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األزمة اللبنانية وانزعاج الوسطاء

تصنيفها  ي��ج��ري  وبالتالي  ال���دول.  صعوبات 
 في 

ٍّ
في جداول تكشف حجم ما تعانيه من ترد

السياسية واألم��ن��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة  أوض��اع��ه��ا 
واملجتمعية عمومًا.

وف����ي ال��ت��ص��ن��ي��ف األم���ي���رك���ي، ي��ق��ع ل��ب��ن��ان ل��ع��ام 
2010، من بني نحو 200 دولة، في الدرجة ال�34. 
وهذه الدرجة تبدأ من الدول األكثر معاناة، إلى 
ال���دول األك��ث��ر م��ع��اف��اة. ول��ق��د ك��ان لبنان يشغل 
امل��وق��ع ال����19 ع��ام 2007. م��ا دفعه إل��ى ش��يء من 
التحّسن هو توقيع اتفاق الدوحة في أيار من 
عام 2008. هذا االتفاق كان عبارة عن تسوية، 
رئيس  انتخاب  من  التمّكن  إل��ى  تباعًا،  أفضت 
ج��دي��د ل��ل��ج��م��ه��وري��ة، وم���ن ث���ّم ت��أل��ي��ف حكومة 
جديدة، وإج��راء االنتخابات النيابية في شهر 
ان��ب��ث��ق��ت عنها  ال���ت���ي  ع����ام 2009،  م���ن  ح����زي����ران 

حكومة »الوحدة الوطنية« )!( الحالية.
 ت��س��وي��ة ال���دوح���ة قد 

ّ
ن���ت���ذّك���ر، م����ّرة ج���دي���دة، أن

حملت ف��ي االس���م وف��ي امل��ك��ان وف��ي الكثير من 
شروطها، بصمات الدور الخارجي. بكالم آخر، 
وه��ي وساطة   ����� الخارجية  ال��وس��اط��ة  أّدت  لقد 
تمليها في الجوهر جملة مصالح ال منظومة 
����� دورًا ح��اس��م��ًا في  ع��رب��ي��ة  أو ش��ه��ام��ة  أخ����الق 
املؤقت.  اللبناني  اتفاق »السالم«  إلى  التوّصل 
ي��وم��ه��ا اس��ت��ط��اع��ت ال��ق��ي��ادة ال��ق��ط��ري��ة أن تمّثل 
باملناسبة،  وه��ي  للتسوية.  القانونية  القابلة 
في نجاحها ذاك، قّدمت نموذجًا مغايرًا تمامًا 
للنموذج اللبناني. لقد استطاعت قطر، الدوحة 
ال��ص��غ��ي��رة ال��ت��ي ت��ت��واف��ر ل��ه��ا ق��ي��ادة متماسكة 
وم���ب���ادرة وذك��ي��ة، أن تفضح ك��ث��ي��رًا م��ن أش��ك��ال 
ال��خ��ل��ل ف���ي ال��ب��ن��ي��ان ال��ل��ب��ن��ان��ي. ك��م��ا فضحت 
وأك��ذوب��ة  الصيغة«  »ف��رادة  ب��� اللبناني  االّدع���اء 
العيش املشترك وتفّوق النظام السياسي الذي 
منع قيام دولة حصينة ووطن مستقر ومزدهر 

سعد اهلل مزرعاني *

مهما تكن النتائج التي سيفضي إليها النزاع 
الحالي بشأن املحكمة الدولية الخاصة بلبنان، 
فهذا النزاع سيتجّدد ال محالة، بشأن أمر آخر، 
 

ّ
أو سبب آخر، أو معضلة أخرى. بمعنى ثاٍن فإن

 للنزاع بشأن املحكمة الدولية 
ّ

التوّصل إلى حل
أو إل��ى تسوية ما لها، لن يكون خاتمة أح��زان 
لبنان واللبنانيني. إّنهما، أي النزاع والتسوية 
بشأنه، مجّرد محطة في صراع مفتوح تتعّقد 
فيتجّدد  نهاياته،  غالبًا  وتستعصي  مساراته 
دائمًا وعلى نحٍو أكثر حّدة واتساعًا. وال يندر 
أن ي��ت��خ��ذ ه����ذا ال���ص���راع ص��ي��غ��ة ع��ن��ف وت��ق��ات��ل 
واح���ت���راب أه��ل��ي��ني، وخ��ص��وص��ًا ح���ني ت��ت��داخ��ل 
وت��ت��ف��اع��ل األزم�����ات امل��ح��ل��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة، وه��ي 
غالبًا ما يقع لها هذا التداخل والتفاعل، على 

»ساحتنا«.
وت��ت��ّم��ة ه��ذا امل��س��ار ال���ذي ال ي��دع��و إل��ى أّي نوع 
م��ن أن���واع ال��ف��خ��ر، أّن���ه ح��ني ي��رس��و ال��ص��راع في 
وعلى  م���ا،  محّصلة  ع��ل��ى  محطاته  م��ن  محطة 
التدخل  ذل��ك بسبب  فإّنما يحصل  م��ا،  تسوية 
وال��وس��اط��ة ال��خ��ارج��ي��ني. أم���ا أط����راف ال��ص��راع، 
اللبنانيون، فيكّررون عجزهم عن تحقيق ذلك، 
وي��راك��م��ون ف��ي ه��ذا الحقل تجربة ج��دي��دة من 

الخيبة وانعدام املسؤولية.
وق���د ن��ج��م ع��ن ذل���ك واق����ع م���أس���اوي م��ن ان��ع��دام 
االس��ت��ق��رار، وم��ن ه��در ال��ط��اق��ات الوطنية، ومن 
العجز عن بناء دولة حصينة ومستقلة وسّيدة. 
ف اآلن   لبنان يصنَّ

ّ
وليس من قبيل الصدفة أن

ال��ذي  التعبير   ه���ذا 
ّ

ال��ف��اش��ل��ة«. إن ب��ني »ال�����دول 
الكاتب  ن��وام تشومسكي،  استحدثه عام 2006 
وامل���ف���ّك���ر ال���ت���ق���ّدم���ي األم���ي���رك���ي، ق���د ت���ح���ّول إل��ى 
توصيف  أساسها  على  يجري  معادلة  جوهر 

تتخّطى الشروط 
والمطالب اللبنانية كّل ما 

هو منطقي وعقالني 
ووطني، وتتكّشف عن رعونة 

وفئوية ال مثيل لهما

علي عوض العسيري )أرشيف(

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة »أخبار بيروت«

رئيس التحرير المؤسس 
جوزف سماحة

)2007-2006(

مستشار مجلس التحرير
انسي الحاج

التحرير  مجلس   ¶ الزين   حسان  التحرير  سكرتير   ¶ صاغية   خالد  التحرير  مدير   ¶
مجتمع ضحى شمس،  أبي صعب،  بيار  ثقافة  إيلي شلهوب،  دوليات  عربيات 

رياضة علي صفا، عدل عمر نشابة،  اقتصاد محمد زبيب  
¶ المدير الفّني  اميل منعم

¶ رئيس مجلس االدارة والمدير المسؤول ابراهيم األمين 
الطابق  ــ  كونكورد  سنتر  ــ  دونان  شارع  ــ  فردان  ــ  بيروت  المكاتب     ¶
السادس   ¶  تلفاكس: 01759500    01759597   ¶  ص. ب 113/5963   ¶  

www.al-akhbar.com

¶  االعالنات  Tree Ad   611115 / 01 ــ 252224 / 03
¶  التوزيع    شركة األوائل   15ــ 666314/ 01 ــ 828381 / 03

الخميس  16  كانون األول  2010  العدد  1293

وبطوالته  اللبناني  الشعب  بتضحيات  يليق 
وإنجازاته.

ل��ك��ّن��ن��ا ال���ي���وم أم�����ام م��ن��ع��ط��ف ج���دي���د ح���ي���ال ما 
درج���ن���ا ع��ل��ي��ه م���ن ال���ص���راع ف���ي ال���داخ���ل وط��ل��ب 
 أكثر ما 

ّ
الحلول والتسويات من الخارج. ولعل

عّبر عن هذا األمر، تأّفف اآلخرين منا وضيقهم 
ب��ش��روط��ن��ا ودل��ع��ن��ا، ف��ي��م��ا ن��ح��ن ن��ت��وّس��ل��ه��م أو 
من  الخروج  أن يساعدونا على  إليهم  نتوّسل 
أزم��ت��ن��ا. أم���ا م��ن ت��وّل��ى ال��ت��ص��ري��ح ب��ه��ذا األم���ر، 
فالسفير السعودي في لبنان السّيد علي عواض 
ال��ع��س��ي��ري. ل��ق��د ق���ال ال��ع��س��ي��ري مل��ح��ط��ة اإلذاع����ة 
البريطانية األسبوع املاضي، وبطريقة حاسمة 

قطر كوسيط عربي: إمساك العصا من الوسط؟ 
حل املشكلة الحدودية بينهما. 

أّما الجار اإلشكالي اآلخر، فهو إيران )1.648195 
�� بوليتيكي  كيلومترًا مربعًا(. هذا وضع جيو 
غير مريح لإلمارة، قادها إلى محاولة منتظمة 
السياسة  أمنها عبر مقّومات  أج��ل ضمان  من 
الخارجية. كانت بريطانيا في املاضي تتولى 
أم���وره���ا، وأص��ب��ح��ت ف��ي ه���ذه األي����ام ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة ض��م��ان��ت��ه��ا )األم���ن���ي���ة(. ف��ي م��ط��ل��ع ع��ام 
1916، سعت العائلة الحاكمة القطرية بنفسها 
إلى نيل الحماية البريطانية في وجه محاوالت 

ضمها من جانب السعودية. 
ل��ع��ل إح����دى امل����ح����اوالت ال��ت��ي ت��ع��ّده��ا ال��دوح��ة 
س��ب��ي��اًل ل��ح��ف��ظ م��رك��زه��ا وك��ي��ان��ه��ا، ه��ي تأجير 
م��ن��ط��ق��ة »ال����ُع����دي����د« ك���ق���اع���دة ج����وّي����ة ل��ل��ج��ي��ش 
بأّنها  التي يمكن تفسير وج��وده��ا  األم��ي��رك��ي، 
ل��ح��م��اي��ة ق��ط��ر ف���ي وج����ه ج��ارت��ي��ه��ا ال��ك��ب��ي��رت��ني 

)السعودية وإيران(.
تلك  القطرية  السياسة  تناسب  إل��ى حد بعيد، 
ال��ن��ظ��ري��ات ال��ت��ي ت��ع��ت��م��ده��ا ال�����دول ال��ص��غ��ي��رة، 
والتي تنّفذ نظامًا جزئيًا من املعرفة السياسية 
ع����ن ال����ع����الق����ات ال����دول����ي����ة. ت���ب���ع���ًا ل����ذل����ك، س��ع��ت 
الدويلة، في ظل هذه الهيمنة من الجيران، إلى 
نهاية  في  السياسية.  الخيارات  بعض  توفير 
أن تكون  إّم��ا  الصغيرة  للدول  امل��ط��اف، ينبغي 
مجرد قاطرة، أو أن تعمل بتوازن. فالدوحة إما 
تغيير  أو تحاول  الذاتية  قدراتها  على  تعتمد 

سياستها. هي تملك القدرة على املناورة. 
ل��ق��د أج����رت ق��ط��ر ت��ق��وي��م��ات ج���دي���دة ل��ل��ع��الق��ات 
الدولية في عالم متعدد األقطاب، عقب انتهاء 
ح��س��اب ال���ح���رب ال����ب����اردة. ه���ي ل��دي��ه��ا خ��ي��ارات 

كاتيا نيثهامر* 

حّققت قطر نجاحًا دبلوماسيًا الفتًا في 29 آب 
املتمردين  ب��ني  )م��ج��ددًا(  توسطت  ح��ني   ،2010
جزء  ذل��ك  لعل  اليمنية.  وال��ح��ك��وم��ة  الحوثيني 
من مسار أخذته قطر على عاتقها في السنوات 
امل���اض���ي���ة، ك���وس���ي���ط م���ه���ّم ح���س���ن ال��س��م��ع��ة ف��ي 

مناطق النزاعات. 
ك����ذل����ك ك������ان ن���ج���اح���ه���ا ع������ام 2008 ع���ل���ى وج���ه 
ال���خ���ص���وص، م���ذه���اًل، ب��ق��ي��ام��ه��ا ب��وس��اط��ة بني 
األط��راف املتنازعة في لبنان، إذ جرى تجنيب 

البالد العنف املتصاعد. 
 اه��ت��م��ام ال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة 

ّ
 ج����ل

ّ
وي���ب���دو أن

ف��ي قطر تجاه اآلخ��ري��ن، ه��و أن تمسك العصا 
م���ن ال���وس���ط، ب��م��ا ي���ؤّم���ن م��ص��ل��ح��ت��ه��ا األم��ن��ي��ة. 
م��ع ضامنتها  التقليدية  ال��ع��الق��ة  ج��ان��ب  ف��إل��ى 
أج��رت  األم��ي��رك��ي��ة(،  املتحدة  )ال��والي��ات  األمنية 
قطر تقويمات إضافية، من خالل وضع أهداف 
 

ّ
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة، وح��ل »ال��ن��اع��م��ة« مثل  للسلطة 

النزاعات، وسياسة إعالمية خارجة عن السائد 
الفضائية  في املنطقة )إط��الق قناة »الجزيرة« 

عام 1996(. 

قطر تتطور على مستوى السياسة الدولية 
 قطر 

ّ
م���ن خ���الل ن��ظ��رة ال���ى ال��خ��ري��ط��ة، ن��ج��د أن

تقع وسط دول مجاورة صعبة املراس. اإلمارة 
الصغيرة )11586 كيلومترًا مربعًا( تبدو مجرد 
ذيل ملحق بالسعودية، إذ تبلغ مساحة اململكة 
مرة  ب���185  أكبر  أي  مربعًا  كيلومترًا   2149690
 الدولتني لم تتوصاّل إلى 

ّ
من قطر. وال سّيما أن

بعدما تسّلم األمير حمد 
السلطة، أعلن سياسة جديدة 

للعالقات مع دول الخليج، 
كذلك اّتبع توّجهًا جديدًا في 

عالقته بإسرائيل 

أخرى تناسبها كدولة صغيرة، مثل التحالفات 
م���ع امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة أو إع���ط���اء ن���م���وذج عن 

القوة الوسطية. 
ل���ك���ن اإلم��������ارة اّت���ب���ع���ت ت���داب���ي���ر ف����ي س��ي��اس��ت��ه��ا 
الخارجية، التي تعّبر عن صورتها الدبلوماسية 
وامل��ت��وازن��ة،  بامللحقة  يمكن وصفها  امل��ع��روف��ة، 
وذلك عبر تحالفات ضمن املؤسسات الدولية. 

مبادرات مفاجئة 
أص��ب��ح ال��ن��ه��ج ال��ج��دي��د ل��ل��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة 
ال��ق��ط��ري��ة ن��اج��ح��ًا، م��ن��ذ ت��ول��ي ال��ح��اك��م ال��ح��ال��ي، 
الشيخ حمد آل ثاني، السلطة، سنة 1995، الذي 
ز ال��س��ل��ط��ة ال��ن��اع��م��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى االن��ف��ت��اح 

ّ
ع���ز

واالبتعاد عن األصولية في البالد. 
بالنسبة إلى اإلعالم، جاءت محطة »الجزيرة« 

ك����أول ق��ن��اة ع��رب��ي��ة م���ن ن��وع��ه��ا، ف���ي ظ���ل إع���الم 
 

ّ
رسمي تقليدي. كانت بدايتها عام 1996. مع أن

»الجزيرة« من حيث الشكل، قناة خاصة، لكّنها 
غالبًا، ممولة من العائلة الحاكمة. 

ف����ي وق�����ت م���ب���ك���ر، ب���ع���دم���ا ت��س��ل��م األم����ي����ر ح��م��د 
السلطة، أعلن سياسة جديدة للعالقات مع دول 
عالقته  في  توجهًا جديدًا  اّتبع  كذلك  الخليج، 
بإسرائيل. في عام 1996، أقامت قطر وإسرائيل 
يقوم  الدولتني  بني  التجارية  للعالقات  مكتبًا 
مقام السفارة. منذ ذلك الحني، أصبحت زيارات 
ممثلني ت��ج��اري��ني وع��ل��م��اء إس��رائ��ي��ل��ي��ني، )إل��ى 

قطر( طبيعية. 
وب����ات����ت ال����ع����الق����ات ال���ت���ج���اري���ة م����ع إس���رائ���ي���ل 
قائمة، بعد انتخاب بنيامني نتنياهو، رئيسًا 
للحكومة عام 1996، وذلك رغم معارضة بعض 
ال��دول العربية األخ��رى. وبعد ان��دالع انتفاضة 

م��ن موقفها  ل��م تغّير قطر  ع��ام 2000  األق��ص��ى 
 أول تغيير لها كان مع بداية حرب 

ّ
هذا. بيد أن

غزة عام 2009/2008، حينها جمدت الحكومة 
ال���ق���ط���ري���ة ال���ع���الق���ات ع���ل���ى ص��ع��ي��د امل��م��ث��ل��ي��ات 

اإلسرائيلية. 
ف���ي ال���ع���الق���ة م���ع إس���رائ���ي���ل، ك���ان���ت ق��ط��ر ت��ق��وم 
بدورها بوضوح على مسرح األحداث: منذ لقاء 
وزير الخارجية القطري )ورئيس الوزراء حمد 
األم��ي��ر( نظيره اإلسرائيلي  اب��ن عم  بن جاسم، 
ف��ي ب��اري��س ع���ام 2003، س��ع��ى األم��ي��ر أك��ث��ر من 
مرة إلى أن يكون وسيطًا في النزاع في الشرق 
 امل��واط��ن��ني 

ّ
األوس�������ط. م���ن إي���ج���اب���ي���ات ذل�����ك، أن

ال��ق��ط��ري��ني م��ن س��ك��ان اإلم�����ارة ل��م ي��ش��ع��روا، في 
ال����ظ����اه����ر، ب���ان���ع���ك���اس م��ح��ت��م��ل )س���ل���ب���ي ل��ه��ذه 
ال��ع��الق��ة( ع��ل��ى س��ي��اس��ة ال��ب��ل��د، ك��ذل��ك ل��م تشعر 
ال���ح���ك���وم���ة ب���ال���خ���وف م����ن م���ع���ارض���ة س��ي��اس��ي��ة 

داخلية لسياستها. 
مقابل  في  قدرتها،  قطر  بنت  وعناية،  ب��ت��وازن 
جهات تسعى إلى تعزيز قدرتها على املعارضة 
ف��ي امل��ن��ط��ق��ة. ه���ذه ال��ق��درة ت��ج��ّل��ت ف��ي إظ��ه��اره��ا 
اس���ت���خ���دام وس���اط���ة ن��اج��ح��ة: وس���اط���ة لتأليف 
 ،2008 عام  اللبنانية  الوطنية  الوحدة  حكومة 
التي جّنبت البالد العنف املتصاعد الذي كان 
يهّدد بحرب أهلية جديدة. والق��ت قطر كدولة 
عربية فريدة، قبواًل، كوسيط مستقل وحقيقي 
عملت  حيث  معتداًل  املسّمى  البلد  لبنان؛  ف��ي 

السعودية بوضوح مع السّنة. 

إيران الغريبة 
وب���ال���ن���ظ���ر إل�����ى ال���ع���الق���ات م����ع إي��������ران، اّت��ب��ع��ت 
الدوحة طريقًا مّيزها عن دول مجلس التعاون 
ال��خ��ل��ي��ج��ي، اه��ت��ّم��ت، م���ن خ���الل���ه، ب��اس��ت��م��راري��ة 
ال����ت����واص����ل ال���ج���ي���د م����ع ط�����ه�����ران. ال���س���ب���ب ه��ن��ا 
العاملي، »حقل  الضخم  الغاز  طبعًا ليس حقل 
الشمال«، الذي تتشارك فيه الدولتان، وتتقّدمان 
على صعيد استغالله، إذ اقتربتا من استخراج 
ال���غ���از؛ ب���ل ت���ف���ّوق ق��ط��ر ع��ل��ى إي������ران ف���ي م��ج��ال 
التكنولوجيا املتعلقة باستخراج الغاز، وعلى 

صعيد توريد الغاز امُلسال الى السوق. 
هناك سبب واضح للدوحة يدفعها للتعاون مع 
طهران. على صعيد الوضع السياسي الداخلي 
ف��ي اإلم������ارة، ت��ع��ي��ش أق��ل��ي��ة ف��ارس��ي��ة ذات وزن، 
أول إحصاء  تتأثر بطهران. وأظهر  أن  ُيخشى 
 18 في املئة من 

ّ
سكاني في قطر عام 1970، أن


