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يعيش لبنان منذ عقد من الزمن في عين الصراع الجيواستراتيجي الذي يدور في المنطقة بين دول عدة 

منها تعزيز نفوذها فيه عبر التأثير  ، إذ تحاول كل  المتحدة وروسياكالسعودية وإسرائيل وإيران والواليات 

 معمن المنطقة  الواليات المتحدةانسحاب وفي ظل . الداخلية الفاعلة على ميزان القوة بين مختلف األطراف

أ اعتماد إدارة الرئيس األسبق باراك أوباما لسياسة القيادة من الخلف وإدارة الرئيس دونالد ترامب لمبد

ببالد األرز، نجحت إيران في جذبه إلى فلك محور الممانعة في  أميركا أوالً، وبعد تراجع اهتمام السعودية

، فبات بيضة بمفاصل الدولة السياسية واألمنيةالمحلي حزب هللا من اإلمساك  ذراعهانت المنطقة بعد أن مك  

 .القبان في رسم السياسات الداخلية كما الخارجية للبالد

من تمددها في  أن االهتمام األميركي بلبنان عاد مؤخراً من بوابة محاولة واشنطن محاصرة إيران والحد  إال 

 مارك بومبيو إلى الحكومة اللبنانية خالل وزير الخارجية األميركيالتحذيرات التي وجهها  المنطقة، وشكلت

، قليمية والدوليةفية الحسابات اإللتص إلى ساحة  مؤشرا لتحول لبنان مجدداً  بيروتاألخيرة إلى زيارته 

 . فأصبح مستقبله مرهوناً بما ستسفر عنه محاوالت إعادة رسم خريطة النفوذ في المنطقة

الثالث التي " لعبة الحرب والمحاكاة"الندوة الثانية من ندوات " بيت المستقبل"عقد ، على خلفية هذه المشهدية

: لبنان والسير على حبل مشدود": كتب بيروت، تحت عنوانم/آديناور-كونراد-ينظمها بالتعاون مع مؤسسة

وفق تحت إدارة خبير رئيس ضمت الندوة جلستين عقدتا  ."تحقيق التوازن بين تأثير المحاور المتنازعة

انطلقت من فرضية انحياز لبنان في الصراع الذي تدور رحاه في المنطقة إلى محور قاعدة تشاتام هاوس، و

الممانعة، وحاولت تقييم تداعيات هذا التموضع ومواقف القوى اإلقليمية والدولية المعنية منه وفق استعراض 

 . األفضل واألسوأ واألكثر ترجيحاً : ثالث سيناريوات لها

ضرورة احترام الثوابت التي قام عليها لبنان، معتبرة أن  تاحية على االفت "بيت المستقبل"ركزت كلمة 

. ، وهو السائر على حبل مشدود، من الوصول إلى بر األمانهح لمسالتي ست" عصا التوازن"سك بها هو التم

 :وهذه الثوابت هي

د صادق يستتبع حياد الذهبية، حيا" ال شرق وال غرب"الثابتة األولى هي التمسك بالحياد اإليجابي وبمعادلة "

، "ال مقر وال ممر"األرض اللبنانية،  ب"، وحياد الضمير اللبنانيِّ ، ويكون بالنسبة "ال انحياز وال تحز 

 .  للبنانيين كنجم القطب، به نهتدي وعلى ضوئه نسير



إلى وطن الثابتة الثانية هي التمسك بالميثاق الوطني الذي انتفت معه صفة الملجأ الديني عن لبنان ليتحول 

لجميع أبنائه بطوائفهم كافة، دولة حرة سيدة ومستقلة ال يجوز ألحد أن يخرق حرمَة حدودها وأن يعبث 

 . بكيانها

فإذا لم يستطع أن الثابتة الثالثة هي التمسك بالحريات ليبقى لبنان بلد الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان، 

 .ر ذلكغي شيئا يكون لبنان كذلك، فلن يستطيع أن يكون

الثابتة الرابعة هي التمسك بلبنان الفكرة والنموذج والرسالة، لبنان الحوار والتواصل والتعايش بين مكونات 

 .األدب والشعر والفن، لبنان الحداثة والحضارة، لبنان صانع األفكار واألحالمثقافية متعددة، لبنان 

وبالعمل على تحقيق الحوكمة الرشيدة التي تقوم على إن اإلمساك بعصا التوازن يبدأ باحترام هذه الثوابت، 

ن المواطنين على اختالف تعزيز العمل المؤسساتي وإعالء سيادة القانون والحريات العامة والمساواة بي

 ".مشاربهم

في استشراف ما  التمرين-التي ستعتمد في الندوةأخذ الخبير الرئيس الكالم وشدد على أهمية لعبة المحاكاة 

في عتمد اليوم وهو وليد جديد ي  هذا التمرين الذي نجريه وقال إن . ول إليه األوضاع في المنطقةسوف تؤ

: وأضاف. وتدربهم تخرج الديبلوماسيين والعسكريينثية الغربية والجامعات التي بعض المؤسسات البح

فشلها على  وأحها نجا، ويتوقف لعبة الديبلوماسية بدل لعبة الحرب اليوم اسم ى هذا التمرينسنطلق عل"

أفكاركم وآرائكم  ، واضعين جانباً الالعبين األساسيين في المنطقة دوارأل كم، وأهمها تقمصقواعدهالاحترامنا 

ضية أن لبنان خرج ينطلق من فروتابع أن التمرين  ."تحليالتكم لألحداث التي تشهدها المنطقةالشخصية كما 

وانحاز إلى طرف إقليمي هو  إزاء النزاعات اإلقليمية والدولية، اعتمدهالتي كان ي التقليدية من سياسة الحياد

أنه علينا البحث إذا ما  علماً  ها في المنطقة كحزب هللا وسوريا،، الذي يضم إيران ووكالءالممانعة محور

 ،لنقل أن هذا المحور هو المحور الالغربي. تدخل ضمن هذا المحور وقطر يا وروسياككانت أطراف كتر

أو  إرادياً تمت هذه الخطوة  هل: انزلقت بوصلة السياسة اللبنانية نحوه ،وليس لماذا ،وعلينا معرفة كيف

على الوضع في لبنان وهل سيؤدي  االنحيازما هي تأثيرات هذا  تدريجيا أو مرة واحدة؟ ،عن لبنان رغماً 

ما هي ردود  اسية وخضات أمنية؟إلى أزمات سي وتالياً بين مختلف القوى الداخلية  إلى تصعيد االستقطاب

؟ عهعلى عالقاتها م وكيف سيؤثر ذلك ،على انضمام لبنان له قليمية المناوئة لهذا المحورفعل األطراف اإل

وهل  ،، ال سيما الواليات المتحدة، التأثير على لبنان ليعود إلى سياسة الحيادالقوى الدولية كيف ستحاول

  "من جهة أخرى؟ والمجتمع الدولي أميركا من جهةبينه وط سيلعب االتحاد االوروبي دور الوسي

و من أهم قواعد نجاح هذا التمرين، موضحاً أنه سيعمد إلى ه المحدد االنضباط وااللتزام في الوقتوأكد أن 

الخبراء وعليهم تقديم تصور حول سلوك ومواقف األطراف التي يمثلونها كما محاولة طرح أسئلة على كل 

هذا فالهدف االساسي من . ردود فعلهم إزاء أي مستجد يظهر لدى األطراف األخرى توقع واستشفاف

كل  مواقفر المسبقة وتقبل حصول تغيير في هو التالقي والتالقح وإعادة النظر بكل األفكا كما قال، التمرين

 . وفقاً لمتغيرات قد تستجد عند األطراف اآلخرين طرف



تحت  تجريوالتي تأطير تجارب رائدة كهذه الجلسات التفاعلية  أهميةمن جانبه، أكد منسق الندوات على 

هذه وأوضح أن عالم السياسة يخضع لمتغيرات كثيرة وفائدة  .للمرة الثانية في لبنان "بيت المستقبل"سقف 

حول مآل المسألة قيد تصورات مستقبلية  وطرحببلورة هذه المتغيرات تسمح  من كونها تأتيالجلسات 

ال بد  لكل منكم أن  : "وقال. كثر رجحاناً األفضل، األسوأ واأل: باتجاه احتماالت ثالث كن ان تنحىيمالنقاش 

علماً أن المصلحة القصوى قد ال  ،للطرف الذي يمثله يفكر بالمصلحة القصوى أو األدنى أو األكثر احتماالً 

بير أن يبرز التباينات والتناقضات من كل خ، متمنياً "فضل بالنسبة للمسألة المطروحةتكون هي االحتمال األ

 .ى الداخلية لدى الطرف الذي يمثلهالتي قد تكون موجودة بين مختلف القو

 :وتم  بعدها تحديد األطراف المعنية بالقضية المطروحة وهم

 آذار في لبنان 41حركة  -
 آذار في لبنان 8حركة  -
 اللبناني إيران ووكيلها حزب هللا -
 إسرائيل -
 االتحاد األوروبي  -
 الواليات المتحدة  -
 ماراتيالمحور السعودي اإل-
 روسيا -
 سوريا -
 المحور التركي القطري  -

 
I- كيف اتجه لبنان إلى محور الممانعة؟ :المحور األول 

 
المحور المناهض للغرب أي  في خانةلبنان  انطالقاً من الفرضية التي يقوم عليها هذا التمرين وهي تموضع

تساؤل حول  مع ،وحزب هللاالنظام السوري و والجزء األكبر من العراق الذي يضم إيران الممناعة محور
، كيف انحاز لبنان إلى هذا المحور، وطرح منه، بدأ البحث في المحور األول موقع روسيا وتركيا وقطر

فرضت هل جاء هذا االنحياز تدريجياً أم مرة واحدة؟ وهل  :الخبير الرئيس على المشاركين األسئلة التالية
آذار بسبب األحداث التي  41 نتيجة الستسالم حركة آذار هذا التموضع على األطراف االخرى 8حركة 

آذار من فرض هذا الخيار؟ هل هي عوامل داخلية  8يشهدها األقليم ؟ ما هي العوامل التي مك نت حركة 
أم أنها عوامل خارجية كانسحاب الواليات المتحدة من  ،ة التي يتمتع بها حزب هللاعلى رأسها القوة العسكري

الشرق األوسط وتخلي السعودية عن لبنان وعودة الدب الروسي إلى المنطقة ونجاحه في إنقاذ نظام بشار 
ال األول هو األسد؟ هل فرض على لبنان هذا الخيار أم أن لبنان انتقاه إرادياً وباإلجماع؟ إذا كان االحتم

األصح هل يجنب هذا األمر قسماً من اللبنانيين تداعيات دخول لبنان محور الممانعة؟ وإذا كان االحتمال 
 الثاني هو الصحيح، هل يعني ذلك ترسيخاً لوحدة اللبنانيين بما يشكل مصدر قوة لهم؟  

 
 :في لبنان آذار 8حركة موقف  - أ

على رأس تأتي . الخارجيةداخلية والرات نتيجة لعدد من التطولى محور الممانعة جاء إن انحياز لبنان إ"
أوالً بورقة التفاهم التي عقدت بين  تي تجلتآذار وال 41التطورات الداخلية حال االنقسام والتفكك بين قوى 

وثالثاً  ،وثانياً بورقة التفاهم بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ،حزب هللا والتيار الوطني الحر



هو نتائج فالتطور الثاني أما . ورابعاً بتشرذم القوى السنية الفاعلة ،بتموضع وليد جنبالط بموقع وسطي
وأعطت الغلبة  يعتمد على النسبيةاالنتخابات العامة األخيرة التي جرت على أساس قانون انتخاب جديد 

ألول مرة منذ تأسيسه  منح حزب هللاث هو التطور الداخلي الثال. آذار وزادت من قوتها وشرعيتها 8لحركة 
. المسائل الداخليةلى حساب القضايا الخارجية األخرى، وانخراطه بشكل كامل في األولوية للشأن اللبناني ع

من اإلشارة هنا إلى أن سالح حزب هللا يشكل عامل قوة بالنسبة له إال أنه لم يستخدمه على الساحة  وال بد  
حزب هللا والجيش اللبناني من جهة  بين القائم وأنوه في هذا اإلطار بالتناغم. باستخدامهالداخلية أو حتى يهدد 

  ".براحة أكبرأن يتصرف وبينه واألجهزة األمنية من جهة أخرى، ما سمح للحزب وألول مرة ب
على صعيد التطورات الخارجية تبرز أمور عدة أهمها صمود نظام بشار األسد ما أعطى حركة : "ضافوأ
األداء  ، ثمآذار في لبنان زخماً أكبر، يليها تراجع االهتمام األميركي بالمنطقة بعامة وبلبنان بخاصة 8

في العاصمة السعودية وإجباره على  أوجه مع احتجاز الرئيس سعد الحريري بلغالسعودي السيء والذي 
ة تراجع شعبية السعودية حتى وتداعيات هذه الخطوة على الساحة الداخلية ال سيما لجه االستقالة من هناك
 ". داخل الشارع السني

 
آذار تدرك أهمية أال يكون لبنان منجذباً  8أن حركة  األول هو. إلى أمرين اسمحوا لي باإلشارة هنا: "وتابع

وأكبر دليل على ذلك هو قبولها بالدعم الغربي عموماً واألميركي خصوصاً للجيش  نحو محور واحد
آذار، إذ نشهد بعضاً من  8وجود تباين بين مختلف القوى المنضوية تحت لواء حركة  والثاني هو. اللبناني

األمر نفسه على ينسحب و ،الشد والجذب بين الرئيس نبيه بري والتيار الوطني الحر حول قضايا داخلية
 41حركة  أكثر تماسكاً من آذار 8ومع ذلك، تبقى حركة . والتيار الوطني الحرالعالقة بين سليمان فرنجية 

 ".آذار
 

هل تعتقدون أن اإلقرار باالنحياز إلى محور الممانعة سيتم باإلجماع أو : "سؤال من الخبير الرئيس
 ".لهذا المحور؟ ئةفرض على الواقع اللبناني عبر كسر شوكة األطراف المناوسي  
 
خصوصاً  جييبشكل تدرقبوله فرض هذا الخيار وسيتم التطور الميداني هو الذي  إن" :آذار 8واب حركة ج

وجود روسيا كالعب أساس في ، يضاف إلى ذلك آذار 8حركة  تماسكولى سوريا في ظل حاجة لبنان إ
ا آذار وتفككه 41يقابل ذلك ضعف حركة . سيسهل هذا األمر وأعتقد أنها سترعى هذا التوجهما المنطقة 

 ".  الدوليين عنهاوتخلي حلفائها اإلقليميين و

 

 :في لبنان آذار 01حركة موقف  - ب

آذار سيء جداً في ظل التشرذم الحاصل بين  41من الواضح أن وضع حركة ": سؤال الخبير الرئيس
هل توافقون على ذلك؟ وكيف ستواجهون تموضع لبنان الجديد في خانة محور الممانعة؟ . مختلف أطرافها
هذه الوسطية فهل عن  همؤخرا تراجع بأنه وسطي، لكننا شهدنا جنبالطآذار موقع وليد  8وصفت حركة 

ير في مواقفها التي يصح وصفها يآذار ويؤشر إلى إمكانية حصول تغ 41سيؤدي ذلك إلى شد عصب حركة 
 ".باالستسالمية؟حالياً 

 
الداخلية في لبنان  لموازين القوةآذار  8 حركة توصيف أعتقد أن" :آذار في لبنان 01الممثل األول لحركة 

آذار مرت  41اعترف أن حركة  .ورص صفوفها ذار تجميع نفسهاآ 41أن تعيد حركة يظهر تخوفها من 

بل روحية تعبر عن  اً ليست كيان علماً أنهابحالة من التشرذم لكنها اليوم تعيد تجديد نفسها ولو بنكهة جديدة، 



 41صلحة إعادة تكتل حركة متي تهب في المرحلة الراهنة ستصب في أرى أن الرياح ال. نبض اللبنانيين

ا الغليظة التي تستخدمها واشنطن آذار، ال سيما مع احتدام التوتر بين الواليات المتحدة وإيران وسياسة العص

تموضع لبنان في محور بالموافقة على يبقى أننا متمسكون بحياد لبنان ولن يكون هناك إجماع . تجاه طهران

 ".ألننا نرفضه لعنفالمقاومة ولن يتم ذلك سوى باستخدام ا

أن نبض حركة  مآذار لكم كما على تأكيد زميلك 8هل توافقون على توصيف حركة ": سؤال الخبير الرئيس

 ".، وهذا أمر مشكوك فيه؟آذار ما زال موجوداً  41

لنا مع  آذار 8حركة وافق على توصيف ألسف، ألفي الواقع و" :آذار في لبنان 01لحركة  ثانيالممثل ال

 ال سيما بعد تعطيلهم لالستحقاقات الدستوية لنيل ،التأكيد أن قواها مسؤولة عن األحوال التي آلت إليها البالد

ما أراه اليوم . التوافقية وصرف فائض السالح بالسياسة ء هذا النهج تحت غطاء الديمقراطيةاسمبتغاهم وإر

التدهور ة أوالً بسبب متغيرات إقليمية وثانياً بسبب آذار سيصطدم بسقوط التسويات الداخلي 8هو أن فريق 

مشروع التسويات الذي رعاه هذا الفريق وما يزال، لم يتمكن حتى اليوم إن . الداالقتصادي التي تعيشه الب

آذار في حنين إلى فترة الرئيس  8على الصعيد اإلقليمي، يعيش فريق . من إنقاذ لبنان من أزمته األقتصادية

اليوم . خارجيةباما حين انفتحت الواليات المتحدة على إيران ما شك ل حينها غطاء لممارساته الأواألميركي 

بعامة وحركة انتهت فترة السماح بالنسبة إلى محور الممناعة  ،مع إدارة الرئيس ترامب وتصعيده ضد إيران

 ". ية الموقف األميركينكسة في الداخل والخارج بعد إدراكها لجد هذه األخيرة وستواجه آذار بخاصة، 8

 قد سقطت مام انزالق لبنان نحو محور الممانعةالحواجز أ لكن أال تعتقدون أن جميع": سؤال الخبير الرئيس

 ".؟ال سيما مع توفر الظروف االقليمية والدولية لذلك

وتشديد الواليات المتحدة  في ظل التصعيد األميركي اإليراني" :آذار في لبنان 01لحركة  ثانيالممثل ال

والرهان على  ،ال أعتقد أن جميع الحواجز قد سقطت الخناق على وكالئها في الخارج وبينهم حزب هللا،

  ". رص  صفوفهاأن تعيد  ما زال بإمكانهاذار بالكامل غير مجدي ألنه آ 41انحالل حركة 

 :موقف سوريا -ج

  نستشف هل. بالتدرج آذار أن توجه لبنان نحو محور الممانعة تم   8 حركة قال ممثل": سؤال الخبير الرئيس

مباشرة أو غير  ضغوطاً  مع إيران مارسالعائش اليوم في ذهنية المنتصر  من وراء ذلك أن النظام السوري

 نان اختار إراديا هذا التوجه؟ هل النظام  السوري قادر حالياً لينحو هذا المنحى أم أن لبمباشرة على لبنان 

 ". على ممارسة الضغط أم أنه ما يزال في مرحلة التعافي؟

 سورياوضع ف. لى سوريايشكل اليوم أولوية بالنسبة إن لبنان ال أشعر أ في الحقيقة" :سورياالممثل األول ل

على قليمية ودولية كبيرة وضع تركيا بعد انتهاء الحرب العالمية األولى لجهة تواجد قوى إاليوم يشبه 

 اً تابع حزب هللا لم يعد فصيالً الشيء الوحيد الذي يشغل بال سوريا اليوم من الجانب اللبناني هو أن . أراضيها

عد بمقدورها تخطي حزب هللا عند التعامل مع لم ي. يرانية كبيرةبهة إمن ج اجزءو بات أشبة بدولة لها بل

 عليه ضعي ة ألن هذا األمرمن مصلحة النظام السوري اليوم عدم الدخول في أي مفاوضات سياسي. ايران

ألن هدف  وروسيا حريصتان على بقائه ايران: راهناً يصب في مصلحتهوما يجري  ،هو بغنى عنها قيوداً 



، كما يهم روسيا حصد ويكون لها عبره منفذاً على المتوسط بلبنان فياً ان تتصل جغراألول هو أ يرانإ

تغييرات  اليومسوريا تعيش  .إلى التمسك أكثر بالنظام المكاسب التي حققتها من نجاحها في سوريا ما يدفعها

 ".ليهاولديها مشاكل كثيرة ولبنان ليس أولوية بالنسة إ هائلة

كنظام سوري، هل ستتمكنون من إعادة . ر المحلل وليس دور النظام السوريلعبت دو" :الرئيس الخبير

  ".  اإلمساك بالورقة اللبنانية والمقايضة عليها في ظل ما ينتظركم من مشاكل؟

غير وكل ما عدا ذلك  ،بقائي الشخصي وبقاء نظامي هو سدما يهمني اليوم كبشار األ" :الممثل األول لسوريا

 ". لحي واميركا ال تمتلك مصالح قوية في سوريا بحد ذاتها اللهم سوى الهم اإليرانييعمل لصاالوقت . همم

، أعتقد أنني ما زلت عامالً مؤثراً في سدكبشار األ. أوافق على ما قاله زميلي" :الممثل الثاني لسوريا

مود وعندما تحسن الساحة السياسية اللبنانية، فعندما كان وضعي مأزوما أصيب الداخل اللبناني بالشلل والج

 اللعب: ما زلت أمتلك أوراقاً كثيرة ألعب بها وأقايض عليها. وضعي كما هي حالي اليوم، انتعش حلفائي

يراني الخليجي، اللعب على التوافق الروسي الروسي مثالً كما على التوتر اإل على التوتر اإليراني

استمرارية وجودي في المرحلة المقبلة بحيث ال كلها أوراق تثبت ... اإلسرائيلي، تبادل األسرى مع إسرائيل

  ".فحسب، بل أيضاً على إسرائيل وتركيا والحقاً على الدول العربية روسياأتكل على إيران و

تعتقدون إذاً أن المراهنة على الوقت هو لصالحكم ال سيما وأن الغرب يتصرف وفق مقولة ": الرئيس الخبير

 ".رى طحناً أسمع جعجعة وال أ

  :إيرانموقف  -د

بشكل  على انزالق لبنان التدريجي نحو محور المقاومة ونتراهنهل " :يرانإممثل سؤال الخبير الرئيس ل

  ".ستعجلون هذا االنزالق؟كامل أم ست

المجلس  وتصاغ تحت مظلة هي واحدةسياسة ايران تجاه لبنان أود التأكيد أوالً أن : "الممثل األول إليران

هل ن أأاعتبار مبنية على  تزاليرانية تجاه لبنان كانت وما إن أساس السياسة اإل. األعلى القومي اإليراني

من يتدخل في الشؤون . دون التدخل بشؤون بالدهم الداخلية أي دعم خيارات حلفائناأدرى بشعابها، مكة 

 المتحدة وبالتنسيق مع السعودية، إذ هو من حاولالداخلية لبالد المنطقة هو المحور الغربي بقيادة الواليات 

نحن لم . انسحبت السعودية من لبنانعندما فشلت هذه المؤامرة حزب هللا و إسقاطوالنظام السوري  سقاطإ

 . "عليه بعض الخياراتحاولوا فرض هم من خرين أي توجه بل اآلولم نفرض على لبنان  نفعل شيئاً 

 للبنان وكما قان تجاه فنحن موحدو .على ما تفضل به زميليوافق بشكل عام أ" :الممثل الثاني إليران

دى الى أخلي السعودية عن حلفائها فيه ما لتنما إ إيرانيةنتيجة لخيارات الوضع في لبنان  زميلي لم يأت

وذ في ال نسعى إلى احتكار النف. ولم تكن إيران تريد حدوث ذلك ميزان القوة بين األطراف السياسيةاختالل 

تدخلت إيران في سوريا عندما حاولت . لبنان كما لم نسع إلى إبعاد لبنان عن سياسة الحياد التي كان يعتمدها

اللبنانية عبر فرض عقوبات  التسبب في انهيار الدولة اليوم الواليات المتحدة إسقاط النظام فيها وهي تحاول

إن اهتمام إيران بلبنان هو . صادي والمالياالقت وبالتالي ضرب شريان البالدالمصرفي  هاجهازعلى 



كاهتمامها في سوريا لجهة منع القوى الغربية من فرض تغييرات ال تريدها المجتمعات المحلية ودعم القوى 

  ".الشرعية فيهما

إلى محور  جييبشكل تدرانتقل نستطيع القول أن لبنان بمحصلة نهائية لما سمعناه، " :الرئيس الخبير

آذار ترفض هذا االنزالق، فما هي انعكاسات هذا  41حركة  لكن. أو سورييراني الممانعة دون ضغط إ

تمكنت البالد على أساسها األمر على سلسلة التسويات التي تم التوصل إليها في السنوات الثالث الماضية و

هل ستبقى هذه التسويات . خابات العامةإنجاز االستحقاقات الدستورية أي االنتخابات الرئاسية واالنتمن 

أم يشهد والحزب سيقوى  الوطني الحر الحريري مع التيار الرئيس سعد تالقيوهل قائمة أم ستقسط؟ 

 ".تراجعاً؟

ستطيع اختصار الموضوع بهذا الشكل، ال ن نالكن. ما سمعناه يعرض الواقع كما هو" :ممثل بيت المستقبل

المحطة األولى هي فترة سيادة : ا ال بد  من العودة إلى محطتين رئيسيتينولكي نفهم لماذا وصلنا الى هن

الفصائل الفلسطينية تحت قيادة ياسر عرفات في لبنان والتي شكلت الحلقة األولى من مسلسل تفكيك النظام 

األسد اللبناني، والمحطة الثانية هي فترة الوصاية السورية على لبنان والخطة المبرمجة التي وضعها حافظ 

إن . للضغط عليه وتوجت بوضع سوريا يديها على جميع المفاصل الحياة السياسية الداخلية والخارجية

تركيبة لبنان التعددية هي لألسف قابلة لالختراق وقد اخترقت أوالً من قبل الفلسطينيين ففتح لبنان أمام كل 

ريا لبنان من ياسر عرفات وهي اليوم حينها، استلمت سو .المغامرات وتمكنت سوريا من الدخول إلى عمقه

عندما أسست إيران حزب هللا وكانت سوريا موجودة في لبنان، حصلت بين . تسلمه مرغمة إلى إيران

وكما في األمس، التباينات موجودة اليوم أيضاً . الطرفين مواجهات عدة جرى العديد منها عبر حركة أمل

، إنما دقيق جدا وهش جدا لبنان مفكك والوضع فيه نأ دركن .بين سوريا وإيران كما بين إيران وروسيا

لجهة ال سيما ما سيستقر عليه نه علينا انتظار ، واعتقد أمعقد جدا في المنطقة الوضع االستراتيجي أيضاً 

التي ستمارس عليها وعلى أذرعتها  الضغوطات الغربية وماهية وضع إيران بعد العقوبات االقتصادية

  ". من استشراف مصيرناوتداعياتها لنتمكن 

II- المناهضة لمحور الممانعة على دوران لبنان  والدولية  ردود فعل القوى اإلقليمية :المحور الثاني

 .في فلكه

 :القوى اإلقليمية -0

-األولية للمحور السعودي فعلالما هي ردود  ،لى محور الممانعةفي ظل انزالق لبنان إ" :الخبير الرئيس

االنسحاب من  ه ومن حلفائهالطلب منوالحريري  الرئيس استدعاء سيعقبها؟ هل سيتمالذي ماراتي وما اإل

 ".أم أنها ستمارس على لبنان ضغوط اقتصادية ومالية؟ مةوالحك

 وهذا األمر اللبناني لجوبدرجة كبيرة على االجو االقليمي يؤثر " :اإلماراتي-لمحور السعودياألول ل ممثلال

وهي تتزايد اليوم ويتزايد  من التدخالت الخارجية لبنان يعاني ،سيسهمنذ تأف. وليس بجديد حقيقة واضحة

، اسمحوا لي بأن أميز بينها على قاعدة لى دول الخليجبالنسبة إ. سي واالقتصادي الداخليالخواء السيا معها

من جهة أخرى، . عمان وتليها سلطنة ثم الكويتواإلمارات والبحرين أوالً، السعودية  االهتمام بلبنان، فتأتي



ممتازة  تمر اليوم بمرحلة روسيةالدية والعالقات السعال أعتقد أن روسيا هي جزء من محور الممانعة، و

 .والنفط الملف السوريهمها لتنسيق بينهما جار في ملفات عدة أوا

النجاح لم تكن حركة الربيع العربي سوى مؤامرة أخوانية تمكنت من  لمحور السعودي اإلماراتي،بالنسبة ل 

في  حاول مواجهة هذه الظاهرة ونجح في مصر عبر دعم االنقالب وتدخل. بلحظة رضى أميركي عنها

اليوم في السودان يتدخل التغيير في اليمن و من التوجه نحو الديمقراطية ومنع سوريا لمنع الحراك الحقيقي

ان عودة العسكر إلى الحكم، فنجحت ضممعارك ل من هذه البلدان في كل بلد قاد هذا المحور. والجزائروليبيا 

في مصر بشكل كامل، وحققت في تونس نوعاً من التوازن بين الجيش والقوى السياسية المدنية وتعمل على 

إضافة إلى ذلك، واجه هذا المحور اإلسالم السياسي األخواني . تحقيق األمر نفسه في السودان والجزائر

في عصر الرئيس . خطره بالنسبة إليه سوى الخطر اإليرانيالمدعوم من تركيا وقطر والذي ال يوازي 

ومحمد بن كوشنير  جيراردأوباما لم يكن بمقدور هذا المحور مواجهة إيران، إنما اليوم وبعد التنسيق بين 

العقوبات ة مشتركة لمواجهة الخطر االيراني، أوالً عبر خليجي ، ثمة جهود أميركيةسلمان ومحمد بن زيد

عدم انقاذ ايران من العقوبات صفير صادرات النفط، وثانياً عبر التوافق مع روسيا على وت االقتصادية

ثالثاً عبر توفير الدعم من منخفض، سعر بيعها النفط بهمها تعرضها طهران عليها أمغريات ل وخضوعها

التحرك في  تحت الطاولة للتنسيق اإلسرائيلي الروسي في سوريا لكبح الوجود اإليراني فيها، وأخيراً عبر

ميل سعودي  وسطيران فيه إلى استعادة العراق والحد من نفوذ إترامب الرئيس ادارة العراق حيث تسعى إ

بات لى تطويق النفوذ االيراني هذا السعي إ. عادة مقولة الشيعة العربوإ كبير أيضا للدخول الى العراق

 .ميركيةخطة خليجية أ

ممتازة وتتطور يوماً بعد يوم، بدءا  سعد الحريري مع روسيا الرئيسأما في لبنان، نستطيع القول إن عالقة 

هذه العالقة الممتازة تدخل في . من الملفات السياسية واالقتصادية ووصوالً إلى أزمة النازحين السوريين

آذار ينسق ايضاً مع روسيا وأجزم أن  41وما تبقى من حركة  ،سياق التنسيق الروسي السعودي في المنطقة

  ". على لبنان ةمطلق سيطرةهللا ليس مسيطراً  حزب

من حديثكم  ومع ذلك نستشف. اإلماراتي-تحدثتم كمحلل وليس كممثل للمحور السعودي" :الرئيس الخبير

ما رأي الممثل . الضامن لعدم تكريس تموضع لبنان ضمن محور الممانعة بقيادة إيران أنكم تعتبرون روسيا

 ". الثاني؟

 ال يمكن عزل ما جرى في لبنان عما يجري في المنطقة" :اإلماراتي-محور السعوديلل ثانيالممثل ال

توزيع  هذه الحقيقة تتطلب منا. بشكل كامل الستيالء على لبنانل تجري اليوممحاولة ايرانية  وثمة بأكملها،

ج وجبهة الشرق جبهة الخلي: جهودنا لمواجهة النفوذ اإليراني على جبهتين مع االختالف الكلي بينهما

بالنسبة إليها، تبقى المواجهة فيها أسهل بسبب قربها وبسبب  خطرهي األ الجبهة الخليجيةومع أن . األوسط

جبهة الشرق األوسط أصعب بسبب تعقيداتها وتداخل مصالح قوى . الحماية التي تؤمنها الواليات المتحدة لها

لن نتخلى عن لبنان ألن التخلي عن هذه المنطقة يكشف  إقليمية ودولية عدة فيها، لكننا لن نتخلى عنها كما

  ". خاصرتنا

 ".سوريالكنكم خسرتم ": الرئيس الخبير



يدينا ورقة إعادة أذ ما زلنا نملك بين لم نخسر سوريا بعد إ" :اإلماراتي-للمحور السعودي ثانيالممثل ال

سرائيلي أن العامل اإل ال أننا ندرك، إسرائيلمن جهة أخرى، صحيح أننا ما زلنا عل خالف مع إ. اإلعمار

يران سنطلب من أميركا أن تضغط على لبنان لمنع سيطرة إ. عامل مساعد للحد من النفوذ اإليرانيهو 

يران بهدف قطع خط التواصل القائم بين إيران في سوريا المناوئة إلوسنعيد تحريك بعض القوى  ،عليه

 لمواجهة إيراننا فيه وسنساعد حلفاءسحبنا مصالحنا منه  إذا كثيراً لبنان ثر سيتأ. العراق وسوريا ولبنانو

في فم لن نترك لبنان لقمة سائغة  .انعةمحور المم نحونزالق لبنان ال تتصدىنشاء جبهة محلية عبر إ

ال يعود هناك وجود فراغ في لبنان إذا حدث حكومة ألن سنطلب من حلفائنا االنسحاب من الو طهران،

 ."يرانفي مواالة مع إدخل لسلطة رسمية ت

أعارض زميلي في ما ذهب إليه لجهة إحداث فراغ في لبنان " :اإلماراتي-للمحور السعودي ولالممثل األ

ألنه سبق أن جربنا هذا األمر عندما ضغطنا على الرئيس سعد الحريري لالستقالة، وجر  هذا األمر علينا 

 ".لمتحدة إلى دول االتحاد األوروبيمعارضة دولية أبرزها معارضة حلفائنا من الواليات ا

هل أنتم مستعدون للمضي في طرح إحداث فراغ في البالد؟ " :ذارآ 01حركة  سؤال الخبير الرئيس لممثلي  

إلى ماذا هل أنتم مستعدون للقفز في المجهول وتحمل األعباء األمنية التي قد تترتب عن خطوة كهذه؟ 

 ". ستؤول إليه األوضاع في البالد إذا طلبت منكم السعودية المواجهة؟

آذار  8ركة صحيح أن ح. آذار 41اسمحوا لي أن أتحدث كناشط في حركة " :آذار 01الممثل الثاني لحركة 

آذار أعاني من مشكلة قيادة دخلت في تسويات ضربت  41ني كناشط في حركة لديها مشكلة مشروع لكن

أعتقد أن الخيار األفضل بالنسبة لنا هو ترك الفريق اآلخر يفشل  ،في ظل غياب القيادة. ا الجميع بالحائطمعه

آذار، وقاعدتها الشعبية تشعر إزائها بنفور ال يضاهيه  41في حركة  زمة قيادةهناك أ. لوحده وتحييد أنفسنا

 "آذار 8سوى نفورها من حركة 

فمن جهة ال نريد االنسحاب من . نتمكن من المواجهة إذا طلب منا ذلك لن"  :آذار 01لحركة  ولالممثل األ

سها وليد جنبالط تحمل مسؤولية الدم واالغتياالت والعنف هة أخرى ال تريد قياداتنا وعلى رأومن ج ،الحكم

آذار ويزيد من قوة حركة  41أعتقد أن خيار المواجهة سيفكك أكثر حركة . التي قد تترتب عن خطوة كهذه

 ". آذار 8

وألول  ،أكرر أن حزب هللا. بالنسبة إلى لبنان الخيار التخريبي سيء بالمطلقأعتقد أن " :ذارآ 8ممثل حركة 

 قليميةن الصراعات اإلحياده عويعمل لمصلح لبنان وتأمين  عن إيران، يتمايز في أدائه ،مرة منذ تأسيسه

على  ياسية اليومالقوى الس مختلف مصالحإن . تجنيبه أي ضربة إسرائيلية، كما وعدم نقلها الى الداخل

ي خطوة إلى أن أ وال بد من اإلشارة .في لبنان االستقرارهي مصالح مشتركة أهمها حماية األمن و اختالفها

سعودية بهذا االتجاه ستواجه إقليميا ودولياً ال سيما من جانب مصر واالتحاد األوروبي ألن استقرار لبنان 

  ". ميهمهم ويصب في مصلحته

 

 :القوى الدولية -9



، ورفض لعدم االنجرار الى محور الممانعة آذار 41فريق حركة مقاومة من ثمة إذاً " :الخبير الرئيس

: ننتقل إلى القوى الدولية لنبدأ مع روسيا. منيوالصراع األ السياسي لى الفراغاالنزالق إ آذار 8و 41حركتا 

السؤال البديهي األول الذي يطرح هو هل روسيا جزء من محور الممناعة؟ ما هو دورها في لبنان وما هو 

محور الممانعة؟ هل لعبت دوراً في دفع لبنان إلى هذا المحور أم أنها مجرد  إلى جانبموقفها من تموضعه 

 ". ن اعتبارها ضامنة لعودة لبنان إلى حياده وانسالخه عن محور الممانعة؟أم يمك ،وسيط ومراقب حيادي

 :موقف روسيا - أ

اسمحوا لي أوالً أن أتوجه بالشكر إلى ممثل السعودية إلثنائه على طيب العالقة بين ": الممثل األول لروسيا

تخريب عالقاتها مع بلدينا، في وقت تسعى فيه بعض القوى الغربية إلى تشويه صورة روسيا في المنطقة و

والعالقات بين روسيا ولبنان هي  ،عة هو قول خبيثناول إن روسيا هي حزء من محور الممالق. دولها

عن التدخل في شؤونه الداخلية أو في صياغته لسياسته  تحت مظلتها عالقات ودية وندية تمتنع موسكو

وقد شهدنا ذلك خالل الزيارة  ،االقتصادي ال سيما في شقها توطدت العالقات بين البلدين مؤخراً . الخارجية

عقدت اتفاقيات تجارية ثنائية . األخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إلى موسكو

تعاون قائم في مجال الطاقة ومشاركة شركة روسية في الكونسورسيوم الخاص باستخراج ثمة و ،مختلفة

نحن مستعدون لمساعدة لبنان على الخروج من  .منشآت النفط في طرابلسالنفط والغاز وفي اعادة تأهيل 

كما نعمل على  أزمته االقتصادية وحل األزمات األخرى ال سيما أزمة الكهرباء، ونود دخول السوق اللبنانية

من ناحية أخرى، ينصب اهتمام روسيا على تأمين سالمة األراضي  .تسهيل دخول لبنان إلى السوق الروسية

وهذا أمر حساس تدركه روسيا جيداً وهي الدولة  ،هلبنانية كما حماية التعايش السلمي بين مختلف مكوناتال

ال  ،ما وقفت روسيا إلى جانب األقليات في المنطقةلولطا. التعددية التي ينتمي مواطنوها إلى أعراق متعددة

  .وشكلت درع حماية لهم ،سيما المسيحيين

ستعادة لشرعي فيها ودحر اإلرهاب وسنعمل على مساعدته السوريا أنقذ النظام اإن التدخل الروسي في 

ما  دعمه بدورنا ليتخطىقد ساعدنا حزب هللا في ذلك وسناألمور والوقوف مجدداً على قدميه، وزمام 

تلعب روسيا أيضا دوراً كبيراً في تأمين عودة النازحين السوريين في لبنان إلى . يتعرض له من ضغوطات

في مؤتمر اآلستانة بصفة مراقب كي يكون على  إلى المشاركة (والعراق)مؤخراً لبنان  دعتو ،الدهمب

. سورياعمار إعادة إزحين السوريين وزمة السورية وموضوع عودة الناكثر مع الحل السياسي لألأتماس 

أعتقد أن و ،منية مع لبنانتصادية واألصدقائنا في الغرب ينتقدون عملنا في مجال تعزيز عالقاتنا االقبعض أ

صدقائنا في وعلى أ ،لمحاور ولكننا مهتمون بالنهوض بلبنانال نريد خلق المزيد من ا ألننا هذا االنتقاد خبيث

 ."وهم في المقابل ال يفعلون شيئاً السوري نظام النفعله للضغط على ن يكفوا عن سؤالنا عما سوف غرب أال

هل ستعمل على إنقاذه . الممانعةلى محور من انزالق لبنان إ عرف موقف روسيام نل" :الرئيس الخبير

السوري والنظام اإليراني؟  لضرب النظام أميركيةستفعل في حال وجود نية  ذا؟ ماوالمحافظة على حياده

  ". هل ستنضم في هذه الحالة إلى محور الممانعة؟

وسبق لها أن وافقت على كل  ،ادببع إعالناستقالل لبنان كما تؤيد  روسيا تؤيد": الممثل األول لروسيا

دعم المؤسسات والجيش تجاه لبنان تقوم على سياسة موسكو . لى تحييد لبنانالقرارات الدولية التي تدعو إ



تصدرها محاربة اإلرهاب، وهي روسيا لديها مصالح في المنطقة والعالم ت. واالقتصاد وحل مسألة الالجئين

لى جرى استهدافها في أوكرانيا ومن خالل نقل إسالميين جهاديين إ: مستهدفة من بعض القوى الغربية

 النظام السوري وهم حلفاؤها في هذهلروسيا حلفاء في مكافحة اإلرهاب هم إيران وحزب هللا و. القوقاز

 تستطيع التدخل في الشأن اللبناني ال بالنسبة إلى انزالق لبنان إلى محور الممانعة، روسيا. فقط القضية

ن ضد الحرب وال مصلحة اليوم لحزب هللا أو إيران أو نح. ما يناسبهم بأنفسهم ن يجدواللبنانيين أوعلى ا

 ."ةالمر   الكأس شرب هذه تفاديقناعهم بونسعى إل جديدة حربب االنخراط في سرائيلإ

الواليات ماذا عن . وحياده ييد تحييد لبنانفي ملف تأ أقلهموقع وسطي  إذاً روسيا تقف في": الرئيس الخبير

لعبة في منطقة الشرق األوسط؟ منذ دخوله و تغيير قواعد النية بقلب الطاولة أ ترامبالمتحدة؟ هل لدى 

 ه لم يعد بمقدور أحد توقعنأل تهيخدم استراتيجي ذلكو ،"الرجل المجنون"سياسة ترامب اعتمد  البيت األبيض

ما يزال أمامنا ثالث سنوات من الجنون األميركي، . المواقف األميركية أو كيف ستتصرف حيال أي قضية

 ".فهل سيتوجه نحو إيران أم دول الخليج أو منطقة الشرق األوسط بهدف تغيير معالمها؟

 :موقف الواليات المتحدة - ب

ل ترامب البيت األبيض وبعد مرحلة دخور بعد ميركي تغي  الموقف األ" :للواليات المتحدةالممثل األول 

ال سيما  األميركيةالخنوع التي طبعت فترة حكم إدارة أوباما وأدت إلى خلل في بوصلة السياسة الخارجية 

، فتخلى عن حلفائه في الخليج ولبنان وحتى سوريا في سبيل إبرام االتفاق النووي مع في الشرق األوسط

وهي استحالة اعتبارنا أن حزب هللا هو كيان  نحوهانطالق في سياستنا  هناك نقطة ،بالنسبة إلى لبنان. إيران

نه العالقات مع لبنان تبقى قوية أل. سياسي في وقت يخوض فيه معارك في سوريا ويدعم الحوثيين في اليمن

األميركي ومنصة لضرب النفوذ  ن يبقى مركزاً لكننا لن نرضى بأ ه في المنطقة،المتحدة عن الياتال بديل للو

، علماً أنها تقدم مساعدات الواليات المتحدة ترى اليوم أن ال أصدقاء كثر لها في لبنان إن. فيه وفي اإلقليم

صمود البالد في تحمل أعباء الالجئين في وقت لم تدفع فيه  لوجستية إلى الجيش اللبناني وتدعمعسكرية و

نعتبر . ضت على الجيش شراء أسلحة ولم تقدمها لهروسيا قرشاً واحداً لمساعدتهم في محنتهم كما أنها عر

التي أبرمها حزب أن الضربة القاضية التي أصابت لبنان ودفعت به نحو محور المقاومة هي ورقة التفاهم 

تجاهه هي سياسة ستبقى سياستنا  ،زب هللا في لبنانيضعف نفوذ ح إلى أنهللا مع التيار الوطني الحر، و

وسيكون من  لبنانلن نقبل بسيطرة ايران على . محور الممانعة وضع ضمنبالتمنسمح له العصا ولن 

في ظل دورانه في فلك محور  له أن تستمر بدعم لبنان وبتقديم المساعدات الواليات المتحدة علىالصعب 

 ".الممانعة

بالنسبة . ارة األميركيةعلينا أوالً التمييز بين البنية السياسية األميركية واإلد" :للواليات المتحدة ثانيالممثل ال

 بالنسبة إلى هذا  في الكواليس األميركية د إيران، والنقاش الدائر اليومن يكون في يإلى لبنان، نرفض أ

البعد األول معرفة إذا ما كان اصطفافه إلى جانب محور الممانعة هو اصطفاف إرادي : بعدانالموضوع له 

تقييم هذا الموقف، فإذا كان مزعجاً فقط بالنسبة إلينا فلن نقوم بأي كان مرغماً عليه، والبعد الثاني أنه أم 

 خطوة، وإذا كان يشكل خطراً على مصالحنا في المنطقة وخارجها، سنعمد قطعاً إلى اتخاذ تدابير عدة

حول  األميركي صديقة، وفي مراجعة سريعة للتقريردولة من جهة أخرى، نحن ال نعتبر روسيا  .لمواجهته
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أنها لم تعد قادرة على تحويل العالم إلى عالم تسود ونجد أن الواليات المتحدة تنظر إلى العالم نظرة تشاؤمية 

ودولتين  ،هما روسيا والصين ألميركاغريمين  وقد حدد التقرير .هذه القيم يشبهفيه قيمها أو على األقل ما 

ساحة الصراع مع إيران هي . هما إيران وكوريا الشمالية تزعزان االستقرار اإلقليمي والدولي مارقتين

 انعتبره في خطوةتركته اإلدارة السابقة  موسكو وطهران من الفراغ الذيحيث استفادت  ،وسطالشرق األ

ت األميركية التي ضاء على حزب هللا بسبب الضغوطالم تتمكن إسرائيل من الق ،9112في العام . خيانة

 ةالواليات المتحدة عن ممارسبين الطرفين، ستمتنع  ي حرب جديدةأ اليوم مورست عليها، وإذا نشبت

نكرر مرة أخرى أن عالقتنا مع لبنان تأتي  .ضغوطات مشابهة وستترك إلسرائيل حرية التصرف الكاملة

وإذا ما رأت إسرائيل اليوم أن الحفاظ على أمنها  ،ضمان أمن إسرائيل ضمن هدفنا المعلن في المنطقة وهو

الخطوة األولى التي قد تتخذها الواليات المتحدة . ب هللا فنحن لن نقول لها الالقومي يقضي عليها تدمير حز

يات ن الميليارات التي قدمتها الوالواسمحوا لي بالقول هنا، إ. للبنانيبحق لبنان هي وقف دعم الجيش ا

فكيف نستمر في دعم مؤسسة . المتحدة للجيش اللبناني لم تحل دون اختراقه من قبل إيران لتنفيذ أهدافها

؟ ربما مخترقة من إيران؟ السؤال هو هل يصل انتقاد اإلدارة األميركية هذا إلى البنية السياسية األميركية

  ".من أن يحصل ال بد لهذا األمر في نهاية المطاف، ليس في المدى القريب ولكن

هل ستقوم الواليات المتحدة بعمل  :لكن توقيف الدعم شيء والقيام بعمل ما شيء آخر" :الرئيس الخبير

 ". إلى جانب محور الممانعة؟ ي ضد لبنان إذا استمر في اصطفافهعدائ

 ".قدامية وال تنتظرالقول إن اإلدارة األميركية إب أكتفي" :للواليات المتحدة ثانيالممثل ال

 ".؟في لبنان لى فتح جبهة الجنوبلجأت إيران إكيف سيكون رد فعل اإلدارة األميركية إذا " :الخبير الرئيس

بالنسبة إلى الواليات المتحدة، تأتي : اسمحوا لي بتوضيح أمر مهم" :للواليات المتحدة ثانيالممثل ال

القانون األميركي يعلو على أي قانون دولي، . المصلحة األميركية بالمرتبة األولى تليها المشروعية الدولية

 عندما قرر ترامب. لنتيجة التي تسعى إليهاااإلدارة األميركية خالف ذلك ألنه يؤدي إلى قررت إال إذا 

ا حيال هذا القرار بين االنسحاب من االتفاق النووي وفرض عقوبات على إيران، حصل جدل في أميرك

هدف الواليات المتحدة ليس . إذ بات الجميع يدعمون هذا القراراليوم، اختلف األمر . ورافضين لهمؤيدين 

ممارسات هذه الدولة المارقة ف وقما تسعى إليه هو . إسقاط النظام اإليراني، علماً أنها قد تكون ترغب بذلك

كيون مستعدون ميرفاأل ،ذا اعتمدت ايران منطق الدولةإ. الدولة منطق التي تعتمد منطق الثورة وليس

أن قرار الحرب هو في يد  أشير أوالً إلى، لبنان جنوبتصعيد في في حال ال. هاللتفاوض المطلق مع

في حرب جبهة يران ستقدم على فتح  نعتقد أن إال. ستدعمه واشنطنوليس إيران وإذا اتخذته إسرائيل 

 ن إلى الحل العسكريلجآعتقد أيضاً أن الواليات المتحدة أو إسرائيل ستب آخر، ال نمن جان .الجنوب اللبناني

قد تتيح . ، وهذا القرار األميركي ال رجوع عنهميركية حتى الروس والصينرضخ للعقوبات األألن الجميع 

 ".نهوض الدولة فيفتح ذلك الباب أمام في إيران الثورة دميرتالعقوبات هذه 

( اذا ما زالوا موجودين)وروبيون اليوم ماذا بالنسبة إلى موقف االتحاد األوروبي؟ األ :الرئيس الخبير

 محاوالت وهناكطلسي، مصير حلف األالمتحدة كما ريبة حول مصير تحالفهم مع الواليات ب يشعرون



ماذا ، والتعاطف معه وروبي على لبناناأل بما نعرفه من العطف .يرانلكسر العقوبات على إ أوروبية

 ؟حتى النهاية سيكون رد فعلهم في حال قررت أميركا خوض المعركة ضد إيران في المنطقة

درات الق فيهاوال نملك نا، يرفي المنطقة كما تأث قدراتنا محدودة جداً نعترف أن " :ممثل االتحاد األوروبي

ت لنا بعدم تطوير طال دولنا بصواريخها وقد تعهدن تإيران قادرة على أ. العسكرية التي تملكها أميركا

 ،قدرات نووية إذ ال مصلحة لنا بأن تمتلك طهرانالحفاظ على االتفاق النووي  األول هو هدفنا. صواريخها

 .ميركاكما فعلت أ النووي من االتفاق كي ال تخرجدنى من عالقتنا معها لونعمل على اإلبقاء على الحد األ

نحن و في العالم، وال نريد أن تحتل روسيا مكانها، مخزون للغازأكبر ثاني إيران  تمتلكمن جهة أخرى، 

ما نخشاه . وكرانيار منزعجين من تدخل موسكو في الشرق األوسط ألن هذا األمر يخفف من اهتمامها بأغي

عن الخطة السؤال ، فيطرح عندها لى النتيجة المرجوة منهايران إى إالمفروضة عل ال تصل العقوبات هو أن

دول يران للعب دور الوسيط بينها والواليات المتحدة كما بينها وإل الحفاظ على عالقتنا مع ونحا .البديلة

  . ، وبين أميركا وروسياالخليج

تسللهم منع م وجودهم في لبنان ل، ونعمل على دعوروباالدخول إلى أالسوريون  ، يحاول النازحونفي لبنان 

نا لدي .استقرار مجتمعاتنا ألن وجودهم ساهم بشكل كبير في تنامي اليمين المتطرف بدولنا وزعزع ليناإ

دعمنا محدود لكنه موجود وتعزز بعد أن . والجيش اللبناني منية اللبنانيةمصلحة كبيرة في دعم القوات األ

ساس عامل أاالستقرار في لبنان  باعتبار أن ميركيينمع حلفائنا األ، ونلتقي هنا في مكافحة االرهابنجحت 

ما نخشاه هو أن يأتي يوم ال يعود فيه االستقرار في لبنان يصب في مصلحة . من عوامل التهدئة في المنطقة

اللبناني، ونعمل إما على  المنتشرة في الجنوب اليونيفيلقوات خرى تتعلق بلدينا هواجس أ. الواليات المتحدة

 األممي رقم لقرارلالطرفين  في ظل عدم احترامباتت موضع شك  وجودهافعالية  ألن و سحبهاأ تحييدها

4714" . 

في حال أرادت أميركا غير ذلك وسعت . على التوازن في لبنان لمحافظةلوروبا أ سعىت" :الخبير الرئيس

ن تدخل بمواجهة ة أوروبا مستعدفي وجه واشنطن؟ هل أ وروبا مع روسياهل ستتحالف أ ،إلى المواجهة

 ."ناعمة مع واشنطن للحفاظ على استقرار لبنان؟

. جل لبنانركا أكبر من أن تدخل بمواجهة معها من أميالح األوروبيين مع أصمإن " :ممثل االتحاد األوروبي

في سوريا  عماربتمويل إعادة اإل تطالبناو بناءً  ال نلعب دوراً  كاتحاد أوروبي نناتقول أ ،فيما يتعلق بروسيا

مشكلة  روسيا بتدميره؟ والنازحون يشكلون امتال نفهم لماذا علينا إعادة إعمار ما ق. وعودة النازحين

لألزمة لى حل ى الجميع تقديم تنازالت للوصول إوعل بينهم، نييارهاب إمكانية تجنيد لجهة ال سيماللجميع 

  ".بالنتيجة التي يتوخاها الجميعالسورية وال نعتقد أن فرض حل روسي سيأتي 

حاد األوروبي من جهة ومع طهران من جهة تكيف تصفون عالقتكم مع اال" :لروسيا الخبير الرئيس

  "أخرى؟



ن الضغط على ، ستفهم أوروبية بالحكمةبالنسبة إلى روسيا، إذا تحلت العواصم األ" :الممثل األول لروسيا

تسعى إليه الواليات زمات ونشر الفوض وهذا ما إال إلى المزيد من األنه لن يؤدي ير ألخطأمر ايران 

  ". المتحدة

فهي تحاول . نعتقد أن موقف الدول الغربية من روسيا هو بشكل عام موقف عدائي" :روسيال الممثل الثاني

بعد إنجاز مشروع سيل  ية على حدودها ال سيمالحتها وجود روسيا قوليس من مص ألن" شيطنة روسيا"

في ترسيخ موقعنا  علينا على خلفية عقوبات اقتصاديةفرضت الدول األوروبية ، 9141عام . 9الشمال 

، لكن عالقتنا ةيالقضية الفلسطينمن جهة أخرى، ندعم  .وكرانياوأزمة أشبه جزيرة القرم  وضم غرب البلقان

، لمانيانسعى لعالقات جيدة مع فرنسا وأ. جيدة القتصادية مع السعوديةعالقتنا اأن سرائيل جيدة كما مع إ

 ."ميركيأي استقاللية للموقف األوروبي عن الموقف األن لم نر لكننا حتى اآل

لسيطرة على المنطقة يحاول اإن المشروع األميركي في المنطقة هو مشروع سلطوي " :يرانالممثل األول إل

ال مرفوض هو كالم يران دولة مارقة إ إن اعتبار. قوىة سنكون أويتنا مرتبطة بالمقاومن هوأل ،وهو عدونا

الواليات المتحدة هي التي نكست بالتزاماتها وخرجت من  .رهاباإل سيما في ظل الحرب التي تخوضها ضد

المارقة؟  رسات من هي الدولةنتساءل بعد هذه المما. عقوبات خارج األمم المتحدة االتفاق النووي وفرضت

قوية اسرائيل عبر تحديد سقف سيطرة على لبنان وتاللبناني هو ال عم الجيشد الرئيس منأميركا دف إن ه

التوازن إن . وقد أعلنا ذلك مراراً وتكراراً  لى الجيشنحن مستعدون لتقديم المساعدة إ. لقوة الجيش اللبناني

. يرفضه اللبنانيون وسيقفون متحدين لمواجهته من يحاول قلبه سيخسر ألن أمر كهذاجداً وفي لبنان دقيق 

، وسيأتي يجابيةال اإل ميركا وقائم على السلبيةتجاه لبنان هو مشروع تخريبي وتابع أل المشروع السعودي

مستقل بالنسبة إلى  قرارنا، ولكن ولة مهمة في العالمتعاون مع روسيا باعتبارها دن. على لبنان بالدمار

 ."تنا روسيا فسنواجههاذا ما واجهالمقاومة وإ

 .ممثل إيران عن المقاومة وكأنها مقاومة أميركا بينما هي مقاومة إسرائيل يتحدث" :ممثل بيت المستقبل

 ".السياسة اإليرانية؟ ترفضوبات يشمل كل الدول التي  هاومنطق هل توسع مفهوم المقاومةف

نعم، . قليم بشكل عاماإلجنبية في مرتبط بمقاومة السيطرة األ مقاومةالإن مفهوم " :الممثل األول إليران

يشمل أيضاً االستكبار  إنما فقط إسرائيل قتصر علىال ي هو منطق إقليميمنطق المقاومة بالنسبة إلى إيران 

 ". األميركي

من الحل ن تكون جزءا وعليها أ ،يران دولة عظيمة تستحق مكانتها في المنطقةإإن " :الممثل األول لروسيا

هو اسوأ ما قد يحصل  قليميسوريا، لكن سيناريو التصعيد اإلهناك تباينات بيننا فيما يتعلق ب. وليس المشكلة

ماذا سيحدث للنازحين وإلى ( في لبنان وأسوريا إن في )ضربة ضد ايران في المنطقة  تاذا حدث: لمنطقةل

 ".؟ين سيتوجهونأ

ناجحة  تجاه ايران وروسياعتمدها قناعة أن السياسة القصوى التي ن لدينا" :الممثل الثاني للواليات المتحدة

سياسة  إن. شن حرب تجرؤان على، علماً أن الدولتين ال لى حرب عسكريةوناجعة وال ضرورة للذهاب إ



قليم والمشروعية سردية اإل: الواليات المتحدة مبنية على الموقف الصارم الذي يرفض الخضوع للسرديات

 ".الدولية

ما هو : واإلسرائيلية معاً  ميركيةف المصالح األلور الممانعة بما يخاى محإل انتقل لبنان" :الرئيس خبيرال

في  تبدأ الحرب ؟ أمهل ستشن ضربة محدودة في جنوب لبنانمن ذلك وكيف ستواجهه؟ سرائيل موقف إ

 ". من الممكن أن تصبح بعدها حرباً إقليمية واسعة؟هل و ،لى لبنانلتتمدد بعدها إالجنوب السوري 

ت فيها كل نحن نتكلم في لحظة فشلو ،يرانيأن لبنان موجود في المحور اإلسرائيل تعتبر إ: "ممثل إسرائيل

ي االطراف اللبنانية غير يراني ورأخيار التصعيدي هو خيار إصبح المحاوالت المفاوضات مع إيران وأ

العامة  منذ االنتخابات بدأهو مسار  يرانيلى المحور اإللبنان إ انزالق أنسرائيلية ترى الحكومة اإل. مؤثر

من تسهيل حركة حزب هللا اللبناني الجيش اللبنانية كما  تحذر الحكومةهي و ،وتشكيل الحكومة األخيرة

ننا بتنا نعتبر أن ، ألسرائيلد في لبنان اليوم أهداف ممنوعة على إجيوال . مساعدتهمن  أيضاً  وتحذر المدنيين

طالب الواليات المتحدة بفرض حصار ندعو إلى سحب اليونيفل ون. نية وحزب هللا كيان واحدةالحكومة اللبنا

 ميركيةبما يعتبر التفافاً على العقوبات األيراني كرئة لالقتصاد اإل خدمنها تستن ألاقتصادي على شواطئ لبنا

إن . لبنان على عالقة مع حزب هللافي وكيانات  أفرادبفرض عقوبات على  يضا  نطالبها أ. ضد طهران

نسق مع سن. ديراني على طول هذه الحدو، وسنضرب كل موقع إامتداد للجنوب اللبناني هو الجنوب السوري

. يراني عليهاول العربية التي تستشعر الخطر اإلالد بعض نسق مع، كما سنافي ضرباتن نياً روسيا ميدا

، تخذهاجواء القرارات التي قد نئها في أوروبا واميركا للتنسيق ووضعهم في أحكومتنا مع حلفاستتواصل 

 :ةوفي حال التصعيد ثمة سيناريوات ثالث

 حرب شاملة جوية وبرية تشن من الحدود اللبنانية والسورية -

 سلحةنقل األداخل لشل قدرات حزب هللا وإيران في في ال هدافضرب أ -

تفجير الوضع في لبنان وعودة االقتتال  الداخل بما يؤدي إلىحصار مع ضرب األهداف في فرض  -

 ."عبر اختراق البنية اللبنانية إليه الداخلي

ما هو رأي : ألنه األكثر خطورة على لبنان خيراأل خصوصاً والسيناريوات  هذه ننطلق من" :الرئيس الخبير

هل تعتقدون أن سيناريو اندالع حرب لبنانية لبنانية وارد؟ ومن هي األطراف القادرة اليوم على و الدول؟

 ". شنها؟

 

دخول في حرب شاملة على الرغم من يران وال حزب هللا في وارد الاعتقد أن ال إ" :آذار 8ممثل حركة 

هللا على تكون قدرة حزب سو ،سرائيل شن الحربواجهة هكذا تصعيد في حال اختارت إن لما مستعدانهمأ

 ."كبيرة جداً نظراً لنوعية األسلحة والصواريخ التي بات يمتلكها هاايالم

ال أعتقد أن ثمة طرف لبناني أو غير لبناني متحمس لخوض حرب أخرى في " :ممثل االتحاد األوروبي

إذا اندلعت الحرب، أرجح السيناريو . المنطقة، علماً أن هذا األمر وارد ال سيما في ظل انعدام الضوابط فيها



 هذه المرة بمنأى عن الضربات ووزارة الدفاع اللبناني منية والجيشتكون األجهزة األ ولن ،الثالث

 ".اقتتال داخلي هاستتبعال سيما اذا  مرنخشى من هذا األ. اإلسرائيلية

من كسب  ترامب تمكنذا إ. على المحلية مة تطغيقليأعتقد أن األمور اإل"  :الممثل األول للواليات المتحدة

سياسة ال تكلف والية ثانية، أعتقد أنه سيستمر في سياسة العقوبات ضد إيران ومحاصرتها ألن هذه ال

ال أعتقد أن إسرائيل ستشن حرباً عسكرية خالل والية إدارة . يئاً وهي مجدية وفعالةالواليات المتحدة ش

 ".  إلى البيت األبيض في حال وصول إدار جديدةترامب، لكن األمر قد يختلف 

عب نعلم أنه في حال شنت حرب عسكرية ضد إيران مباشرة أم غير مباشرة، لن تل" :الممثل الثاني إليران

هناك أهداف مشتركة بيننا في . روسيا دور الوسيط أو المدافع عن إيران بل ستسعى إلى تحقيق مصالحها

النقطة الشائكة بالنسبة إلى روسيا هي ماذا ستفعل . سوريا، لكن روسيا تستفيد من العقوبات المفروضة علينا

ت ليست بجديدة على إيران وقد سبق إذا توصلت طهران إلى صفقة مع الواليات المتحدة؟ إن سياسة العقوبا

يقولون : الرئيس روحاني قال. وبعكس ما يقال فهي لم تأت بالنتائج المرجوة منها ،لألميركيين أن اعتمدوها

إن طاولة المفاوضات ستبقى دائما موجودة ونحن ندرك ذلك إال أن الواليات المتحدة هي التي انسحبت منها 

  ". الضغطوليس إيران ولن نعود إليها تحت 

 ها في لبنان وأمنع تمددها إلى بالدي،بقيكنظام أن أ حاول، سأحرب اندالعحال  في" :الممثل األول لسوريا

 ."على أرضنا يرانيسرائيل وروسيا حول الوجود اإلتوصل إلى تفاهمات كالتي جرت بين إال عمل علىوسأ

لكنه ، لمنطقةهو األسوأ بالنسبة إلى ا حربناريو اندالع يإن س" :اإلماراتي-الممثل الثاني للمحور السعودي

يبقى أن المشكلة الرئيسة التي سينبغي على إسرائيل . من جهة أخرى قد يصب في مصلحة دول الخليج

التعامل معها في حرب كهذه هي صواريخ حزب هللا، واعتقد أنها ستشن هجوماً برياً صاعقاً وسريعاَ لكي 

واإلمساك بنقاط العبور إليه ولن تسمح  ولن تتردد في تدمير الجنوب اللبناني ترتاح من خطر الصواريخ

  .ل المشكلة إليهأي أنها ستلقي بالكرة إلى الجانب اللبناني وتنقودة إلى الجنوب قبل حل حزب هللا، ألحد بالع

هذا . ويةوالمؤسسات الحكومية والمرافق الحي اللبناني مواقع الجيشأتوقع أيضاً أن تضرب إسرائيل 

  ".  إليه لوصولخطير جداً على لبنان وعلى الجميع العمل لمنع ا ناريوالسي

في  لبنان ليس العباً إن . اسمحوا لي أن أتكلم اآلن كمحلل وليس كممثل لسوريا" :الممثل الثاني لسوريا

يملك القدرة ، والقول إنه يسير على حبل مشدود صحيح جداً خصوصاً أنه ال ساحة للصراعات وهوالمنطقة 

أعتقد أن و ليه،لبنان وتطبيق ما تم اعتماده لمنع تمدد الحرب السورية إ نقاذبذل جهود كثيرة إلت  . على الحسم

وعلى الرغم من الصعوبات التي تعاني منها إيران . لبنان ه فيكثر منأ الحرب المحتملة ستكون في سوريا

مهما كانت نتائج هذه  المقبلة، وعليها أن تدرك أنهلرئاسية األميركية ستصمد بانتظار االنتخابات ا هيف

 ."لى ما قبل ترامب صعبة جداً العودة إ االنتخابات فإن

ال أتوقع أن يحصل أي تصعيد عسكري في لبنان ألن أي حرب جديدة في " :آذار 01الممثل األول لحركة 

 ،وخصوصاً روسيا ،الجميعمن مصلحة . المنطقة ال تصب في مصلحة الالعبين اإلقليميين كما الدوليين

يبقى أنه ثمة تخوف من أن تلجأ إيران بسبب اإلفالس . الحؤول دون اندالع أي مواجهة عسكرية مباشرة



استخدام حزب هللا في الجنوب أو في منطقة أخرى لترد عليه إسرائيل وتصل األمور إلى  السياسي على

  ".  لتأمين مصلحتنا العليا علينا كلبنانيين استباق األمور والجلوس معاً . حرب واسعة

ما هي التداعيات االقتصادية النزالق لبنان إلى محور الممانعة، ال سيما في ظل خطر " :الرئيسالخبير 

  ".احتمال نشوب حرب على أراضيه؟

تعتبر على الصعيد اإلقليمي  ةالجيواقتصادية، اعتقد أن الحرب السوريلمقاربة وفقا ل" :الخبير االقتصادي

نحن . رةومتغي   كثيرةوجهات  عدة استقطابات بل في المنطقة واحداً  اً رى استقطابال أ. على الغاز اً حرب

 مليار 91 يتجاوز ميركيالمحلي األ الناتج)  جداً  اوتةداخلون في صراع عالمي ضمن موازين قوى متف

 نععاني في لبنان من. (%1.2نسبة النمو  المليار ولم تتخط دوالر بينما الناتج المحلي الروسي ال يتعدى

ى أن الوضع المتأزم ال اإلشارة إل مع ،ستتفاقم في حال حصول أي اضطراب أمنيو صعبة أزمة اقتصادية

 ".قطار عدة في العالموحدها بل يمتد إلى إ وسطالشرق األ منطقة يقتصر على

صرامة وسنشهد لردود عقوبات بهذه التحمل يران ال تستطيع إ" :اإلماراتي-الممثل األول للمحور السعودي

تدرك إيران  .بطرق غير مباشرة، بمعنى أن طهران لن ترد بنفسها بل عبر وكالئها في المنطقة يرانيةفعل إ

مارات وحدها قادرة على اإل واسمحوا لي بالقول إن ،خليجياً  رداً  سيتسدعيإن إغالقها لمضيق هرمز 

وقد  ،طاولة المفاوضات لوصول الىبغية ا و سورياأأعتقد أن إيران ستقاتل أما في غزة أو لبنان . تدميرهم

بل القوة الناعمة  تقتصر إيران في ردها على استخداملن  .اإلرهابية تعمد إلى تحريك بعض الجماعات

كل أوراقها إلى الواليات  لن تسلم إيران. قدرات أذرعتها في الخارجستعمل ما في وسعها وتستغل قدراتها و

للمحافظة على أوراق أخرى وأهمها اليمن ألنها كما قلنا الخاصرة الرخوة لدول قد تسلم ورقة  المتحدة،

ضد إيران ولكن ليس حرباً في  حرب في لبناننشوب سرائيلية تتقاطع حول المصالح الخليجية اإل إن .الخليج

  ".من سورياأعتقد أن العنوان األول للتفاوض بين الواليات المتحدة وإيران سيكون انسحاب حزب هللا  .اليمن

 ،لكن عنوانها اقتصاديبدأت قد الحرب ضد ايران في الحقيقة نعتقد أن " :ذارآ 01الممثل الثاني لحركة 

 ةل في المؤسسات االقتصاديغوما محاولة حزب هللا التغل ،كما في سوريا ولبنان الداخلستنزف من وهي ت  

نرى . لحماية نفسه والتهديد وفق منطق أنا جزء من المؤسسات إذا انهرت انهارت معي خطوةإال ة بنانيالل

والسؤال  ،4281عبر أعمال تحاكي تفجير السفارة األميركية في بيروت ومقر المارينز عام يران سترد أن إ

 ". هو كيف سيكون الرد على رد إيران

. ي كمحلل ومراقبيلثوب الرسمي ألعبر عن رأأن أخرج من ا اسمحوا لي ايضاً " :الممثل األول إليران

 بالهجوم فستجبر على وقفه في غضون إنما إذا بادرت هذه األخيرة ،مع إسرائيل ال تبحث عن مواجهة إيران

بالنسبة إلى الموقف الرسمي اإليراني، طهران . يومين بسبب األسلحة الدقيقة التي باتت بحوزة حزب هللا

أود اإلشارة هنا إلى أن موازنتنا . الواليات المتحدة الى احترام التزاماتهاعودة مستعدة للمفاوضات شرط 

لنا أن  سبق. ي ملف في المنطقةولن نتراجع في أي ورقة تنازل عن أولن نالدفاعية هي األعلى في المنطقة 

  ". قدمنا تنازالت في االتفاق النووي فكانت النتيجة أن انسحبت الواليات المتحدة منه



مستحيلة، ال سيما أنه وكما سبق قبل ترامب إن العودة إلى مرحلة ما " :الثاني للواليات المتحدةالممثل 

وقلت، الموقف األميركي من إيران موحد والجميع يؤيدون العقوبات ضدها كما يؤيدون االنسحاب من 

الدولة في إن . مخطئة قد يتراجع عن االنسحاب فهي اً جديد اً ن رئيسإذا كانت ايران تعتبر أ. االتفاق النووي

ما نطالب به هو أن توقف إيران دعم الجهات . هنا يكمن الخداع األيرانيواجهة للثورة و ما هي إال ايران

ما . لها ذرعمع ميليشيات محلية هي عبارة عن أ ن تكون عالقات الدولالخارجة عن الدولة إذ ال يجوز أ

 ."طالب به ليس صعباً ن

ستكون سيئة على  مرتداعيات هذا األن ، أعتقد أالسيناريو الثالث حدوث حالفي " :الممثل األول لروسيا

دعم المؤسسات  السياسة التي تعتمدها روسيا في الشرق األوسط هيمرة أخرى أن  أشددالمنطقة برمتها و

سيقتصر دور  ،هو أنه في حال نشوب هذه الحرب النقطة الثانية التي أود الحديث عنها". واألنظمة الشرعية

روسيا على العمل الديبلوماسي المكثف لوقفها والتخفيف من تداعياتها ومن المستحيل أن تكون طرفاً فيها 

 ".عسكرياً  عبر التدخل

حرب في وحظوظ اندالع  نعتقد أن ثمة استحالة في حصول تفاوض بين أميركا وإيران" :ممثل إسرائيل

خراج حزب هللا من التركيبة إل رضية تفاوضيةذا وصلنا إلى أإ هبون الى التصعيد حتىلبنان كبيرة ونحن ذا

 وبينه فك االرتباط بين حزب هلل وجمهورهعلينا . لن يتم سوى بسيناريو عسكري ، ألن ذلكالسياسية اللبنانية

ألن اصطفافهم إلى جانبه يزيد من خطر تعرض مناطقهم لهجمات  ،ال سيما المسيحيين منهم جمهور حلفائهو

  . "عسكرية

وكانت كلمة الختام لمنظمي الحدث الذين شكروا الحضور كما الخبير الرئيس على نجاح هذا التمرين 

 .  مؤكدين العمل على تطوير آلياته

 

 

 


