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لموجبات السياسية واإلصالحية لتكيف ا لوح شاقنلا ةقلح لمع ةقر و  صن
 األزمة الراهنة وسبل التعامل مع تحدياتها مع لبنان
 
أن  فأشار إلى ،شاقنلا ةقلح لمع ةقر و  عبد الحليم فضل اهللا السيدرئيس المركز  عرض 

لم تعد المشكلة في لبنان مشكلة نظام فاليوم يختلف عن ماضي األزمات  المطروحاللبناني  الشأن
 بل ة وحسباللبنانيمشكلة تنافس خارجي على الساحة  وال .طائفي ونزاع بين مجموعات طائفية

قدان ف علىهذه الصراعات الناشئة تدل من ناحية  .المنطقةتحوالت عميقة في جزء من اليوم  هي
 .تاريخها في المنطقة لم تمر بهاستراتيجي عميق  تحّولبوصلة التغيير ومن ناحية أخرى على 

تتخطى األزمة الراهنة في لبنان ما شهده سابقًا من أزمات، فهي في الماضي ارتبطت بشوائب 
التوازن بين خفق في تنظيم العالقة بين الطوائف أو تحقيق أالنظام السياسي واالقتصادي الذي 

إلقليمية التي كانت تهز استقرار البلد بين في حينه بالصراعات ااإلجتماعية، وارتبطت الفئات 
 . حين وآخر في ظل اضطراب العالقة بين أنظمة المنطقة ودولها

أما اآلن فيعاد تشكيل المنطقة على وقع الحروب والنزاعات والتسويات، وضمن تبدل عميق 
الباردة  صلبة على النحو الذي كانت عليه أثناء الحرب الحدودلم تعد . في السياسات والمفاهيم

والسيطرة " إسرائيل"وما بعدها، واالستقرار لم يعد مطلبًا غربيًا ملحًا في غير حالتي ضمان أمن 
وهناك من يريد أن يستبدل بالتنافس والصراع ما بين األنظمة والمشاريع . على حقول النفط

وفي . الطوائفثنيات والمذاهب و إلصراعًا بين ا واالستراتيجيات الذي عرفناه في العقود الماضية
الذي حافظ على الحد األدنى من التماسك من بداية  ،حين يتهاوى النظام اإلقليمي العربي

ات وحتى فشل مشروع الشرق األوسط الجديد، ال يبدو أن نظامًا إقليميًا بديًال يقترب من يالتسعين
 .الوالدة

قليمي، ومؤثرًا وفي خضم ذلك أصبح لبنان حاضرًا أكثر من أي وقت مضى داخل المشهد اإل
استراتيجي الذي اكتسبه في  -فيه بقدر ما هو متأثر بأوضاعه، مستفيدًا في ذلك من الوزن الجيو

وطريقة ) االجتماعي /واالقتصادي(لكن نظامه السياسي . صراعه الطويل والناجح مع االحتالل
ت وٕادارة الخالفات ف مع التحوالقل قدرة مما مضى على التكيأبالمقابل  انو دِ يبعمل السلطة فيه 

نجاز الحلول، وهذا ما يظهر اليوم في إيقاف عجلة المؤسسات والسماح بانتشار الفوضى الذي إ و 
 .نه طريقة مناسبة المتصاص التوتر الداخلي المتزايدأى ُيصور عل
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 إزاء هذا المأزق تبرز رؤى عدة؛
ار ما ستنتهي إليه الصراعات ذ االكتفاء بإدارة األزمة في المرحلة الحالية، بانتظفهناك من يحبّ 

الدائرة  في المنطقة، مع العمل ما أمكن على تخفيف انعكاساتها على لبنان، من خالل العمل 
 .السياسي الدؤوب وضمن القواعد الراهنة

وهناك من يرى أن حماية لبنان في الظرف الحالي تفترض البحث عن حلول انتقالية سياسية 
لة المرونة الالزمة للتعامل مع تداعيات األزمة، وصون مصالح تكسب النظام والدو و وٕاصالحية، 

 .اللبنانيين وحفظ التوازن فيما بينهم
لكن فريقًا ثالثًا يجد أن اإلخفاق في التكيف مع األوضاع المتبدلة ال يرتبط بطريقة عمل 

وهو ما يدعو بحسب هذا الفريق . السلطة وسياساتها بقدر ارتباطه بالجمود البنيوي المزمن للنظام
الى البحث عن حلول ذات طابع عميق ودائم  وتطبيق إصالحات جوهرية ال تقل عن تلك التي 

 .ا مؤتمر الطائفقرهأ
إلى الواردة في هذه الورقة على سبيل التمهيد، تطمح هذه الحلقة  وانطالقًا من هذه اإلشكاليات

المختلفة سياسيًا واقتصاديًا  لمخاطر المحدقة بلبنان على الصعدمناقشة أهم التحديات وا
أو واجتماعيًا، وفق منهجية تنطلق من الواقع الراهن وال تعول على تغيرات مفاجئة في األحداث، 

 . في المواقف األساسية لألطراف المعنية بها
 :ةاآلتياألسئلة ونرى أن من المفيد التركيز على 

مكن من االستقرار كيف يمكن في هذه المرحلة المضطربة الحفاظ على الحد الم -
 واألمن ووحدة الدولة وضمان دوران عجلة المؤسسات؟

الدائمة المطلوبة لتكييف النظام مع التحديات أو وما هي اإلصالحات االنتقالية  -
 الراهنة ورفع جهوزية السلطة تجاهها؟

 وما هو موقعنا وموقفنا من التحوالت الحالية في المنطقة؟ -
 

Uداخالتالم: 
 :قصيرلحاج قاسم ا 

 األطرافحيث ال تملك ، الكبيرة التي يعاني منها لبنان هي األزمة السورية المشكلة -
ي قاعدة النأالحكومة اللبنانية  وهذا بعد أن اعتمدت. السياسية رؤية موحدة تجاهها

لحكومة إلى ثم انقسمت ا .ر عن تطبيق هذه القاعدة أو االلتزام بهاظبالنفس بغض الن
 .ءفرقافريقين أو عدة أ
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 على رؤية موحدةوالمتحالفين لالتفاق  طرافإلى حوار حقيقي أوًال بين األ الحاجة لذلك تبرز
 .طبيعة الصراع في سورياعلى  واإلضاءةالسوري  الشأنمن 

 الشيخ عبد المجيد عمار
 :بناًء عليه نقولو  م البحث يتضمن ما يكفي من موجباتما تم عرضه في تقدي

المنطقة بتحوالتها الجارية استقرت وبالتالي ال يمكن البناء على ن إال يمكن القول  :أوالً 
. بل إن المنطقة واقعة على خط زلزال وترددات ليس من السهل التكهن بمستقبلها .متحرك

ن التطمين للكيا لى مصالحهم وٕاعطاء مزيد من جرعاتوأصحاب القرار الدولي يعملون للحفاظ ع
 .فظيمع محاوالت التفاف وتو . الصهيوني

الهشة وصراعاته الدائمة ه تثرًا بمحيطه نظرًا إلى تركيبألعل لبنان من أكثر الدول ت :ثانياً 
عن فقدان المقومات الذاتية األمر الذي أفقد  فضالً  .ن بعمقه االستراتيجيوارتباط كل مكوّ 

وهذا هو . الصراعات الداخلية أيضًا تحت تأثيرحضورها وتأثيرها بل أصبحت هي المؤسسات 
 .سي بحد ذاتهانكشاف السياال

وعلى قاعدة إن لم يكن ما تريد ) لبنان( ال يمكن االنتظار ألن الوقت ليس لمصلحتنا  :ثالثاً 
 رد ما يكونأف )صعوبة الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي أو إصالحات جذرية على نسق الطائف(

 .لحفظ الوضع األدنىنات البلد ولو بالحفاظ على الحد مكوّ  نوذلك بالبحث عن قواسم مشتركة بي
 : نرى اآلتيمن هنا 

حاجة إلى دعم سياسي ممنهج بن المؤسسة العسكرية عنوان االستقرار األمني وهي إ -
لمواجهة التحديات واألخطار وال يجوز بحال تسييسها أو كشفها وتركها في خضم 

 .الخالفات السياسية والصراعات الداخلية
رجة أقل ينطبق على المؤسسات الرئاسية ما ينطبق على المؤسسة العسكرية وٕان بد -

 . الثالث وبالتالي فإن الفراغ الرئاسي من شأنه وضع لبنان في نقطة الالعودة
وال بد في هذا المجال من تحديد الثوابت الوطنية بين األفرقاء لتكون الحكومة الجامعة عنوانًا 

 .وترجمة للمصلحة الوطنية
 :ويأتي على رأس هذه الثوابت

التي تضرب البلد والتي تنذر بعواقب  اإلرهابموجة ومواجهات الحفاظ على السلم األهلي  -
 .ويستدعي هذا عدم توفير مناخات حاضنة لإلرهاب التكفيريوخيمة 

 األمنيةتحصين البلد لمواجهة التحديات اإلسرائيلية عبر صيغة تكاملية بين مقومات البلد  -
 .أتي المقاومة كضرورة وأساس لمواجهة هذه األخطارتو والعسكرية والسياسية واالجتماعية 

 :ء الوضع االقتصادي اهتماما خاصاً اليإ -
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 .الكبار ووضع حد للتفلتالتجار حماية المستهلك من جشع  :أوالً 
 .ة ومؤسساتهالإدارات الدو  اعتماد سياسة التقشف في: ثانياً 
 .المزمنة الفساد معالجة مشكالت: ثالثاً 
 .الدؤوب للوصول إلى قانون إنتخابي عادلالعمل  :رابعاً 

 حطيط  أمين. العميد د
والدولي تكون  اإلقليميوواقعه  انال تأخذ باالعتبار طبيعة لبن اللبنانينظرة للواقع  أيإن 
. الحلول بعادإ و مأزق لعمل على هدر الوقت واستهالك الطاقات من غير جدوى وتعميق البمثابة ا

منفصًال عنها، وبهذا  كياناً وليس  منطقةننطلق من مسلمة أن لبنان جزء من  األساسوعلى هذا 
في قرارها وال  اآلخرينفي المنطقة يتشارك مع  فاعالً ينبغي أن يتصرف لبنان بما يجعله االعتبار 

 .وميدان انفعال وتداعيات قراراتهم اآلخرينيكون مسرح عمل 
وجد  قوة تفرضه وجودًا وتحميه وتحفظه إلىبحاجة  للبنان ن هذه الوظيفة وهذا الدورألو 

 . هاماً  ودولياً  إقليمياً  استراتيجياً  عبر المقاومة التي جعلته يحتل موقعاً  إليهالطريق 
لبنان الذي يجب أن يكون فيه ن لقاء اللبنانيين على فكرة جامعة لتحديد موقع ألمن أجل ذلك و 

عامة وفي سورية  األوسطرق شالدولية في الهو أمر غير ممكن قبل أن ينجلي غبار المواجهة 
وهنا . أرى أن مصلحة لبنان تكمن في الحد من عوامل التفسخ والتعطيل والفرقة فإننيخاصة، 

 نرى أن يؤجل البحث في أي شأن مصيري يتعلق بموقع لبنان ووظيفته ودوره من قبيل القول مثالً 
ذلك أن توزيع السلطة،  وٕاعادةالنظام الح إصكما من قبيل البحث في  ،بالحياد أو النأي بالنفس

والمهم بتعطيلها أو سبب بانفجارها تت أنر الملفات دون يبحاجة اليوم إلى سلطة انتقالية تدلبنان 
زنات في او تتعديل ال ضحيةن نحصن لبنان حتى ال يكون أولقمة عيشهم، و حياة الناس اآلن 

على مكامن القوة والمناعة اللبنانية  المحافظةأهمية من هنا . المنطقة عندما يأتي أوان الحلول
 .من اللقاء الوطني األدنى دخاصة المقاومة والجيش والح

منية بتفعيل منظومة السلطة المثلثة نواجه التحديات األ أن في السلوك العملي فينبغي أما
منع لوالتوجيهية  اإلعالميةضبط البيئة و مع تعاون شعبي فعلي، ) أمنية ،قضائية ،سياسة(

مع التركيز  .العزلأو مقاطعة واالنعزال المنطق إلى التحريض واالستدراج وعدم االنجرار 
يمكن الذين  إلعادةتنسيق مع الدولة السورية الجهة لالنازحين السوريين على مسألة الالجئين و 

عدم  قضايا الخالفية اليوم كما يجبلب البحث في اتجنّ وال بد من  .منآلبالشكل ا مإعادته
الحلول  لم يأت زمنو  األزمات إدارةا ال يتم في زمن ن هذألالتنازل عن أي مكتسب سابق 

 :عملية ينبغيلمة اجوفي التر . بعد
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الرسمية لتكون للوطن  األمنية األجهزةدور الجيش كما يجب ضبط  عدم مصادرة .1
  لطائفةوليس 

 .كيديتهأو انحيازه أو  ءمنع تسييس القضا .2
 .الخدماتية في الدولة المرافقعدم تسييس   .3
 .يعدم المس بالنقد الوطن  .4
دولة البناء  إلعادة ريالتحضو . دستوريةمؤسسة في أي فراغ  الحيلولة دون حصول  .5

 .، وتحفظ الفرد في الكلالمدنية التي تحفظ الكل في الكل
 يب الد أميناألستاذ 

 :تيينبداية ال بد من طرح السؤالين اآل
 ل دولة سياسية؟شكّ أن يُ هل استطاع الكيان اللبناني 

 هل استطاع النظام الطائفي الحالي أن يقيم دولة المواطن؟
 .في هذا النظام السائد حلولقد توصل إلى  اإلصالحاتلة أن مسأ يبدوال  -
 .تاريخية خطيرة جدًا يترتب عليها مستقبل المنطقة -مر بمرحلة جيوسياسيةلبنان ي -
 .ما يجري في المنطقة هو صراع وجودي -
 جورج قصيفي . د

 :تتركز مداخلتي حول نقطتين رئيسيتين هما
  .كييف النظام مع التحديات الراهنةالدائمة المطلوبة لت اإلصالحات )1
 .كيفية فهم التدخل الحالي لحزب اهللا في سوريا )2

 الدائمة المطلوبة لتكييف النظام مع التحديات الراهنة اإلصالحات -1
 األهليةخالل الحرب  كافة اللبنانية األطرافها فيالتي وقعت  األخطاءاولنا مراجعة ذا حإ

 :قولاليمكن 
التعامل  لبنان لدرجة خنقه ولم تر أي مانع بعد ذلك من أحبت فئةهناك  -

 ."إسرائيل"واالنفتاح على 
 تمثلت بالحركة الوطنية، وضعت مسائل الوحدة العربية وتحرير أخرىفئة هناك  -

لة اللبنانية حقها من الحماية أولم تعِط المس األولوياتفلسطين في صدر 
ن نقوم بنقد ذاتي لعدم احترام الخصوصية والتاريخ أل األوانآن وقد . والدعم
وتحرير  تعارض بين العمل باتجاه الوحدة العربية أياليوم  أرى ولست. اللبناني

أن ه ذلبنان خالل فترة االنتظار هليمكن كيان اللبناني، للى افلسطين والحفاظ ع
 .والمذاهب والحضارات األديانلقضايا الوحدة العربية وتعايش  منبراً  كوني
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نجد أنه فيما عدا الفترة  ء المؤسساتمن ناحية بنا" الدولة اللبنانية"نراجع مسيرة  أنحاولنا  وٕاذا
 األهميةيالء هذه النقطة الجوهرية إبعض مؤسسات الدولة، لم يتم الشهابية حيث تم الشروع في 

لة الدفاع عن لبنان في وجه االعتداءات أهنا حول مس وأتوقف. اإلطالقالالزمة على 
حركة فتح، وبعد إلى الدفاع عن الجنوب اللبناني " تلزيم" لقد تم خالل اتفاق القاهرة . اإلسرائيلية
إلى بتولي هذه المهمة  وطنية وخاصة حزب اهللال، قامت الحركة ا1982عام  اإلسرائيلياالحتالل 

 .وتم تحرير الجنوب اللبناني 2000عام تكللت الجهود بالنجاح  أن
ونكمل  األساسيةنكمل مسيرة تخلي الدولة عن مهامها  أنهل علينا  :السؤال المطروح هنا هو

نطرح على الدولة القيام بهذه المهمة، ضمن  أن أم محددةجهة لبنانية إلى قضايا الدفاع " تلزيم"
 والمدنية والعادلة؟ الديمقراطيةبناء الدولة اللبنانية  إطار

نحن " هذه النقاط وقال التاليفي خطابه األخير إلى  نصر اهللالسيد حسن سماحة تطرق 
هو القوة  ،اليوم الذي يصبح فيه الجيش اللبناني، هذه المؤسسة الوطنية يأتي أنندعو ونتمنى 

ة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية الدفاع عن لبنان، ونذهب الوحيدة القادرة على حماية لبنان، والقو 
، كما قال "بيوتنا ومدارسنا وحوزاتنا وجامعاتنا وحقولنا، وهذا هو التحدي الحقيقيإلى نحن فيه 

ن يكون لدينا دولة حقيقية تفكر بكل شبر من ألأمل أن تتحقق إرادة وطنية جامعة نحن ن" أيضاً 
ومقدرات  قوياً  وتبني جيشاً  ،ناانية وبمصير كل لبننلب منطقة، بكل بكل لبناني ،اللبنانية األراضي

 ."األخطارة لمواجهة هذه وطنية كبير 
المركز االستشاري تشكيل لجنة عمل لترجمة ما تفضل به على اقترح  اإلطارضمن هذا 

في الواقع الملموس ولطرح صيغة ناضجة لبناء الدولة اللبنانية الديمقراطية والمدنية  سماحة السيد
، فليس هناك أي مانع من )ثالثإلى من سنتين (لما يتطلب هذا العمل من وقت  ونظراً . ةلوالعاد

 .ورقة الخلفية لالجتماعلالواردة في ا نيةإلى األمور اآل لتطرق، بشكل موازن،ا
  في سورياتدخل الحالي لحزب اهللاكيفية فهم ال) ب(

 كسب الحزب احتراماً أالمستمر قد  اإلسرائيليتصدي حزب اهللا للعدوان أن  فيما من شك 
والسؤال المطروح . واإلسالميةلدى الجماهير العربية  أيضاً ليس فقط بين اللبنانيين بل  وتعاطفاً 

في  الحرب الدائرة حالياً هو هل يمكن سحب هذا االحترام والتعاطف على موقف الحزب من 
وخلفياته، ناهيك  أبعادهفالوضع في سوريا معقد ولم نستطع بعد فهم كافة . عتقد ذلكأسوريا؟ ال 

التي تتبناها  اإلرهابيةمن خالل التفجيرات  تظهر جلياً  بدأتتي ال اللبنانية عن انعكاساته
 .التنظيمات المتطرفة

على بعد مضي حوالي ثالث سنوات  لسوريةب االموقف القومي المتزن بالنسبة للحر  إن
وأكثر من مليون قتيل  ألفمن مئة وخمسين  أكثر العها والتي أسفرت حتى اآلن عن سقوطاند
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متاخمة لسوريا، وخاصة لبنان، هو الضغط الجّدي على كافة لنصف مهجر في الدول او 
 وٕانهاءفاهم تالمن  أدنىحد إلى لتفاوض للوصول من أجل ا، النظام والمعارضة، األطراف
 .وميةقالتي تتصف بالوطنية والديمقراطية وال األطرافدعم كافة  أهميةومن هنا تبرز . االقتتال

  األستاذ نبيه البرجي 
على خط التماس بين قتلى بنغازي وراهبات  اآلنبقاء وأزمة وجود، ومكانتنا  أزمة أمامنحن 

في بلد  واإلصالحيةطرح السؤال حول الموجبات السياسية  بإمكانيةحتى لو سلمنا جدال . معلوال
 اإلصالحيةللعملية بالنسبة . تتعرض فيه المقاومة لالغتيال البشع والمقرف والمنمط والمتخلف

من نقص دراماتيكي في رجال الدولة، ومن لبنان  يعاني الكالم هو من فوق ومن تحت، من فوق
هناك مفكرون كبار  .عالقات على كل المستويات مفاهيم وأزمة أزمةيعاني من  نتحت لبنا

ذهب في التشاؤم حد ألن . يدولوجيااإلبين جاذبية المال وجاذبية  اآلنالسيكار يتراقصون  دخنوني
لم ونقول بهيئة تأسيسية تضع قانون انتخاب ينتج ناخبًا حفلن. لمحنه لم يعد هناك مكان للإالقول 
للناس وللبلد  أفقاً يوضع دستور بنصوص غير ملتبسة وتصنع وحينذاك . ًا ومنتخبًا حقيقياً يحقيق

، ثمة طغاة بخمس نجوم، ترى ألن أداء بعض األحزاب أحزابعلى أن يتقاطع ذلك مع قانون 
 .المجتمعات ليسو وف هيشبه لغة الك أداءهم

 األستاذ رياض صوما
استخدام كل وسائل  بإبقاءما هي الشروط التي تسمح : السؤال يجابيإلالمهم قبل الكالم ا

للدين من قبل بعض  هنا يبدو االستخدام التكفيري . ملالصراع دون مستوى االنفجار الشا
في أن المهمة األولى عتقد أومن هنا . سي على مجمل التوازناتهو الخطر الرئي الالعبين

: األولتاج وبالتالي االستن .المنطقة وفي لبنان هي منع استخدام هذه الوسيلة بالصراع والتنافس
لوقف من جميع الطوائف المعتدلين  دينيينالواسعًا من  سياسياً  ن إجماعاً نؤمّ  أنكيف نستطيع 

استخدام كل الوسائل من الثقافة  وهذا يفترض. لتكفيريينوالتصدي ل. استخدام القتل العشوائي
ن أل الظاهرةضرب هذه إلى  األخرىالقوى  عووأدلذلك أنا مع ما يقوم به حزب اهللا . السالححتى 

 .الكالم معها ال ينفع ويجب ضربها عسكرياً 
الشعب حول الجيش في لبنان وحول ما تبقى من  التفافاستكماًال لهذه المهمة ال بد من : ثانياً 

اقتصاديًا قائمة، ولكن هناك نواقص  ريوغهناك دولة، اقتصاديًا الدولة قائمة،  يوبرأي. ةالدول
للجيش ال تؤمنه  السياسي الواسع، ويجب تأمين غطاء سياسي اإلجماعيمكن ملؤها عبر هذا 

يل هو بدالو  نمرتبطة بمحاور ال مصلحة لها بتماسك لبنا ألنهاالفعلية الحالية  السياسيةالقوى 
 .منه اً أساسي اً مقاومة جزءكون التسياسي شعبي يمكن أن  إجماع
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على المدى البعيد ال حل لمشاكل المنطقة إال بعودة التيار المدني العربي التقدمي : ثالثاً 
ستعمار وهذا ليس مشكلة مرحلية ال مع حزب اهللا وال مع أي قوة أخرى معادية لالالديمقراطي 
تحالف بين  أحسنيقوم الالتينية  أميركا في بالعكس ،ية الدينية مشكلةجد في المرجعتوإلسرائيل و 

ننقل هذه  أنيمنع  ذاما .األميركيةيين واليساريين والوطنيين والكنيسة المقاومة للسيطرة الشيوع
ن والعروبيون والتقدميون إنشاء تحالف الكل والكل يقبل الكل و التجربة حيث يستطيع الديمقراطي

التكفيري  األميركيعناصر تفكيكها المتمثلة بالمشروع  من أجل بناء هذه الدولة بعد ضرب
 .يونيالصه

 زينب أبوالحاج غالب 
في المنطقة، الكبرى  باألزمةكل ما يجري في لبنان في هذه المرحلة خصوصًا له عالقة 

ومدى مقدرة اللبنانيين في تركيب الوضع الداخلي عن التفاصيل اللبنانية وعلى ذلك فالحديث 
 . يصبح حديثًا ضعيفًا حتى ال أقول غير ذي معنى

هذا الفريق على الرغم في لبنان فريق ال تهمه مصلحة لبنان بقدر ما يستجيب إلرادة خارجية، 
على  والسلطةمشاريع السيطرة من زعمه بأنه يريد مصلحة لبنان ال يريد في الحقيقة إال تحقيق 

 . قاعدة انتصار مشروعه
كانوا يتحفزون و مواٍل لهؤالء  آخرنظام  ليأتييا ر سو إسقاط النظام في  ن ينتظراك الفريقهذا 

وهذا  واضحوننحن ،Uأمر مهم وضروري U إن الوقوف في وجه استهداف سوريا. الستالم السلطة
حد الضمانات أهو حزب اهللا وهي أن  أساسيةهذا كله يقود إلى نقطة  الجهتينق بين الفر 

 .بالمعنى الطائفي والمذهبي البلد التي تمنع االنزالق نحو تدمير هذا في لبنان األساسية
الموضوع في هذه اللحظة السياسية في عتقد أن الحديث عن هذا أ .الدولةموضوع بناء في 

لها عالقة ببنية السلطة وتوزيع الحصص بين  إصالحاتالحديث عن . أوانهغير محله وفي غير 
لكي تعيد . آلخرابحيث كل طرف يريد أكثر من  األموربطائفية ومذهبية  واإليغالالسياسيين 

 وعندها الحديث عن إقامةننتظر ماذا سيجري في المنطقة  ترتيب السلطة في لبنان يجب أن
 .أو أقل سوءاً  أفضلتوازنات سياسية في الداخل اللبناني 

 األستاذ محمد خواجة
 .زمات الخارجيةألوجاذب ل الداخليةزمات ألوّالد ل هأن نظامنا السياسي بطبيعة تكوينعتقد أ

اليوم هي  نواجههالكن المخاطر التي  ،على خلفيات طائفية طالما شهد صراعات لبنان بلد
تقع  كانت األزمات التي عانى منها لبنان .األهليةغير مسبوقة حتى في عز تلك الصراعات 

أن يساعدنا  يستطيعن الكن ك ،مد اليد إليه إما له أو عليهمحيطه مرتاح ومستقر فكان يمكن و 
الجار  .مضطربةة كلها قاليوم بالعكس، المنط .الداخلية ألزماتناتسويات  إليجاد خرآببشكل أو 
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، باالقتصاد، باألمنهذا األمر ينعكس علينا بقوة، بالسياسة،  .األكثر اضطراباً سوريا هو  األقرب
قوم تالعمليات االنتحارية التي وصوًال إلى نعاني من تداعيات الوضع السوري ونحن  .باالجتماع

 ومن يعتقد أن هذا الخطر يستهدف .هذا أمر غير مسبوقو التكفيري  اإلرهاببها جماعات 
ن هذا الخطر يطال كل اللبنانيين ألو واهم منطقة معينة ه بعينه أو اً أو حزب اجماعة بعينه

الوضع  في ظل .هذا الخطر يجب أن تكون مشتركة ومواجهة أبنائهموحياتهم ومستقبل  بأرزاقهم
ننتج تسوية  مكن أنال يلية المنقسمة بطريقة حادة وعنيفة خالدا واألوضاعي الصعب اإلقليم
جميعًا هو الكيان ن العدو الوحيد لنا ان خصومات سياسية وليس عدوانية ألفي لبن .كبرى

هذه  أنتجناكما و  .آنيةهذه الخصومة يجب أن نبتدع تسويات مرحلية وتحت سقف . الصهيوني
ال فستقرارنا إ و  أمننا األقلى عل تحفظ  تسويات أخرى إنتاجالتي هي الحكومة يمكن  التسوية

التسوية  لحظة تأتينحن محكومون بالتسويات الداخلية حتى . أخرى أهليةنذهب إلى حرب 
 .فقالنالكبرى ونكون جاهزين لتلقفها والتفاعل معها والخروج من 

 لبير داغرأ. د
ماذا يتوّجب عليه على : الراهنة، وكيف يتعامل مع تحدياتهاكيف يتكّيف لبنان مع األزمة 

 .الصعيد السياسي، وماذا يتوّجب عليه على الصعيد اإلصالحي
بالرأي العام الداعم للمقاومة، ولكي تبقى  اهتمامإن طرح هذا الموضوع على النقاش دليل 

 :مقنعة لجمهورها وال تحّمله أكثر من استطاعته على صعيدين
 ها مع النظام الفاشل القائم؛تكّيف) 1 
 .إنعدام أي أفق إصالحي في المدى المنظور في أجندتها السياسية) 2 

 :وقد تضمنت ورقة عمل المركز ما يأتي
 .وضمن القواعد الراهنة ،انعكاساتهامع العمل ما أمكن على تخفيف  ،االكتفاء بإدارة األزمة -
 عن حلول انتقالية سياسية وٕاصالحيةحماية لبنان في الظرف الحالي تفترض البحث  -
 البحث عن حلول ذات طابع عميق ودائم،  وتطبيق إصالحات جوهرية -

 :األسئلة المطروحة
 ؟الحفاظ على الحد الممكن من االستقرار واألمن ووحدة الدولةيمكن كيف 

 .الدائمة المطلوبةأو اإلصالحات االنتقالية هي ما 
 :الجوابو 

. بالمعنى التقليدي والمتعارف عليه في األدبيات السياسية وطني المقاومة هي حركة تحّرر
وتلك التي تعاطت . واجتماعي اقتصاديحملت حركات التحّرر الوطني مشاريع ذات محتوى 
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نهاية وخيمة، وأسقطت مشروعية مشروع التحرر الوطني الذي  انتهت بخّفة مع هذه األمور
 .قادته

وسيمر وقت . تكامًال، وينبغي أن تطرحه على الرأي العامينبغي أن تبلور المقاومة مشروعًا م
األحرى إذن البدء من و طويل قبل أن يتم تعميم األفكار التي يحملها المشروع ويقتنع بها الناس 

 .اآلن
 :واالجتماعي االقتصاديعلى الصعيد  -

وما كتبته شخصيًا على مدى . البديل واالجتماعي االقتصاديأننا نمتلك البرنامج  أعتقد
 .سنة الماضية يمكن أن يفيد في بلورة مشروع إصالحي قابل للتنفيذ ةالخمس عشر 

إعادة (ما المخيف في أن نقترح في البرلمان مشروعًا يتضمن إجراءات في السياسة التجارية 
لسياسة التكنولوجية وا) إنشاء مصرف وطني للتنمية(وسياسة التمويل ) العمل بالرسوم الجمركية

إنشاء جهاز إداري إلدارة العالقة مع المؤسسات التي تم اختيارها لبناء قدرتها التكنولوجية، وٕادارة (
وقد نجحت، واقترحتها أليس أمسدن لكل  ذه كانت مقاربة تايالندا للتنميةه. الحوافز التي توفر لها

 . "يعها المتأّخرتصن"بلدان العالم الثالث المعنية بتحقيق تنميتها، أي 
على صعيد إعادة بناء النظام السياسي في لبنان، وتحديد كيفية تموضع لبنان في محيطه  -

 الجديد
، ولماذا نقبل باستمرار نظام كّلف تهجير "الطائف"هل نستمر بتحّمل النظام الفذ الذي جاء به 

يقة التي حصلت هو هل تقاسم السلطة على الطر . 1990 عام أكثر من ثلث قوانا العاملة بعد
ه في ما يفكرون فلنطرح إذًا على اللبنانيين. هذه األسئلة؟ كال نهل أجاب أحد ع ؟الحل الوحيد

 .للغد
ال نكون سّباقين ومعنيين بالمشرقية، أي وحدة  مَ كيف نتموضع في المشرق العربي الجديد، ولِ 

 .                        هذا موضوع آخر للبنانيين. السياسية، كأفق للبنان" المشرق العربي"
 األستاذ عبد اهللا جبري

زمات التي تعالج د لألمن نافل القول أن النظام السياسي في لبنان هو من جهة مولّ  لعله صار
وهو من  .، دون الدخول في صلب العالج الحقيقي والناجح"رأو مخدِّ  أسبرينحبة "في كل مرة بـ

حاس نُ يكون كرجع صدى لطرق و رار، مستاالب المأزومجهة ثانية، يحكم هذا الواقع السياسي 
 .أو الدولي، الذي يرخي بكل ثقله على الواقع الداخلي واإلقليميالواقع القومي، 

العالم ي هكذا ف. مما قبله أسوأما يكون في نتائجه  ةر فت، فإن كل عالج يتوافر في األسفومع 
ببشارة الخوري، وجاء كميل شمعون باسم الجبهة االشتراكية الوطنية، فكان أن  أطيح 1952

 األحياء زعاماتتحطمت الحياة السياسية الوطنية باعتماد الدائرة الفردية انتخابيًا، فبدأت 
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، "ثورة"، التي سماها بعضهم 1958 بأزمةلعشائر تتكرس، لتنتهي هذه الفترة والزواريب وا
 باإلقليمي، لكن في كل الحاالت تداخل فيها الوطني بالقومي "انتفاضة" اآلخروبعضهم 
 ...بالطائفي

العربية، وبصراع  الساحةبالواقع السائد على  اإلصالحيةتداخلت المطالب  1958منذ العام 
مستوى الدولي، دون أن تتوافر المناعات والصمامات الوطنية، فاندفعت البالد الجبارين على ال

التحالف العلني  أبرزهان امختلفة، ك أشكاالً  أخذتالتي  .1975العالم الكبرى في  نحو األزمة
 . والمطلق لبعض اللبنانيين مع العدو الصهيوني

 :وجهان متناقضانن لها تفاق الطائف، كابا 1989زمة عام لم تنته هذه األ
 .الوجه المشرق في تعاظم المقاومة التي حققت االنتصارات العظيمة على العدو

، الذي راكم الدين العام بشكل مخيف على المتوحشوالوجه المظلم بانتهاج اقتصاد السوق 
ية الطائف أتونالسياسية التي بدأت تنحسر شيئًا فشيئًا لتنحصر في  الحياةسهم في تدمير أالبالد، و 

 ،، والتي منها تتوالد الحركات التكفيرية والتطرفاآلنعيش مظاهرها الخطيرة نوالمذهبية التي 
 .في نتيجتها إال العدوال تخدم والتي 

 :أمران أهمهاهناك عدة خطوات عملية هامة يجب أن تتم في هذه الفترة، لعل  لذلك
 .التكفيري سيطالهم اإلرهاباقتناع الجميع بأن خطر  -
 إشغالالفتنة المذهبية وبالتالي  -التقسيم: العمل على التخفيف من أهداف المخطط -

 .فلسطين األماالنشغال عن القضية  -األساسيالمقاومة عن هدفها 
س لدولة ويؤسّ  أزماتهمقانون انتخابي عصري يساعد اللبنانيين على الخروج من  إقرار -

 .المؤسسات
 بالل فرحات. دالنائب 

بالمنطقة ككل هو بساطة خاصة أن الواقع الذي يحيط للداخل اللبناني بهذه ال يمكن التطرق ال
هذا العنوان . الجديد األوسطمشروع الشرق هي ونحن كلنا نعرفها و مشروع انطلق من فكرة كبيرة 

ة استغلت عبيمن ضمنها ما سمي ثورات شوكبيرة حتى تحته عناوين متعددة  انضوتالكبير الذي 
 . آخرلتنتهي في مكان 

المنطق . العالمنطقة هناك انقسام عامودي واسع في وهذا الواقع من خالل ما يحصل في الم
وخاصة أن أميركا والدول الموالية لها تعاني من مشاكل  أسبابهمن خالل االنقسام العامودي له 

خاصة في ظل نمو وتطور دول  األوسطكبيرة تحاول أن تنهي مشاكلها من خالل منطقة الشرق 
العالم وهناك جديدة ظهرت في وثروات  بإمكاناتالتي تميزت . تصادية تميزت بدول البريكساق

 ذمنيقع من المنطقة اإلقليمية ككل ولبنان بحد ذاته  جزءيجب النظر إلى لبنان ك. آخرهدف 
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بما  يتأثروهو . دائمًا هناك من يؤثر على لبنان بالمواقف. بآخرزمن تحت الوصاية بشكل أو 
في سوريا وكان ينادي بها  اإلصالحاتإال مع حزب اهللا ، لم يكن يومًا خصوصاً سوريا يجري في 

بالنظام من أجل المشروع  اإلطاحةيريد  ٕانماو  اإلصالحاتن هناك من ال يريد اويسعى لها لكن ك
 تطورفي ن السبب اكالمنطلق هذا . الكبير األوسطالشرق  مشروعو الذي تكلمنا عنه وه

في سوريا عبارة عن حرب  وما يجري .القيام بمهامهفي  "الجيش الحر"ى يسمّ  مافشل و  .األحداث
 والتيار .الجديد ومن يرعاه األوسطتشكيل الشرق  حول العالمي االنقسام العمودي ف ضمنمستمرة 

التي تلعبها أميركا من أجل تحصيل ما لم يمكن تحصيله  األوراق آخرالتكفيري في سوريا هو 
 .للبنان امتدادهوكذلك محاولة  اآلنإلى 

الحفاظ على  من أجل وجهات النظر لتقريبنحن ننادي دومًا بالحوار في الداخل اللبناني 
 .ودرء المخاطر عن لبنان األمن
 مصلح أبوغالب  .د

وكأن هناك  .األشكالشكل من  بأي ولن تحل بالتالي غداً  ليست حديثةالمشكلة اللبنانية  إن
سياسية و  اجتماعيةو اقتصادية و األزمة تاريخية  أسبابإن  .يمكن أن يحل بين ليلة وضحاها اً غز ل

 تحوالتينفجر عند كل مفرق أو لبنان ن اك. األبعاديمكن أن تكون إال بكل هذه ال  والحلول
ن أل .1982سنة  ألحدالجيش لم يكن ضمانة  .ن ينفجراوالجيش كفي المنطقة سياسية كبيرة 

ال  اآلنلكنه الجيش ليس مستقًال عن هذا النظام وهو ابن هذا النظام و هذه الطبقة الحاكمة 
حل مشكلة لبنان ليست إن على كل حال  .وهذا أمر جيدومة قاخاصة ضد المدورًا سلبيًا  يؤدي

نظام هناك . العالم يمر بحالة تحوالت كبرى .داخل لبنان، المنطقة كلها مأزومة والعالم كله مأزوم
حكم هذا العالم بقيادة الواليات المتحدة منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية وهو يتفكك  رأسمالي

 إيديولوجيةوبريطانيا تبنوا  أمريكاالمحافظون الجدد إلى السلطة في  أتى حينل مؤسساته كب
جوائز نوبل في غلب من نالوا وأ .أيضًا سقطت إلى حد بعيد اإليديولوجيةهذه . الجديدة الليبرالية

 ألسباب كلها كانت تعطى. ال تساوي شيئًا بالمطلق وهي، اإلقتصاد سقطت كل طروحاتهم
الواليات المتحدة متشبثة بنظامها الذي تستفيد منه إلى . سياسية وليست نتيجة دراسات عميقة

عجزت الدرجات، البنك الدولي، صندوق البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية، وهي لما  أقصى
عانى عن طريق المقاطعة والحصار و  أقصىعن معاقبة الدول بالعنف المسلح بدأت تمارس عنفًا 

أميركا اليوم  .في تحولمأزوم و العالم كله  اآلن. إيرانهذه المشكلة وخاصة من العديد من الدول 
ألنها ال الدفاع األميركية فقط  بموازنةعدد وهناك خفض  أدنىتريد تخفيض الجيش إلى  نهاإتقول 

طبعًا هناك عالم جديد  .أيضاً  أوروباليس ألنها ال تريد القتال وهذه مشكلة و تستطيع القتال 
والصراعات  .وفي هذه التحوالت هناك صراع بشكل مستمر .الناشئةالدول ويتمثل ب ينهض
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وبالصراع في سوريا  أوكرانياالصراع في بحر الصين الجنوبي مرتبط بالصراع في . مترابطة
حصل استقرار في بقية  إذاإال استقرار في لبنان  بحصولمل تأبالتالي ال يمكن أن ن .وفنزويال

 .دول المنطقة
المنطقة هو  اكلحييد لبنان عن مشت عنكل الكالم و المنطقة  نحن جزء عضوي من هذه

وضواحي  بيروت حولفية ذي ُبني منذ فترة المتصر الهذا النظام ، لكن لبنان يعاني مشكلة خيال
تنتج خدمات إلى داخل المشرق العربي وتستقبل  كانت هذه المنطقة. بيروت كمنطقة حرة فعالً 

إن لبنان هو ن يقال اكو . 1975ة واستمر هذا المركز حتى سن .مركز خدماتيكانت . فوائد مالية
المصارف اللبنانية و  .ن السوق اللبناني سوقًا للعرباك .هذا الدور المميزبسبب سويسرا الشرق 

ن أللي وهذا االزدهار انتهى عمليًا فعن هناك ازدهار كا .رفأ العربمالمرفأ و مصارف العرب 
تى االجتياح والحرب لتفاقم األزمة ومشكلة أوثقافي وتعليمي وتجاري و  لبنان فقد دوره كمركز مالي

لدور البائد وفشل فشًال ا االحريري وحاول أن يستعيد هذ أتىعندما  1993منذ  .النظام اللبناني
علينا أن . نا كثيرًا دون فائدةتاستعادة هذا الدور كلفمحاولة ن لبنان تغير والمحيط تغير و ألذريعًا 

المنطقة وال حل إال ضمن رؤيا لما يجري في ي يحدث في لبنان وف في ماجيًا نفكر استراتي
ليس هناك تصور واضح . آخرموضوع فلنحل مشكلة ما  آنياً  اآلنكيف نتفق  أما. المنطقة

 استراتيجيهالتكتيكات بعيدة عن رؤيا  تأتي وبالتالي لين في لبنانفاعلمستقبل المنطقة لدى ال
 .شيء شاملة ويمكن أن تضيع وال تصل إلى أي

 عصام نعمان . د  
 :لدّي ثالث مالحظات بشأن ثالث مسائل تشّكل جوهر الصراع في المنطقة

 واألغراضمتعدد الجوانب  أميركياً ، يواجه الوطن العربي في المرحلة الراهنة مخططًا أوالً 
 :أبرزها

المنهار لرعاية مصالح ) جامعة الدول العربية ( اإلقليمينظام بديل من النظام  إيجاد .1
 ."إسرائيل"وحماية أمن  األطلسيدول الغرب 

 .النووية واحتواؤها إيرانمواجهة  .2
عنها بطوق من  واالستعاضة" إسرائيل"المحيطة بـِ ) الدول(لكيانات تفكيك وحدة كل من ا .3

تكون غير قادرة على  ثنيةأو إقبلية أو مذهبية  أسسجمهوريات الموز القائمة على 
 .مواجهة الكيان الصهيوني 

الترسمل على الخطوات السابقة الذكر لتصفية قضية فلسطين من جهة والحؤول دون  .4
 .أخرىرق المتوسط من جهة منطقة شإلى عودة روسيا 
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التكفيري بعد اندالع انتفاضات ما يسمى الربيع  لتيارصعود حركات اإلسالم السياسي وا .5
 .العربي

 واألمنيةالصهيوني ومتأثر بمفاعيله السياسية  –األميركيبالمخطط   ، لبنان مستهدفثانياً 
 :إلى أدىالذي  األمر واالقتصادية

مع ما يرافق ذلك من تصدع الوحدة الوطنية واستشراء تفكيك النظام السياسي وانهياره  .1
الطائفية والمذهبية على نحٍو لم تبَق معه مؤسسة لبنانية مشتركة إّال الجيش والعملة 

 ).المصرف المركزي(
 14و 8(السياسي الراهن  االصطفافوجود نوع من التكافؤ بين القوتين الرئيسيتين في  .2

 .االجتماعية االقتصادية األزمةتورية وتفاقم شل المؤسسات الدسإلى  أدىما ) آذار
بروز حزب اهللا والمقاومة كأقوى جماعة سياسية وعسكرية بين القوى المتصارعة رغم  .3

التحدي  أخرىومن جهة  ،مواجهة الكيان الصهيوني من جهة أعباءتحمله منفردًا 
الذي  األمر لهاباستغالمبريالية التي تقوم ألالسورية والقوى ا باألزمةالطارىء المتمثل 

 واالقتصاديحّد من قدرة الحزب على لعب دور مؤثر في عملية اإلصالح السياسي 
 .واالجتماعي

حكومة : وجود استحقاقات دستورية وسياسية ال بد من مواجهتها والوفاء بمتطلباتها .4
، ووضع قانون أيار 25وطنية جامعة ومتوازنة، انتخاب رئيس جمهورية جديد قبل 

 .يكفل انتخاب مجلس نواب ذي طابع تأسيسي انتخاب جديد
فعل في ألالعوامل المحلية اأو بقى العامل ي ه التحديات والكوابح والمعطِّالترغم كل هذ .5

الخارجية التي تتدخل عادًة في تشكيل العهود  األطرافهذه اآلونة بسبب انحسار نفوذ 
 .السياسية اللبنانية

آذار وحلفائها وتلك الملتزمة القضية الوطنية  8، اتجاه القوى الوطنية داخل قوى ثالثاً 
 :جل الوفاء بمتطلبات استحقاقين رئيسينأالعمل من إلى العاملة  األحزابواالجتماعية من خارج 

الصهيوني وال سيما في ساحات سوريا ولبنان والعراق التي  األميركي، مواجهة المخطط األول
 .باتت، واقعًا وفعًال، ساحة واحدة

نظام التمثيل النسبي ولبنان كله دائرة  أساساجتراح قانون ديمقراطي لإلنتخابات على الثاني، 
تأسيس لبنان وطنًا  إعادةضمان انتخاب مجلس نواب تأسيسي ُيسهم في أجل انتخابية واحدة من 

 .ودولة
 األستاذ محمود حيدر
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 فعالً  تؤول أينوٕالى  لجاءت وكيف تعم أينمن  اآلنعرفنا الظاهرة التكفيرية أتصور أننا إذا 
القرار  أمامجوانب مهمة  وٕاضاءةمهمة كبيرة على مستوى التنظير لهذه المرحلة  أنجزناكون ن

الناظم ألن أكثر  اليومحتى اليوم، ربما انكشف  تأسيسهلبنان ظاهرة جيوستراتيجية منذ . السياسي
 األساسيهو السبب  هذاقد تصّدع، لناظم السوري ا وأعني 1975التاريخي لهذا البلد منذ 

  .اليوم نعيشهافظاعة هذه الصورة التي ل
ماذا  .بلفتة بسيطة جدًا جاءت من الخارجوالرد  األخذمن  أشهر ةالحكومة بعد عشر  تشكلت

الرؤية  إلى إميل أناثالث رؤى  قّدمها المركز نجد أن هناكعدنا للورقة التي  إذا ؟يمكن أن نفعل
وهي التي يعمل بها كل السياسيين ومراكز القوى في لبنان والتي األولى وهي الرؤية الواقعية 

نظرنا إلى  وٕاذا. أزمة مفتوحةأننا أمام هي و تشكل حقيقة المعادلة اإلقليمية والدولية في لبنان 
مطلوبية هي التي  األكثرواقعية ال  األكثر؟ الرؤية .أزمتناأزمات الخارج المفتوحة تهون علينا 

حالة اضطراب وال رؤية ي ن فو الفاعل حتىالكل مضطرب فيها  ،ةاجتياحي لةإننا نمر بمرحتقول 
تتكيف واضحة وهي ، إستراتيجيةواضحة لديهم، حتى أميركا تعيش حالة اضطراب ليست لديها 

  .ظ موازين القوى وتعمل على أساسهامع كل التحوالت وتلح
 يحمد ملّ أ. د

 يتأثر، دائمًا كان لبنان اإلقليمهذا في اإلقليمي، دون فهم موقع لبنان  كن فهم ما يجريمال ي
. يفرض وٕاقليملبنان ينفعل  اآلنتتغير المعادلة لكن منذ االستقالل حتى  اآلنأكثر منه فاعل ربما 

بالنسبة لشؤون  األخيرةيتدخل دائمًا ويقول كلمته  اإلقليمتوترات ونزاعات وكان دائمًا في لبنان 
البعيد مثل التركي  اإلقليم. المكون العربي فيه كان حاضراً حيث تغيرت مالمحه  اإلقليم .اللبنانيين
في  ون العربي هو األساسون العربي، بمعركة ايزنهاور كان المكِّ كان بعيدًا مقابل المكِّ  واإليراني
 .المعادلة
هذا  عمدةأدت ، كااألوسع اإلقليمالمباشر أو  اإلقليمسواء  إقليميةحالة سيولة  أمامنحن  اآلن

تركيا تدخل اآلن مسارًا ال نعرف إلى أين  ؟سوريا أين ؟العراق أين ؟مصر أينالبيت تنهار، 
منفصل ماذا  السودان اآلنالسودان على فقره كان يرسل قواتًا بحرب تشرين وٕالى لبنان، يؤدي، 

 .أبالغفاعًال لكن لن  أصبحوبروز المقاومة  اإلقليمضعف  أماميجري في ليبيا؟ لبنان المنفصل 
صراع ال يمكن التحكم فيه أو نزاع  أمامنحن  اإلقليم مستوى هذه السيولة على أمامنه أاعتقد 

 إيران اإلقليمعلى مستوى  بالتأكيد .بانتظار تشكل وضع إقليمي جديد وهذا سيحتاج إلى الوقت
 .حضورًا وفاعلية وأكثر أقوى

 األستاذ نصري الصايغ
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 في مرحلة من عدم اليقين أنالكن  مأزومشخص مهزوم أو كُأقرأ ن ال أأن ال ُيساء فهمي و  أود
 واألفكارحولي وتحتي وكثرة العواصف والدماء وقد فقدت الصلة بالعقائد  األرضإلرتجاج 

هذه المرحلة في السؤال األول كيف يمكن  سألتزملذلك . واألحداثوصرت وثيق الصلة بالوقائع 
ووحدة الدولة وضمان دوران عجلة المؤسسات  األمنلحفاظ على الحد الممكن من المضطربة ا

  .جسيمة أخطاءمع احتمال وقوع 
 وأنهامصطنعة  تأن يعترف الفرقاء اللبنانيون بأن انقساماتهم شرعية وليس :االقتراح هو التالي

هو انقسام ف .جديداً  وهذا االنقسام ليس. رض الواقع بالتمام والكمالأجديرة بأن تكون ممثلة في 
شعبية  مرجعيةباالنقسام قائم أيضًا على  المتبادلهذا االعتراف  .ماٍض وحاضر له مستقبل أيضاً 

الثاني  رماأل. الطائفية فلنعترف بذلك الشعبيةكل فريق له قاعدته و  .ليس مصنعًا في الخارجو 
عملوا اتفاق الطائف . لم ينجحال أنه إسام لتنظيم االنق اً وطني اً هناك ميثاقوأن القبول بهذا االنقسام 

على قاعدة  وٕانمالتنظيم االنقسام ولم ينجح فلنتواضع وننظم هذا االنقسام ليس على قاعدة التوحيد 
معروفة  أصبحتهذا االنقسام  وأسباب .االنقسام القول بالتمديد والهدف من كل ذلك هو إدارة
 ماإالمجتمعات هي ي االنقسامات ف. من خارجها وهي من طبيعة هذه البالد وليست مفروضة

أن تكون ديكتاتورية  ماإالسياسية لهذه المجتمعات  واإلدارةأو طائفية  ثنيةإانقسامات مذهبية أو 
المجتمع في وحدة قويمة أو وحدة وطنية أو تكون نظامًا تصل فيما بعد إلى مرحلة صهر 

 .أو التقاسم المشترك ونحن فشلنا في االثنين ديمقراطيًا قائمًا على ما ُيسمى العيش المشترك
ت محاصصات ولذلك نحن في هذا أنشأالطائفية  واألنظمةوحدة  تنشئلم  االستبدادية األنظمة

 .القاع من االنقسام
صياغة ميثاق  باإلمكانن اك إذا ،يقتضي ذلك بلوغ حالة من التهدئة بين اللبنانيين أو الهدنة

 وبأدواتهاالقتالية  بأدواتهاالمنطقة ي القوى الحالية المتصارعة ف. بلدسلمية لهذا ال إلدارةمذهبي 
والدينية تدفعنا الن نتحضر نحن كلبنانيين للمحاصصة السلمية عندما يحين  والفكريةالمذهبية 

مناطق نفوذ للقوى  سم من حيث كونهاقتتنقسم في الداخل وتُ  .موعد تقسيم المنطقة واقتسامها
في مجتمعات  ي فريقألن يتاح لو  .التي تشتغل حاليًا في نهج االنقسام والتقسيم اإلقليمية والدولية

 .فريق ينتصر فريق علىبينما في السياسة  آخر، وطائفيًا أن ينتصر على فريق ثنياً إمنقسمة 
 المنطقة بقواها الفعلية مستحيل أن ينتصر. بالمذاهب ال نلك آخرنتصر فريق على يبالعقائد قد 

يمكن أن تكون الخسائر  إنما. أو مذهب على مذهب أو طائفة على طائفة آخرلى واحد ع فيها
الفاعلة على مستوى القتال ليست على  األدواتأن صورة المنطقة هي التقسيم طالما . متفاوتة

. أقاليمستة  ،اليمني سوف يكون معمماً  النموذج .مستوى حوار األفكار بل على مستوى القتال
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 منمن هنا نجد أن المطروح لهذه المنطقة أن نكون شيء . كانتونات وحصصنحن موجود لدينا 
 .النموذج السلمي لهذا االنقسام

يلتزمون به  اً ديني اً ميثاق يضعوارجال الدين في لبنان أن  إقناعهل يمكن : هناك شرطان
في  سهففليضع كل منا ن ؟الدين بوجهه الحقيقي الروحي بإظهارتبنونه في محاربة التكفير، وي

ميثاق بين رجال الدين في لبنان  وضع ُعمل على إذالذلك  .ولننظر ماذا يقول اآلخرالمعسكر 
ينعكس و ن ننظم انقسامنا بطريقة حضارية، أعلى اللبنانيين و  اآلالمنستطيع أن نوفر الكثير من 

 .السم والقتل في لبنان أدواتحد أذلك على اإلعالم 
 صعب أبيفارس  األستاذ  

يعيشه لبنان  اً وهي أن ثمة استحقاق أساسية لةمسأكانت الجلسة مفيدة أكثر لو ركزت على 
 مأزومةوهناك عالقات  مأزومةهناك دولة . المحيطي بغض النظر عما يحدث في الخارج فاليوم 
يوجد طرف أساسي  .دخلنا بمرحلة حكومة جديدة مرحلة إدارة أزمةو إلى حد بعيد  األطرافبين 

مة إلى رؤية لكيفية إدارة هذه األز  وهم يحتاجونحزب اهللا والقوى الحليفة له هو في لبنان 
لصراعات إلى ا داعي للذهابمن لم يكن هناك  .اإلطارهذا في والتعاطي مع المرحلة المقبلة 

عليها ولكن الخالف  قد نوافقهناك  والدوليةنظرتنا للتناقضات اإلقليمية  .اإلقليمية والدولية
هل  أم ال؟ لإلصالح إمكانيةالتعاطي مع الملفات الداخلية هل هناك يتمحور حول كيفية 

 .؟صالحلإلالمطلوب انقالب شامل 
للتعاطي مع  ندةأجيكون لديها  من الضروري أنمعه القوى المتحالفة و عتقد أن حزب اهللا أ

هناك أزمات . الحسبانمصالح الناس في  أخذتأن  األجندةهذه  وأساسالمرحلة المقبلة في لبنان 
االنتحاريين فاقمت األوضاع أكثر  ظاهرةعد بوالوضع المستجد  متتفاقاقتصادية  وأزمات اجتماعية

ة العربية صراع طويل صراعنا مع االمبريالية والرجعيتحتاج إلى . سواء في الضاحية أو غيرها
المعركة وفي هذا الصراع يجب أن نحصن هذه نستمر في  ولكيالمدى القريب ي حسم فيولن 

 .وضعنا الداخلي
لم نستطع في المرحلة السابقة الخروج من الزوايا التي زجنا فيها الفريق االخر، بما فيها من 

أخرى نحن محقون فيها أكثر  أماكنالسجال الوطني نحو  لنأخذقضايا خالفية تفصيلية، لكن 
 .لبلدافي  اإلصالحاتق بعض يوبالتالي يمكن تحق

 محمد طي. د
ال أن  ،أن ما يجب القيام به يجب أن يتم على أساس المدى القصير والمتوسط والبعيد أرى

اقتصرنا على المدى القريب فقد نفاجأ بالخطة متوسطة  إذا ألنناحد هذه المديات، أعلى يقتصر 
 .المدى وتضيع المجهودات هدراً 
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قد تتناقض  وٕاال األبعدكما أن العمل قصير أو متوسط المدى يجب أن يتم في ضوء الخطة 
من  :"ع"علي  اإلمام فقد قالالمحاوالت أو نسير في حالة عمى سياسي قد ال تؤدي إلى نتيجة، 

 .هدفه إال بعداً  عن يزدادغير طريق ال  علىسار 
 وبأساليب ةأن معالجته يجب أن تتم بنفس الطريق فرأييفي ما يخص موضوع التكفيريين  أما

على استقطاب كل الذين  ملنة، وذلك بالتصدي المسلح إضافة إلى حملة سياسية مركزة تعممتزا
 .فهفو وص إيديولوجيتهالذي سيطال كل من ال ينتمي إلى  اإلرهابيمكن أن يكونوا من ضحايا 

عمق الدين من كل الطوائف وبشكل م ماءعلى أن يترافق ذلك مع عملية كبرى يقوم بها عل
التي يمارسها التكفيريون من أجل غسل  وٕاغرائهم إغوائهمبل وتقطع سُ  لشبابر اومكثف تنوّ 

 .إلى مشاريعهم وكسبهم أدمغتهم
 ألسبابن هذا األمر ال يمكن التهرب منه وذلك أ أعتقدتعلق بالدخول إلى سوريا، يفيما  أخيراً 

  :منها
ديمغرافي،  بين لبنان وسوريا رسمت على أساس جغرافي ال على أساسالحدود  سمتعندما رُ 

 وفي اآلونة ،ومعيانل زيتا وبلوزا وايبش ثد من اللبنانيين في قرى داخل سوريا ماعدفبقيت أ
دون أي  واغتصابل وخطف تيوميًا لالعتداءات من ق يتعرضون ىهذه القر  أبناءراح  األخيرة

 .إلنقاذهمب التدخل وجاست ما اللبنانيةتام للدولة حماية وفي غياب 
ما ن المسلحين السوريين يفسحون في المجال للعدو الصهيوني بأن يتمدد داخل سوريا، إ .1

 .ببه من كل جان يؤدي إلى تطويق المقاومة
حدود بين الدول وهم يتحركون بكل حرية بين لبنان وسوريا  بأين التكفيريين ال يعترفون إ .2

 .ونبعد خطرهم لم نتصد لهم إذاوبيوتنا  ائنايأحيوميًا بين سيكونون  موالعراق وه
 

 الكلمة الختامية
 فضل اهللا السيد عبد الحليمرئيس المركز 

 .زلنا ضمن انقسام واضح بالرؤية مان هناك عصف أفكار ُيبنى عليه ونحن القد ك
يغلب  اللبنانية وهناك من واألزمةاللبناني  الشأنإلى  بالنظرب العناصر المحلية هناك من يغلِّ 

بعين  أخذهاحتى داخل األزمات هناك عناصر محلية ينبغي  .واإلستراتيجيةالعناصر الخارجية 
بلبنان وحده، خاصة بالمنطقة وليس  إستراتيجيةنستطيع وضع تكتيكات دون ال لكن  ،االعتبار

غير أن تصوراتهم اإلستراتيجية  الذين هم خارج اللعبة إماو ، المنطقةوهي التي تحكم مستقبل 
 .أصالً ال يملكون تصورات  أنهم واضحة بالنسبة لهم كونها مرتبطة بغيرهم أو
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هو ليس فضحة ودقيقة ابطريقة و المنطقة اليوم في ، ال بد من تعريف الصراع الثانياألمر 
صول إلى للو  إمكانيةهناك  لكانتن هذا هو الصراع اكفلو ، فقط صراع مذاهب وطوائف واثنيات

كانت  اً ومذهبي اً ن الصراع طائفيالتجربة اللبنانية مثاًال، كلما كمن ا ولنأخذ .سريعة تسويات
 الصعوباتعمقًا زادت  وأكثرالصراع له عالقة بمشاريع أكبر  نكلما كاو التسويات سهلة، 

نطقة على أن تعرف مصالحها مثنيات في الإلاعتادت المذاهب والقد  .للوصول إلى تسوية
ع االيوم هو صر ما يجري لكن . اآلخرينمصالحها هي ومصالح  ،العميقة وان تتعاطى معها

لن نستطيع الوصول إلى نظام عربي إقليمي جديد و  .اريع ُتزج فيه الطوائف وُتزج فيه المذاهبشم
مستقبل المنطقة في رسم  اآلخر علىمشروع من هذين المشروعين كتبت األفضلية ل إذاإال 

  .وجهتهاوتقرير 


