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   لبنان بعد سوريا..سوريا بعد لبنان
  

  International Crisis Group 12 April 2005 التقرير التاسع والثالثون موعة األزمات الدولية
 

ل اغتيال رئيس الوزراء اللبناين األسبق رفيق احلريري ذروة سلسلة من األحداث اليت شكّ
 تغيريات جذرية لن تنحصر مبستقبل لبنان، بل ستتعداه إىل سوريا واملنطقة  بداياتمحلت معها
 أو الدولية حبكمة، اللبنانيةاء  اآلن تعاملت مجيع األطراف الالعبة على الساحة سوىت وح،بأكملها
 آفاق االنسحاب السوري الكامل من لبنان، وإجراء انتخابات حرة فيه أقرب من أي وقت وبدت

مضى، ولكن تبقى خماطر اندالع العنف من جديد حمتملة جداً، إذ ليس من املستبعد أن يقوم النظام 
 مباشر أو عرب حلفائه السوري الذي أصبح يشعر بأن وجوده على احملك بردة فعل عنيفة سواء بشكل

 اليت تشعر بأن - يف لبنان وغريه من دول املنطقة، كما أنه من احملتمل أن تقوم الواليات املتحدة
 بعمل ما قد يثري ردة فعل عنيفة من سوريا، -أهدافها األوسع يف املنطقة أصبحت ممكنة التحقيق

طبقة السياسية اللبنانية اليت تعيش حالة باإلضافة إىل أن حزب اهللا والفصائل الفلسطينية املسلحة، وال
 مما ميهد الطريق النتشار الفوضى على ،من التشظي الكبري قد متنح مجيعها فرصاً للتدخل اخلارجي

سيكون بالتأكيد له تأثريات على املنطقة برمتها، فما قد حيدث يف لبنان سيكون إن . الساحة اللبنانية
 عملية السالم اإلسرائيلية  علىتأثريهينعكس احملتمل أن من سوريا وحزب اهللا، وله تأثري على 

ولكن التعامل مع هذه القضايا قبل النظر يف القضية . العراق أيضاًإىل الفلسطينية، ولرمبا امتدت تأثرياته 
  . اللبنانية هو الطريق األكيد إىل التعامل معها كلها بشكل خاطئ

 عملية اغتياله زادت الضغط على سوريا،  وراء اغتيال احلريري، فإنكانت الدوافعمهما 
الواليات املتحدة : ومجعت أطرافاً العبة على الساحة كانت يوماً ما متفرقة ولكل منها أهدافه

األمريكية اليت كانت تعطي األولوية إلاء الدعم السوري حلزب اهللا والفصائل الفلسطينية املسلحة 
اماً يف لبنان، واليت كانت ال تزال تعلق آماالً على الرئيس وللمتمردين العراقيني؛ وفرنسا األكثر اهتم

وألن نفوذ احلريري . السوري؛ والناشطون على الساحة السياسية اللبنانية الذين قلما اتفقوا على شيء
ولو بشكل أسهم يتخطى لبنان بكثري، حيث أقام جسور عالقات مع معظم دول العامل، فإن مقتله 

االنسحاب السوري : وم سوريا على جمموعة من حمددة من املطالبمؤقت يف تسريع اتفاق خص
العسكري واملخابرايت الكامل من لبنان، معرفة احلقيقة يف ما خيص اغتيال احلريري، وإجراء انتخابات 

  . حرة
اموعة الدولية لألزمات بأن جتنب األزمة بني الواليات أرتأت ، ١٩٩٤ويف بداية عام 
 أن يغري الطرفان من مقاربتهما، وأن توضح الواليات املتحدة األمريكية ما املتحدة وسوريا يقتضي

ولكن . الذي تريده من سوريا، فيما توضح سوريا ما الذي تريده باملقابل، حني تغري من سياستها

 ٢



 مثاراً، فالنظام البعثي ى ومناقشة مطالب سوريا قد أعطالظاهر أن سياسة الضغط ورفض االستماع
ن أي وقت مضى، وعلى حافة خسارة مكاسب إقليمية أساسية، وهناك تساؤالت تربز معزول أكثر م

دراة األمريكية ترى أن الوقت حول مدى قدرته على الصمود وهو على هذه احلال، ولذلك فإن اإل
  . ليس وقت كالم بل وقت ضغط وحشر للنظام السوري يف الزاوية

وال بقية اتمع الدويل ميكن أن يتحمل نتائج  فإنه ال الواليات املتحدة األمريكية ،ومع ذلك
 أصبح  لبنانرحيل سوريا عنإنّ . االختالف على توقعام لتصرفات الالعبني اللبنانيني والسوريني

أمراً مؤكداً، ولكن ماذا بعد رحيلها؟ السيناريوهات كثرية، ولكن بعضها مستبعد حدوثه، والبعض 
من وجهة النظر السورية فإن احلماس الذي .  تبقى موجودةاآلخر مبالغ فيه، ولكن مكونات العنف

أبدته الواليات املتحدة فجأة حول السيادة اللبنانية ليس إال أداة لزعزعة استقرار سوريا متهيداً لتنفيذ 
مشروع الواليات املتحدة يف املنطقة، ومن وجهة نظر حزب اهللا فإن انسحاب سوريا ليس سوى 

وما تصبو إليه إسرائيل من  أمور ختطط هلا الواليات املتحدة األمريكية، الفصل األول مما سيلي من
نزع سالحه، والغالب أن حزب اهللا سيقاوم هذه السيناريوهات ولكن ليس بالضرورة عرب استخدام 

بالنسبة للطبقة السياسية املتشظية يف لبنان سواء املموالية أو املعارضة لسوريا، فإن االنسحاب . القوة
 سيعيد فتح ملفات أغلقت أو سكت عنها بعد إنتهاء احلرب األهلية، ابتداء بالعالقات السوري

كل هذه العوامل تغري . الطائفية وتوزيع السلطة وليس انتهاء مبوضوع حزب اهللا والوجود الفلسطيين
لى د أن يكون مسرحاً حلروب اآلخرين عبالسالح، تعومليء الدوليني باستغالهلا، ففي بلد الالعبني 

أرضه، وعلى مشارف إعادة النظر بتوزيع السلطة واملوارد فيه، فإن كل وسائل ودوافع عودة العنف 
واإلغراءات بالنسبة للواليات املتحدة لكي تستغل الوضع لتحقيق أهداف أوسع يف املنطقة . موجودة

نسحاب كبرية ومفهومة، ولكنها خطرية، وخاصة على اللبنانيني، ولذلك جيب تفريق قضايا اال
السوري من لبنان وما يتعلق بسيادته واستقالله وحريته، وإجراء حتقيق دويل حول اغتيال احلريري، 

من   يتطلّبولذلك فإن الوضع احلايل. عن غريها من األهداف اليت قد تعيق التوصل إىل هذه االمور
ه الظروف، ويتطلب الواليات املتحدة األمريكية أن تتحكم بشهيتها لتحقيق أهداف أوسع يف مثل هذ

من املعارضة أن حتافظ على اعتداهلا، كما يتطلب من سوريا أن تتجنب استخدام سياسة األرض 
  . احملروقة

 جمموعة األزمات الدولية جمموعة من التوصيات إىل الفرقاء الالعبني على توقد وجه
  :إىل اخذها بعني االعتبارالساحة ودعتهم 

  : نانية مبن فيها املعارضة وحزب اهللاتوصيات إىل القوى السياسية اللب
  : أرضية مشتركة تشتمل على ما يلي من خطوات فورية متعاقبةتبين  -١

  . تأليف حكومة مؤقتة مهمتها تنظيم االنتخابات  - أ

 ٣



 ١٩٦٠إقرار قانون انتخايب على أساس القضاء وتقسيم بريوت وفقاً لقانون عام   - ب
قبل موعد االنتخابات إلرسال مراقبني االنتخايب، وتوجيه دعوة رمسية للمجتمع الدولية 

 . مبدة كافية
نتخابات النيابية إىل إمجاع على حل الوصول من خالل احلوار يف مرحلة ما بعد اال  - ت

، مبا يف ذلك ١٥٥٩القضايا العالقة وتطبيق ما مل يتم تطبيقه من اتفاق الطائف والقرار 
موضوع حزب اهللا، وأخذ خماوف سوريا بعني االعتبار خالل بلورة شكل السياسات 

اليت سوف تولبنان على سوريا بع جتاه إسرائيل، والتأكيد على العالقات الوثيقة بني ت
أساس االحترام املتبادل لسيادة الدولتني، واإلمجاع على أن اتفاق الطائف يشكل 

   . األرضية ألي اتفاقات سياسية مستقبلية
االتفاق على وجوب حماكمة أي شخص يثبت حمققو األمم املتحدة مسؤوليته عن اغتيال   - ث

  . احملاكمةني دوليني حبضور جلسات ب والسماح ملراق،الرئيس رفيق احلريري
  . ية عن العمل حىت تظهر نتيجة التحقيقاتاتتوقيف رؤساء األجهزة األمنية واالستخبار  - ج
  . ٢٠٠٥إمتام انسحاب سوري عسكري واستخبارايت كامل مع اية شهر أبريل   - ح

٢- جرى بعد إجراء االنتخابات احلرة وتشكيل احلكومة حول والنقاشات الواسعة اليت جيب أن ت
 جيب أن ترتكز على املبادئ الثالثة ١٥٥٩طبق من اتفاق الطائف والقرار  يكيفية تطبيق ما مل

  : التالية
احترام اخلط األزرق الذي يفصل بني لبنان وإسرائيل وفقاً لقرارات األمم املتحدة، والتزام   - أ

  . لبنان بعدم القيام باعتداءات على أهداف إسرائيلية حىت يف مزارع شبعا
  . حلدود اللبنانية اإلسرائيليةنشر اجليش اللبناين على ا  - ب
حتويل اجلناح العسكري حلزب اهللا تدرجيياً إىل وحدة خاصة يف اجليش اللبناين خاضعة   - ت

التزامه بقرارات احلكومة املتوافق عليها يف ما يتعلق إلمرته، واالتفاق مع حزب اهللا على 
سليمها للحكومة بإعادة نشر صوارخيه على بعد ثالثني كيلومتراً من احلدود متهيداً لت

  . اللبنانية
نزع سالح حزب اهللا بشكل كامل يف إطار التقدم حنو اتفاقات سالم بني لبنان   - ث

 . وإسرائيل، ولبنان وسوريا
  

  : توصيات إىل اإلدارة األمريكية
 وإجراء انتخابات حرة، يف الكواليس على دعم عملية انتقال سلمي يف مؤسسات الدولة العمل -٣

  .  على ما ذكرناه من خطوات أعالهةاألطراف اللبنانيإذا مت االتفاق بني 

 ٤



التأكيد على ضرورة عدم تدخل إسرائيل سواء كان التدخل بالقول أو بالفعل، وبالتحديد إيقاف  -٤
  .٤٢٥االختراق غري املربر لألجواء واملياه اللبنانية، وفق ما جاء يف القرار الدويل 

والتوضيح على أن أي أحداث عنف تقع يف إعادة التشديد على أولوية االنسحاب السوري،  -٥
  . لبنان يثبت تورط سوريا فيها سوف تستدعي مزيداً من العقوبات على سوريا

إعادة التشديد على أن الوضع النهائي حلزب اهللا هو قضية جيب التوافق عليها لبنانياً، وعلى أن  -٦
حني يتم نزع سالحه  ،عدة ملعاملة احلزب على أنه حزب سياسي شرعيستالواليات املتحدة م

  . ويوقف كل أنشطته العنيفة
 حول )بعد انسحاا الكامل من لبنان وإجراء االنتخابات اللبنانية(إجراء مباحثات مع سوريا  -٧

الدعم الذي تقدمه سوريا للفصائل العسكرية واألمور اليت تثري قلق واشنطن مبا فيها العراق، 
 والبحث يف التصورات املتعلقة مبفاوضات السالم الفلسطينية، والعالقات السورية األمريكية،

  . السورية اإلسرائيلية
  

   :توصيات إىل االحتاد األورويب
استخدام نفوذ االحتاد األورويب االقتصادي من أجل الضغط على احلكومة اللبنانية وكتلة املواالة  -٨

  . إلجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة يف وقتها
قبني لبنانيني،  االنتخابات قبل وقت إجرائها، ومتويل جمموعات مراإرسال فريق ملراقبة مسار -٩

 . املشتبه بتورطهم باغتيال احلريريحملاكمة واالستعداد إلرسال مراقبني 
احملافظة على موقف االحتاد األورويب احلايل فيما يتعلق بعدم وضع حزب اهللا على الئحة  - ١٠

فيه يف حال تورط احلزب بأعمال إرهابية، وإجراء املنظمات اإلرهابية أمراً قابالً إلعادة النظر 
 . مباحثات مع احلزب لتشجيعه على االخنراط بشكل كامل يف العملية السياسية اللبنانية

تعليق املصادقة على اتفاقية الشراكة بني سوريا واالحتاد األورويب إىل حني حتقيق االنسحاب  - ١١
 . ية حرة ونزيهةالسوري الكامل من لبنان، وإجراء انتخابات لبنان

ين اللبناين بعد االنسحاب السوري من لبنان  ملعاجلة موضوع الد٣التحضري ملؤمتر باريس يف البدء  - ١٢
 . وتشكيل حكومة لبنانية جديدة

  
  : توصيات إىل احلكومة السورية

من لبنان مع الكامل تطبيق تعهدات احلكومة السورية باالنسحاب العسكري واالستخبارايت  - ١٣
، واالمتناع عن استبدال قواا ١٥٥٩، استجابة لقرار جملس األمن رقم ٢٠٠٥يل اية أبر

  . بوكالء هلا داخل لبنان

 ٥



سواء االبتعاد عن أي خطوات من شأا أن تزعزع االستقرار أو تعيد البالد إىل دائرة العنف،  - ١٤
 . ا بطريقة مقنعة بأيدي وكالء سوريا اللبنانيني املؤيدين هل أمكان ذلك بشكل مباشر

بلوماسية طبيعية مع لبنان، مبا يف ذلك تبادل السفارات يف كال العاصمتني، يإقامة عالقات د - ١٥
 . وإطالق سراح السجناء اللبنانيني

جعل كل املؤسسات االستخباراتية واألمنية السورية خاضعة للسيطرة املدنية، عرب إنشاء الس  - ١٦
 . املدين لألمن القومي

ية من مزارع شبعا من خالل حمادثات رمسية مع جملس األمن إيضاح موقف احلكومة السور - ١٧
 . الدويل بعد االنسحاب من لبنان وإجراء االنتخابات احلرة فيه

١٨ - دماً يف عملية اإلصالح السياسي الداخلي عرب رفع حالة الطوارئ، والترخيص ألحزاب  قُاملضي
 وطين لألحزاب السياسية املعارضة، وإصدار عفو عام عن املعتقلني السياسيني، وعقد مؤمتر

ت ونشطاء سياسيون ويتم خالله حبث موضوع الوفاق الوطين تشارك فيه شخصياأن تستطيع 
 .وإجراء انتخابات تعددية

 
  : توصيات إىل احلكومة اإلسرائيلية

التصرحيات يف هذا بدالء اإلدخل يف الشؤون الداخلية اللبنانية، حىت من خالل تجتنب ال - ١٩
 تنفيذ خروقات غري مربرة لألجواء واملياه اللبنانية وفق ما جاء يف قرار اخلصوص، والتوقف عن
 .٤٢٥جملس األمن الدويل رقم 

حبث إمكانية التوصل إىل ترتيبات بعد االنسحاب من لبنان، تعلن سوريا مبوجبها رمسياً أن  - ٢٠
 ويعيد مزارع شبعا هي أرض لبنانية، ويسلم حزب اهللا مبوجبها صوارخيه إىل اجليش اللبناين،

ما كانتشاره على بعد ثالثني كيلومتراً من احلدود، فيما ينتشر اجليش اللبناين على هذه احلدود، 
 .تنسحب إسرائيل من مزارع شبعا

 .اختبار نوايا سوريا فيما خيص عملية السالم - ٢١
 
  . جملس األمن الدويل واألمانة العامة لألمم املتحدةىل إتوصيات 

  .١٥٥٩قرار التركيز على موضوع تطبيق ال - ٢٢
 .  بالتحقيقات فيما خيص اغتيال احلريري والتأكيد على حماكمة الفاعلنيءالبد - ٢٣
عدم القيام ، و٤٢٥تذكري كل األطراف مبسؤوليام جتاه االلتزام باحترام اخلط األزرق والقرار  - ٢٤

 . بأي خرق بري أو جوي أو حبري
 . تحدة فيهتنظيم أنشطة األمم املتحدة يف لبنان، وحتديد دور األمم امل - ٢٥

 ٦


