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  مقاالت
  

  دور لبنان ووظيفته
  *اإلسرائيلية  - آفاق وحتديات املفاوضات العربية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  حممود سويد                  

  مقدمة
  لبنان يف قلب الصراع العربي ـ اإلسرائيلي

فعقد الشراكة . ترافق لبنان والقضية الفلسطينية منذ أن ولدا يف زمن واحد
لة، كان وتكرس يف والدة الدولة اللبنانية املستق ١٩٤٣الطائفية الذي صاغه ميثاق 

وال يزال بعد نصف قرن من إبرامه، حماولة لبناء جتربة خاصة ومتميزة يف عناصر 
  .تركيبها عن احمليط الذي تقوم يف وسطه

ففيما تشكل وحدة الدين عنصراً طاغياً يف تركيب هذا الوسط، قام لبنان على 
اغه وكان العقد االجتماعي الذي ص. طائفتين رئيسيتين تضمان عدة أقليات كبيرة

يفترض تطوير التجربة من خالل تغليب التوجه الوحدوي بين أطراف  ١٩٤٣ميثاق 
  .العقد، واستكمال بنائه خطوة وخطوة

ويف الفترة نفسها أقامت احلركة الصهيونية الكيان اإلسرائيلي على أرض 
فلسطين، جتربة مماثلة للمحيط العربي، يف غلبة الوحدة الدينية على بنية جمتمعها، 

  .ا مناقضة يف جوهرها للتجربة اللبنانية التعدديةولكنه
ال يعترض العرب، من حيث املبدأ، على التجربة الصهيونية بحد ذاتها، ومل 
يكونوا ليعنوا بها لو قامت على أرض غير أرضهم، ومل تقتلع شعباً من شعوبهم 

ضد وتشرده يف بقاع األرض، وتتحالف مع اإلمبرياليات العظمى يف كل حقبة زمنية 
. تطلعهم إىل صوغ حياتهم بما يحقق أهداف شعوبهم يف التحرر والوحدة واالستقالل

الصهيونية : هذا هو مسرح الصراع بين حركتين فتيتين نشطتا منذ أوائل القرن
                                                            

) ١٩٩٣يونيو /حزيران ٢٦ - ٢١(ورقة مقدمة إىل ندوة نظمها النادي الثقايف العربي يف بيروت  *
بعد خمسين : "يف مناسبة مرور خمسين سنة على استقالل لبنان وتأسيس النادي، وموضوعها

  ".دةسنة من االستقالل، دور لبنان ووظيفته ـ قراءة جدي
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وكان لبنان جزءاً من هذا املسرح املضطرب بعناصره . واحلركة القومية العربية
تنوع والذي يمكن تسخير إمكاناته املميزة يف اخلصبة ودينامية التفاعل الذي يولده ال

  .هذا االجتاه أو ذاك
ولقد كانت املسألة التي نشأت عن قيام إسرائيل وانفجار القضية الفلسطينية 

أحد أبرز عناوين االنقسام ) ومنها حلول أعداد كبيرة من الفلسطينيين يف لبنان(
تكن سبباً لالنقسام، بقدر ما والصحيح أن القضية الفلسطينية مل . الداخلي يف لبنان

من (فاللبنانيون منقسمون على صيغة احلكم . هي دليل عليه ومظهر من مظاهره
وكان يمكن أن . وعلى االنتماء إىل العروبة السائدة يف منطقتهم) يحكم لبنان وكيف؟

دة تشكل إسرائيل حتدياً يقود اللبنانيين إىل التوحد، وإىل إجناح التجربة اللبنانية الرائ
يف قدرتها على االستيعاب احلضاري والثقايف ومواكبته وبناء اجملتمع املتنوع على 

لكنها كانت أحد أهم العوامل التي أسهمت يف . أسس احلرية والعدل والديمقراطية
وال شك . توجههم نحو الصراع االنقسامي الذي بلغ ذروته يف حرب الستة عشر عاماً

لسطينية والصراع العربي ـ اإلسرائيلي ينتزع من يف أن إيجاد حل شامل للقضية الف
  .املسالة اللبنانية أحد عناصر تفجرها

تزامنت القضيتان اللبنانية والفلسطينية إذن وتأثرتا بعضهما ببعض سلبًا 
ففي إحدى هذه املراحل شكلت هجرة . وإيجاباً يف املراحل اخملتلفة من مسيرتيهما

رؤوس أموال وخبرات وأيد (لة االزدهار اللبناين الفلسطينيين إىل لبنان جزءاً من حا
، ويف مرحلة الحقة احتضن لبنان الثورة الفلسطينية ودفع غالياً ثمن املكاسب )عاملة

  .التي حملتها إىل طاولة املفاوضات
، كان ملف العالقات اللبنانية ـ ١٩٩١وعندما عقد مؤتمر مدريد يف أواخر العام 

احتالل جزء :  هذه املفاوضات، يضم موضوعين كبيرينالفلسطينية ـ اإلسرائيلية، يف
  .من األرض اللبنانية، ومسالة توطين الفلسطينيين املقيمين يف لبنان

  
  التحديات التي تطرحها: أوالً 

  املفاوضات على لبنان
  

وقد . حدد مؤتمر السالم يف مدريد األسس التي انطلقت منها املفاوضات
ومع أن رسائل التطمينات األميركية ورسائل  .صيغت هذه األسس يف وثائق املؤتمر
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الدعوة إىل املؤتمر، ال تشكل مستندات مرجعية، إال إن األطراف املشاركة تعتبرها جزءاً 
من االلتزامات األدبية التي ينبغي أن توجه رعاية الراعي األميركي ودوره يف سير 

  .أعمال املفاوضات
عنه من وثائق ومواقف، على  وعلى الرغم من أن لبنان شدد، يف كل ما صدر

الصادر عن جملس األمن يف  ٤٢٥تنفيذ القرار : أنه يشارك يف املفاوضات بهدف واحد
اللذين يخصان األطراف  ٣٣٨و ٢٤٢، وال عالقة له بالقرارين ١٩٧٨مارس /آذار ١٩

سوريا واألردن والفلسطينيون، فإن املفاوضات : العربية األخرى يف املفاوضات وهي
) ٢. (٣٣٨و ٢٤٢القراران ) ١: (تدور بالفعل على األسس التالية) ة واملتعددةالثنائي(

ربط قضية احتالل اجلنوب اللبناين وجالء إسرائيل عنه باحلل الشامل للصراع العربي ـ 
ربط قضية احتالل اجلنوب وجالء إسرائيل عنه باحلل الشامل للصراع ) ٢. (اإلسرائيلي

. االنسحاب اإلسرائيلي بتوقيع معاهدة سالم مع لبنانربط ) ٣. (العربي ـ اإلسرائيلي
طلب إسرائيل توطين الفلسطينيين يف البلدان املضيفة كجزء من احلل الشامل ) ٤(

  .للقضية الفلسطينية
، وال يمانعان يف أن يعقد ٤و ٣و ١يتفق الطرفان األميركي واإلسرائيلي على 

يه سبيالً، لكنهما صارا، على األرجح لبنان صلحاً منفرداً مع إسرائيل، إذا استطاع إل
  .مقتنعين بأن لبنان ال يستطيع ذلك، وأن قضيته، بالتايل، جزء من التسوية الشاملة

وقبيل مؤتمر مدريد، تباينت آراء القيادات السياسية اللبنانية فيما إذا كان من 
 مصلحة لبنان املشاركة يف املؤتمر، أم أن من األفضل له أال يشارك ما دامت

ذلك ألن عدم املشاركة يُبقي موضوع االحتالل . ٢٤٢املفاوضات تقوم على القرار 
وغير مرتبط باحلل الشامل للصراع  ٤٢٥حمصوراً بتنفيذ قرار جملس األمن رقم 

  .العربي ـ اإلسرائيلي
إذ سواء شارك لبنان يف . ويبدو لنا أن النقاش تناول املوضوع بالشكل فقط

فإنه مرتبط باحلل الشامل، بحكم الوجود العسكري السوري املفاوضات أو مل يشارك، 
واالحتالل اإلسرائيلي، وانهيار املوقف العربي وغياب سالح التضامن، وقبل ذلك 
بسبب االنقسام الداخلي العميق الذي يشمل اإلرادة الوطنية، ويقضي على استقاللية 

احلرة وبناء نظامه املستقل فالشعب املوحد هو الذي يستطيع التعبير عن إرادته . القرار
على أساس ديمقراطي جوهره االنتخاب وصحة التمثيل، فأين نحن من ذلك بعد 

  الطائف؟
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  ـ ربط قضية احتالل جنوبي لبنان بالتسوية الشاملة ١
على أساس أن هذا القرار  ٤٢٥يتمسك لبنان يف املفاوضات الدائرة بالقرار 

أراضي لبنان ولسيادته والستقالله السياسي يدعو إىل االحترام الصارم لوحدة "الدويل
يطلب من إسرائيل أن توقف فوراً عملها العسكري "و " داخل حدوده املعترف بها دوليا

   )١(".ضد سالمة األراضي اللبنانية، وأن تسحب فوراً قواتها من األراضي اللبنانية كافة
قة مع إسرائيل إىل نطاق ويقوم املوقف اللبناين على أن تنفيذ هذا القرار يعيد العال

، إىل حين حتقيق حل شامل للقضية الفلسطينية والصراع ١٩٤٩اتفاق الهدنة عام 
العربي ـ اإلسرائيلي وعقد معاهدات سالم يشارك لبنان فيها مع بقية األطراف العربية 

  )٢(.املعنية
وقد عبرت اإلدارة األميركية يف عهد الرئيس بوش عن تعاطفها مع املطلب 

تشرين  ١٥املؤرخة يف (   )٣(اين فأكدت رسالة التطمينات األميركية إىل لبناناللبن
الواليات املتحدة تستمر يف تأييدها قرار جملس األمن رقم "أن ) ١٩٩١أكتوبر /األول
، وهي تعتقد بأن للبنان احلق يف االستقالل ووحدة أراضيه، ضمن حدوده ٤٢٥

ال  ٤٢٥التطبيق الكامل للقرار "ت املتحدة بأن كما تقر الواليا...". املعترف بها دولياً
وتؤكد الواليات املتحدة أيضًا ...". يتوقف على تسوية شاملة يف املنطقة وال يرتبط بها

ونزع سالح جميع ) لبنان(انسحاب القوات غير اللبنانية كافة من "التزامها بـ 
على أراضي البالد  ودعم جهود احلكومة اللبنانية من أجل بسط سلطتها... امليليشيات

بأية إجراءات عملية " التعاطف"مل يقترن هذا ". كلها من خالل تطبيق اتفاق الطائف
انسحاب "بل ظل شكلياً كونه ساوى بين حق لبنان يف . ٤٢٥تؤدي إىل تنفيذ القرار 

من أراضيه، وبين أمن إسرائيل وحقها يف السالم الكامل " القوات غير اللبنانية كافة
، األمر الذي ترجم خالل سير املفاوضات بالصفقة الشاملة ضمن معاهدة مع جيرانها

  .سالم غير ممكنة إال يف إطار السالم العربي ـ اإلسرائيلي الشامل
مل يعد يتكرر يف الوثائق األميركية الالحقة مثل  ٤٢٥والواقع أن ذكر القرار 

تشرين  ١٨الدعوة التي وجهها الرئيسان جورج بوش وميخائيل غورباتشوف يف 
                                                            

، مؤسسة "قرارات األمم املتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي ـ اإلسرائيلي"نص القرار يف  )١(
 .٤١، ص ١٩٨٠الدراسات الفلسطينية ومركز الدراسات والوثائق يف أبو ظبي ـ بيروت 

 .١/١١/١٩٩١، )بيروت" (النهار"خطاب وزير اخلارجية فارس بويز يف مؤتمر مدريد،  )٢(
 .٢٩/١٠/١٩٩١، )بيروت" (السفير"كامل يف جريدة النص ال )٣(
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فقد نصت هذه الدعوة   )٤(إىل الدول املعنية بحضور مؤتمر مدريد؛ ١٩٩١أكتوبر /األول
و  ٢٤٢ترتكز على قراري جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم "على أن املفاوضات 

  . ٤٢٥من دون أية إشارة إىل القرار ..." ٣٣٨
) ٣٠/١٠/١٩٩١(د كذلك أكد الرئيس بوش يف اخلطاب االفتتاحي ملؤتمر مدري

أن املفاوضات تدور على ) ١/١١/١٩٩١(والوزير جيمس بيكر يف كلمته يف املؤتمر 
أما خطاب رئيس احلكومة . ٤٢٥من دون أي ذكر للقرار  ٣٣٨و ٢٤٢أساس القرارين 

وذكرت . اإلسرائيلية يتسحاق شمير فقد خال من اإلشارة إىل أي من القرارات الدولية
أن احملادثات  ١٨/١٠/١٩٩١ركية املوجهة إىل إسرائيل يف رسالة التطمينات األمي

بما يف ذلك إبرام معاهدات سالم وإقامة  ٣٣٨و ٢٤٢تستند إىل قراري جملس األمن "
ومل تشر الفقرة املتعلقة ". عالقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وجيرانها العرب

لى امتداد احلدود حق إسرائيل باألمن ع"، بل نصت على ٤٢٥بلبنان إىل القرار 
وانسحاب جميع القوات األجنبية من لبنان، وجتريد كل امليليشيات من ... الشمالية
    )٥(".أسلحتها

ال "وعبر الرئيس األميركي اجلديد بيل كلينتون يف وقت الحق عن اعتقاده بأنه 
    )٦(".يمكن حل مشكالت لبنان إال يف إطار التسوية السلمية الشاملة يف الشرق األوسط

  
  ـ  االنسحاب مقابل معاهدة سالم ٢

حدد يتسحاق شمير يف رده على كلمات رؤساء الوفود يف مؤتمر مدريد 
ليست لدينا أية مطامع باألرض : "شروط االنسحاب من لبنان بما يلي) ١/١/١٩٩١(

اللبنانية، ويمكننا يف إطار معاهدة سالم وإنهاء الوجود السوري إعادة األمن 
      )٧(".احلدود بين بلدينا واالستقرار إىل

ففي أكثر من مناسبة . ومل يتغير موقف حكومة يتسحاق رابين من املفاوضات
كانت لرابين تصريحات ينفي فيها وجود أطماع إلسرائيل يف األرض واملياه 

يتوقع ويأمل بقيام حكومة لبنانية قوية تكون قادرة على السيطرة "اللبنانية، وأنه 
                                                            

 .٢١/١٠/١٩٩١، )لندن" (احلياة"النص الكامل يف  )٤(
 .٢٩١ـ  ٢٨٨، ص ١٩٩١، خريف ٨، العدد "جملة الدراسات الفلسطينية"النص الكامل يف  )٥(
 .١٦ـ  ١٥، ص ٩/١١/١٩٩٢، ٤١، العدد )لندن" (الوسط"حديث صحايف للرئيس كلنتون، جملة  )٦(
 .٢٢٥، ص ١٩٩١، خريف ٨، العدد "جملة الدراسات الفلسطينية" )٧(
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من دون وجود قوات أجنبية كالقوات السورية، وعندئذ يمكن  كلياً على أراضيها
      )٨(".االتفاق وتوقيع معاهدة سالم بين بلدينا

وسجل الوفد اللبناين يف حمادثات واشنطن تأكيدات اإلسرائيليين أن ال مطامع 
  )٩(.لهم يف األرض واملياه اللبنانية

م تكرر يف جميع لكن املوقف اإلسرائيلي من ربط االنسحاب بمعاهدة سال
فقد أكد بيان للمستشار . املواقف اإلسرائيلية سواء يف جلسات املفاوضات أو خارجها

اإلعالمي للوفد اإلسرائيلي إىل املفاوضات الثنائية التزام إسرائيل معاهدة سالم بكل 
، بين البلدين، وأشار إىل أن هذا األمر راسخ يف أساسيات مقوماتها األمنية واملدنية

وأكد ذلك رئيس الوفد اإلسرائيلي أوري لوبراين، يف اجلولة اخلامسة   )١٠(.مدريد مؤتمر
إذا عزل القرار "من املفاوضات يف واشنطن إذ قال إن املطلوب هو معاهدة سالم، وأنه 

عن إطار معاهدة السالم فسيكون لدينا مزيد من املشاكل والعنف  ٤٢٥
   )١١(".واالضطرابات

اوضات اللبنانية ـ اإلسرائيلية يف مكانها، ريثما يتضح وتأكيداً ملراوحة املف
مصير املفاوضات مع الطرفين السوري والفلسطيني، قدم الوفد اإلسرائيلي، يف اجلولة 
السادسة من املفاوضات، مقترحات الغرض منها إشراك السلطات اللبنانية يف حتسين 

ئيل ستبقي جيشها يف احلزام أن إسرا"أوضاع املناطق اللبنانية حتت االحتالل، مؤكداً 
اتفاق مع لبنان يتوقف "، وأن التوصل إىل "األمني ما مل يبرم اتفاق سالم مع لبنان

وقد وصف رئيس الوفد   )١٢(".أكثر من أي وقت مضى على اتفاق شامل مع سوريا
جعله ) ٢. (تشريع االحتالل) ١: "(اللبناين، سهيل شماس، هذه االقتراحات بأنها

دعوة احلكومة املركزية اللبنانية إىل أن تصبح سلطة إدارية حتت سلطة ) ٣. (قانونياً

                                                            

 .٨/٩/١٩٩٢، "النهار" )٨(
" السفير"مؤتمر صحايف لرئيس الوفد اللبناين إىل احملادثات الثنائية سهيل شماس ـ  )٩(

 .٢٨/٨/١٩٩٢، "النهار"، وتصريح لرئيس الوفد اإلسرائيلي أوري لوبراين ـ ١٦/١٢/١٩٩١
 .٥/٣/١٩٩٢، "السفير" )١٠(
 .٢٠/٤/١٩٩٢، "النهار" )١١(
 .٢٨/٨/١٩٩٢املصدر نفسه،  )١٢(
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تطبيع العالقات عبر "وأن هذا الطرح يعني بالعرف الدبلوماسي    )١٣(".قوات االحتالل
  )١٤(".الباب اخللفي

ويفهم من تصريح أدىل به رئيس الوفد اللبناين، شماس، أن إسرائيل حتاول، يف 
فقد كان جوهر موقفها . ريق لبناين ضد آخر على أساس طائفياملفاوضات استمالة ف
إذا كان موقف إسرائيل : ، وعلق قائالً"معاهدة سالم منفصلة"يف اجلوالت السابقة 

ألن " توجه خاطىء"يعكس رغبتها يف استغالل الوضع الداخلي يف لبنان فإن هذا 
وأضاف أن لوبراين . نيينالوفد اللبناين يعكس بروحه وتركيبته الوفاق والوحدة اللبنا

نوعاً من اإلجماع الوطني يف إسرائيل على أنهم لن ينسحبوا أبداً من "أبلغهم أن هناك 
  )١٥(".لبنان إىل أن يوقع معهم معاهدة سالم

ويف هذا السياق يأتي عرض الوفد اإلسرائيلي إنشاء جلنة عسكرية ـ لبنانية 
رأى فيها رئيس الوفد اللبناين سهيل شماس، حماولة للعودة إىل ما يشبه   )١٦(مشتركة،

وهذا يعني إصرار إسرائيل على    )١٧(.، بأشكال خمتلفة١٩٨٢مايو /أيار ١٧اتفاق 
  )١٨(.٤٢٥اعتبار أن اتفاق الهدنة مل يعد قائماً، وكذلك القرار 

ية مشتركة وقد بلور الوفد اإلسرائيلي اقتراحه بتشكيل جمموعة عمل عسكر
جتتمع يف منطقة احلدود اللبنانية ـ اإلسرائيلية أو يف واشنطن بالقرب من قاعة 

واجلديد يف . املفاوضات الثنائية لدرس املشاكل األمنية وتقديم االقتراحات العملية
آخذين يف االعتبار الرغبة : "نص االقتراح الذي نشرت ترجمته العربية فقرة تقول

قوات اإلسرائيلية من أراض لبنانية، وعودة السلطة الفعالة اللبنانية بانسحاب ال
  )١٩(...".٤٢٦و ٤٢٥للبنان يف البقعة كما هو مبين يف قراري جملس األمن الدويل 

                                                            

 .املصدر نفسه )١٣(
 .٢٩/٨/١٩٩٢، "السفير" )١٤(
 .املصدر نفسه )١٥(
 .١٦/٩/١٩٩٢، "النهار" )١٦(
 .١١/١٢/١٩٩٢، "السفير" )١٧(
 .١٧/١٢/١٩٩٢، "السفير"بيان صادر عن الوفد اإلسرائيلي يف نهاية اجلولة الثامنة ـ  )١٨(
" السفير"ـ ومل ينف وزير اخلارجية فارس بويز النص الذي نشر يف  ١١/٥/١٩٩٣، "السفير" )١٩(

 .٢٣/٥/١٩٩٣، "احلياة". "ليس نصاً حرفياً وال ترجمة دقيقة وصحيحة: "ولكنه قال
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تطوراً  ٤٢٥وقد اعتبر بعض اجلهات الرسمية اللبنانية هذه اإلشارة إىل القرار 
   )٢٠(.إيجابياً طفيفاً يف املوقف اإلسرائيلي

. ال يمكن بناء أي قدر من التفاؤل استنادًا إىل هذه الفقرة والواقع أنه
فاملفاوض اإلسرائيلي أثبت كفاءته يف جميع املفاوضات التي دارت سابقاً وتدور 
حالياً مع األطراف العربية، يف استخدام خمتلف الصيغ واألساليب واملناورات، 

يته على األرض، وصوًال وتثب Fait accompli" األمر الواقع"مشفوعة باعتماد سياسة 
فاملفاوض اإلسرائيلي يحاول، من خالل عرض إنشاء جمموعة . إىل حتقيق أهدافه

عمل عسكرية، التركيز على اجلانب األمني، مطالباً، يف مقدمة ما يطالب به، بوقف 
نشاط أي نوع من أنواع املقاومة، وإبقاء العالقات املفتوحة مع املناطق اجلنوبية 

يس وجهة نظره بأن اتفاق الهدنة صار الغياً، وضم جهود اجليش احملتلة، وتكر
اللبناين وقوات األمم املتحدة إىل جهود جيش لبنان اجلنوبي إلرساء األمن والهدوء 
على حدوده الشمالية، وذلك ريثما تنضج شروط توقيع معاهدة سالم لبنانية ـ 

  .إسرائيلية جنباً إىل جنب مع بقية األطراف العربية
ومعقوالً ويضغط باجتاه " منطقياً"هذا الطرح " الشريك األميركي الكامل" ويجد

  .بلورته يف مشروع عملي
وإذا تمنع الطرف اللبناين عن االستجابة تعود املفاوضات إىل نقطة البداية، 

آخر للمراوحة وملء الوقت الضائع، ما دام لبنان ال يستطيع " موضوع"والبحث عن 
انسحاب اجليش اإلسرائيلي إىل احلدود الدولية، وما دامت وقف نشاط املقاومة قبل 

التسوية مع لبنان مرهونة بمصير املفاوضات العربية ـ اإلسرائيلية ككل، وال بد لها 
وما دام السالم مع إسرائيل ال    )٢١(من أن تأتي على صورة التسويات األخرى ومثالها،

  .يمكن أن يكون لبنانياً فقط بل عربياً
ل من خالفات يف أثناء املفاوضات فإن أياً من الطرفين ال يرغب ومهما حص

وقد تأكد ذلك يف اجلولة العاشرة من املفاوضات، . يف وقفها وحتمل مسؤولية تعطيلها

                                                            

 .٦، ص ١٧/٥/١٩٩٣ـ  ٦٨ـ العدد " الوسط"وزير اخلارجية فارس بويز، جملة  )٢٠(
كل املسارات ...  حماولة جدية صعبة ومعقدة للوصول إىل حل شامل عادل ودائمنحن يف" )٢١(

السالم املنفرد مرفوض ... العربية مترابطة بعضها ببعض للوصول إىل حل يؤمن السالم النهائي
..." يف عملية السالم نحن مرتبطون مع سوريا ارتباطاً عضوياً... واالتفاقات املنفردة مرفوضة

 .٢٤/٥/١٩٩٣، "النهار"يس وفد لبنان إىل املفاوضات، سهيل شماس، رئ
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ليس أساساً للمفاوضات اجلارية وأن الوفد  ٤٢٥عندما أعلن أوري لوبراين أن القرار 
أي قرار دويل آخر، بل على معاهدة  اإلسرائيلي مل يأت ليتفاوض على هذا القرار أو

، وأنه ال ٤٢٥سالم تنظم العالقات بين البلدين وتشمل، فيما ستشمل، مضمون القرار 
بل جمرد وجود دفاعي ينتهي " احتالالً"يعتبر وجود القوات اإلسرائيلية يف لبنان 

  )٢٢(.بانتهاء أسبابه
بية األخرى، سواء يف ويعني هذا أن إسرائيل تريد من لبنان، ومن األطراف العر

املفاوضات الثنائية أو املتعددة األطراف، أن يدفعوا ثمناً كامالً حلروبها، أي أن حتقق 
أهدافها يف فلسطين أوالً وأساساً، ومع سوريا ولبنان واألردن كدول جوار ثانياً، ومع 

فظ ـ مع السعودية والكويت وغيرهما من بلدان النفط واملال قبل أوالً وثانياً، وأن حتت
  . ذلك كله ـ بتفوقها العسكري الساحق، كي يحمي هذا التفوق املكاسب احملققة

  
  لبنان ما بعد املفاوضات: ثانياً 

  ـ التسوية احملتلمة واستمرار الصراع ١
إذا كان ال بد للنتائج من أن تعكس املقدمات، فإن التسوية املقبلة ال يمكن أن 

 - فاملفاوضات تدور على أرض التسوية اإلسرائيلية . وعادلةتكون متوازنة 
األميركية، وللعرب فيها بقدر ما يزنون يف ميزان القوى السائد بينهم وبين عدوهم 

والتسوية غير املتوازنة وغير العادلة ال يمكن أن تكون سالماً شامالً . وحليفه اجلبار
  .ودائماً، حتى لو سميت كذلك

يداً وال مفاجئاً، فلقد نما وتطور يف مسار طويل ومتدرج، وليس هذا املنحى جد
  .أرسى على أرض الواقع دعائم املوقف اإلسرائيلي ـ األميركي

يخوض لبنان والعرب حرب املفاوضات وهم يف حالة فقدان التوازن 
انقسامات وحروب أهلية وخالفات حادة، واحتالل : احلضاري والسياسي واملايل

قرن اإلفريقي، وعزلة األنظمة عن شعوبها، وانفجار الطوائف مباشر يف اخلليج وال
واإلثنيات، وغياب كامل عن املشاركة يف التقدم العلمي والتطور التقني، وفقر ومرض 
وأمية يف األوساط الشعبية، وفساد وبيروقراطية يف اإلدارة، وتخلف وغش يف أنظمة 

                                                            

 .٤، ص ١٨/٦/١٩٩٣، "احلياة" )٢٢(
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ة والفرد، وزيف ديمقراطي، احلكم واملؤسسات املدنية والشعبية على مستوى اجلماع
وفهم سقيم للدين والقيم، وانهيار الطبقات الوسطى التي حتمي التوازن االجتماعي، 
وخراب اجلامعات التي تصنع النخب والكادرات، وهجرة العقول والكفاءات بحثاً عن 

  .جمتمعات حتترم قيمة احلياة وحقوق الناس
العادل "تخوض معركة السلم  هذا هو حال األنظمة واجملتمعات العربية التي

فعرب املفاوضات الثنائية الساعون الستعادة أراضيهم . مدمَّرة ومتنافرة" والشامل
احملتلة هم غير عرب املفاوضات املتعددة التي تخطط ملستقبل املنطقة على أساس 
بناء النظام اإلقليمي الشرق أوسطي ويف القلب منه إسرائيل، على أنقاض النظام 

ويف هذا الوضع تنشط حركة التطبيع مع إسرائيل على . العربي املتداعي اإلقليمي
، وتلغى )ويف اجلنوب اللبناين نموذج تطبيعي متنام ال يلتفت إليه أحد(خمتلف الصعد 

  .أنظمة املقاطعة تدريجاً، وتتالشى روح املقاومة العربية ومعها ثقافة قرن كامل
وكأنها ال تملك خياراً آخر سوى تبدو األنظمة العربية، يف هذه املرحلة، 

وتدرك . االنصياع إىل اإلرادة األميركية واجللوس إىل طاولة املفاوضات مع إسرائيل
هذه بدورها عناصر القوة والظروف املتاحة فتعتصر طاقات مفاوضيها على التنازل، 

سيس وتقطف ثمار هزائم العرب منذ قرار االنفكاك عن الدولة العثمانية والتطلع إىل تأ
أما الشعوب . الكيان العربي املستقل حتى هزيمتهم الساحقة يف حرب اخلليج الثانية

العربية، التي مل تُدعَ يوماً إىل خوض أية حرب، بل خيضت احلروب دائماً بالنيابة 
عنها وباسمها، فتسلم بنتائج الهزيمة وتنحني أمامها وسط حالة من التشتت 

  .يم واألهداف والوسائلوالضياع الكامل على مستوى املفاه
هل تستطيع العقالنية العربية األقلوية أن تؤسس شيئاً للمستقبل وسط كل هذا 

إذا كان .. الركام؟ أليس هذا هو رهاننا الوحيد لتجديد احلياة واملفاهيم العربية
للحتمية التاريخية بعد من معنى؟ هذا التجديد الذي يشمل مفهوم الوحدة القومية، 

العروبة واإلسالم، ومفهوم االستقالل العربي وديمقراطية أنظمة احلكم  والعالقة بين
واملؤسسات، واألمن العربي، وحسن استثمار الثروات العربية، وحق األمة العربية يف 
حماية كيانها وثقافتها وحضارتها واقتصادها يف مواجهة إسرائيل والصهيونية، أيًا 

س أن الصراع مع الصهيونية صراع وجود كانت نتائج املفاوضات الدائرة، على أسا
  .ال صراع حدود
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  ـ أي لبنان وأي دور؟ ٢
فالتركيب الطائفي بتوازنه . منذ كان لبنان وهو يطمح إىل دور مميز يف حميطه

الالزم لديمومة البلد، فرض بمكوناته ومنها االنفتاح على الغرب، هامشًا من احلريات 
من لبنان جتربة خاصة يف هذا الشرق تختزن  ومن املستوى العلمي والثقايف، ما جعل

  . عناصر قوتها وتفجيرها يف آن
بعد احلرب الضروس على توازن جديد أقرب إىل أن يكون " الطائف"قام سلم 
غير أن اخللل يف تطبيق اتفاق الطائف، خصوصاً يف االنتخابات . فيدرالية طوائف

أشاع شعوراً عامًا باإلحباط النيابية، وما تال من خلل يف صيغة احلكم وتوازنه، 
وبعدم قدرة النخب الفكرية والثقافية على إحداث أي اختراق يف حتالف قادة 

إعادة "امليليشيات وبقايا السياسيين التقليديين ورجال املال الذي يتصدرون مرحلة 
  ".البناء

وألنه صحيح أن شروط تكوين النظام اللبناين هي نفسها شروط استمرار 
التجربة اللبنانية حمكومة بتطوير نفسها لتصبح وطناً أو تنتهي إىل  الكيان، فإن

  .تفكيك الكيان، فَتَآكُلِ أجزائه، فَتَقاُسمِها
والوطن اللبناين . لقد نشأت، عبر خمسين سنة من االستقالل، عصبية لبنانية

دها إنه حقيقة يف قيد التكوين سواء أرا. ليس طموحًا وهدفًا، بل هو أكثر من ذلك بقليل
فالعالقة . البعض منتمية إىل إطار عربي أوسع، أو أرادها البعض اآلخر صافية لذاتها

عضوية بين حتمية التوجه نحو عقلنة العالقات العربية وبين حتمية تطوير التجربة 
اللبنانية باجتاه تخصيب عناصر الثراء فيها حضارة وثقافة وعلماً وحريات 

ئفي واالنغالق املذهبي اللذين اعتقال حركة التطور ديمقراطية بعيداً عن التعصب الطا
  .يف لبنان وصادرا إمكانات التقدم

يف ضوء هذا تظل التجربة اللبنانية، بما هي تفاعل ثقايف وحضاري ال يعيش 
إال يف مناخ حر ديمقراطي، حاجة عربية وإن ازدهرت مرافئ العرب ومطاراتهم 

أجهزة الكمبيوتر والتقنيات احلديثة، وهو وأسواقهم التجارية وتكدست يف خمازنهم 
أفضل، يف أي حال، من عادة تكديس األسلحة، وإن كان كالهما معرضاً لصدأ العقول 

  .قبل أن يصدأ احلديد
وألن لبنان حالة خاصة يف املنظومة العربية، فإن دوره ال يكون بتلقي عروبة 

ربية املستنيرة والعصرية، يف مصنّعة له ولسواه، بل يف اإلسهام الفعلي، مع النخب الع
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جتديد الفكر القومي، وتكوين وترسيخ الهوية العربية احلضارية التي تستلهم التراث 
  . من دون عقد، وتنتمي إىل حضارة العصر وتقدمه من دون إحماء، يف آن معاً

ولبنان قبل ذلك، ويف أي حال، حاجة ألبنائه ومستقبل أجياله الذين يتوقون 
وطن ينفض عن نظمه الطائفية والعشائرية ويتمتع اإلنسان فيه إىل العيش يف 

وهو بتكوينه نقيض الدولة اليهودية . باحلرية والكرامة والعدل والعيش احملترم
وهذا هو أحد أبرز عناصر . الصهيونية العنصرية القائمة على اجلنس والدين الواحد

يزداد حدة كلما أوغلت ال يلغيه اتفاق سالم، بل . اخلصومة بين لبنان وإسرائيل
إسرائيل يف التجانس العنصري، وتقدم لبنان على طريق إجناح جتربة العيش املشترك 

  .بين فئاته كافة
  خاتمة

فشل اتفاق الطائف، من خالل تنفيذه، يف استنهاض اللبنانيين جميعاً إلعادة 
ـ ويشارك لبنان يف املفاوضات العربية . البناء يف خمتلف اجملاالت واحلقول

ال تخفي االنقسام املستمر يف العمق " الوحدة الوطنية"اإلسرائيلية بقشرة خارجية من 
أنهى اتفاق الطائف القتال ومل ينه احلرب، فهي االحتمال . والذي ينعكس تفككاً ووهناً

اآلخر املاثل باستمرار، إذا فشل اللبنانيون يف إعادة صوغ عقدهم االجتماعي 
  .بشجاعة وحكمة

م اللبناين يف املفاوضات، بإرادة دولية وعربية، لكنه يكاد ال يفعل يشارك احلك
فهو يسلم، ضمنًا، بأن مسألة حترير اجلنوب . شيئاً يف مواجهة األخطار احملدقة

كما أحدثت احلرب دماراً يفاقم خطر التفوق . ومسألة التوطين، شأن يتجاوزه
بل إن . يف جمال املنافسةاالقتصادي والعلمي اإلسرائيلي، ويضعف إمكانات لبنان 

لبنان يف وضعه الراهن غير قادر على حماية مياهه واحليلولة دون حتول أرضه 
وأسواقه إىل جسر عبور إسرائيلي إىل الداخل العربي، إذا ما أجنز الصلح العربي ـ 

  .اإلسرائيلي
إن نقطة البداية هي تصحيح اخللل الداخلي يف توازن احلكم، ويف املصاحلة 

ة بين خمتلف الفئات اللبنانية على أساس احلوار احلر واملنفتح الذي يتناول كل الشامل
عناصر اخلالف مهما بلغت، ما دامت الرغبة األكيدة يف العيش املشترك وبناء وطن 
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ذلك أن استنهاض جميع اللبنانيين إلعادة البناء يف خمتلفة اجملاالت . واحد متوافرة
 .جهة التحديات املصيرية يف السنوات املقبلةهو الشرط األساسي للتمكن من موا
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