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  ةـدمـقم

        
لقد كانت المسألة األساسية التي تسيطر على منطقة الشرق األوسط طوال عقود      

 هإذ شكل هذا الصراع مركز ثقل تدور حول. وتسوغها هي الصراع العربي اإلسرائيلي
المنطقة، وأثر بشكل أساسي في السياسة المحلية العربية وكذلك في العالقات العربية 

  .حدد السياسة اإلجمالية والروابط والصالت الدولية للمنطقةواإلقليمية، و
اإلسرائيلي -غير أن هذا األمر تغير في الفترة األخيرة، إذ لم يبق الصراع العربي

ومن بين أهم األزمات أو . نه ال يزال أساسياالوحيد الذي يطبع المنطقة، رغم أ الصراع
انية، فلبنان يعاني على غرار دول الشرق النزاعات التي تعرفها المنطقة هي األزمة اللبن

  .األوسط عديد األزمات التي تهدد كيانه وأمنه باستمرار
ومع ذلك فإن لبنان له ما يميزه سواء في عالقاته التعاونية أو الصراعية، إذ يمثل تاريخ 

وتعد أعوام الحرب . قبل االستقالل وبعده تلبنان مسرحا للحروب األهلية والنزاعا
  .في لبنان ةأطول النزاعات الداخلي 1989حتى  1975من عام  المستمرة

إذ يرد التوجه األول الحرب في لبنان . ولقد كان هناك توجهين حول أسباب هذه الحرب
إلى أسباب داخلية تتمثل أساسا في الطبيعة المذهبية والطائفية للنظام والمجتمع اللبنانيين، 

رض نان لم تكن إال حرب اآلخرين على أي لبف حين يعتبر التوجه الثاني أن الحربفي 
  .لبنان، فأسباب الحرب هي خارجية باألساس

ومع مرور الوقت أصبح من الصعب حصر أسباب الحرب األهلية اللبنانية بما هو داخلي 
سباب الداخلية والخارجية قد تشابكت فيما بينها واختلطت ذلك أن األ. فقط أو خارجي فقط

  .ثنين عالقة سببية في االتجاهين معاحتى نشأت فيما بين اال
ئف بتوقيع اتفاق الطا -عاما 15التي أدت إلى استنزاف البالد طوال –وانتهت هذه الحرب 

الذي سعى إلى إرساء أسس نظام سياسي جديد مع التأكيد على إزالة الطبيعة المذهبية 
غير مكتمل  ومع ذلك، بقي لبنان بعد الحرب مشروعا. للسياسة والمجتمع اللبنانيين

  .لترسيخ الدولة، كما حافظت كل من سوريا وإسرائيل على وجودهما العسكري في لبنان
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  :الموضوعالتعريف ب/1
وبالنظر إلى لبنان . يندرج موضوع هذه الدراسة ضمن مواضيع تحليل النزاعات الدولية

لكتب كنموذج للنزاعات الدولية، نشير إلى أن الموضوع قد أشارت إليه العديد من ا
والدراسات العلمية السابقة التي سعت إلى تحديد األسباب الكامنة وراء تفجير األزمة 

اللبنانية، بيد أن جل الدراسات التي اهتمت بدراسة الموضوع تقف عند المالمح الكبرى 
لهذه األزمة، أو تتخصص في تحليل جزئية معينة كدور الطائفية في األزمة اللبنانية أو 

  .في لبنان، أو تدرسه كتوجه محدد كالنزاع اللبناني اإلسرائيليالدور السوري 
لهذا فموضوع دراستنا يحاول الوقوف عند أهم محددات األزمة اللبنانية في فترة ما بعد 

الطائف مع التركيز على أهم المتغيرات الداخلية والتحوالت الدولية التي أثرت في الوضع 
دراسة فقط بتحديد أسباب األزمة اللبنانية الداخلية وال تكتفي ال. اللبناني بشكل أو بآخر

  .  والخارجية، وإنما تتجاوز ذلك لتدرس أهم محاوالت حل هذه األزمة
  

 :وأسباب اختيارهالموضوع  أهمية /2
. تنبع من خالل قيمة الدراسة في حد ذاتهـا الموضوع الذي نحن بصدد دراسته  إن أهمية

ن حيث إلقاء الضوء على دور المحددات الداخلية ومن خالل أهمية الموضوع النظرية، م
  .والخارجية في تحليل وحل النزاعات الدولية

اري لموضو  بناءو  وء ض األزمة اللبنانية على ع ا على األھمیة التي یتمتع بھا الموضوع وقع اختی
  :الرجوع إلى اعتبارات ذاتیة و أخرى موضوعیة، بوالخارجية رات البیئة الداخلیةمتغی

  / أ  
موضوع األزمة اللبنانية هو موضوع الساعة، ويحمل من المستجدات ما يجعله ميدانا  -

  .خصبا للدراسة والبحث عن األسباب وتقصي القضايا األساسية في تحليله
يتين النظرية والفكرية وعدم البحث عن األسباب أو عدم معالجة هذا الموضوع من الناح -

في األزمة اللبنانية باتجاه التعقيد أو الحل باألسلوب العلمي القائم على العوامل المؤثرة 
إضافة إلى اكتفاء الدراسات أو البحوث المتعلقة بلبنان بالتركيز على واحد . التحليل والنقد

لذا . من العوامل الداخلية كالطائفية أو الخارجية كالعدوان اإلسرائيلي أو التدخل السوري
دور في األزمة اللبنانية  وامل الداخلية والخارجية التي لهامعا لكل العكان هذا البحث جا

  .بشكل أو بآخر
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  :األسباب الذاتية/ ب
رغبتي الخاصة في دراسة النزاعات الدولية، ولبنان يعتبر النموذج األفضل لذلك إذ مر 

هلية لعام الحرب األ(لبنان قبل االستقالل وبعده بمراحل نزاعية كثيرة منها الحروب األهلية
ومنها النزاع مع إسرائيل في إطار الصراع العربي ) 1975والحرب األهلية لعام  1958

إسرائيلي نتيجة احتالل إسرائيل -اإلسرائيلي في أول األمر ليتحول إلى نزاع لبناني
خاصة –الطائف ل اتفاق وبما أن هناك دراسات كافية لألزمة اللبنانية قب. للجنوب اللبناني

 عالفترة التي تلت انتهاء الحرب األهلية والتوقيفقد ركزت اهتمامي على  -هليةالحرب األ
  .على اتفاق الطائف

  
  :الصعوبات/ 3

لقد واجهتنا في دراستنا هذه صعوبات جمة نبعت من أن التعدد الذي يميز التركيبة 
 . بنانالمجتمعية والسياسية اللبنانية قد انعكس على تعدد الدراسات والبحوث المتعلقة بل

فقلما وجدنا دراسة موضوعية تحلل أسباب األزمة اللبنانية بمنأى عن التوجهات الطائفية 
إضافة إلى العامل الزمني حيث أننا نعيش في خضم األحداث وصلب . والسياسية

  .التطورات الميدانية التي تحد من قدرتنا التحليلية والنقدية في آن معا
  
  :إشكالية الموضوع/ 4

يكشف أو يقدم لنا صورة عن التحوالت  1989ألوضاع السياسية للبنان ما بعد إن تحليل ا
أو التغيرات في إطار التعديالت التي جاء بها اتفاق الطائف، الذي أنهى حالة الحرب التي 

ومع ذلك فإنه لم تحدث تغيرات . سنة وكان من نتائجها التدمير والقتل والتهجير 15دامت 
ي، فلم يكن إقرار وثيقة الوفاق الوطني التي تضمنت التعديالت جوهرية في الوضع اللبنان

الدستورية التي كرسها الطائف نهاية مرحلة، بل بداية مرحلة بالغة التعقيد والحساسية 
  .الداخلية

  :وعلى هذا األساس تكون إشكالية بحثنا على النحو التالي
راجعة إلى فشل وثيقة الوفاق الوطني  ) 1989ما بعد (هل األزمة اللبنانية في هذه الفترة 

في تغيير الوضع الذي كان قائما من قبل وتكريس  -أو ما عرف باتفاق الطائف- 
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أم أنها راجعة إلى أسباب خارجية ممثلة في تدخل عدة أطراف . إصالحات عميقة
  .ألزمة اللبنانية في الداخل أو الخارج؟هل تكمن ا: خارجية ؟ أو بتعبير آخر

  :وتتفرع عن هذه اإلشكالية عدة تساؤالت هي
ما هي جذور األزمة اللبنانية لما بعد اتفاق الطائف وما هي مصادرها الداخلية  -

  .والخارجية؟
  .كيف عملت التدخالت األجنبية على توسيع دائرة األزمة اللبنانية؟ -
  .مل الداخلية والخارجية في األزمة اللبنانية؟ما مدى االرتباط بين العوا -
كيف أثرت مختلف األطراف الداخلية والخارجية على الوضع اللبناني باتجاه التأزم أو  -

  .الحل
  :فرضيات الدراسة

مجموعة من الفرضيات كإجابات أوليـة يـتم التأكـد منهـا      إن اإلجابة عن اإلشكالية تتطلب
  : واختبارها من خالل التحليل وهي

األزمة اللبنانية هي داخلية محضة ناتجة عن االنقسامات الداخلية والنظام القائم على  -1
  .أساس طائفي

  .األزمة اللبنانية هي نتاج االختراقات والتدخالت الخارجية -2
  .األزمة اللبنانية هي عبارة عن تقاطع بين مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية -3
   
  :حدود الدراسة/ 5
ولما كان . ركز دراستنا على أهم العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في األزمة اللبنانيةتت

من الصعب علينا اإللمام بجميع تلك العوامل فقد تم التركيز على أهمها، كما تم التركيز 
تركيزا في الوضع اللبناني، ففيما يتعلق بالقوى  األكثرفقط على القوى اإلقليمية والدولية 

ليمية ركزت الدراسة على سوريا، إيران وإسرائيل على اعتبار أنها تشترك في أن لها اإلق
المباشر في األزمة اللبنانية من  تأثيرهامؤيدين كما لها معارضين داخل لبنان، زيادة عن 

   أطرافغير المباشر وذلك بدعم  التأثيرخالل تواجدها عسكريا في لبنان، أو من خالل 
ا بالنسبة للقوى الدولية فقد تم التركيز على الواليات المتحدة األمريكية أم. داخلية لبنانية

  .باعتبارها القوة العظمى ونظرا لألهمية التي يحتلها لبنان في اإلستراتيجية األمريكية
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فيما يتعلق بمحاوالت حل هذه  -وبما أن األزمة اللبنانية ليست أزمة واحدة، فقد تم التركيز
وعلى النزاع ) 2007أزمة الرئاسة ( السياسية الداخلية اللبنانيةعلى األزمة  -األزمة
  .اإلسرائيلي-اللبناني

  
  :المقاربة المنهجية/ 6

اتبعنا في دراستنا مقاربة منهجية مركبة تستند إلى مجموعة من المناهج، استدعتها طبيعة 
  :الموضوع وهذه المناهج هي

ل الداخلية والخارجية ومدى تأثيرها حيث سنركز على إبراز دور العوام: المنهج الوصفي
على األزمة اللبنانية أو في دفع الوضع اللبناني باتجاه التأزم أو الحل، لنعرض بعد ذلك 

  .أهم الحلول المقدمة إلنهاء األزمة اللبنانية
وذلك في الحديث عن بعض . الذي يميز أغلب الدراساتوهو المنهج : المنهج التاريخي

ان، وهي كما تحددها الدراسة بفترة ما بعد اتفاق الطائف، مع المراحل من تاريخ لبن
الرجوع في بعض األحيان إلى المراحل السابقة من تاريخ لبنان وخاصة في فترة ما بعد 

  .االستقالل
حيث أننا رجعنا إلى فترات زمنية سابقة في محاولة منا لمقارنتها مع : المنهج المقارن

إبراز أهم األسباب الداخلية والخارجية المؤثرة في وذلك من خالل . الفترة المدروسة
األزمة اللبنانية ومقارنتها باألسباب التي أدت إلى حدوث األزمات في لبنان في الفترة 

  .1989-1975السابقة التفاق الطائف، مع التركيز على أسباب الحرب األهلية اللبنانية 
حدد من خالل جزئيات الدراسة باإلضافة إلى بعض المناهج األخرى التي قد تظهر وتت

  .وعناصرها
  
  :الدراسةخطة  /7

لتغطية هذا الموضوع بما يؤدي إلى اإلجابة على اإلشكالية والتساؤالت المطروحة 
  :والفرضيات الموضوعة، سيتم تناول الدراسة وفقا للبناء المنهجي التالي

تضمن كل جزء وي. تتكون الدراسة من جزأين رئيسيين، األول نظري والثاني تطبيقي
  .منهما فصلين
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إذ . يتضمن مسحا لظاهرتي النزاع وحل النزاع في العالقات الدولية فاإلطار النظري
وذلك ألن موضوعنا هذا . إلى اإلطار المفهوماتي والنظري للنزاع الفصل األوليتطرق 

حتى يتطلب تحديد المفاهيم بداية بالنزاع، األزمة، الحرب والتوتر وتبيان الفرق بينها، 
  .نستطيع وضع الدراسة في إطارها الصحيح

مع التركيز في هذا الفصل على تبيان أو تحديد أهم العوامل الداخلية والخارجية الخارجية 
التطرق إلى أهم النظريات المفسرة للنزاع بداية بالنظريات و. التي تؤثر في مسار نزاع ما

) -نظرية إحباط العدوان -الجتماعينظرية التعلم ا-نظرية فطرة العدوان(الجزئية للنزاع 
  ).البنائية -الليبرالية - الواقعية(وصوال إلى النظريات الكلية للنزاع 

وبعد تعريف النزاع وتحديد أسبابه أو العوامل المؤثرة فيه وتفسير حدوثه من خالل 
ليركز على عملية حل النزاعات،  الفصل الثانييأتي . مجموعة معتبرة من النظريات

لفرق بين عملية حل النزاع والعمليات األخرى التي تستهدف إنهاء النزاع كإدارة فيشرح ا
ليعرض في مقام ثانٍ أهم الوسائل السلمية . النزاعات وإدارة األزمات وتسوية النزاعات

ثم يشرح في مقام . المتبعة في حل النزاعات الدولية؛ السياسية والدبلوماسية والقانونية
نظرية االحتياجات (لنظرية التي عالجت مسألة حل النزاعات الدولية أخير أهم المقاربات ا

  ).نظرية النزاع االجتماعي المتأصل -اإلنسانية
باتجاه التأزم  يفيعرض أهم العوامل المؤثرة في الوضع اللبنان الجزء الثاني التطبيقيأما 

  .أو الحل
 لمؤثرة في األزمة اللبنانيةشرحا وتحديدا ألهم العوامل الداخلية ا األول الفصلإذ يتضمن 

وهي الموقع الجغرافي والتركيبة السكانية، العوامل السياسية  لما بعد اتفاق الطائف
ثم تحديد العوامل الخارجية مع تبيان دور القوى اإلقليمية والدولية التي لها . واالقتصادية

ئيل، الواليات ، إسرانوهي سوريا، إيرا دور في األزمة اللبنانية في الفترة المدروسة
  .المتحدة األمريكية

فيتضمن أهم المحاوالت الداخلية الرسمية وغير الرسمية لحل األزمة  الثاني لالفصأما 
الجامعة العربية، هيأة األمم (الدول والمنظمات الدولية مساعي اللبنانية، ثم يعرض 

  .لحل األزمة اللبنانية) المتحدة
  


