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جادو  األعماا  الاو ني علاى أولويااد محاد ة   تثبياتلم يفلح اللبناانيو  بعاد فاي 

اخلياة وخارجياة في ظل تطاوراد  بعد أربع سنواد من خروج الجيش السوري من لبنا   و

  بعض اللبنانيين  بل خيارا  سعى إليه ولم يكن هذا قدرا   .خلط األوراق أكثر من مرة عا دأ

وكاا  إلاى اسساتثمار فاي ترييار ماوالين القاوح بعاد رار، العاراق   ممن جاذبهم الطماوح

بخاال   عاوتهم   المنطقاة الداخلي بمناخاد الوضع هؤسء أكثر ميال  من غيرهم إلى ربط

 فصله عن بؤر التوتر المحيطة به.  وا  ريا  لبنإلى  العلنية

 

تطبيااق اتفاااق  بخصااو  الجااديأ  يريااا النقااا  والحااا  هااذ  لاام يكاان مسااترربا  

شاا  ونااعاا  فاي الطائف  على الارغم مان كثافاة المساائل التاي تطارق إليهاا اللبناانيو  نقا

د  أو ر المفياغيااستفاق ففي إ ار مان التعمايم ا كا  يستحضر رينمو  السنواد الماضية

حتماال ت مرنااةوفاااق وثيقااة  ياارا   بااين ماان بشااهنهفااي سااياق ترذيااة اسنقساااي الااداخلي 

تبيات النياة با اراة التساوية التاي تاه  راجعأي  عاوة لم يجادمان وباين   التهويلالتطوير و 

 .الحر، األهلية أنهت

 

اتساع فضااء السياساة فاي لماذا : السؤا  الذي ينبري اسنطالق منه إذا  هو التالي

ااة ولاام يتسااع لالئحااة  ويلااة ماان المسااائل  ا  لبناا فااي لحظااة بحاا    لمسااهلة باادد بديهي 

اآلليااد المناسابة هاي إيجاا  و  2005بعاد انتخابااد  اللبنانيين عن تهسيس جديد لو نهم

 لوضع ما تبقى من اتفاق الطائف موضع التطبيق؟

 

  القاارار الادور الاذي أ ا  س يمكان أ  نتجاهال فاي معارج اإلجاباة علااى هاذا الساؤا 

 ريقااا   لألراادا رساام   واإلقليميااةالااذي وضااع لبنااا  مجااد ا  فااي عااين العاصاافة   1559

أفلتات  بال  الطاائف اتفااق التي اقرها اإلصالحمن محطاد  بهييتطلا المرور   س مرايرا  

باااد المرجعيااة  هإلااى أناا تلميحاااد  وفرنسااا  أميركااا) ا القاارارذلهااالااراعيين الاادوليين ماان 

  .وليس العكس لطائفلالفعلية 

الظارو  العاماة التاي  فاي أيضاا   بال  وراد المشكلة ليسات فاي مضامو  القارار و

  وفارج التريياراد الهندسااد الكبارحنحاو  األميركايباالجموح  ارتبط إذ  أ د إلى صدور 

ولاذل  جارد   و  إذ  مان أصاحابها.ومؤلماة  لجراراد عميقاة والتخطيطالشاملة بالقوة  

علااى التفاااهم  واإلمااالءساام علااى منطااق التسااوية  حطااق الصااياغته علااى نحااو يرلااا من

  من لبنا  السوري خروج الجيشثر إ) اللبنانيو  يستهنفبه   األملوفيما كا   .والمصالحة

 ساتورية  إذا  تعاديالدعملية بناء الدولة التاي اقتصارد رتاى ذلا  الوقات علاى بضاعة 
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لياع جدياد للمصاالح والنفاوذ لحساا، تو يرعى "صناعة" الخاال  الاداخليبالقرار المذكور 

وقد جرح التراضي في . بشه  سالح المقاومة را تجاذ،  البلد نحو    افعا  في المنطقة

بعاد فا  سالم  قارار الحار، والتمكاين الدولاة مان  هذا السياق عن رقيقة هامة وهي أ 

التااوال  مااع العاادو يتطلااا أكثاار ماان أي وقاات مضااى عنايااة بتحقيااق   اسرتباااط مااع سااوريا

  إس الناجمة عن فرضياد الار   التاي يتمسا  بهااعامل مع التهديداد تيؤ الكامل للوالته

وغياار  إذا كااا  المقصااو  جعاال لبنااا   ولااة مناوعااة السااالح تحميهااا مظلااة  وليااة مهتاااة

  .محايدة

 

هاجس واضعي القارار لام يكان قاط بساط  أ    أظهر2005مسار ما بعد انتخاباد  بيد أ     

على خلفية نتائج رار،  المتشكلالجديد اإلقليمي بنا  إلى المحور جر لسلطة الدولة  بل 

  النصار الكامال فيهااإلاى إعاال  من على ظهار بارجاة رربياة بو  جورج  ومسارعة  العراق

  من نشوبها.قليلة  أسابيع بعد

 

 مساراد الطائف األربعة: اإلصالح س يكو  ناقصا  

إلااى ترتيااا المساارح السياسااي   ا راادأمااا رافقااه وتبعااه ماان و إذا   1559القاارار  أ ح

على قضايا  للقوح الدولية النافذة اإلستراتيجيةاللبناني على نحو تطرى فيه اسعتباراد 

التاي اقتصارد  تجميد عملية تطبيق اتفااق الطاائف وكا  من نتائجه  في الداخل اإلصالح

 بنو  اإلصالح. وأهملتعلى بنو  التسوية رتى اآل  

 

 بنو  استفاق تتول  على أربعة مساراد:أ   هذ  وجهة النظرتفترج وبتفصيل أكبر  

 

ويتضامن التحدياد النهاائي لهوياة لبناا  العربياة المورادة  وتعريفاا  األو :  المسار

وس  الحرياد العامة والعدالة اسجتماعياة. يحتريالديمقرا ي البرلماني الحر  الذي  هبنظام

 تباين بشه  الترجمة السياسية لها. معهذ  المبا ئ  ياا  التوافق قائما  على 

اني المسار والذي تعبر عنه موقع لبنا   اخل البيئة اإلقليمية  تصل بتحديد يو: الث

كاال توثيااق العالقااة مااع سااوريا  وعاادي التهاااو  فااي تحرياار  إلااى الداعيااةالبنااو  خصوصااا  

وهاو ماا  .يلإلسارائعقيادة العاداء اللبناني  لجيشتبني اوالتهكيد على   األراضي اللبنانية

 . متباينة تهويالدراليا  يلقى من اللبنانيين 

 

ال : المسار  وهي على نوعين:   السياسية اإلصالراد الذي يشمل الث
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وفاق تنظيم العالقة بين الطوائف  تهد  إلىذاد  ابع انتقالي   إصالراد :األو 

تنفيااذ جاارح التااي   التعااديالد الدسااتورية سلساالة ماان وماان خااال  صاايرة أكثاار توالنااا  

 معظمها.

اني: المناساابة لقياااي الدولااة المدنيااة الحديثااة ماان  ريااق إلراااء  اآلليااةيضااع  والثاا

 سكة التنفيذ.لم يوضع بعد على  وهذا مجلس الشيوخ. وتشكيلالطائفية السياسية 

 

اإلصالراد اإل ارية والتشريعية التاي جارح التباا ؤ فاي  مسار: وهو المسار الرابع

التعلايم  صاحة التمثيال وفعاليتاه  إصاالح يضامن انتخا، رادي قانو    وأهمها: تنفيذها

شاملة  واعتما  الالمركاية اإل ارية  إنمائيةخطة  وضعالجامعة اللبنانية   تطوير  وإلااميته

وماااع أ  هاااذ  اإلصاااالراد س تماااس جاااوهر النظااااي علاااى مساااتوح الوراااداد الصاااررح.. 

  إلصااالح النظااااي السياسااي واسقتصاااا يفانهااا تمثااال ماادخال  س غناااى عنااه الطااائفي  

 بناء الدولة الحديثة.وأ واد مهمة ل

 

: التهكيااد علااى عروبااة كمااا هااو معاارو  أبرلهااا  أهاادا  مترابطااة وللمساااراد األربعااة

  تطااوير المؤسساااد  إرسااااء الساالم األهلااي  تعاياااا إلراااء الطائفيااة السياساااية لبنااا  

هااذا  ونتيجااة  ين ا اار عماال الساالطةالتنميااة  إصااالح قنااواد التمثياال الشااعبي  وتحساا

 في إ ار متكامل ومنسجم.إس إذا تم  لن يؤ ي أغراضه تطبيق اتفاق الطائف  فا   الترابط 

 

توليااع اعااا ة علااى مااا ياارتبط بو كليااا  أاإلصااالراد المنفااذة جائيااا  بخااال  ذلاا   اقتصاارد   

البنااو   أرجئاات بينماااالدسااتورية بااين المؤسساااد )وبالتااالي بااين الطوائااف    الصااالرياد

ماا بعاد القارار  فاي مررلاةو قاد رصالت انتكاساة  األساساية. ماا ة اإلصاالحالتي تشاكل 

التطبيق الر يء للبناو   وانتهى  كانت موضع توافققضايا تجد  الناا  بشه   رين  1559

  فباااد صااعبا  تطبيااق عوضااا  عاان لجمهااا تااهجيج الناعااة الطائفيااة والمذهبيااة إلااىاسنتقاليااة 

 فضال  عن التخلص من الطابع الفئوي للنظاي.  األخرح   اإلصالراد

 

السلطة )الناشئة عن التقليل من أهمية العامل التوافقي أثناء  ألمة إ     وبالمحصلة

 إنجااالألمااة الدولااة )لناتجااة عاان تااهخير  تفعاال فعلهااا فااي تااهجيجأخااذد المررلااة اسنتقاليااة  

التااي  اارح األساائلة التهسيسااية  إعااا ةيااؤ ي ذلاا  إلااى  أ ويخشااى اإلصااالراد الدائمااة  

 .العربية ونظامه التوافقيهوية لبنا   وخصوصا  منهارسمها الطائف 
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 المقاومة كا ار استراتيجي لتطبيق الطائف:

فااي  تتمثاالعلااى أ  جااوهر فكاارة الدولااة التااي سااعى اتفاااق الطااائف إلااى قيامهااا  

 يرعاىنظاي  يمقرا ي  قياي استقال  القرار الو ني  ووصيانة الوردة الو نية  ترسيخ 

وجااو  إ ااار تتطلااا وهااذ  الفكاارة   العدالااة والمساااواة ويحمااي الحرياااد العامااة مبااا ئ

القضاية  لمصلحة  واإلقليمينين المحلي ه  بين الشالقهريالتداخل ) يوظف استراتيجي

كونهاا   هشافاي هاذا ال أساساي إساهايقاوماة مالو نية وليس بما يتنااقض معهاا. ولل

 العربياةقضاايا اسلتااي بالو معا لة تكفل التوال  بين المصالح الو نية إيجا ساعدد على 

 التي س يمكن للبنا  عا  نفسه عنها.

 

الذي يعني   أكثر اعتداس  من الخياراد األخرح المطرورة  ومن بينها ريا  لبنا وهذا الخيار  

 واسنتماااء  اآلخاارفااي ظاارو  الحملااة األميركيااة علااى المنطقااة اسنحيااال إلااى المعسااكر 

  عادة مخا ر وتحادياد وهذا يتضمن  محور اسعتدا  المتحالف مع واشنطنالنهائي إلى 

 .  ط اإلقليمية التي قاي عليها اتفاق الطائفوالشر ويهد 

 

وإذا كانت المقاومة هي الصيرة التي تنظم عالقاة لبناا  بالصارا  ماع إسارائيل  وبايقاا  

معلن إجما  قطة فراغ س يمكن ملؤها  في ظل  اخلي واضح  فا  التخلي عنها سيخلق ن

عدي واقعياة خياار ل  ومع "إسرائيل" في هذ  المررلة التسوية على رفضبين اللبنانيين 

العو ة إلى اتفاقية الهدنة  التاي تساتلاي مفاوضااد ومسااوماد  وتتطلاا ضاماناد س 

 يمكن الحصو  عليها إس بقوة  اخلية.

 

سالطة  فهلماةلماد في لبنا  )أي ألمة مؤسساد  ة لأل  الخروج من الدائرة المرلقإ

 الاو ني األعماا جدو   تنظيممؤسساد...   يستدعي  فهلمةو ن   فهلمة ولة   فهلمة

 يساهل  مع البادء مان نقااط في الصدارة اإلصالحقضايا  توضعبحي    على نحو مختلف

قانو  عصاري  إقرار ل:مث  استفاق عليها  وتشكل بحد ذاتها  ينامية إصالح تتنامى با را 

الطائفية السياساية   إللراء  أو تشكيل الهيئة الو نية العليا قائم على النسبيةلالنتخا، 

ورد  محورا   سالح المقاومةبدس  من أ  يظل  هذا  ...للتنمية أو أو وضع الخطة الشاملة 

 .لنقا 
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اق  ه ماان اتفاا ه  موقااف رااا، اللاا اد بشاا ى ثااال  مالرظاا ارة إلاا ى اإلشاا تبقاا

الية: ئفالطا  هي الت

  لكناه سااهم فاي 1989اتفااق الطاائف عااي  وإبرايرا، الله في وضع  يشاركلم  -

وسااعد الدولاة    رياق اإلصاالرادالمناسابة للمضاي فاي التوالنااد الو نياة  إيجا 

 .المحتلةاللبنانية على بسط سلطتها على األراضي من خال   ور  في التحرير  

حكام نظرتاه إلاى اتفااق الطاائف هاو الادعوة إلاى ي   موقف را، الله العااي الاذيإ -

 إقارار والساعي إلاى  إبطااء و   واإلنمائياةتطبيق اإلصالراد اإل ارياة والتشاريعية 

إلرااء منهاا التعديالد الرئيسية التي تسهم في تطوير النظاي السياساي وسسايما 

 ني غيار   ومن منظار وبرورية توافق وإجما  على أ  يتم ذل الطائفية السياسية  

 فئوي.

لمسار جدياد مان اإلصاالراد  هو بداية  تطبيق الطائف ليس نهاية المطا   بل إ -

العدالة  المشااركة  الوفااق  التعد ياة   أي:تستلهم القيم التهسيسية لهذ  الوثيقة  

 .األ يا وررية 

 

 

اي: الخت  ب

 هتمااياسس يمكن النظر إلى اتفاق الطائف إس ككل متكامل  فطوا  الوقات انصاا 

 وإريااءانتقائيا  على البنو  ذاد الحساسية السياسية والطائفية  مثل العالقة مع سوريا  

التي تضامن التاوال  فاي التمثيال الطاائفي  التعديالد الدستورية  وإقراراتفاق الهدنة  

 .اآلخر اإلصالريةبينما أهملت البنو  

 

والتعامال   ح النظرة إلياهأوس  تصحيالطائف يستدعي اتفاق إ  مناقشة سبل تطبيق 

معااه كمسااار يتقاادي بااا را   وشليااة ماان شااهنها أ  تساااعد علااى بناااء  ولااة رديثااة  قااا رة 

 أو إ ااارا  انتقاليااا    وثيقااة إلنهاااء الحاار،مجاار   ولاايس كمااا ياارا  بعااض األ اارا وعا لااة  

 وبطيئة.إلصالراد سطحية 

  

 


