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اللبنانيون يلجأون إلى التسويات في األزمات
تفاهمات مشتركة نتيجة الربح والخسارة

يشهد لبنان مصالحات بني مكوناته السياسية والطائفية لقاء تحقيق جملة من املصالح، السيام عند حلول موجات من االخطار 
واالزمات. شكل اتفاق الطائف املحطة االبرز يف تسوية تم الركون اليها، وانتجت وثيقة الدستور القامئة. حصلت يف العقود 

الثالثة االخرية مصالحات عدة مل يعمر اكرثها نتيجة الرصاع عىل السلطة واالستفادة من لحظات املرحلة  

عقد  عىل  االستقالل  منذ  اللبنانيون  درج 
اكرث.  او  اثنني  مكونني  بني  سياسية  مصالحات 
محطة  من  اكرث  يف  املصالحات  هذه  ولدت 
متبادلة بهدف تخطي  تأمني مصالح  اجل  من 
يف  فرصة  اقتناص  من  االستفادة  او  مرحلة، 
دورات انتخابية، او عند وقوع ازمات وشعور 
اىل  فيضطرون  ما،  بتهديد  معنيني  اطراف 
تتم  الخيارات.  من  النوع  هذا  لسلوك  اللجوء 
املصالحات يف صفوف الطائفة الواحدة نتيجة 
القائم، يف حني ال يزال  رسيان منطق العشائر 
الربوع  يف  اليوم  حتى  ساريا  التقليد  هذا 

اللبنانية ويف اكرث من منطقة.
مثة تسويات حزبية ابرمتها اكرث من جهة، لكن 

البعض  استمر  فيام  الوقت  مع  تالىش  بعضها 
تحتاج  توقيت  يف  تحل  التسويات  هذه  االخر. 
مصالحها،  تحقيق  اجل  من  االطراف  هذه  اليه 
او نتيجة ضغوط شعبية من القواعد ال تستطيع 
القيادات تحمل اعبائها، وان كانت الكلمة االوىل 
عىل  املرات  من  الكثري  يف  القادر  للزعيم  تبقى 
ابان  جرت  يريد.  كام  الشعبية  االهواء  توجية 
طابع  اخذت  عدة  مصالحات  الحرب  اعوام 
وقع  عىل  تولد  كانت  حيث  آنية،  اتفاقيات 
اصوات املدافع وبفعل عوامل القوة عىل االرض. 
مل تقترص محطات الزعامء اللبنانيني عىل الداخل 
يف  الحدود،  خارج  ايضا  طبقوها  بل  فحسب، 
والعواصم.  املدن  من  وغريها  وجنيف  لوزان 

اىل  منها،  املنشودة  االهداف  تحقق  مل  انها  اال 
فسارت  الدولية  او  العربية  االرادة  تدخلت  ان 
العام  الطائف يف  اتفاق  املعنية يف قطار  القوى 
1989. بعد العام 2005 واستشهاد الرئيس رفيق 
بني  وتعاون  تفاهم  من  اكرث  حصل  الحريري، 
عدد  صمد  مؤثرة،  وسياسية  طائفية  مكونات 
منها فيام ذابت تسويات اخرى ومل تصمد طويال. 
االسالمي  للحوار  العريب  الفريق  رئيس  ييضء 
واستاذ  الحلبي  عباس  القايض  املسيحي   -
لـ"االمن  الدكتور ملحم شاوول  علم االجتامع 
اللبنانيني  بني  املصالحات  تجارب  عىل  العام" 
منذ االستقالل اىل اليوم، وتحديد اين اصابت 

واين اخفقت؟

الغالف
رضوان عقيل 

رئيس الفريق العريب للحوار االسالمي - املسيحي القايض عباس الحلبي.

الحلبي: بعد الطائف حصلت
تفاهمات وليس مصالحات

شاوول: ما حصل اتفاقات
بني االفرقاء وليس مصالحات

■ كيف تصف مفعول املصالحات الجارية بني 
االفرقاء يف لبنان؟

فرد  وقانون وكل  دولة حق  لبنان  كان  لو   □
النتهت  حقه  ويأخذ  القضاء  اىل  فيها  يلجأ 
افضل.  وضع  يف  وكنا  الحد  هذا  عند  االمور 
طبيعة  لسببني:  املصالحات  اىل  الناس  يتجه 
الرتكيبة السياسية - االجتامعية يف البلد التي 
القديم  التقليد  ما.  حد  اىل  عشائرية  تزال  ال 
وعمرها  الراية  عقد  يسمى  العربية  للعشائر 
مئات السنوات يف املنطقة وهو ليس وقفا عىل 
الدروز مثال. تعقد العشائر العربية يف البقاع 
املصالحات  فان  لذا  ايضا،  الصلحة  يف  الراية 
يف  الثاين  السبب  ويكمن  عنا.  غريبة  ليست 
العدالة البطيئة واملكلفة جدا يف لبنان، ويفضل 
الناس اذا خرسوا قتيال ان يحصلوا عىل فدية 
مالية يك ال يدفعوا هذا املبلغ اتعابا للمحامني. 

يف  السياسية  املصالحات  ترى  كيف   ■
او  اثنني  او  واحد  مكون  بني  سواء  لبنان، 

اكرث؟
قائم عىل مصالحات  التقليدي  املجتمع   □
البدوية  للبنى  تخضع  قدمية  وتقاليد 
مجتمعاتنا  اساس  وهي  والعشائرية، 
النزاعات  فتح  يتم   واملرشقية.  العربية 
عىل  متون  التي  والقيادات  الزعامء  بني 

ينبغي تطبيق العدالة 
االنتقالية وتنقية الذاكرة

يف لبنان. نتذكر انذاك اسطول الجيش االمرييك 
يف االوزاعي والرملة البيضاء.

■ ملاذا يلجأ االقطاب اىل اجراء املصالحات يف 
ما بينهم؟

□ ال تتعدى هذه االمور بينهم اطار املصالح 
السياسية التي تتفق وتفرتق وفقا ملا يحصل 
يف كل البلدان. يف مطلع السبعينات حصلت 
الحدود  واقفلت  الفلسطينيني،  مع  مشكالت 
مع السوريني يف العام 1973، ودخل العنرص 
الفلسطيني عىل الخط. مثة مصالحات حصلت 
امتيازات  عىل  حفاظا  مكونات  داخل  انذاك 
الحرب،  يف  الجهات.  بعض  بها  تتمتع  كانت 
حتى  املتاريس  وحلت  املصالحات  غابت 
الطائف  اتفاق  انشأ  الثامنينات حيث  اواخر 
ألن  وطنية  مبصالحة  يفعلها  مل  لكنه  تسوية، 

االشكال  هذه  كل  ان  اىل  االشارة،  من  بد 
الدولة  مفهوم  خارج  تتم  املصالحات  من 
اجتامع  كعامل  جهتي  من  انا  والقوانني. 
اقول  كسيايس،  وليس  وانرتوبولوجي 
مع  وانا  ايجابيات،  املصالحات  لهذه  نعم 
يف  العنف  متنع  او  تخفف  مامرسة  اي 
املجتمع. لكن ايجابياتها تكمن يف تخفيف 

بطابع  متتاز  عالقات  وسط  االحتقان 

■ ماذا عن املصالحات السياسية بعد االستقالل 
وكيف تقّيمها؟

□ جرت العادة ان تتم اكرث املصالحات بعد 
الن  الواحد،  املكون  داخل  خالفات  وقوع 
تكون  ان  طائفة  كل  يحفز  الطائفي  النظام 
وحدة متامسكة النها تعترب الطوائف االخرى 
وجه  يف  تقف  ولذلك  ولحقوقها  لها  تهديدا 
االخرين. عىل سبيل املثال، يف العام 1958 مل 
تحصل مصالحة بل جرت تسوية بني االفرقاء 
حيث  واقليمية،  محلية  مبشاركة  املعنيني 
النارص  عبد  والرئيس جامل  االمريكيون  اتفق 
من  الرئاسة  اىل  شهاب  فؤاد  الرئيس  واوصال 
مل  بحيث  التقليدية،  املارونية  املدرسة  خارج 
متت  الرشق.  اىل  او  الغرب  اىل  لبنان  يتوجه 
تسمية هذه الحالة بالحياد االيجايب، وااليادي 
الخارجية موجودة عندنا منذ سنوات طويلة 

التي  الجامعات  تلك  من  واسعة  جامعات 
يدعى  قدميا  تقليدا  مثة  ان  علام  متثلها، 
املصالحات. يف السابق كان الناس يطلقون 
النائب  الصلح مثل  اسم شيخ  البعض  عىل 
هذه  كانت  الخوري.  عيىس  قبالن  الراحل 
املصالحات تحصل بني العائالت والطوائف  
البيئة  داخل  ما  مشكالت  حصول  اثر  
الواحدة او بني منطقتني مختلفتني. هنا ال 

العدالة  بتطبيق  تستبع   ان  يجب  املصالحة 
حيث  لبنان  مشكلة  هي   هذه  االنتقالية. 
العدالة وال  تتأمن هذه  الجرح ومل  يلتحم  مل 
انذاك  العفو  قانون  اقرار  تم  الذاكرة.  تنقية 
اىل  اضافة  الحرب  من  الناتجة  الجرائم  عن 
الزعامء  واقدم  العديل.  املجلس  عىل  املحالة 
انفسهم  عن  عفو  اجراء  عىل  واالقطاب 
املفقودين  مثل  مفتوحة  امللفات  كل  وتركوا 
مصالحة  اجراء  ميكن  ال  هنا  من  واملعتقلني. 

كاملة اذا مل تختم هذه امللفات.

■ منذ بداية التسعينات ولبنان مير يف اكرث من 
محطة مصالحة؟

□ ما يحصل كان تفاهامت وليست مصالحات. 
املصالحة الحقيقة لن تتم  ابدا. خالفا لالعتقاد، 
مل يكن الطائف مصالحة بل تسوية يف السياسة 
املصالحات. عندما  يتوقف كرث عند هذه  ومل 
بعضهم  بني  اللبنانيون  اختلط  املدفع،  توقف 
البعض وعادوا اىل حياتهم الطبيعية. هذا االمر 
مل يكن كافيا حيث كان يجب تطبيق العدالة 
ملفات  كل  وختم  الذاكرة  وتنقية  االنتقالية 
الحرب. هل يعقل بعد 30 سنة مثال، جرجرة 

صندوق املهجرين اىل اليوم.

تحت  يزال  ال  الحرب  جمر  ان  ترى  هل   ■
الرماد؟

□ مع االسف نعم، ألن جملة عوامل  تدفعني 
اىل التفكري بذلك. ال يشء يدعو اىل االطمئنان 
ألن سياسة االفالت من العقاب تشجع الناس 

عىل اعادة التجربة. مثة مصالحات حصلت بني 
عدد من القوى السياسية، اضافة اىل عدد من 
املحاوالت بني افرقاء مل تنب عىل اساس مصالحة 

حقيقية بل عىل شكل صفقات سياسية.

■ اين لبنان من املصالحات والصفقات؟
لبنان وهو يف وضع  الله يف عون  كان   □
صعب حيث يتغري وجهه ومعدنه، لذلك 
كرجل  انا  كربى.  سياسات  يحتمل  ال  فهو 
السياسية  املجموعة  ان  اقول  حوار، 
منتجة  غري  هي  اجتمعت  مهام  الفاشلة 
عقيمة.  ستكون  اجتامعاتها  ألن  وفاشلة، 
اليأس،  اعرف  ال  انا  ذلك  من  الرغم  عىل 
االمل  تعطي  مقبلة  اجيال  عىل  واعّول 
الجهود  كل  يستحق  لبنان  املستقبل.  يف 
وصيغته  رسالته  عىل  والحفاظ  النقاذه 

الفريدة.



2425
عدد 82 - تموز 2020عدد 82 - تموز 2020

االدىن  بالحد  وتؤمن  تقليدي وعشائري، 
امور  وتقاسم  الجامعات  بني  التعايش  من 

مشرتكة، وانا معها.

■ لكن بعض املصالحات تتم بشكل قرسي 
السيام عىل طرف اصحاب الدم والضحايا؟

كانوا  تقليديا  كبرية.  مشكلة  هذه   □
يطبقون نظام الدية الذي ال يزال قامئا اىل 
وتسليم  واملحاكامت  القانون  بني  اليوم. 
عرب  القضية  حل  او  القضاء  اىل  املجرم 
الصلح  شيوخ  اىل  اللجوء  يتم  املؤسسات، 
التي تحصل  اما املصالحة  الفدية.  واعتامد 
عشائرية  تكون  ال  فهي  وآخر،  مكون  بني 
وفق الحال يف لبنان. اذا حصل خالف بني 
مكونني عىل نزاع عقاري يف احدى البلدات 
بل  فحسب،  حكم  صدور  عند  يحل  ال 

تحتاج القضية هنا اىل تدخل سيايس.

التي  السياسية  املصالحة  تعاين  كيف   ■
اىل  االستقالل  ايام  من  الزعامء  بني  تحصل 

اليوم؟
ال  ومعلومايت،  تجربتي  خالل  من   □
طابع  السياسية  املصالحات  هذه  متلك 
امثلة  ومثة  متقلبة،  تبقى  بل  الدميومة 
يختلفون  زعامء  نشاهد  لذلك  ذلك.  عىل 
ويتباعدون  يختلفون  ثم  ويتصالحون، 
ال  لبنان  يف  السياسة  نظام  ان  جديد.  من 
عىل  تسويات  ومثة  دامئة،  تحالفات  يؤّمن 
يف  كربى  واستحقاقات  محطات  مستوى 
ثم  عليها،  واالتفاق  توليفها  يجري  البلد 
اىل  ليعودوا  اصحابها  يتفرق  ان  يلبث  ما 
السابقة. بعد االستقالل والعقود  مواقفهم 
كان  بل  مصالحات،  تحصل  مل  تلته  التي 
ويتوجهون  تحالفات  يعقدون  االفرقاء 
كانت  النيابية.  االنتخابات  اىل  خاللها  من 
الكثري  تساهم يف حل  انتخابية  آلية  هناك 
حصول  من  الرغم  عىل  التوترات  من 
النظام  كان  الحرب  قبل  املشاكل.  بعض 
فيديراليات  عىل  يقوم  اللبناين  السيايس 
سلسلة  مثة  املناطق.  يف  وطوائفية  عائلية 
محسوبة  كانت  السياسية  العائالت  من 
عىل آل اده وعائالت اخرى محسوبة عىل 
طرحت  التي   االحزاب   ان  الدستوريني. 

نفسها عىل اساس تقديم مشاريع علامنية 
حاولت التأثري، لكنها فشلت. 

امام  العائالت  موقع  تراجع  هل   ■
االحزاب؟ 

ومل  العائالت  هذه  االحزاب  استوعبت   □
الكربى  للعائالت  تأثري  من  هناك  يعد 
عند  اقل  وبدرجة  املسلمني  عند  خصوصا 
من  عدد  يوجد  يزال  ال  حيث  املسيحيني 

السياسية. العائالت 

■ كيف تصف ما حصل بعد الطائف من 
خالل تالقي اكرث من فريق مع االخر بعد 

رشيط  طويل من النزاعات؟
بل  مصالحات  اسميه  ال  حصل  ما   □

اتفاقيات، والطائف كان اتفاقية كبرية. 

■ ملاذا يقدم اطراف هذه االتفاقيات عىل  
ام  لديهم  خوف  نتيجة  هل  بها،  القيام 

جراء تحقيق مصالح متبادلة؟
وطأة  تحت  االتفاقيات  هذه  كل  تحصل   □
توجد  الخوف،  تناول  قبل  املسائل.  هذه  كل 
هذه  مثل  لعقد  نفسها  تفرض  آنية  مصالح 
االتفاقيات من اجل ان يثبت كل طرف موقعه، 
اما  الخيار  اىل هذا  اىل مصالحه. يصل  اضافة 
املستقبل  يف  يصبح  ان  من  الخوف  نتيجة 
حصول  بسبب  او  حلفاء  دون  من  معزوال 
ضغوط من جراء اجواء خارجية. احيانا يكون 
الذي  الزعيم  عىل  ضاغط  شعبي  جو  هناك 
والبلد  الطائفي  مكونه  يف  العام  بالجو  يتأثر 
اىل  سيؤدي  السياسية  الحياة  تحديث  ايضا. 
النخب  وافقت  اذا  تدريجا.  املصالحات  زوال 
دولة  نحو  التوجه  من خالل  االمر،  هذا  عىل 
مدنية واحزاب مدنية وعلامنية ستزول حتام، 
ستبقى  االمر  هذا  تحقيق  عن  عجزنا  واذا 
هذه  اليوم.  عليه  نحن  ما  عىل  اوضاعنا 
عام،  شكل  يف  عافية  دليل  ليس  املصالحات 
ولها  استثنايئ  شكل  يف  رضورية  تبقى  لكنها 
تأثري سلبي عىل القضاء والقانون. يف الخالصة، 
ال بد من التوجه استثنائيا اىل تخفيف العنف 
والقتل والدمار، علام ان وجود الدولة املدنية 
النوع  هذا  انتهاء  اىل  يؤديان  فعال  وتطويرها 

من مامرسة املصالحات.

استاذ علم االجتامع الدكتور ملحم شاوول.

قبل الحرب كان 
نظامنا السياسي يقوم 
على فيديراليات عائلية 

وطوائفية
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