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لبنان والسير على حبل مشدود

لبنان والسري على حبل مشدود:
حتقيق التوازن بني تأثري احملاور املتنازعة

يعيــش لبنــان منــذ عقــد مــن الزمــن يف عــن الصـراع اجليواسـراتيجي الــذي يــدور يف املنطقــة
بــن دول عــدة كالســعودية وإسـرائيل وإيـران والواليــات املتحــدة وروســيا ،إذ حتــاول كلٌّ منهــا
تعزيــز نفوذهــا فيــه عــر التأثــر علــى ميـزان القــوة بــن خمتلــف األطـراف الفاعلــة الداخليــة .ويف
ظــل انســحاب الواليــات املتحــدة مــن املنطقــة مــع اعتمــاد إدارة الرئيــس األســبق بــاراك أوبامــا
لسياســة القيــادة مــن اخللــف وإدارة الرئيــس دونالــد ترامــب ملبــدأ أمــركا أوالً ،وبعــد تراجــع
اهتمــام الســعودية ببــاد األرز ،جنحــت إي ـران يف جذبــه إىل فلــك حمــور املمانعــة يف املنطقــة
بعــد أن م ّكنــت ذراعهــا احمللــي حــزب هللا مــن اإلمســاك مبفاصــل الدولــة السياســية واألمنيــة،
فبــات بيضــة القبــان يف رســم السياســات الداخليــة كمــا اخلارجيــة للبــاد.
إال أن االهتمــام األمريكــي بلبنــان عــاد مؤخـراً مــن بوابــة حماولــة واشــنطن حماصــرة إيـران واحلـ ّد
مــن متددهــا يف املنطقــة ،وشــكلت التحذي ـرات الــي وجههــا وزيــر اخلارجيــة األمريكــي مــارك
بومبيــو إىل احلكومــة اللبنانيــة خــال زيارتــه األخــرة إىل بــروت مؤشـراً لتحــول لبنــان جمــدداً
إىل ســاحة لتصفية احلســابات اإلقليمية والدولية ،فأصبح مســتقبله مرهوناً مبا ستســفر عنه
حمــاوالت إعــادة رســم خريطــة النفــوذ يف املنطقــة.
علــى خلفيــة هــذه املشــهدية ،عقــد “بيــت املســتقبل” النــدوة الثانيــة مــن نــدوات “لعبــة
احلــرب واحملــاكاة” الثــاث الــي ينظمهــا بالتعــاون مــع مؤسســة-كونراد-آديناور/مكتب
بــروت ،حتــت عن ـوان“ :لبنــان والســر علــى حبــل مشــدود :حتقيــق التــوازن بــن تأثــر
احملــاور املتنازعــة” .ضمــت النــدوة جلســتني عقدتــا حتــت إدارة خبــر رئيــس وفــق قاعــدة
تشــاتام هــاوس ،وانطلقــت مــن فرضيــة احنيــاز لبنــان يف الصـراع الــذي تــدور رحــاه يف املنطقــة
إىل حمــور املمانعــة ،وحاولــت تقييــم تداعيــات هــذا التموضــع علــى توازنــه السياســي وفــق
اســتعراض ثالثــة ســيناريوات :األفضــل واألس ـوأ واألكثــر ترجيح ـاً .يف ظــل هــذه الفرضيــة،
يتخلــى لبنــان عــن حيــاده التقليــدي كمــا عــن سياســة النــأي بالنفــس جتــاه النزاعــات اإلقليميــة
والدوليــة ،ويتحالــف مــع حمــور يضــم إيـران ووكالئهــا يف املنطقــة (أبرزهــم حــزب هللا) ،والنظــام
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الســوري مــع فســحة ألطـراف آخريــن مثــل تركيــا وروســيا وقطــر يكونــون جــزءا مــن هــذا احملــور
أو العبــن مقربــن إليــه.
السـؤال األول هــو حتديــد كيــف احنرفــت بوصلــة السياســة اللبنانيــة حنــو االجتــاه اآلخــر :هــل
كان هــذا االحنـراف طوعيـاً أم قسـرياً؟ هــل جــرى تدرجييـاً أم دفعــة واحــدة؟
السـؤال الثــاين يــدور حــول تداعيــات هــذا االصطفــاف علــى الوضــع يف لبنــان :هــل ســيؤدي
إىل مواجهــة جديــدة بــن حركــي  8آذار و 14آذار؟ هــل سيســفر عــن انــدالع نزاعــات
ترتجــم تصاعــداً يف اخلروقــات األمنيــة؟
واســتطراداً ،كيــف ســيكون رد فعــل الالعبــن اإلقليميــن والدوليــن املعارضــن لتموضــع لبنــان
اجلديــد؟ هــل ســتفرض مثـاً دول اخلليــج عقوبــات عليــه جـراء احنيــازه إىل حمــور املمانعــة؟ هــل
ســتعاقبه الواليــات املتحــدة وإىل أي مــدى؟ وكيــف ســرد روســيا علــى ذلــك؟ هــل ســيلعب
االحتــاد األورويب دور الوســيط مــن أجــل إنقــاذ لبنــان مــن ذيــول هــذا االســتقطاب املميــت؟
أخرياً ،هل ســتعترب إسـرائيل هذا التموضع ســبباً تتخذه ذريعة لشــن حرب عقابية-اســتباقية
واســعة النطــاق علــى لبنــان؟

 -1كيف انزلق لبنان إىل حمور املقاومة؟
كيــف احنــرف لبنــان حنــو هــذا احملــور؟ هــل جــرى ذلــك تدرجييـاً أم دفعــة واحــدة بفعــل قـرار
مســبق؟ هــل فرضــت حركــة  8آذار هــذا االصطفــاف علــى باقــي األطـراف يف البلــد بســبب
ضعــف حركــة  14آذار وشــبه اهنيارهــا نتيجــة للتطــورات الداخليــة واإلقليميــة؟ مــا هــي
العوامــل الــي م ّكنــت حركــة  8آذار مــن فــرض هــذا اخليــار؟ هــل هــي عوامــل داخليــة كرتســانة
حــزب هللا أم مثــة عوامــل خارجيــة كانســحاب الواليــات املتحــدة مــن منطقــة الشــرق األوســط
وغياب الدعم الســعودي للبنان وعودة روســيا إىل املنطقة بعد إنقاذها نظام بشــار األســد؟
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أ -حركة  8آذار:
تعتــر حركــة  8آذار أن العامــل األبــرز وراء ان ـزالق لبنــان إىل حمــور املقاومــة هــو تفــكك
حركــة  14آذار ،وقــد جتلــى ذلــك أكثــر مــا جتلــى مبــا يســمى “التســوية الرئاســية” وتشــرذم
القــوى الســنية الفاعلــة .وتــوج ذلــك باالنتخابــات التشـريعية الــي جــرت وفقـاً للنظــام النســي
وأفــررزت نتائجهــا عــن أكثريــة برملانيــة لصــاحل حتالــف  8آذار .يضــاف إىل ذلــك قـرار حــزب
هللا االخن ـراط بشــؤون البــاد الداخليــة ومنحهــا األولويــة يف أجندتــه.
بالنســبة إىل العوامــل اخلارجيــة ،تــرى حركــة  8آذار أن العديــد منهــا كان وراء متوضــع لبنــان
إىل جانــب حمــور املقاومــة ،أمههــا صمــود نظــام بشــار األســد والــذي أعطــى زمخ ـاً كب ـراً
لتحالــف  8آذار ،واالنســحاب األمريكــي مــن املنطقــة بعامــة فض ـاً عــن اآلداء الســعودي
الســيء والــذي بلــغ ذروتــه باحتجــاز رئيــس الــوزراء ســعد احلريــري وإجبــاره علــى االســتقالة
مــع كل الذيــول الــي نتجــت عــن هــذه اخلطــوة.
كل هــذه التطــورات أســفرت عــن متوضــع لبنــان يف فلــك حمــور املقاومــة ،ومــا عــزز ذلــك
احتمــال دعــم روســيا هلــذا التوجــه كالعــب فاعــل علــى الســاحة اإلقليميــة.

ب -حركة  14آذار:
مــن الواضــح أن حتالــف  14آذار ميــر بفــرة عصيبــة بســبب االنقســامات الداخليــة الــي
هـ ّـزت وحدتــه ،فكيــف واحلــال هــذه ميكنــه مواجهــة اصطفــاف لبنــان اجلديــد إىل جانــب
حمــور املقاومــة؟
يعتــر ممثلــو حركــة  14آذار أن هــذه احلركــة ليســت كيانـاً بــل روحيــة جتســد نبــض اللبنانيــن،
وهلــذا يعتقــدون أن التطــورات األخــرة قــد تســاهم يف إعــادة الوحــدة إىل صفوفهــا خصوصــا
يف ظــل تصاعــد التوتــر بــن الواليــات املتحــدة وإيـران وسياســة العصــا الغليظــة الــي تعتمدهــا
واشــنطن ضــد طهـران.
ومــع ذلــك ،علــى املــرء أن يعــرف أن توصيــف ممثلــي حركــة  8آذار ملــا آلــت إليــه حــال حركــة
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 14آذار هــو توصيــف واقعــي وصحيــح ،علمــا أن قــوى  8آذار مســؤولة عــن وضــع البــاد
املتدهــور ويقــع علــى عاتقهــا اج ـراع سياســات جديــدة ملواجهــة التحديــات االقتصاديــة
الــي تعــاين منهــا .علــى الصعيــد اإلقليمــي ،يعيــش فريــق  8آذار يف حنــن إىل فــرة الرئيــس
األمريكــي أوبامــا حــن انفتحــت الواليــات املتحــدة علــى إيـران .اليــوم مــع إدارة الرئيــس ترامــب
وتصعيــده ضــد إيـران ،انتهــت فــرة الســماح بالنســبة إىل حمــور املمانعــة بعامــة وحركــة  8آذار
خباصــة ،وســتواجه هــذه األخــرة نكســة يف الداخــل واخلــارج نتيجــة للموقــف األمريكــي.
يف هــذا اإلطــار ،يبقــى التعويــل علــى احنــال حتالــف  14آذار خاطــئ ألهنــا قــد تعيــد اليــوم
جتميــع نفســها ورص صفوفهــا.

ج -سوريا:
هــل يعــي ذلــك أن النظــام الســوري مــارس علــى لبنــان ضغوطــات مباشــرة أو غــر مباشــرة
لالحنيــاز إىل حمــور املقاومــة أم أن هــذا االحنيــاز جــاء نتيجــة لق ـرار ســيادي؟ هــل النظــام
الســوري قــادر حاليــا علــى فــرض خياراتــه علــى لبنــان أم أنــه مــا ي ـزال ميــر بفــرة التعــايف؟
ال يشــكل لبنــان اليــوم أولويــة بالنســبة إىل ســوريا ال ســيما يف ظــل التحديــات الكبــرة الــي
تواجههــا جلهــة وجــود قــوى إقليميــة ودوليــة كبــرة علــى أراضيهــا .إىل هــذا ،ال بــد مــن اإلشــارة
إىل أن العالقــة بــن النظــام الســوري وحــزب هللا قــد تغــرت حبيــث مل يعــد هــذا األخــر فصيــا
تابعـاً للنظــام ،بــل بــات النظــام يعتمــد عليــه كمــا علــى إيـران لتأمــن دميومتــه.
يــدرك األســد أن الوقــت لصاحلــه وأن الواليــات املتحــدة ال تــويل ســوريا الكثــر مــن االهتمــام
إال مــن منظــور الوجــود اإلي ـراين فيهــا .لذلــك لــن يعــرض هــذه الديناميكيــة للخطــر عــر
التدخــل املفــرط يف خيــارات لبنــان .إىل هــذا ،مــا زال النظــام الســوري ميتلــك العديــد مــن
األوراق ليلعــب هبــا ويقايــض عليهــا ،كالتوتــر اإلي ـراين الروســي والتوتــر اإلي ـراين اخلليجــي
والتوافــق الروســي اإلس ـرائيلي.

د -إيران:

لبنان والسير على حبل مشدود

تقــوم سياســة اي ـران الرمسيــة علــى أســاس دعــم خيــارات حلفائهــا دون التدخــل بشــؤون
بالدهــم الداخليــة ،وتعتــر إي ـران أن مــن يتدخــل يف الشــؤون الداخليــة لبــاد املنطقــة هــي
الواليــات املتحــدة وبالتنســيق مــع الســعودية .إن األوضــاع الراهنــة يف لبنــان ليســت نتيجــة
خليــارات إيرانيــة إمنــا لتخلــي الســعودية عــن حلفائهــا فيــه .باختصــار ،احنــاز لبنــان إىل حمــور
املقاومــة تدرجيي ـاً دون أي ضغــط ســوري أو إي ـراين.

 -2ردود فعل القوى اإلقليمية والدولية:
أ -روسيا:
السـؤال البديهــي األول الــذي يطــرح هــو هــل تعتــر روســيا جــزءا مــن حمــور املقاومــة أم ال؟ إىل
هــذا ،مــا هــي ماهيــة الــدور الــذي تلعبــه يف لبنــان ومــا هــو موقفهــا مــن توجــه لبنــان حنــو حمــور
املقاومــة؟ هــل لعبــت روســيا دوراً يف الدفــع باجتــاه هــذا التوجــه أم أهنــا جمــرد مراقــب وســيط
وحيــادي؟ هــل ميكــن اعتبــار روســيا الالعــب الــدويل الــذي ســوف يضمــن عــودة لبنــان إىل
حيــاده وانســحابه مــن هــذا احملــور؟
شــهدت العالقــة بــن البلديــن مؤخ ـرا تطــوراً ملحوظ ـاً خصوص ـاً علــى الصعيــد االقتصــادي
كمــا أظهــرت ذلــك الزيــارة األخــرة الــي قــام الرئيــس ميشــال عــون إىل موســكو .فنتائــج
هــذه الزيــارة ألقــت الضــوء علــى دوافعهــا :عقــد اتفاقيــات جتاريــة ثنائيــة خمتلفــة خصوصـاً يف
جمــال الطاقــة( ،مشــاركة شــركة روســية يف الكونسورســيوم اخلــاص باســتخراج النفــط والغــاز
ويف إعــادة تأهيــل منشــآت النفــط يف طرابلــس) ،مســاعدة لبنــان يف أزمــة الكهربــاء ،إضافــة
إىل تعهــد حبمايــة األقليــات يف املنطقــة ال ســيما املســيحيني ،وهــو أمــر فائــق األمهيــة بالنســبة
إىل لبنــان.
أنقــذ التدخــل الروســي يف ســوريا النظــام الشــرعي وأحلــق اهلزميــة باإلرهــاب ،وقــد ســاند حــزب
هللا موســكو يف هــذه املهمــة .وعليــه ستســاند روســيا احلــزب يف ختطــي مجيــع الضغوطــات
الــي يتعــرض هلــا .إىل هــذا ،تلعــب روســيا دوراً حموريـاً يف تأمــن عــودة الالجئــن الســوريني إىل
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بالدهــم ،ووجهــت مؤخـرا دعــوة إىل لبنــان للمشــاركة يف مؤمتــر اآلســتانا كمراقــب كــي يكــون
علــى متــاس أكثــر مــع احلــل السياســي لألزمــة الســورية وموضــوع عــودة النازحــن الســوريني
وإعــادة إعمــار ســوريا.
إىل هــذا ،أيــدت روســيا إعــان بعبــدا ،وســبق هلــا أن وافقــت علــى كل الق ـرارات الدوليــة
الــي تدعــو إىل حتييــد لبنــان .إذا اختــار لبنــان االنضمــام إىل حمــور املقاومــة ،ال ميكــن روســيا
التدخــل يف شــؤونه ألن اللبنانيــن وحدهــم هــم أصحــاب القـرار يف حتديــد مصلحتهــم ،علمـاً
أن لروســيا هــم أســاس وهــو احلــؤول دون وقــوع حــرب إقليميــة .تؤمــن روســيا أن إيـران دولــة
عظيمــة تســتحق مكانتهــا يف املنطقــة ،وعليهــا أن تكــون جــزءاً مــن احلــل وليــس املشــكلة.
هنــاك تباينــات بيننــا فيمــا يتعلــق بســوريا ،لكــن ســيناريو التصعيــد اإلقليمــي هــو اس ـوأ مــا
قــد حيصــل للمنطقــة :اذا حدثــت ضربــة ضــد اي ـران يف املنطقــة ،إن يف ســوريا أو يف لبنــان،
ســتتفاقم األمــور أقلــه بالنســبة إىل الالجئــن.

ب -الواليات املتحدة:
منــذ انتخــاب دونالــد ترامــب ،تغيــر املوقــف األمريكــي .إن السياســة اخلارجيــة الــي اعتمدهتــا
إدارة أوبامــا جتــاه الشــرق األوســط متيــزت بالتخلــي عــن حلفــاء أمــركا التقليديــن يف اخلليــج
ولبنــان وحــى ســوريا ،يف ســبيل إبـرام االتفــاق النــووي مــع إيـران .بالنســبة إىل اإلدارة احلاليــة،
فــإن نقطــة انطــاق سياســتها جتــاه لبنــان هــي اســتحالة قبــول ســيطرة حــزب هللا عليــه ككيــان
سياســي ،يف وقــت خيــوض فيــه معــارك يف ســوريا ويدعــم احلوثيــن يف اليمــن .العالقــات مــع
لبنــان تبقــى قويــة ألنــه ال بديــل للواليــات املتحــدة عنــه يف املنطقــة ،لكــن واشــنطن لــن ترضــى
بــأن يبقــى مركـزاً ومنصــة لضــرب النفــوذ األمريكــي فيــه ويف اإلقليــم .إن الواليــات املتحــدة تــرى
اليــوم أن ال أصدقــاء كثــر هلــا يف لبنــان ،علم ـاً أهنــا تقــدم مســاعدات عســكرية ولوجســتية
إىل اجليــش اللبنــاين وتدعــم صمــود البــاد يف حتمــل أعبــاء الالجئــن يف وقــت مل تدفــع فيــه
روســيا قرشـاً واحــداً ملســاعدهتم يف حمنتهــم كمــا أهنــا عرضــت علــى اجليــش شـراء أســلحة ومل
تقدمهــا لــه.
تعتــر الواليــات املتحــدة أن الضربــة القاضيــة الــي أصابــت لبنــان ودفعــت بــه حنــو حمــور

لبنان والسير على حبل مشدود

املقاومــة هــي ورقــة التفاهــم الــي أبرمهــا حــزب هللا مــع التيــار الوطــي احلــر ،وســتبقى سياســتها
حنــوه هــي سياســة “العصــا” ولــن تســمح بســيطرة اي ـران عليــه .ســيكون مــن الصعــب علــى
الواليــات املتحــدة أن تســتمر بدعــم لبنــان وبتقــدمي املســاعدات لــه يف ظــل دورانــه يف فلــك
حمــور املمانعــة.
إن الواليــات املتحــدة ال تعتــر روســيا دولــة صديقــة ،ويف مراجعــة س ـريعة للتقريــر األمريكــي
حــول اس ـراتيجية االســتخبارات الوطنيــة للعــام  ،2019حــددت واشــنطن غرميــن هلــا مهــا
روســيا والصــن ،ودولتــن مارقتــن تزعزعــان االســتقرار اإلقليمــي والــدويل مهــا إي ـران وكوريــا
الشــمالية .إن ســاحة الص ـراع مــع إي ـران هــي الشــرق األوســط ،حيــث اســتفادت موســكو
وطه ـران مــن الف ـراغ الــذي تركتــه اإلدارة الســابقة.
علــى لبنــان أن يتذكــر أنــه يف العــام  ،2006مل تتمكــن إسـرائيل مــن القضــاء علــى حــزب هللا
بســبب الضغوطــات األمريكيــة الــي مورســت عليهــا ،وإذا نشــبت اليــوم أي حــرب جديــدة
بــن الطرفــن ،ســتمتنع الواليــات املتحــدة عــن ممارســة ضغوطــات مشــاهبة وســترتك إلسـرائيل
حريــة التصــرف الكاملــة .إذا مــا رأت إسـرائيل اليــوم أن احلفــاظ علــى أمنهــا القومــي يقضــي
عليهــا تدمــر حــزب هللا فنحــن لــن نقــول هلــا ال .مــن جهــة أخــرى ،بالنســبة إىل الواليــات
املتحــدة تــأيت املصلحــة األمريكيــة باملرتبــة األوىل تليهــا املشــروعية الدوليــة .القانــون األمريكــي
يعلــو علــى أي قانــون دويل ،إال إذا قــررت اإلدارة األمريكيــة خــاف ذلــك ألنــه يــؤدي إىل
النتيجــة الــي تســعى إليهــا .ال بــد مــن اإلشــارة إىل أنــه يف حــال التصعيــد يف جنــوب لبنــان،
فقـرار احلــرب ســيكون يف أيــدي إسـرائيل وليــس إيـران وإذا اختذتــه ســتدعمه واشــنطن.

ج -االحتاد األورويب:
يعــرف االحتــاد األورويب أن قدراتــه حمــدودة جــداً يف املنطقــة كمــا تأثــره .إن اهلــدف األول
لالحتــاد األورويب هــو احلفــاظ علــى االتفــاق النــووي ،إذ ال مصلحــة لــه بــأن متتلــك طه ـران
قــدرات نوويــة ،ويعمــل علــى اإلبقــاء علــى احلــد األدىن مــن عالقتــه معهــا .مــن جهــة أخــرى،
متتلــك إي ـران ثــاين أكــر خمــزون للغــاز يف العــامل ،وال نريــد أن حتتــل روســيا مكاهنــا يف حــال
خســرت مكانتهــا هــذه .حيــاول االحتــاد األورويب احلفــاظ علــى عالقتــه مــع إيـران للعــب دور
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الوســيط بينهــا والواليــات املتحــدة كمــا بينهــا ودول اخلليــج ،وبــن أمــركا وروســيا.
مثــة أمــر آخــر يقلــق االحتــاد األورويب وهــو مســألة الالجئــن الســوريني يف لبنــان .تــدل
املؤش ـرات علــى أهنــم حياولــون الدخــول إىل أوروبــا واحلــؤول دون ذلــك يشــكل الدافــع
االســاس لسياســة دعــم اســتقرار لبنــان الــي نتبناهــا .مــا خنشــاه هــو أن يــأيت يــوم ال يعــود فيــه
االســتقرار يف لبنان أولوية يف سياســة الواليات املتحدة .من جهة أخرى ،املصاحل األوروبية
مــع الواليــات املتحــدة كبــرة جــداً ومهمــة ،ولــن يدخــل االحتــاد األورويب يف مواجهــة مــع
أمــركا مــن أجــل لبنــان.
إن املخــاوف كبــرة ألنــه يف حــال انــدالع حــرب بــن لبنــان وإس ـرائيل لــن تكــون األجهــزة
األمنيــة واجليــش اللبنــاين ووزارة الدفــاع هــذه املــرة مبنــأى عــن الضربــات اإلس ـرائيلية.

د -إيران:
إن املشــروع األمريكــي يف املنطقــة هــو مشــروع ســلطوي حيــاول الســيطرة علــى املنطقــة وأمــركا
هــي عدوتنــا ،وألن هويتنــا مرتبطــة باملقاومــة ســنكون أقــوى .إن الواليــات املتحــدة هــي الــي
نكســت بالتزاماهتــا وخرجــت مــن االتفــاق النــووي وفرضــت عقوبــات خــارج األمــم املتحــدة.
إن هــدف أمــركا الرئيــس مــن دعــم اجليــش اللبنــاين هــو الســيطرة علــى لبنــان وتقويــة إسـرائيل
عــر حتديــد ســقف لقــوة اجليــش اللبنــاين ،وقــد أعلنــت إيـران مـراراً وتكـراراً اســتعدادها لتقــدمي
املســاعدة إىل اجليــش.
بالنســبة إىل املشــروع الســعودي جتاه لبنان ،ترى إيران أنه مشــروع خترييب وتابع ألمريكا وهو
قائم على الســلبية والسياســيات املضادة ،وســيأيت على لبنان بالدمار.
بالنســبة إىل العالقــات مــع روســيا ،فإيـران تتعــاون معهــا بشــكل جيــد باعتبارهــا دولــة مهمــة
يف العــامل ،ولكــن قرارنــا مســتقل بالنســبة إىل املقاومــة وإذا مــا قــررت روســيا مواجهــة إي ـران
فهــذه األخــرة ســتواجهها.
يف حــال نشــوب مواجهــة عســكرية مــع إسـرائيل يف ســوريا و/أو لبنــان ،وعلــى الرغــم مــن أن
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ال إيـران وال حــزب هللا يســعيان إىل حــرب شــاملة معهــا ،فحــزب هللا بــات اليــوم ميتلــك مــن
األســلحة مــا خيولــه تكبيــد إسـرائيل خســائر فادحــة .االعتقــاد أن جتربــة حــرب عــام 2006
ســتتكرر هــي فرضيــة تغيــب عنهــا احلكمــة.

هـ  -إسرائيل:
تعتــر إسـرائيل أن لبنــان بــات يــدور يف الفلــك اإليـراين ،واخليــار التصعيــدي هــو بأيــدي إيـران
ورأي األطـراف اللبنانيــة غــر مؤثــر .يف حــال التصعيــد العســكري ،ال يوجــد يف لبنــان اليــوم
أهــداف ممنوعــة علــى إسـرائيل ،ألهنــا تعتــر أن احلكومــة اللبنانيــة وحــزب هللا كيــان واحــدة،
وهــي تدعــم دعمـاًكامـاً العقوبــات الــي فرضتهــا الواليــات املتحــدة علــى كيانــات وأشــخاص
يف لبنــان مرتبطــن حبــزب هللا .بالنســبة إىل مســرح العمليــات ،تــرى إس ـرائيل أن اجلنــوب
الســوري هــو امتــداد للجنــوب اللبنــاين ،وســتضرب كل موقــع إيـراين علــى طــول هــذه احلــدود،
وستنســق ميدانيــا ضرباهتــا مــع روســيا كمــا ستنســق مــع بعــض الــدول العربيــة الــي تستشــعر
اخلطــر اإليـراين عليهــا.

 -3مــاذا عــن ســيناريو شــن إس ـرائيل عمليــة عســكرية ملواجهــة احنيــاز لبنــان
إىل حمــور املقاومــة؟
أ -إسرائيل:
ويف حال التصعيد ،ستجري احلرب وفقاً لسيناريوات ثالثة:
 حرب شاملة جوية وبرية تشن من احلدود اللبنانية والسورية ضرب أهداف يف الداخل لشل قدرات حزب هللا وإيران يف نقل األسلحة فرض حصار مع ضرب األهداف يف الداخل مبا يؤدي إىل تفجري الوضع يف لبنانوعودة االقتتال الداخلي إليه عرب اخرتاق البنية اللبنانية.
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تعتقــد إسـرائيل أنــه مــن غــر املرجــح أن حتصــل أي مفاوضــات بــن الواليــات املتحــدة وإيـران،
فيمــا تــرى أن فــرص انــدالع حــرب مــع لبنــان مرتفعــة جــداً ،ال ســيما وأن القضــاء علــى
النفــوذ السياســي حلــزب هللا يف لبنــان وإخراجــه مــن احليــاة السياســية لــن يتــم إال عــر الوســائل
العســكرية.
إن اهلــدف الرئيــس للضربــات اإلسـرائيلية ســيكون فصــل حــزب هللا عــن مؤيديــه وعــن حلفائــه
خصوص ـاً املســيحيني منهــم ،فتحالفهــم معــه ســيزيد مــن خطــر االســتهداف العســكري
ملناطقهــم حلثهــم عــر إحــداث أض ـرار مؤملــة لالنفصــال عنــه.

ب -إيران:
تعتقــد إيـران أنــه يف حــال شــنت حــرب عســكرية ضدهــا مباشــرة أم غــر مباشــرة ،لــن تلعــب
روســيا دور الوســيط أو املدافــع عنهــا بــل ستســعى إىل حتقيــق مصاحلهــا .هنــاك أهــداف
مشــركة بــن الطرفــن يف ســوريا ،لكــن روســيا تســتفيد مــن العقوبــات املفروضــة علــى إيـران.
لذلــك يف حــال انــدالع احلــرب إي ـران ســتتخذ الق ـرارات الــي تالئــم مصاحلهــا الوطنيــة
واالس ـراتيجية.
أمــا إذا شــنت إس ـرائيل هجوم ـاً علــى لبنــان ،فســتضطر إىل إيقافــه بغضــون أيــام بســبب
األســلحة املتطــورة الــي باتــت حبــوزة حــزب هللا .إن موازنــة إي ـران الدفاعيــة هــي األعلــى يف
املنطقــة ولــن تتنــازل عــن أي ورقــة متتلكهــا خصوص ـاً لبنــان وســوريا.

ج -احملور السعودي-اإلمارايت:
إن ســيناريو انــدالع حــرب هــو األس ـوأ بالنســبة إىل املنطقــة ،لكنــه مــن جهــة أخــرى قــد
يصــب يف مصلحــة دول اخلليــج .يبقــى أن املشــكلة الرئيســة الــي ســينبغي علــى إس ـرائيل
التعامــل معهــا يف حــرب كهــذه هــي صواريــخ حــزب هللا ،ومــن املرجــح أهنــا ستشــن هجومـاً
بريـاً صاعقـاً وسـريعاَ لكــي ترتــاح مــن خطــر الصواريــخ ،ولــن تــردد يف تدمــر اجلنــوب اللبنــاين
واإلمســاك بنقــاط العبــور إليــه ولــن تســمح ألحــد بالعــودة إىل اجلنــوب قبــل حــل حــزب
هللا .مبعــى آخــر ،ســتلقي بالكــرة للجانــب اللبنــاين وتنقــل املشــكلة إليــه .مــن املتوقــع أيضـاً
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أن تضــرب إس ـرائيل مواقــع اجليــش اللبنــاين واملؤسســات احلكوميــة واملرافــق احليويــة .هــذا
الســيناريو خطــر جــداً علــى لبنــان وعلــى اجلميــع العمــل ملنــع الوصــول إليــه.

خالصة وتوقعات:
توافقــت نتائــج جلســة احملــاكاة مــع القـراءة الواقيعــة لألوضــاع الســائدة يف لبنــان جلهــة صعوبــة
كبــح ان ـزالق لبنــان التدرجيــي باجتــاه حمــور املقاومــة يف املنطقــة ،وأن ال يوجــد أي عامــل
داخلــي قــادر علــى وقــف هــذا االن ـزالق.
ومــع ذلــك ،فــإن ردود الفعــل الناجتــة عــن “غريــزة البقــاء” لــدى األطـراف األخــرى قــد حتــول
دون التموضــع الكامــل والصــارخ للبنــان يف فلــك هــذا احملــور وتتصــدى للعواقــب الوخيمــة
الــي ميكــن أن جيرهــا علــى البــاد.
علــى الســاحة الداخليــة ،يــدرك حــزب هللا جيــداً أن احلفــاظ علــى الدولــة اللبنانيــة ،أقلــه يف
احلــد األدىن ،يبقــى درع محايتــه األســاس .ولذلــك يتمســك بصيغــة “التوافــق املفــروض”
الــذي انتهــى إىل إجبــار األطـراف السياســية الفاعلــة كافــة علــى اعتمادهــا مســتنداً إىل حلفــه
مــع الرئاســة وتفامهــه مــع التيــار الوطــي احلــر كضمانــة أقلــه علــى املــدى القريــب.
إن معارضــي حــزب هللا ليس ـوا يف حــال تســمح هلــم بتحــدي هــذا الواقــع أو حماولــة تغيــره.
فتمســك رئيــس الــوزراء ســعد احلريــري يتفامهــه مــع الرئيــس ميشــال عــون فضـاً عــن حرصــه
علــى البقــاء يف منصبــة لســنوات طويلــة ،ســيمنعانه مــن حماولــة املــس مبي ـزان القــوى الراهــن
بعمــل يرتجــم سياســيات مــن املمكــن أن يكــون هلــا بعــداً خارجي ـاً .ويف اإلطــار نفســه ،ال
ميتلــك ركنــا حركــة  14آذار اآلخـران مــا يلــزم مــن مقــدرات للضغــط علــى احلريــري للرتاجــع
عــن مواقفــه هــذه ،وال علــى تغيــر واقــع األمــور.
علــى الصعيديــن اإلقليمــي والــدويل ،وإذا نظرنــا بتمعــن إىل كل الديناميكيــات والتطــورات
الــي يشــهدها اخلليــج ،نتأكــد أن السياســة األمريكيــة الراهنــة جتــاه إيـران مــا تـزال تقــوم علــى
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مواصلــة فــرض اخلنــاق عليهــا ببــطء إلجبارهــا علــى اجللــوس إىل طاولــة املفاوضــات .وطاملــا
احلــال ستســتمر علــى هــذا املنـوال ،فــا الرئيــس ترامــب وال إيـران يســعيان إىل مواجهــة عامليــة
وحــرب شــاملة ،األول ألســباب داخليــة وانتخابيــة ،والثانيــة ألســباب وجوديــة.
مثــل هــذا الســياق ،ال ميكــن للواليــات املتحــدة األمريكيــة وال حللفائهــا اخلليجيــن الضغــط
علــى أصدقائهــم ووكالئهــم يف لبنــان ،وليسـوا مســتعدين لفتــح جبهــة يف هــذا البلــد أقلــه قبــل
أن يتضــح املشــهد يف ميــاه اخلليــج.
مــا ميكــن توقعــه هــو مواصلــة ممارســتهم للضغــط البطــيء علــى شــكل “رســائل تذكــر” ،مثــل
اإلجـراءات املتفرقــة املتخــذة مــن حــن إىل آخــر والعقوبــات املفروضــة ،أو بعــض اإلشــارات
اليت يرســلها التحالف اخلليجي الســعودي-اإلمارايت بشــكل دوري إىل احلريري يهدف ردع
أي انـزالق كامــل حنــو حمــور املقاومــة .إال أن كل ذلــك ال يشــكل خطـراً علــى حــزب هللا بــل
أنــه يعــرب يف الواقــع عــن ضعــف األطـراف املناهضــة لــه وحمدوديــة قدراهتــا علــى مواجهتــه.
ومــع ذلــك قــد تتغــر اللعبــة تغ ـراً جذري ـاً إذا شــهد العامــان املقبــان اللذيــن يفصالننــا عــن
انتهــاء رئاســة ترامــب أو جتديدهــا ،ســيناريو جديـاً للمواجهــة علــى نطــاق واســع يف املنطقــة.
هــذا احتمــال وارد يف حــال وقــوع فعــل مــارق جــاد وغــر منضبــط يــؤدي إىل منحــدر زلــق
ال ميكــن ألحــد وقفــه ،أو إذا أصبــح الق ـرار بيــد احملافظــن املتشــددين لــدى كال اجلانبــن.
إذا وقــع هــذا االحتمــال ،ســتخلع القفــازات وســيرتجم ذلــك يف لبنــان يف مرحلــة أوىل وهــو
القابــع يف خضــم الديناميكيــات املتنازعــة مــع احنيــاز واضــح إىل حمــور املقاومــة ،قبــل أن
تتمكــن قــوى أخــرى مــن تغيــر متوضعــه هــذا إذا اســتطاعت.
مثــة عامــل آخــر مهــم هنــا وهــو رد فعــل نظــام األســد يف حــال مت تثبيــت الوضــع يف ســوريا
وفقــا ملعادلــة أنــه انتصــر .كيــف ســيرتجم “بقــاؤه” يف الســلطة علــى الســاحة اللبنانيــة ،وأي
فعــل عقــايب ختبئــه دمشــق للبنــان حيــث الرغبــة يف االنتقــام مــن لبنــان ومــن الطبقــة السياســية
فيــه مرتســخة؟
إذ كان األســد يواجــه اليــوم العديــد مــن املشــاكل وإذا كان اهتمامــه منصــب راهن ـاً علــى
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اســتعادة الســيطرة علــى األراضــي الســورية كافــة وعلــى شــعبه ،وإذا كان مــا يـزال حاليـاً مقيــداً
مــن قبــل راعيتيــه اللتــن انقذتــا نظامــه روســيا وإي ـران ،فكمــا كان األمــر دوم ـاً بالنســبة إىل
دمشــق ،يبقــى الوقــت حليفهــا األســاس وســاحها األقطــع .يف هــذا اإلطــار بالــذات ،يثــر
غيــاب عوامــل الصمــود يف لبنــان أو ضعفهــا قلق ـاً كب ـراً ألن ان ـزالق لبنــان “الطبيعــي” إىل
حمــور املقاومــة قــد يرتســخ ويرتجــم بتحــول بطــيء وتدرجيــي خلياراتــه السياســية لصــاحل حمــور
تكــون دمشــق قــد كرســت هلــا مكان ـاً فيــه.
وال بد من اإلشارة هنا إىل غياب أي سياسة أو اسرتاتيجية أمريكية واضحة وثابتة ملواجهة
تأثري هذا العامل الســوري إن كان يف لبنان أو ســوريا نفســها .فحىت اآلن السياســة الوحيدة
الواضحــة واملتكاملــة لواشــنطن يف املنطقــة هــي السياســة الــي تعتمدهــا اجتــاه إي ـران ،حيــث
يشــكل كل مــن لبنــان وســوريا وحــى الع ـراق أج ـزاء عرضيــة منهــا .وتالي ـاً ،تتغــر املواقــف
األمريكيــة مــن خمتلــف جوانــب السياســة الداخليــة هلــذه الــدول وفقــا ملــا يقتضيــه حتقيــق هدفهــا
الرئيــس وهــو احت ـواء إي ـران وردعهــا .يف هــذا الصــدد ،بــات جلي ـاً أن مــا يســمى “العمليــة
السياســية” يف ســوريا ومصــر النظــام ومســتقبله إخل ،...كلهــا مســائل مت تلزميهــا إىل روســيا
مــع موافقــة إسـرائيل العلنيــة أو الضمنيــة ،األمــر الــذي يقودنــا إىل املنطــق الــذي حتدثنــا عنــه
أعــاه ومفــاده أن االجتاهــات والديناميــات الداخليــة يف لبنــان تعمــل بشــكل مســتقل إىل
حــد كبــر وتــؤدي إىل ترســيخ واقــع كــذاك الــذي جــرت مناقشــته يف جلســة احملــاكاة واللعبــة
الديبلوماســية.
يبقــى القــول واالعـراف أنــه يف ظــل ســيناريو كهــذا ،الوســائل املتاحــة أمــام خمتلــف القــوى يف
لبنــان حمــدودة وقــد تكــون مدمــرة إذا مــا اســتخدمت .إىل هــذا ،مل تكــن األجـواء الداخليــة
الســائدة أكثــر وهن ـاً ممــا هــي عليــه اليــوم وهــي هتــدد البــاد باالهنيــار الكامــل .هــذا األمــر
وحــده يشــكل رادع رئيــس لــكل حمــاوالت التصــدي الن ـزالق لبنــان حنــو حمــور املقاومــة.
يف ظــل األوضــاع االقتصاديــة الــي متــر هبــا البــاد ،أي مغامــرة باجتــاه التصعيــد واملزيــد مــن
االنقســامات واملواجهــات ميكــن أن تــؤدي إىل اهنيــار الصــرح علــى مــن فيــه .ولعــل هــذا الواقــع
يشــكل ال ـرادع األكــر الــذي مينــع حــزب هللا ورعاتــه اإلقليميــن مــن ممارســة أشــد الضغــوط
ألخــذ لبنــان بشــكل كامــل وعلــي إىل حمــور املقاومــة .ففــي مواجهــة العقوبــات اخلارجيــة الــي
ال تنفــك تــزداد وتتشــدد ،ويف ظــل وصــع مــايل صعــب نتيجــة لرتاجــع املســاعدات املاليــة
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اإليرانيــة ومــع الضائقــة االجتماعيــة الــي هتــدد بشــكل رئيــس قاعدتــه الشــعبية ،جيــد حــزب هللا
نفســه مضطـراً للتمســك بالوضــع الراهــن خوفـاً علــى فقــدان كل االنتصــارات اإلقليميــة الــي
حققهــا كمــا شــبه ســيطرته الكاملــة علــى لبنــان مبــا ال ميكــن بعدهــا إصالحــه.
علــى اجلبهــة العســكرية ،يــدرك حــزب هللا أيضــا أنــه علــى خــاف عــام  ،2006أي حــرب
مــع إسـرائيل لــن تبقــى حمصــورة خاصــة إذا مــا ترافقــت مــع مواجهــة مــع إيـران يف أي مــكان
يف املنطقــة .إذا كان حــزب هللا قــد طــور قدراتــه العســكرية مبــا يدفــع املخططــن العســكريني
اإلس ـرائيليني للتفكــر مرتــن قبــل االخن ـراط يف حــرب جديــدة مــع لبنــان ،يــدرك احلــزب يف
املقابــل أنــه إذا قــررت إس ـرائيل أن الوقــت قــد حــان لقطــع دابــر املشــكلة ،فستســتخدم كل
الوســائل املمكنــة لتحقيــق هــذا اهلــدف .كل أشــكال احملــاكاة أشــارت إىل أن أي مواجهــة
مــع إسـرائيل لــن تكــون حمصــورة يف جنــوب لبنــان بــل ستشــمل املناطــق اللبنانيــة كافــة إضافــة
إىل أهنــا ستســتهدف املنشــآت االقتصاديــة واألخطــر أنــه قــد تنخــرط فيهــا البيئــات املعاديــة
حلــزب هللا يف الداخــل اللبنــاين خصوص ـاً ضمــن الالجئــن الســوريني وقــد يســتخدم هــؤالء
لضــرب القواعــد اخللفيــة للحــزب وخلــق جــو معــاد لــه يف صفــوف الذيــن ســيضطرون إىل
النــزوح مــن اجلنــوب اللبنــاين.
يف مواجهــة هكــذا ســيناريوات ســوداوية ،تســعى مجيــع القــوى السياســية اللبنانيــة مبــا فيهــا
تلــك الــي تســعى إىل إبعــاد البــاد عــن حمــور املقاومــة اإلقليمــي إىل اإلبقــاء علــى الوضــع
الراهــن مــن بــاب تقييــم كفــي اخلســائر واملكاســب.
ومــع ذلــك ،هــذا الوضــع الراهــن ال يعــي تــآكال خفيــا .الواقــع يقــول إن لبنــان ينزلــق بشــكل
تدرجيــي إن مل يكــن حنــو “حمــور املقاومــة” فنحــو معايــر تبعــد البــاد عــن اسســه “الليبرياليــة
املؤيــدة للغــرب” .هــذا اإلن ـزالق ال حيــدث فقــط يف مســرح احليــاة السياســية بــل ينســحب
أيضــا علــى األمنــاط االجتماعيــة واجملتمعيــة.
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