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المصالحة واإلصالح والمناعة
السالم اإليجابي في لبنان
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العجز عن تحقيق السالم لّلبنانيين
ال بّد من اعتماد نهج مختلف تماًما بغية تحويل االستقرار الهش في لبنان إلى سالٍم دائم. 
فالتفّجر المتكّرر للعنف السياسّي منذ اّتفاق الطائف للسالم سنة 1989 ُيظهر أن النموذج 
اللبناني لتقاسم السلطة والنمو االقتصادي الليبرالي، ولو كان موضع ثناء كبير، لم يستطع 

في الحقيقة أن يوّفر نسبة عالية من السالم.

في الواقع، رّبما تكون األوضاع الراهنة للكثير من اللبنانيين أكثر خطورًة مّما كانت عليه 
قبل سنوات الحرب: فالدالئل االقتصادية ُتنذر بالسوء، وباتت هجرة اللبنانيين من أصحاب 
المؤّهالت أعلى حتى مما كانت عليه خالل الحرب، إضافًة إلى عدم معالجة مسألة انعدام 

التنمية الحاد في المناطق الطرفية كما يجب.

مع ذلك، ُسّجلت بعض اإلنجازات اإليجابية منذ نهاية الحرب، منها: إعادة إعمار وسط 
بيروت، ونمو إجمالّي الناتج المحلي، فضالً عن االنتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية، 

واستعادة قوى األمن الداخلي لمهامها األصلية أال وهي ضمان السالمة العامة اليومية. 
كما أّن استئناف الحوار الوطني قد جمع على طاولة واحدة القادة الطائفيين والسياسيين 
بغية النظر في التحّديات الهاّمة التي يواجهها األمن القومي اللبناني، مثل: موقع رئاسة 

الجمهورية، الحقيقة والعدالة بشأن االغتياالت السياسية، المناطق الحدودية المتناَزع عليها، 
وانتشار السالح خارج سيطرة الدولة – مع التركيز على تمكين هيئات األمن القومي وتبّني 

استراتيجية دفاعية وطنية.

بيد أّن "حصة السالم" تبقى إلى حّد كبير غير متوازنة. فقد مّيزت سياسات إعادة اإلعمار 
واإلصالح االقتصادي الليبرالي التي اعُتمدت بعد الحرب طبقة أصحاب الريادة، وشركاءهم 
السوريين، والنخبة المالية عن سواهم من الناس. كما ُصرف النظر عن المشاكل االجتماعية 
وُتركت مجموعات كثيرة مهّمشة. ومن جهتها، تخلّفت الدولة عن أداء مسؤولياتها في توفير 
الصحة والتعليم والنقل التي ال يمكن للمؤسسات الطائفية والمنّظمات الدولية غير الحكومية 

أن تعّوض عن تقصير الدولة فيها. وال يتأّتى عن الحوار الوطني أّي ما ُيذكر لتعزيز 
األهداف األمنية األنعم المرتبطة ببناء السالم؛ بل يتعّرض هذا الحوار لمعّوقات متكّررة 

لكونه حكًرا على نخبة حاكمة "تّتفق على عدم االّتفاق" مما يسّبب الجمود.

وَتظهر التحّديات في وجه السالم في لبنان على ثالثة مستويات – المستوى االجتماعي، 
والحكومي، واإلقليمي-الدولي - تتفاعل وتنعكس وتحتدم في ما بينها. إلى ذلك، تستدعي 
استجابات بناء السالم من أجل تعزيز المصالحة، واإلصالح، والمناعة الوطنية اهتماًما 

متوازًيا ومعالجًة استراتيجية ومتزامنة.

النظر في الماضي للتطّلع نحو المستقبل
ُتعتبر العالقات بين الجماعات اللبنانية عنصًرا رئيًسا في بناء سالم مستدام. ويشير رفض 

الحكومة النظر في الماضي إلى أهمية العديد من المبادرات المدنية اللبنانية التي أُطلقت 
لتنشيط الذاكرة وتشجيع المصالحة. وهذه داللة على اإلبداع والرغبة العامة في مواجهة 

اإلرث النفسي-االجتماعي الذي خلّفته الحرب؛ لكن في الوقت الحالّي تقتصر أبرز الجهود 
المدنية على مدينة بيروت. ولكي تكون هذه الجهود فّعالة، يجب أن تمتّد على نطاق أوسع 
خارج أوساط النخب الحضرية والفكرية بحيث تشمل المناطق الطرفية والقاعدة الشعبية.

إلى ذلك، فإّن برامج العائدين التي استهدفت المهّجرين خالل الحرب إّما لم ُتستكمل أو 
أّنها عززت التمييز االجتماعي والسياسي، بما أّنها تجاهلت وبشتى السبل العادات المحلية 

والمقاربات المشتركة للمصالحة المبنّية على االعتراف بالخطأ والتسامح، أو كانت جماعية 
عوض أن تكون فردية. وتّم علًنا إقصاء الضحايا عن المفاوضات حول سياسة عودة 

المهّجرين في الوقت الذي ُرهنت فيه بعض عمليات الترميم بموافقة المتلّقين على "اّتفاقيات 
المصالحة" الرسمية.

ومن جهته، غالًبا ما يرتدي تدريس التاريخ اللبناني طابًعا طائفًيا بما أّن الكثير من المدارس 
اللبنانية طائفية، مما يؤّجج االنقسامات بين أطياف المجتمع ويغّذي االرتياب. وباءت 

محاوالت الحكومة وضع كتاب تاريخ موّحد بعد الحرب بالفشل. ففي مجتمٍع منقسٍم مثل 
المجتمع اللبناني، ينبغي االعتراف بالتنّوع عبر سرد روايات مختلفة – ال بل متناقضة – 
لألحداث الماضية. ومن غير الضرورّي أن تكون اآلراء البديلة متعارضة، لكن بإمكانها 
أن ُتفضي إلى حوار يعترف بوجود اآلَخر ويحّث على االستجابة. وقد يشّكل هذا الخطوة 

األولى التي يخطوها المجتمع اللبناني نحو الحوار، والتذّكر، والمصالحة.

تّم حل الميليشيات، ونزع سالحها، وإعادة دمجها في المجتمع بطريقة تدريجية وانتقائية – 
 وحزب هللا خير مثال على ذلك. غير أّن شرائح كبيرة من المجتمع تبقى مسلّحًة، 

بما فيها أجيال ما بعد الحرب. ولقد أّدت سياسات الدمج في الواقع إلى تسليح السياسة بما 
أّن الميليشيات ُضّمت إلى المؤسسات الوطنية الحزبية، في الغالب على يد زعماء الحرب 

السابقين الذين تحّولوا إلى رجال سياسة. وبالرغم من إعادة تنظيم القوات المسلّحة اللبنانية، 
إالّ أّن التوترات الطائفية واألولويات السياسية المتضاربة قد أضعفت دورها بشدة.

ر هشاشة السياسة اللبنانية؟ موقف الدولة ضعيف إزاء  كيف ُتفسَّ
المجتمع. كما أّنها دولة رخوة تسمح حدودها بنفاذ التأثيرات 

األجنبية"
Accord ماري-جويل زهار، مستشارة خاصة في مجلة

لم ُتترك الحرب األهلية "لعمل الذاكرة" الذي تحتاج إليه المصالحة 
الحقيقية. ولقد آلت المحاوالت التي شّجعتها الدولة لكتابة سرد 
تربوي للحرب إلى إعادة إنتاج أبرز االنشقاقات التي تمّيزت بها 

الحرب بحد ذاتها"
Accord أحمد بيضون، مساهم في مجلة

إن فقدان الذاكرة الجماعي في لبنان الناجم جزئًيا عن قانون العفو 
العام لسنة 1991 قد رعته النخبة السياسية التي أّدت دوًرا خالل 

الحرب األهلية ورفضت النقاشات العامة التي يمكن أن توّرطها"
Accord صان هوغبول، مستشار خاص في مجلة

"

"

"



يتمّتع لبنان بتاريخ من التعبئة االجتماعية – يعود إلى ما قبل الحرب وأثناءها وبعدها. ولقد 
نجحت تعبئة القاعدة الشعبية في أواخر التسعينات حول الحقوق المشتركة في إحداث تأثير 

سياسّي. وتشير التظاهرات ضد الطائفية سنة 2011 في لبنان – بإلهام من الربيع العربي – 
 إلى االستياء الشعبي )بين صفوف الشباب بصورة خاصة( من الوضع السياسّي الراهن. 

بيد أّن قدرة تحالَفْي 8 و14 آذار )ماِرس( على َقْسم المتظاهرين واستمالتهم يكشف النقاب 
عن ضعف المجتمع المدني اللبناني وانقسامه. وبالتالي، فمن شأن تحّرك منّسق على نحو 

أفضل للمجتمع المدني أن يوّفر منبًرا أقوى للمناداة بالتغيير السياسي اإليجابّي.

تفعيل العقد االجتماعي
بهدف بناء السالم في لبنان، من الضروري إرساء عقد اجتماعّي هاّم يحمل اللبنانيين على 

الثقة بالدولة؛ إذ يحتاج المواطنون إلى اإليمان بأّن الدولة قادرة على ضمان وسوف تضمن 
)أقلّه جزئًيا( األمن، والحرية السياسية، والعدالة االجتماعية. ويعني هذا أّنهم سيعّولون 

بدرجة أقّل على الجماعات الطائفية والمذهبية داخل حدود لبنان أو خارجها.

كذلك، ُيعتبر اإلصالح السياسي الشامل ضرورًيا لتغيير الديمقراطية في لبنان الذي اكتشف 
كثيرون من مواطنيه أنها سطحية: مثل النكران المستمّر لحقوق اإلنسان، السّيما حقوق 
الالجئين الفلسطينيين والعّمال األجانب، باإلضافة إلى تجّذر عدم المساواة بين الجنسين. 

وغالًبا ما يفتقر النظام السياسّي الطائفي وعلى رأسه "التروْيكا" التنفيذية إلى الفعالية 
وبإمكانه حتى أن يكون باعثاً على الصراع.

أُْوقفت عجلة اإلصالحات السياسية بسبب غياب الحوافز أو أسس التقّدم. ويسود إجماع عام 
على أّن معادلة تقاسم النفوذ بين الطوائف التي نّص عليها اّتفاق الطائف ترّسخ التمثيل غير 
العادل من حيث السن، والجنس، والمناطق – وكذلك الطائفة. ويسهل على القادة اللبنانيين 
المحافظين الراغبين في حماية امتيازاتهم إعاقة اإلصالحات التي تهّدد بخض هذا التوازن 

الحّساس.

 وتجدر اإلشارة إلى وجود ثالثة مجاالت إصالح أساسية لبناء شرعية الدولة هي: 
الحد من التوّترات بسبب عدم المساواة االقتصادية واالجتماعية، وضمان نفاذ عادل وفاعل 

إلى الخدمات األساسية، والالمركزية السياسية الفاعلة من أجل إعادة الثقة في المؤسسات 
وتسهيل المشاركة السياسية األوسع.

أعطى التطبيق االنتقائي الّتفاق الطائف فكرًة خاطئًة عن جوهر 
األهداف التي ينادي بها. كما أّن التنفيذ العشوائّي والجزئّي 

لإلصالحات... قد أّدى حقيقًة إلى تفاقم التوّتر والمنافسة 
الطائفيين."

Accord كرم كرم، مستشار خاص في مجلة

ُحصرت أغلبية الفلسطينيين في لبنان ... في مخّيمات أو مستوطنات 
معزولة حيث يعتمدون جزئًيا على المساعدات اإلنسانية وغالًبا ما 

يعيشون في الفقر."
Accord ساري حنفي، كاتب في مجلة

يعاني لبنان انفصاًما دستورًيا. فالنظام السياسّي مع المحاصصة 
)الكوتا( المّتبعة في النظام االنتخابي والتعيينات الحكومية يتعارض 

والحق في المساواة السياسية والقانونية التي يكّرسها الدستور"
Accord فّواز طرابلسي، مساهم في مجلة

"

"

"

يقف ممثلو الطوائف الدينية بلبنان مع المحتجين خلف لوحة 
مكتوب عليها "ما إلنا إال بعضنا" ألنهم يشاركون في مظاهرة ضد 
إمكانية نشوب حرب أهلية جديدة خارج متحف بيروت الوطني في 
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رًدا على األحداث الدائرة في سوريا، يبدو أّن اللبنانيين قد أعربوا 
عن موقَفْين متناقضين: موقف يخشى التداعيات الخطيرة على 
االستقرار، وآخر يأمل بأن تتطّور األحداث بطرق تخدم مصالح 

محلية معّينة" 
 Accord نهال شالل، كاتبة في مجلة

"

يسمح التوّصل إلى استراتيجية منّسقة وتوافقية لإلصالح بأن يالحظ الناس التقّدم المحرز 
في العمل السياسي الفاعل. وال بّد من انتهاز فرص إقرار اإلصالحات وتنفيذها بأسرع 

وقت ممكن – كجزء من االنتخابات النيابية لسنة 2013 على سبيل المثال. وقد تتمّثل نقطة 
االنطالق باإلصالحات االنتخابية التي اقترحتها لجنة فؤاد بطرس وأعطى النواب موافقتهم 

المبدئية عليها في العام 2008.

إدارة البيئة اإلقليمية
تحّث نقاُط الضعف في قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على إدارة الصراع الداخلي، القادَة 

على االلتفات إلى الدول المجاورة طلًبا للحماية. وتصف الكتل السياسية والجماعات المذهبية 
التابعة لها الروابط الخارجية على أّنها ثابتة وغير قابلة للتفاوض، كما هي الحال بالنسبة 
إلى تحالف 8 آذار وارتباط حزب هللا بسوريا وإيران؛ أو معاداة تحالف 14 آذار لسوريا 

وتمّسكها بالغرب.

يطرح التواجد المتوازي لجيش وطنّي كبير الحجم إّنما ضعيف، وميليشيا حزب هللا صغيرة 
الحجم لكن شديدة التسلّح، تحدًيا في وجه سيادة لبنان، خصوًصا في وقت يشهد فيه تهديدات 

ألمنه القومي – بسبب االضطرابات اإلقليمية والمقاتلين اإلسالميين، فضالً عن المشاكل 
المستمّرة بسبب التدّخالت اإلسرائيلية غير المردوعة واإلمالءات السورية. ويبقى سالح 
حزب هللا مشكلة أساسية تشّل التغيير في لبنان اليوم. وال يمكن حّل هذا الوضع بطريقة 

أُحادية بحتة بل هو مرتبط  باالنفراج على الجبهة السورية-اإلسرائيلية والجبهة الفلسطينية-
اإلسرائيلية.

كما أّن الحدود البرية والبحرية اللبنانية ِجّد متنازع عليها بطرق مختلفة وسهلة االختراق، 
وبإمكانها أن تشّعل العنف السياسي. بالرغم من وجود قوات حفظ السالم التابعة األمم 

المّتحدة، أظهرت االشتباكات بين الجيش اللبناني وقوات الدفاع اإلسرائيلية في آب/أغسطس 
2010 إلى أّي مدى تبقى الحدود مع إسرائيل موضع خالف وغير مستقّرة. وفي الوقت 
عينه، توّفر حدود لبنان مع سوريا قناًة لعمليات نقل السالح غير الشرعية في االّتجاهين. 

وهناك أيًضا خطر أن يمتّد الصراع الداخلي السوري أكثر إلى المناطق الشمالية في لبنان – 
السّيما في أحياء طرابلس السنية والعلوية – وإلى أجزاء من مدينة بيروت.

مصير لبنان بين يديه. ويتحّمل القادة اللبنانيون مسؤولية األمن القومي؛ بيد اّنه يتعّين على 
الشركاء الخارجيين احترام سيادة لبنان وتنسيق تعامالتهم معه وتوفيقها. فمنذ العام 1975، 

نزع الشركاء الدوليون وجامعة الدول العربية إلى معاملة لبنان كدولة ضعيفة تعجز عن 
تقرير مستقبلها الخاص. وأصبح التحّدي األبرز المطروح أمام المجتمع الدولي التأكيد على 

أّن السياسة االستراتيجية اإلقليمية ال تتغلّب على القانون الدولي: يرى الكثير من اللبنانيين في 
عجز األمم المتحدة عن متابعة المطالب الصريحة الداعية إلى انسحاب إسرائيل من أراٍض 

تابعة للبنان )مثل شمال بلدة الغجر( ازدواجيًة في التعاطي.

النظر في نظام الصراع في لبنان 
يتغّذى "نظام" الصراع في لبنان من التفاعل المعّقد بين مستوَيْين )رسمي وغير رسمي(، 

وبيئَتْين )داخلية وخارجية(. ومّرة بعد مّرة، تنسف الحاالت األمنية الطارئة الداهمة المشاريَع 
طويلة المدى لبناء السالم. وال وجود للمصالحة واإلصالح وتقرير مصير الوطن بعزل 

بعضهم عن بعض، إّنما يجب معالجتهم سوًيا.

يشّكل حزب هللا خير دليل على التداخل بين ديناميات الصراع الداخلي والخارجي في لبنان، 
لناحية أسبابها وتأثيراتها، واختالف اآلراء بحسب الجمهور، والتشّوش الذي يثيره هذا في 

نفوس أولئك الذين يّدعون بناء السالم. وُينظر إلى حزب هللا بشكل عام على أّنه: قوة سياسية 
محلية شرعية ومدافع عن اللبنانيين الشيعة المهّمشين ينبغي العمل معه وتأييده؛ ومثال 

المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي وشراسة اإلسرائيليين؛ ومن الطالئع اإلقليميين األساسيين 
الضروريين لتحّرر العرب والمسلمين والفلسطينيين وتضامنهم. أو ُينظر إليه كوكيل للنظام 
الراديكالي في طهران ودمشق، ولذلك تجّرمه التشريعات األمريكية والبريطانية المناهضة 

لإلرهاب بوجه حق.

سعى التدّخل الدولي جاهًدا لتعزيز مصالح الشعب اللبنان ورفاهه. فالمحكمة الخاصة 
بلبنان التي أُنشئت للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005 
قد عملت وفًقا لألولويات الدولية بقدر ما تقّيدت بالحاجات والوقائع المحلية. وعجزت عن 

الفصل بين التحديات الداخلية والخارجية المحيطة باالغتيال، ولم تبذل الكثير في سبيل 
تعزيز السالم وسيادة القانون. عوضاً عن ذلك، تواجه هذه المحكمة خطر أن تتحّول إلى 

محور آخر النعدام االستقرار: فكلٌّ من تحالَفْي 8 و14 آذار يستخدم المحكمة الخاصة 
بلبنان كأداة لتقويض شرعية اآلخر في الحكم.

يدلّ االلتباس على الحدود اللبنانية مع كلٍّ من سوريا وإسرائيل 
ضت لالنتهاك، األمر الذي نجم عنه  على أّن سيادة لبنان لطالما تعّرّ
منازعات حدودية واشتباكات عنيفة – ليس آخرها حرب 2006"

Accord نزار قادر، مساهم في مجلة

"

بالنسبة إلى المجتمع الدولي، من األهّمية بمكان البقاء على اّتصال 
مع حزب هللا... فهو تنظيم عملّي جًدا ومتعّدد األوجه، وليس مجّرد 

ميليشيا أو قوة مسّلحة أو امتداد إيرانّي أو عميل سورّي. كما 
أّنه يمّثل شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني تشعر بأنها محرومة 

وتبحث عن مكانتها في النظام اللبناني"
Accord جوزيف باحوط، كاتب في مجلة

"



أُعّدت هذه النشرة بفضل الدعم المالي من آلية االستقرار )IfS( التابعة للمفّوضية 
األوروبية، وقسم التنمية الدولية في المملكة المتحدة )DFID(، والوزارة الملكية 

النرويجية للشؤون الخارجية، ووزارة الشؤون الخارجية الفدرالية 
 .)SIDA( السويسرية، والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي

صورة الغالف: يحمل المتظاهرون اللبنانيون صورة وجه ولد مفقود خالل احتجاج في بيروت 
 لطلب معلومات حول األشخاص المحبوبين، المفقودين منذ الحرب األهلية بالدولة، في 
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يرتكز موجز السياسة هذا إلى النتائج التي توّصلت إليها مجلة Accord في عددها 
رقم 24 بعنوان إعادة اإلدماج، اإلصالح والمناعة: السالم اإليجابّي في لبنان. 

 )Conciliation Resources( تتضّمن هذه النشرة الصادرة عن موارد الوفاق
أكثر من 30 دراسة حالة حول تجارب بناء السالم في لبنان. وُتعِرب موارد الوفاق 

)Conciliation Resources( عن خالص شكرها لكافة المساهمين الخبراء الذين 
جعلوا مشروع Accord ممكًنا.

إّن موارد الوفاق )Conciliation Resources( منّظمة مستقلة تعمل مع الشعوب 
التي تعيش حاالت نزاع من أجل وقف العنف وبناء السالم. تتوّفر كافة منشورات 

www.c-r.org/accord  :مجاناً على موقعنا اإللكتروني Accord

أولويات إحالل السالم في لبنان: اآلراء المتعارضة

 مقتطفات من مقابلتين أُجريتا مع اثنين من أبرز الشخصيات اللبنانية التابعة لتحالَفْي 
 8 و14 آذار على التوالي. ويمكن إيجاد النص الكامل للحديثين في العدد 24 من 

.Accord مجلة

علي فّياض، نائب من تحالف 8 آذار/كتلة حزب هللا:
"إّن عالقات حزب هللا مع إيران واإلخالص لوالية الفقيه هي جزء من عاداتنا الدينية، 
والثقافية، واالجتماعية، كما كّرسها الدستور. وهي ال تتعارض والتزامنا السياسي في 
العقد االجتماعي اللبناني. وترتبط عمليات المقاومة بالدفاع عن الشعب اللبناني. فهي 
ضرورةٌ وليست جزًءا من الهوية الطائفية ولكان أمكن تطويرها خارج إطار الطائفة 

الشيعية.

يدعو الدستور لبنان "الوطن النهائي"، لكّنه ال ينفي تطّور هوّيته. لقد بدأت هذه الهوية 
كمزيج من عناصر عربية ولبنانية، ومن الحرية والتعايش. وعلينا أن نضيف إلى هذا 

المقاومة واالنفتاح. فهذه الِقيم جميعها تستجيب إلى وضع لبنان الجيو-سياسي."

سمير فرنجية، عضو في األمانة العامة لتحالف 14 آذار ونائب سابق:
"تندرج اليوم مصالح الجماعات ضمن المصالح العامة في لبنان. غير أّن المجتمع 

المدني قد تطّور وبات يستحّق الدعم. وبتاريخ 14 آذار/مارس 2005، أي بعد مرور 
شهر على اغتيال رفيق الحريري، نزل الناس إلى الشارع بعفوية بأعداد فاقت توّقعات 
القادة السياسيين الذين دعوا إلى االحتجاجات. هذه هي القوة الشعبية التي شاركت فيها 

األحزاب كافًة التي ينبغي توجيه الدعوة إليها لبدء الحوار.

إّننا نشهد أفول حقبة من الزمن. لم يمتثل الربيع العربي للمشروع اإليراني لتمثيل 
العالم المسلم على الساحة العالمية. وعليه، سوف يضع كذلك حًدا لمشروع حزب هللا. 

كما وّجه الربيع العربي لكمة إلى إسرائيل إذ لم تعد تل أبيب تحتكر الديمقراطية في 
المنطقة. أّما في لبنان، فيجب التركيز على المسائل التي من شأنها أن تمّد الجسور 

بين الموالين للمشروع اإليرانّي والمعارضين له، على غرار الحمالت التي تهدف إلى 
االحتجاج على العنف، أو إلى دعم حماية البيئة، أو إلغاء الطائفية."

أُجرت المقابلتين للعدد 24 من مجلة Accord  الصحافية سكارليت حداد من صحيفة L’Orient-Le Jour  اللبنانية.

إلى ذلك، يتعّين على الشركاء الدوليين واإلقليميين دعم السيادة اللبنانية من خالل السعي 
بفعالية إلى التوّصل إلى حّل عادل للصراعين اإلسرائيلي-الفلسطيني واإلسرائيلي-السوري 

اللذين يؤّثران بعمق على السياسة في لبنان، وعبر مساعدة لبنان في بسط سلطته على 

أراضيه تماشًيا مع القانون الدولي. ويعني هذا مّما يعنيه العمل مع إسرائيل وسوريا على 
تسوية النزاعات العالقة على الحدود من خالل العمل الدبلوماسي المنّسق والمّتفق عليه 

وتوفير الدعم الفني في ترسيم الحدود.

ومن الضرورة اإلقرار بالواقع المعّقد لنظام الصراع في لبنان والتعامل معه. ويمكن 
لإلصالح السياسي المحلي والمصالحة الوطنية أن يشّكال دعامة مركزية لمناعة لبنان 

لمواجهة التحديات الخارجية. وبإمكان استراتيجيات االستجابة للصراعات التي تستطيع 
التأثير على نقاط القوة داخل النظام ودعم ملكية لبنان أن تساهم في الترويج للتغيير 

اإليجابي.

إّن اللبنانيين ليسوا ضحيًة هامدة لمصير العنف الذي يتقّرر خارج 
حدود بالده. أفراًدا ومجموعات، هم فاعلون مسؤولون يتمّتعون 

بالقدرة على رسم مالمح مستقبلهم"
 Accord إليزابيث بيكارد وألكسندر رامسبوتام، محّرران في مجلة

"



ال ُيعتبر لبنان مجتمًعا خارًجا من النزاع. يجب أن يشّكل منع النزاعات وبناء السالم 
محور السياسة الدولية تجاه لبنان. وال بّد من أن تنظر استجابات بناء السالم في كامل نظام 

الصراع في لبنان بشكٍل متزامن ومترابط، مع إيالء األولوية للمصالحة واإلصالح السياسي 
باعتبارهما من التدابير الفاعلة لتعزيز المناعة الوطنية في وجه التحّديات الداهمة أمام 

إحالل السالم – على الصعيدين الداخلي والخارجي.

 ُتعتبر المبادرات المدنية لمواجهة الماضي ضرورة ملّحة لتحقيق المصالحة الوطنية، 
 نظًرا للسياسات الرسمية حول "فقدان الذاكرة الذي تبّنته الدولة" خالل سنوات الحرب. 

ويتعّين على الشركاء الدوليين بالتالي أن يعملوا مع المجتمع المدني اللبناني للمساعدة على 
نشر مثل هذه المبادرات خارج نطاق بيروت لتشمل المجموعات الطرفية أو المهّمشة. 

وفي هذا اإلطار، عليهم أن يتعاونوا مع الهيئات التقليدية بقيادة األعيان لتيسير الوصول إلى 
المناطق الريفية أو أن يدعموا مبادرات تشارك ذكريات الحرب بين األجيال والطوائف.

ال بّد من مراجعة كيفية تدريس مادة التاريخ وتعديلها على المستوى الوطني. كثيرة هي 
المدارس الطائفية في لبنان. وال يكمن الحل في السعي إلى فرض سرد رسمّي للحرب. 

وعلى ضوء ذلك، يجدر بالشركاء الدوليين العمل مع وزارة التعليم من أجل استئناف الجهود 
الرامية إلى تطوير منهج وطنّي أكثر اّتساقاً يمكنه أن يقّدم وجهات نظر مختلفة عن الحرب. 
فمن شأن هذا أن يشّجع على التفاهم بين الجماعات ويساعد على تهدئة المواقف المناهضة 

لـ"اآلَخر".

يتعّين على كبار رجال الدين اللبنانيين، كلٌّ بحسب طائفته – سّنة، و شيعة، ومسيحيين. 
إشراك الجهات المتطّرفة في الحوار. يجدر بالقادة الروحيين والعلمانيين والجماعات الدينية 

المختلفة التعاون مًعا إلقامة نقاش مسؤول حول الِقَيم االجتماعية األساسية: اإلنسانية، 
واألخالقية، والروحية. وبإمكان المؤسسات التربوية الرئيسة أن تضطلع بدوٍر أقوى في 

تشجيع الثقافة الوطنية بين الطوائف.

يمكن للتحّركات بين الطوائف ضمن المجتمع المدني اللبناني أن تشّكل نقاط الدخول إلى 
عملية بناء السالم، السّيما تلك المتعلّقة بالتحديات المشتركة مثل وضع المرأة، ومشاركة 
الشباب في الحياة السياسية، وحقوق المعّوقين، والمسائل البيئية. وعلى الشركاء الدوليين 

أن يبحثوا عن سبل لدعم التعبئة المدنية من أجل إحداث تغييٍر سلمّي وبّناء في لبنان – على 
غرار التظاهرات ضد الطائفية في بيروت في العام 2011.

يعتبر اإلصالح السياسي أساًسا لتقّدم لبنان. ويمكن الستراتيجية منّسقة 
وتوافقية أن تساعد في كسر الجمود. ومن شأن مناقشة مقترحات إصالٍح 

محّددة باعتبارها "مجموعات" متوازنة تعود فيها الخسائر أرباًحا لمختلف 
الكتل السياسية وأصحاب المصالح أن تسّهل التقّدم: نذكر منها على سبيل 

المثال إنشاء مجلس شيوخ من المذاهب كاّفة التخاذ تدابير إلغاء الطائفية من 
البرلمان. ومن الضرورة بمكاٍن في هذا اإلطار تطبيق التوصيات األساسية التي 

رفعتها لجنة فؤاد بطرس.

تقّدم الالمركزية إطاًرا شامالً لإلصالح، يسمح بإعادة تحديد العالقات بين المركز 
واألطراف وإعادة النظر في المسائل الجوهرية ذات الصلة بالتمثيل، والمشاركة، 

والمساءلة، والتنمية المحلية، وأخيًرا النظام السياسي.

ال بّد للجهات الفاعلة اإلقليمية والدولية من أن تحافظ على الحوار مع كافة الجماعات 
اللبنانية. يرفض الشركاء الدوليون األساسيون الدخول في حوار مع حزب هللا مطلقين 
عليه صفة التنظيم اإلرهابي. يؤّدي حزب هللا أدواراً عّدة: فهو ميليشيا "مقاِومة" مسلّحة 
مرتبطة بسوريا وإيران في الوقت الذي يمّثل فيه أيًضا شريحة كبيرة إّنما محرومة من 

المجتمع اللبناني. ولن يمنح هذا الحوار حزب هللا أّي شرعيًة إالّ أّنه سيسّهل التقّدم في مسار 
المصالحة واإلصالح.

من الضرورة بمكاٍن تحييد المساحة السياسية للحوار في لبنان عن التأثيرات الخارجية. 
ففي الوقت الحالي، تعاني الجماعات واألحزاب اللبنانية الهشاشة السّيما إزاء التالعب 

والتعبئة السياسية والطائفية في ما خّص الصراع الذي تشهده سوريا.

ينبغي أن يشّدد الحوار الوطني بصورة أكبر على تعزيز مبدأ العدالة االجتماعية كعنصر 
أساسّي لتفعيل األمن والسيادة اللبنانيين. وباإلمكان الخروج من الحلقة المفرغة المستمّرة 
عبر جعل الحوار أكثر شموليًة، فيتخطى بذلك النخبة السياسية ليضّم المجتمع المدني أو 

البرلمان بشكله األوسع.
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