات األخرية، أيدت بشدة اعتامد مجلس أمن األمم املتحدة القرار 1559 

وتحالف 14 آذار وتشكيل املحكمة الخاصة بلبنان. 

جامعة الدول العربية

إنها املنظمة اإلقليمية للدول العربية وتضم حالياً 22 عضواً. شكلت منتدى مهاّمً 

للتفاوض بشأن مصالح الدول العربية يف مراحل مختلفة من التاريخ. فالقوات 

السورية التي تدخلت يف لبنان يف عام 1976 تحّولت إىل قوات لحفظ السالم تحت 

إرشاف جامعة الدول العربية. ويبقى نفوذ الجامعة العربية يف لبنان محدوداً طاملا 

أن سوريا والسعودية تدعامن فصائل متناحرة.

االتحاد األورويب

إن دول االتحاد األورويب هي مقصد معظم الصادرات اللبنانية. منذ عام 2007، 

جرت قنونة املساعدة من خالل وثيقة سياسة الجوار األوروبية. ويشتمل عمل 

االتحاد األورويب يف لبنان عىل دعم إصالح قوى األمن الداخيل إىل جانب إصالحات 

أخرى وتعزيز الجمعيات واملنظامت األهلية والعمل الناشط العابر للطوائف.

األمم املتحدة

أصدر مجلس أمن األمم املتحدة عدداً من القرارات بشأن لبنان. وكانت الواليات 

املتحدة وفرنسا بوجه خاص ناشطتني يف السنوات األخرية، حيث دفعتا أوالً نحو 

انسحاب سوريا ونزع سالح حزب الله يف عام 2004 )القرار 1559( ومن ثم نحو 

تشكيل املحكمة الدولية للتحقيق يف اغتيال رفيق الحريري. 

أبرز هيئتني تابعتني لألمم املتحدة يف لبنان هام اليونيفيل واألنروا. 

نشأت اليونيفيل )قوات التدخل املؤقتة التابعة لألمم املتحدة يف لبنان( بقرار صادر 

عن مجلس األمن يف عام 1978 للتأكيد عىل انسحاب إرسائيل من لبنان وإرساء 

السالم واألمن الدوليني ومساعدة الحكومة اللبنانية يف بسط سلطتها الفعلية يف 

املنطقة. جرى تكييف واليتها يك تستجيب لتطورات عام 1982، ومن ثم عام 2000 

و2006. تعّرضت اليونيفيل لالنتقادات بسبب عجزها عن ضامن انسحاب إرسائيل 
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قبل عام 2000 وكونها مل تتمكن من الحؤول دون حصول انتهاكات متبادلة عىل 

الحدود.

ساعدت األنروا )وكالة األمم املتحدة إلغاثة الالجئني الفلسطينيني يف الرشق 

األدىن( وحمت الالجئني الفلسطينيني املسّجلني يف األردن ولبنان وسوريا واألرايض 

الفلسطينية املحتلة منذ الحرب العربية ـ اإلرسائيلية األوىل يف عام 1984. تهتم يف 

لبنان مبا يزيد عن 200 ألف الجئ يبقى مصريهم مجهوالً. 

املحكمة الخاصة بلبنان

يف شهر آذار/مارس 2009، بدأت املحكمة الخاصة بلبنان أعاملها بهدف إحالة 

املتورطني يف اغتيال رفيق الحريري إىل العدالة. شّكلت منذ إنشائها مصدر انقسام 

وعنرصاً تفجريياً محتماًل يف السياسة اللبنانية. 

التحقيق األّويل بقيادة األمم املتحدة كان محور انتقادات لترّسعه يف اتهام سوريا 

ألسباب سياسية. ومع اعتامد مقاربة أكرث تواضعاً الحقاً، شعر أنصار تحالف 14 

آذار باإلحباط بسبب عدم حصول تقدم ضمن النظام القضايئ اللبناين فطلب رئيس 

الوزراء فؤاد السنيورة إنشاء محكمة دولية. توّصل أمني عام األمم املتحدة إىل 

مسودة قرار مع الحكومة اللبنانية وأنشأ القرار 1757 الصادر عن مجلس األمن 

املحكمة الخاصة بلبنان يف عام 2007. 

يف عام 2011 صدر قرار اّتهامّي ومذّكرة توقيف بحّق أعضاء يف حزب الله.

املصطلحات
العلوّيون

هم فرع من املسلمني الشيعة املتمركزين يف سوريا وهم من الطوائف الثامنية 

عرش املعرتف بها يف لبنان. وتبلغ نسبتهم أقل من واحد املئة  من السكان وأغلبيتهم 

متواجدون يف الشامل ويف مدينة طرابلس. 

الخّط األزرق

إّنه خّط فاصل بني لبنان وسوريا رسمته األمم املتحدة يف حزيران/يونيو 2000 

للتأكد ماّم إذا انسحبت إرسائيل كلياً من لبنان أم ال. ويختلف الخّط األزرق عن 

الحدود الدولية التي تعود إىل عام 1923 وخط الهدنة العائد إىل عام 1949. ومن 

املفرتض أن يستبدل بحدود نهائية بعد أن يوّقع لبنان وإرسائيل عىل معاهدة سالم 

وبعد حل مشكلة األرايض املتنازع عليها وهي مزارع شبعا والغجر وكفرشوبا.

الشوف

إنها منطقة جبلية تاريخية يف جنوب بريوت وهي حالياً قضاء اداري. منطقة الشوف 

هي معقل الطائفة الدرزية اللبنانية. كانت تسكنها أغلبية مسيحية ومعظمهم 

هربوا من قراهم وتهّجروا خالل الحرب األهلية.

الطوائف

توجد 18 جامعة طائفية معرتفاً بها يف لبنان: 4 طوائف مسلمة، 13 طائفة مسيحية، 

والطائفة اليهودية التي تنحرص اليوم ببعض العرشات من األشخاص. وتدير كل 

طائفة أنشطتها الداخلية والقواعد ذات الصلة باألرسة والتعليم. أّما الخيار الفردي 

يف اتباع القواعد العلامنية فقد نّص عليه دستور عام 1926 لكنه مل ُيعتمد يوماً.  

الطائفية

إّنه الشكل اللبناين للتوافقية السياسية. كونها نظاماً سياسياً، توّزع الطائفية السلطات 

السياسية واملؤسسية وفقاً لنظام الكوتا بني الجامعات الدينية )الطوائف(. وهذا 

النظام الطائفي نّص عليه الدستور وامليثاق الوطني )أنظر أدناه( واتفاق الطائف يف 

عام 1989.

التوافقية السياسية

إّنه نظام حكومي يوّزع السلطات بني الجامعات الدينية أو العرقية. وأبرز خصائصه 

ما ييل: توزيع املناصب السياسية عىل الجامعات وفقاً لحصتها من السكان؛ تشاطر 

السلطة بني زعامء الجامعات ضمن "ائتالف كبري"؛ استقاللية ذاتية جامعية بشأن 

قضايا مثل قوانني األحوال الشخصية وسلطة مامرسة حق الفيتو املتبادل بحيث 

تستطيع كل جامعة نقض القرارات التي ال تعتربها يف مصلحتها. 

الدروز

إّنها جامعة دينية توفيقية توحيدية موجودة بشكل أسايس يف سوريا ولبنان 

وإرسائيل. نشأ هذا االميان خالل القرن الحادي عرش وتفّرع من اإلسالم الشيعي. 

عىل مدى قرون كان الدروز إحدى أبرز ركائز اإلمارة اللبنانية يف مناطق جبل لبنان 

الوسطية. واليوم، تبقى الجامعة مخلصة لزعامئها االقطاعيني أي ساللتي جنبالط 

وأرسالن. هذه الجامعة غري التبشريية التي تشّجع الزيجات من داخل الطائفة تبلغ 

5 باملئة من سكان لبنان. 
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املسيحيون األرثوذكس 

هم أكرب مجموعة متثل الكنيسة األرثوذكسية الرشقية يف لبنان وتقّدر نسبتهم 

بحوايل 6 باملئة من السكان. حسب التقاليد، نائب رئيس مجلس النواب ونائب 

رئيس الوزراء يكون أرثوذكسياً. هذه املجموعة العربية املسيحية األصلية تعيش يف 

األساس يف املدن حيث تختلط مع طائفة السّنة. 

املوارنة

هذه الجامعة املسيحية هي يف صلب تاريخ لبنان حيث ساهمت يف رسم الهوية 

الوطنية اللبنانية. لعب املوارنة دوراً سياسياً واقتصادياً بارزاً يف لبنان القرن الّتاسع 

عرش ويف دولة لبنان الكبري التي تشكلت حديثاً بعد عام 1920. تبلغ نسبتهم حوايل 

18 باملئة من السكان. ينتمي املوارنة إىل كنيسة انطاكيا الرسيانية املارونية، وهي 

الكنيسة الكاثوليكية الرشقية التي أّكدت عىل اتحادها بكنيسة روما يف عام 1180 

ميالدي. مقر البطريرك املاروين هو بكريك وهي منطقة تقع شامل بريوت. غالباً ما 

يتدّخل يف السياسات الوطنية باسم مسيحّيي لبنان. املوارنة وحدهم مؤهلون لشغل 

منصب رئاسة الجمهورية. 

جبل لبنان

إّنها منطقة جبلية يف وسط لبنان لها أهمية رمزية كبرية. يف عام 1861، تّم إنشاء 

محافظة جبل لبنان التي حظيت بحكم ذايت معرتف به دولياً تحت النظام العثامين 

وذلك كردة فعل عىل عمليات االقتتال بني الدروز واملوارنة. بقيت قامئة حتى عام 

   .1915

امليثاق الوطني

إّنه االتفاق غري الخطي الذي يعود إىل عام 1943 والذي جعل استقالل لبنان ممكناً.

وافق املسيحيون يف األساس عىل القبول بهوية لبنان العربية ووافق املسلمون 

عىل االعرتاف برشعية الدولة اللبنانية. أىت هذا امليثاق ليعزز نظام الحكم الطائفي 

الذي ٌأنىشء تحت االنتداب الفرنيس من خالل إضفاء الطابع الرسمي عىل التوزيع 

الطائفي للمناصب العليا داخل الحكومة. واستند ذلك إىل مسح عام 1932 مع نسبة 

ستة مقابل خمسة لصالح املسيحيني عىل حساب املسلمني. وجاء اتفاق الطائف يف 

عام 1989 لتعديل هذه النسبة فأصبحت 50 مقابل 50.  

اللالجئون الفلسطينيون

يقّدر عدد الالجئني الفلسطسنيني الذين هربوا خالل الحرب بني العرب وإرسائيل 

يف عام 1948 و1967 بحوايل 280 ألفاً يف عام 2011 حسب وكالة اإلغاثة التابعة 

لألمم املتحدة أو األنروا. هم ال يحملون الجنسية اللبنانية وال يحق لهم التمّلك 

أو شغل بعض الوظائف املحددة. يعيش 60 باملئة منهم يف أحد مخيامت الالجئني 

الرسمية والبالغ عددها 12 مخياًم عرب البالد. ترفض السلطات اللبنانية السامح 

بتوطني الالجئني الفلسطينيني يف لبنان وقد رفعت القضية أمام جامعة الدول العربية 

واملؤسسات الدولية.

الّشيعة

هم ثاين أكرب فرع يف اإلسالم، انشقوا عن األغلبية الّسنّية يف أوىل سنوات اإلسالم 

بسبب الخالف عىل القيادة الدينية. يشّكل املسلمون الّشيعة ما يزيد عن ربع سكان 

لبنان. هم تاريخياً جامعة ريفية محرومة وهم أرسع املجموعات منواً يف لبنان كام 

أنهم يشهدون عملية تحديث رسيعة. الشيعة هم الطائفة الوحيدة املؤهلة لشغل 

منصب رئاسة مجلس النواب يف لبنان.

الّسّنة

هم ينتمون إىل أكرب فرع يف اإلسالم بشكل عام، ويقّدر عددهم يف لبنان بأكرث من 

ربع السكان بقليل. يشملون أغلبية سكان املدن الساحلية )بريوت، طرابلس وصيدا( 

ووادي البقاع الداخيل وهم يقيمون منذ التاريخ عالقات قوية مع سّنة املرشق 

)سوريا، األردن، واألرايض الفلسطينية(. السّنة هم الطائفة الوحيدة املؤهلة ملنصب 

رئاسة الوزراء يف لبنان. 

األّمة

تشري هذه العبارة إىل العامل العريب ضمن سياق العروبة وإىل جامعة كافة املؤمنني 

املسلمني ضمن سياق الوحدة اإلسالمية. ويف الحالتني، هي تتعارض ومفهوم جامعة 

من املواطنني ضمن الدولة القومية.
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العدد 23 )2012(

توطيد الّسالم: ليبرييا وسيريا ليون

بعد مرور عقد من الزمن عىل انتهاء الحروب بشكل 

رسمي يف ليبرييا وسيريا ليون، ينهل العدد 23 من مجّلة 

Accord من خربات ومواقف املجتمعات املعنية ويسأل 

عن التقدم الذي أحرز من أجل توطيد الّسالم، وما هي 

التحديات املتوقعة و الّدروس التي ميكن استخالصها. 

ويف هذا العدد اشارة إىل أّن السياسة يجب أن ترّكز 

عىل الناس وعىل إصالح العالقات وتعزيز االندماج وأّن 

اآلليات التقليدية قادرة عىل لعب دور حاسم.  

العدد 22 )2011(

سالم بال حدود: بناء الّسالم عرب الحدود

الحرب ال تحرتم الحدود السياسية أو االقليمية. هذه 

النرشة الثانية والعرشون من مجلة Accord، والتي 

حررناها أنا ويليام زارمتان وألكسندر رامسبوثام، تبحث 

يف اسرتاتيجيات بناء الّسالم وقدرتها عىل "التفكري من 

خارج نطاق الدولة": ما وراء الدولة، من خالل االلتزام 

االقليمي، ودونه من خالل املجتمعات العابرة للحدود 

أو الشبكات التجارية.

العدد 21 )2009(

سالم من هو عىل أية حال؟ تحقيق التواصل بني 

الصوماليني وصانعي الّسالم الدويل

 حّرر هذا العدد رقم 21 من سلسلة Accord مارك 

برادبوري وسايل هييل وهو يضّم ما يزيد عن 30 مقالة 

ضمنها مقابالت مع زعامء صوماليني وكبار الدبلوماسيني 

يف االتحاد االفريقي واألمم املتحدة والهيئة الحكومية 

الدولية إىل جانب مساهامت من صانعي الّسالم 

الصوماليني والدوليني من مامرسني وأكادمييني وأطراف 

معنية ومنظامت نسائية ومجتمع مدين.

العدد 20 )2008(

 إعادة رسم الّسياسات: عملّية الّسالم بني 

أندونيسيا وأتشيه

يف عام 2005، توصلت الحكومة األندونيسية وحركة 

أتشيه الحّرة إىل تسوية إلنهاء ثالثني عاماً من النزاع 

املسّلح. يتحّرى العدد 20 من Accord عن الطريقة 

التي تم التوصل بها إىل هذا االتفاق وما هي التحديات 

الالحقة لتنفيذه. 

العدد 19 )2008(

 قوى اإلقناع: الحوافز والعقوبات ومرشوطية 

عملية السالم

غالباً ما يستخدم صانعو السياسات الحوافز والعقوبات 

والرشوط كأدوات للتأثري عىل النزاعات داخل الدول. 

من خالل استخدام مجموعة من دراسات الحاالت، تسأل 

مجلة Accord  عن امكانية وكيفية تأثري هذه األدوات 

بصورة بناءة عىل مشاركة أطراف النزاع يف مبادرات 

صنع السالم.

العدد 18 )2006(

السالم خطوة خطوة: التصدي للصاعات يف السودان

يستعرض هذا اإلصدار من مجلة Accord عملية الّسالم 

التي أّدت إىل اتفاق السالم الشامل يف السودان يف عام 

2005. وهو ينظر أيضاً يف املسائل العالقة ويرى أن 

املبادرات السودانية يف املستقبل يجب أن تكون أكرث 

شمولية وتنسيقاً. 

العدد 17 )2005(

محدودية النخب القيادية واملجتمعات يف عملية الّسالم 

يف ناغورين كاراباخ

منذ وقف إطالق الّنار يف عام 1994، بقي النزاع بني 

أزربايدجان وأرمينيا حول ناغورين كاراباخ أمام طريق 

مسدود. يدرس العدد 17 من سلسلة Accord ديناميات 

االستقطاب والحواجز التي تعيق التوصل إىل اتفاق دائم 

والتحدي املتمثل بتجاوز املواقف التي تقاوم عملية 

التوصل إىل تسوية.

 سلسلة املجّلة الدولّية 
 Accord ملبادرات الّسالم
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العدد 16 )2005(

خيار بااللتزام: املجموعات املسلحة وعمليات السالم

شاركت مجموعات مسلحة من خارج الدولة وأطراف 

أساسية يف نزاعات مسلحة داخلية يف عمليات السالم عرب 

العامل. ينهل العدد 16 من سلسلة Accord من الخربات 

والتجارب الستكشاف قضية االلتحاق باملجموعات 

املسّلحة والخيارات واألدوار والتحديات املختلفة التي 

تنطوي عليها هذه املشاركة. 

العدد 15 )2004(

من الّسالم العسكري إىل العدالة االجتامعية؟ عملية 

الّسالم يف أنغوال

 أنهت مذكرة تفاهم لوينا يف عام 2002 حرباً أهلية يف 

أنغوال دامت 27 عاماً. يستعرض العدد 15 من سلسلة 

Accord تاريخ جهود صنع السالم يف أنغوال ويحّلل 

التحديات الباقية لو قّدر لعملية انتهاء العنف أن تتحول 

إىل سالم دائم وعادل. 

العدد 14 )2004(

بدائل للحرب – عمليات الّسالم يف كولومبيا

تعطي هذه النرشة من سلسلة Accord ملحة عامة عن 

أكرث من 25 عاماً من مبادرات السالم مع العصابات 

واملجموعات شبه العسكرية يف كولومبيا. وهي تشمل 

تحلياًل لجهود املجتمع املدين عىل املستوى املحيل 

واالقليمي والوطني وتحدد العنارص الالزمة لنموذج 

جديد لتسوية النزاع.

العدد 13 )2002(

متّلك العملية: مشاركة الشعب يف صنع الّسالم

هذه النرشة املواضعية األوىل من سلسلة Accord توّثق 

آليات مشاركة الشعب يف صنع الّسالم. فهي تعرض 

لدراسات موسعة حول الطريقة التي تم من خاللها متكني 

الناس للمشاركة يف العمليات السياسية يف غواتيامال 

ومايل وجنوب افريقيا. وهي تحتوي أيضاً عىل مقتطفات 

قصرية من كولومبيا وايرلندا الشاملية والفيليبني.

العدد 12 )2002(

كيف نسجت عملية توافق اآلراء: عملية السالم بني 

بابوا غينيا الجديدة وبوغانفيل

هذه النرشة من سلسلة Accord توّثق الجهود التي أّدت 

إىل اتفاق السالم يف بوغانفيل يف عام 2001. هي تصف 

عملية خاصة بالشعوب األصلية استوحت من مواطن 

قوة التقاليد امليالنيزية ومن األدوار الخاّلقة واالبتكارية 

التي لعبها أطراف ثالثة عىل الصعيد الدويل. 

العدد 11 )2002(

نزاع طال أمده ومبادرات سالم بعيدة املنال من أجل 

وضع حد للعنف يف شامل أوغندا

فيام تبقى عملية السالم الفعلية يف شامل أوغندا بعيدة املنال، 

يوّثق العدد 11 مبادرات صنع السالم الضخمة التي أخذها 

أطراف داخليون وخارجيون ويحّلل أثرها عىل ديناميات 

النزاع. 

العدد 10 )2001(

سياسات املساومة: عملية السالم يف تادجيكيستان

هذه النرشة ترشح تطلعات أطراف النزاع يف 

تادجيكيستان. هي توّثق عملية املفاوضات التي قادت 

إىل االتفاق العام يف حزيران/يونيو 1997 وتنظر إىل دور 

املجتمع الدويل بقيادة األمم املتحدة وإىل دور املجتمع 

املدين املحيل.

العدد 9 )2000(

دفع الثمن: عملية الّسالم يف سيريا ليون

سعى اتفاق لومي للّسالم يف متوز/يوليو 1999 إىل وضح 

حّد للنزاع املسّلح يف سيريا ليون، إحدى أرشس الحروب 

األهلية يف عرصنا هذا. يستعرض اإلصدار التاسع من 

سلسلة Accord مسار لومي واملحاوالت السابقة لتسوية 

النزاع ويستخلص الدروس من أجل العملية االنتقالية يف 

سيريا ليون.

العدد 8 )1999(

ترجيح الكّفة: عملية الّسالم يف ايرلندا الشاملية

يستعرض هذا العدد العنارص التي أّدت إىل املفاوضات 

التي أفضت إىل اتفاق بلفاست. هو يرشح القوى الكامنة 

املعقدة وتطّور البيئة باتجاه تحقيق الّسالم. )2003: 

إصدار إضايف – راجع الفهرس االلكرتوين(

العدد 7 )1999(

مسألة سيادة: عملية السالم بني جورجيا وأبخازيا

تستعرض هذه النرشة الخلفية والقضايا التي متحور 

حولها نزاع جورجيا- أبخازيا حيث يوفر هذا العدد رؤيا 

فريدة من نوعها حول ركود الوضع السيايس ويشري إىل 

السبل املمكنة للخروج من الطريق املسدود
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العدد 6 )1999(

 املساومة عىل الحكم الذايت: مينداناو 

يف املرحلة االنتقالية

شّكل اتفاق الّسالم بني جبهة التحرير الوطنية مورو 

وحكومة جمهورية الفيليبني نقطة تحّول بعد أن فشلت 

كافة املحاوالت السابقة إلحالل الّسالم عىل مدى 24 

عاماً. يحّلل العدد 6 من سلسلة Accord  عنارص صنع 

الّسالم يف مينداناو وينظر يف تحديات التطبيق. )2003: 

إصدار إضايف – راجع الفهرس االلكرتوين(

العدد 5 )1998(

الحفاظ عىل الّسالم: الّتحّدي الدستورّي يف كامبوديا

توّثق هذه النرشة القضايا التي أحاطت بالتوقيع عىل 

اّتفاق باريس يف عام 1991 الذي أنهى بشكل رسمي 

الحرب الطويلة األمد يف كامبوديا واالنهيار العنيف الذي 

طال الحقاً االئتالف الحاكم يف البالد يف متوز/يوليو 1997.

العدد 4 )1998(

التضحية املتطلبة: الحرب واملفاوضات يف رسي النكا

توّثق هذه النرشة دورات الرصاع العرقي/القومي الذي 

ابتلت به رسي النكا منذ عام 1983. هي تجري تحلياًل 

للمفاوضات ومبادرات السالم األخرى وتربز الشواغل 

األساسية التي ال بد من التصدي لها يف جهود صنع 

السالم يف املستقبل.

العدد 3 )1998(

نظرة إىل عملية السالم يف املوزامبيك

توّثق هذه النرشة املبادرات املختلفة التي حملت 

األطراف إىل التفاوض عىل تسوية للنزاع يف املوزامبيك. 

وهي تعرض أيضا التأثري الذي خلفته الديناميات 

السياسية اإلقليمية والدولية املتغرية عىل البالد. 

العدد 2 )1997(

حقوق التفاوض: عملية الّسالم يف غواتيامال

سمح التوقيع عىل اتفاق الّسالم يف عام 1996 بوضع حّد 

لحرب أهلية دامت 36 عاماً يف غواتيامال. يحّلل هذا 

العدد من سلسلة Accord اإلفالت من العقاب وحقوق 

الشعوب األصلية واملشاركة السياسية وإصالح األرايض.

العدد 1 )1996(

عملية الّسالم يف ليبرييا 1990 – 1996

توّثق النرشة األوىل من سلسلة Accord عملية الّسالم 

الطويلة والصعبة وتستعرض األسباب وراء انهيار ثالثة 

عرش اتفاقاً منفصاًل يف حوايل ست سنوات.
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إّن جمعية Conciliation Resources هي منظمة مستقلة تعمل مع 

الشعوب املتنازعة يف محاولة لتجّنب العنف وبناء السالم. نحن موجودون 

طاملا احتاج إلينا الناس يك نقّدم لهم املشورة والدعم واملوارد العملية. فضاًل 

عن ذلك، نحمل ما نتعلمه من دروس إىل صانعي القرار الحكوميني وآخرين 

ممن يسعون إىل وضع حّد للنزاع بهدف النهوض بسياسات ومامرسات بناء 

السالم عرب العامل.

نحن نعمل بوجه خاص يف الكوكاز وكولومبيا وجمهورية الكونغو الدميقراطية 

وفيدجي وغينيا والهند وليبرييا والباكستان والفيليبني وسيريا ليون وجنوب 

السودان وأوغاندا برشاكة مع منظامت املجتمع املدين املحلية والدولية 

 Accord: an والحكومات. نصدر كذلك املجلة الدولية حول مبادرات الّسالم

international review of peace initiatives. أّما مصادر متويلنا فهي 

املنح من الحكومات واالعتامدات واملؤسسات املستقلة. 

هدفنا هو:

«  تعزيز فهم الطرق السلمية لتسوية النزاعات

«  خلق فرص للحوار بني املجتامعت املنقسمة

«  النهوض بسياسات ومامرسات بناء السالم

«  دعم الشعوب لبناء السالم

الرجاء زيارة موقعنا االلكرتوين أو االتصال بنا ملزيد من املعلومات حول 

أعاملنا وكيف ميكنكم دعم هذا العمل:

Conciliation Resources 
173 Upper Street 

London N1 1RG  
United Kingdom

Web www.c-r.org 
Twitter @CRbuildpeace 

Facebook Conciliation Resources

Email cr @c-r.org 
Tel +44 (0)20 7359 7728 
Fax +44 (0)20 7359 4081

جمعية خريية مسجلة يف انكلرتا وبالد الغال )1055436(
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لطاملا متت اإلشادة بنموذج تشاطر السلطة والنمو االقتصادي الليربايل يف 
فرتة بعد الحرب األهلية يف لبنان. ولكن فشل هذا النموذج يف إرضاء معظم 
اللبنانيني. وتظهر أعامل العنف السياسية املتكررة منذ اتفاق الطائف يف عام 

1989 واملخاوف السائدة حالياً من تبعات االضطرابات الحاصلة يف سوريا 
رضورة اعتامد منهج مختلف كلياً لتحويل االستقرار السلبي والهش يف لبنان 

إىل سالم ايجايب ودائم.

لقد أحبطت محاوالت تحقيق السالم يف لبنان بسبب ثالثة مستويات من 
املآزق أال وهي املآزق االجتامعية والحكومية واإلقليمية والدولية منها. 

فنظام النزاع يف لبنان يؤججه التفاعل املعّقد بني املستويات )الرسمية وغري 
الرسمية( والبيئة )الداخلية والخارجية(. ولبناء الّسالم ال بد من إيالء االهتامم 

نفسه لعملية الرتويج للمصالحة واإلصالح والصمود الّسيادّي وذلك بطريقة 
اسرتاتيجية ومتوازية من أجل الكشف عن نقاط القوة داخل النظام فتحدث 

تغيرياً ايجابياً. 

 يضم العدد 24 من سلسلة Accord التي تصدر عن جمعية 
Conciliation Resources ما يزيد عن ثالثني مقالة ومقابلة مع أشخاص 

من اختصاصات وآراء مختلفة: التطبيقية والتحليلية منها ومن الداخل وخارج 
البالد. وكّلها تؤكد عىل أّن اللبنانيني ليسوا مجرد ضحايا يقفون مكتويف األيدي 

ويستسلمون ملصريهم العنيف الذي يتقرر خارج حدود وطنهم، فكثريون 
منهم متعطشون للتغيري ويسعون جاهدين لتوظيف الفرص املتاحة وتذليل 

الحواجز لتحقيق هذا التغيري. 

جمعية Conciliation Resources هي هيئة مستقلة تعمل مع الشعوب املتنازعة بهدف 

الوقاية من النزاع ولبناء السالم. والهدف من سلسلة Accord هو اإلخبار وتعزيز الّسالم من 

خالل توثيق وتحليل الدروس العملية واالبتكارات يف مجال بناء السالم.
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