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  األزمة األخالقية للسياسة الدولية يف لبنان
 

 1 دمحم بن سعيد الفطيسي
 
 

يبدو أن ىناك الكثري من االسس التقليدية لسياسة خارجية أصيلة للدول قد بدأت ابلتحلل واالنصهار نتيجة بعض 
يف أسلوب  ا اار كثرياً مم, العوامل ادلادية الناذبة عن تضارب ادلصاحل القومية لبعض الدول وادلقاصد االخالقية ذلا 

ففي حني يرى الكثري من منظري وفرسان ادلذىب الواقعي للسياسة اخلارجية الدولية , ار القرار السياسي الدويل أو
ن ويذىب الكثري,  لألقدارابن االعتماد بشكل رئيسي على سياسة خارجية أخالقية ما ىو إال نوع من االستسالم 

ال يتجزأ من أي  من االخالقيات إإ ضرورة جعل االخالق السياسية جزءً  من أصحاب ادلذىب الرافض للتجرد
وبني أولئك وىؤالء كان من ادلفًتض إجياد بناء توازن اسًتاتيجي حقيقي للسياسة ,  قرار سياسي دويل متخذ

فس الوقت حيث أننا وكما حناول أن نضع ادلصلحة القومية فوق كل االعتبارات فإننا كذلك البد ويف ن, اخلارجية 
أي البد لنا من إجياد , من أن نعتمد على مذىب سياسي جدير ابلثقة يف عملية االختيار ما بني زعمني متناقضني 

 .توازن ما بني تلك ادلصلحة القومية وأخالقيات السياسة الدولية
ادلواقف الواقعية وقد أظهرت لنا الكثري من القضااي الدولية ادلعاصرة وعلى رأسها القضية اللبنانية بعض تلك 

تلك االمثلة اليت البد من أن , ادلشاىدة لشكل وبناء السياسة اخلارجية الدولية احلديثة لبعض الدول الكربى 
دلا ذلا من أمهية عملية ,  يف اجلامعات و الكليات اليت تدرس السياسة والقانون الدويل والدبلوماسية ألبنائنانعلمها 

قرار السياسي الدويل احلديث لبعض تلك الدول الكربى من خالل بعض القضااي ونظرية يف فهم طريقة صناعة ال
وحقيقة ميل تلك الدول على وجو اخلصوص واليت طادلا تغنت ابلسياسات االخالقية واالنسانية إإ , الدولية 

ا البعد االخالقي يف وقت كان البد من أن تفي ابلتزاماهتا وتعهداهتا اليت قطعتها قبل اختفاء ىذ, النقيض من ذلك 
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وذلك حىت نتمكن فيما بعد من بناء اسًتاتيجيات مستقبلية لصناعة القرار السياسي الدويل , من سياساهتا 
تكون فيو االخالقيات السياسية واالنسانية مرتبطة بتوازانت عقالنية ال تنفصل عن ادلصاحل , لسياساتنا اخلارجية 

 . القومية والوطنية
لدول اليت مثلت ذلك اجلانب ادلتناقض ما بني أخالقيات السياسة اخلارجية اليت طادلا تغنت ومن ابرز واىم تلك ا

 األمريكيةوواقع تطبيق تلك القيم وادلثل الطيبة على ارض الواقع على سبيل ادلثال ال احلصر الوالايت ادلتحدة , هبا 
واىم القوى ادلؤارة يف , سة اخلارجية الدولية ابعتبار ىذه الكياانت من أىم احملركات الرئيسية للسيا, وبريطانيا 

وابرز الدول الكربى اليت شاركت يف التأاري على حركة القرار السياسي , صناعة القرار السياسي العادلي من جهة 
 .الدويل خبصوص االزمة اللبنانية وال زالت حىت يومنا ىذا من جهة أخرى

لراىنة من القضية اللبنانية البد لنا من فهم أعمق دلاىية تلك وقبل أن ندخل يف ربليل تلك ادلواقف الدولية ا
ونطالب مجيع دول العامل االلتزام هبا ,  السياسة الربااماتية ادلبنية على االبعاد السياسية الثالاة اليت ننادي هبا دائماً 

وادلصلحة , نسانية الواجبات االخالقية واال" يف سياستها اخلارجية ذباه الدول والشعوب ودون استثناء وىي 
وبناء توازانت سياسية مستقبلية ال تشكل صدام بني الواجبات اليت يتعني على احلكومة االلتزام  ,القومية والوطنية

وقد يكون تطبيق ىذه االبعاد الثالاة يف نفس الوقت " هبا ذباه أبناءىا والتزاماهتا وواجباهتا االخالقية ذباه العامل 
ظل الواقع السياسي اجلديد الذي يتخبط ما بني العديد من االذباىات والقضااي كقضية يف  وخصوصاً  صعب جداً 

وىو ما حذر منو أصحاب الرأي ادلنادي ابلتجرد من االخالق السياسية , االرىاب والفوضى والعودلة واريىا الكثري
لك بكثري حيث أن تطبيق تلك ولكن احلقيقة أسهل من ذ, يف التعامل حني قالوا أهنا ال تتعدى استسالم لالقدار 

االبعاد ال ربتاج إال لبعض االلتزامات الدولية كالثقة يف مؤسسات القرار الدولية كهيئة االمم ادلتحدة بشرط أن 
وااللتزام , قي وبدون أي ضغوطات خارجية عليهاتعطى مطلق الصالحيات يف ادلمارسة والتطبيق القانوين واالخال

ة واالنسانية اليت قطعت قبل اختفاء ىذا البعد االخالقي أو ذاك على السياسة اخلارجية الدويل ابلتعهدات االخالقي
احلياد يف ازباذ القرارات السياسية خارجية تعتمد أسلوب ادلصداقية و وإجياد إلية دولية موحدة لبناء سياسة, 

 . الدولية
عاملها مع القضية اللبنانية قد اعتمدت مبدأ فعلى سبيل ادلثال وجدان أن الوالايت ادلتحدة االمريكية ومن خالل ت

ما كانت تنادي بتلك االلتزامات االخالقية واالنسانية  مع أهنا دائماً , احملاابة وبشكل سافر مع الكيان اإلسرائيلي
بل تعدت , كالدميقراطية وحقوق االنسان ومحاية ادلضطهدين واليت كانت ىي أول من يتجرد منها وبشكل واضح 
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وقد , ابة إإ درجة التعاون مع الكيان اإلسرائيلي يف خرق تلك االبعاد االنسانية واالخالقية والقانونية تلك احملا
ذبلى ذلك من خالل العديد من ادلواقف السياسية كرفضها القاطع الي اهتام حلكومة الكيان اإلسرائيلي خبرق 

, ام حق الفيتو على ذلك يف رللس االمن الدويل والتلويح ابستخد, القانون الدويل واالنساين يف لبنان وفلسطني 
وانتهاكها لكل ادلعاىدات واالعراف الدولية واالنسانية كاتفاقيات جنيف رام وضوح وصراحة تلك اخلروقات 

وقرار اجلمعية ,  1948واالعالن العادلي حلقوق االنسان وحرايتو الصادرعن اجلمعية العامة لالمم ادلتحدة يف عام 
مما يؤكد فقدان تلك , والذي يعترب إابدة اجلنس البشري جرمية دولية واريىا الكثري 1946العامة الصادر يف عام 

حني تكون  وخصوصاً , ادلثل والقيم االخالقية للسياسة اخلارجية االمريكية يف العديد من القرارات الدولية ادلتخذة 
مما يفقد سياستها اخلارجية ادلصداقية والعدالة والتوازن السياسي ما بني االخالق وادلصلحة , فيها  إسرائيل طرفاً 

د ادلأساة االخالقية للسياسة اخلارجية االمريكية من خالل تزويد حكومة الكيان كما اتضحت أبعا. القومية
واليت استخدمتها القوات اإلسرائيلية يف قتل االبرايء العزل يف لبنان  اإلسرائيلي ابالسلحة وادلعدات احملرمة دولياً 

وع من االسلحة وادلعدات العسكرية منع تزويد أي دولة أبي ن وقانونياً  رام انو ومن ادلفروض أخالقياً , وفلسطني 
فكيف إذا , وان كانت مبنية على التزامات ذبارية واتفاقيات سابقة , ااناء احلرب خشية استخدامها ضد ادلدنيني 

االسلحة وان تكون تلك , كان من سيستخدمها طرف معتدي يف تلك احلرب كما ىو حاصل مع إسرائيل يف لبنان 
استخدامها ضد ادلدنيني ؟ إال أن تكون الوالايت ادلتحدة االمريكية طرف اثلث مشارك  رممن االسلحة احملرمة وادلح
 . يف تلك احلرب الالخالقية

أما بريطانيا وىي الدولة الكربى الثانية واليت كان من ادلفروض أن تتبٌت سياسة خارجية أكثر التزام ابالخالق واحلياد 
مبدأ السياسة الكوكبية ادلبنية على االمن  اخلارجية وأعلنت سلفاً كوهنا دولة طادلا اندت أبخالقيات السياسة 

واريىا الكثري من , والدبلوماسية الشعبية كمبدأ أساسي لسياستها اخلارجية , للجميع واالزدىار والسالم 
ل إال أن واقع احلا, كما يتضح ذلك من خالل العديد من ادلواقف السياسية " الكالمية ادلنمقة " ادلصطلحات 

والذي استقرأان معطياتو من خالل القضية اللبنانية يثبت وبكل وضوح عكس تلك ادلبادئ السياسة واالفكار 
فعلى سبيل ادلثال مل جند أي ربرك دبلوماسي من قبل احلكومة الربيطانية يثبت تلك ادلعطيات السياسية , االخالقية 

, لبنية األساسية للدولة اللبنانيةالدابابت اإلسرائيلية تدك ا راتلأففي حني نشاىد , ساحة اللبنانية االخالقية على ال
االطفال منهم  وأسراب الطائرات القتالية اإلسرائيلية دبختلف أنواعها تدمر ادلباين وتقتل ادلدنيني وخصوصاً 

حبيث , كية كالقنابل الفسفورية والعنقودية القادمة من الوالايت ادلتحدة االمري ودبختلف االسلحة احملرمة دولياً 
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حرصت اخلارجية الربيطانية ممثلة بوزيرة اخلارجية ماراريت بيكيت على عدم , تناارت االشالء واجلثث يف كل مكان 
 . ذكر أي كلمة من شاهنا وقف إطالق النار الفوري يف اجتماع وزراء اخلارجية لالرباد االورويب

لك عدم مصداقيتها وادعاءاهتا دلبدأ السياسة االخالقية يف وأابتت السياسة اخلارجية الربيطانية ومن خالل مواقفها ت
بل , عن تسجيل موقف إنساين ذلا من خالل ىذه االزمة  فهي مل تكتف ابلصمت والعجز, سياستها اخلارجية 

وذلك من خالل السماح , شاركت إسرائيل والوالايت ادلتحدة االمريكية يف نفس طريق العدوان على لبنان 
يركية ابذلبوط يف مطاراهتا للتزود ابلوقود خالل رحلتها إإ إسرائيل وىي ربمل أسلحة اعًتفت احلكومة للطائرات االم

وابلتايل ادلسامهة يف ادلمارسات الوحشية اإلسرائيلية ضد ,االمريكية أبهنا ذكية وقادرة على دك احلصون وادلباين 
بية خصوصاً ادلنطقة العر للسياسة االمريكية يف اآلخرالوجو ان السياسة الربيطانية ىي , ادلدنيني واالبرايء يف لبنان 

ومثال ذلك التأييد ادلطلق من بلري لبوش وىو يرفض وقف إطالق النار قبل االجهاز على  ,والشرق االوسط عموماً 
 . ادلقاومة اللبنانية

ون دول الدويل من أن تكالدول دائمة العضوية يف رللس االمن  فانو البد لتلك الدول الكربى وخصوصاً  وختاماً 
وحياد دائم وعلى وجو اخلصوص حني تكون قراراهتا ادلتخذة ذات صلة مباشرة  ةذات مصداقية وشفافية عايل

, كوهنا الدول ادلسئولة عن أرباذ الكثري من القرارات السياسية الدولية ادلصريية , حبقوق االنسان والدميقراطيات 
سة االخالقية يف ازباذىا لتلك القرارات ادلصريية اليت سبس امن وسيادة وحقوق حبيث تلتزم ىي بروح القانون والسيا

عن االاننية العارية وتتصرف حبسب مبدأ الوعي دبصاحل  كما البد أن تبقى بعيداً , الشعوب والدول قبل تطبيقها 
 .االخرين والتحلي ابحلساسية إزاءىا
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