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صفحة

مؤمتر سادر:
السياق اجليوسياسي وتداعياته على اجلبهة الداخلية

مقدمة:

انعقــد »مؤمتــر ســادر« االقتصــادي يف 6 نيســان/أبريل مــن هــذا العــام يف ظــّل حتــّوالت 
جيوسياســية عميقــة مــا زالــت متواصلــة أرســت معــادالت جديــدة يف اإلقليــم ويف الداخــل 
اللبنــاين، طارحــة عالمــات اســتفهام حــول إمكانيــة تنفيــذ خارطــة الطريــق الــي أفضــى إليهــا 
للصراعــات  انعــكاس  منهــا  جــزء كبــر  هــي يف  أزمــة سياســية  لبنــان  يعيــش  املؤمتــر.  هــذا 
اإلقليميــة، ال ســيما ذاك الدائــر يف ســوريا. مضــت علــى االنتخابــات التشــريعية ثالثــة أشــهر 
ومل يتمكــن بعــد األفرقــاء السياســيون، الذيــن أعيــد انتخاهبــم ولــو وفــق أحجــام خمتلفــة، مــن 
التوصــل إىل تشــكيل حكومــة تعيــد ولــو باحلــّد األدىن انتظــام عمــل املؤسســات الدســتورية. 
لتفعيــل  الداعمــة  الــدول  صحيــح أن تشــكيل احلكومــة هــو أوىل اخلطــوات املطلوبــة مــن 
مقــررات »مؤمتــر ســادر«، ولكنهــا بالتأكيــد لــن تكــون األخــرة. فالبلــد الصغــر مطالــب 
االســتثمارات  إلطــالق  مســبق  واالقتصاديــة كشــرط  السياســية  اإلصالحــات  مــن  بســلة 
والقــروض امليّســرة، وهــذه اإلصالحــات عالقــة بدورهــا يف أزمــة العقــد االجتماعــي الــذي مل 

يتحّررحــى اليــوم مــن القيــد الطائفــي. 

ليســت األزمــة احلاليــة األوىل مــن نوعهــا يف لبنــان إذ توالــت األزمــات منــذ عــام 2005، 
تاريــخ انســحاب اجليــش الســوري إثــر اغتيــال الرئيــس رفيــق احلريــري. يف أعقــاب االغتيــال، 
شــهدت البــالد حتــرّكات شــعبية واســعة عرفــت فيمــا بعــد بـــ »ثــورة األرز« وأدت إىل خــروج 
ســوريا سياســيا وعســكرياً مــن بــالد األرز. ففــي الفــرة املمتــدة مــن  تاريــخ انتهــاء احلــرب 
األهليــة عــام 1989 وتوقيــع اتفــاق الطائــف عــام 1990 حــى عــام 2005، كانــت ســوريا 
قــوة االنتــداب يف لبنــان وضابطــة إيقــاع احلكــم فيــه. متكنــت مــن فــرض قراءهتــا التفــاق 
الطائــف وتطبيقهــا االنتقائــي لبنــوده، مســتندة إىل منظومــة أمنيــة خمابراتيــة وطبقــة سياســية 
حاكمــة مواليــة هلــا يف ســوادها األعظــم. أمــا االقتصــاد، فــكان وبشــكل عــام بعهــدة الرئيــس 

رفيــق احلريــري، أحــد أهــم مهندســي اتفــاق الطائــف. 
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يف أعقــاب مؤمتــر مدريــد عــام 1992، راهــن احلريــري كمــا آخــرون علــى ازدهــار اقتصــادي 
نتيجــة الســالم القــادم  إىل الشــرق األوســط، فأطلــق عمليــة إعــادة إعمــار لبنــان مســتنداً يف 
حينــه إىل قــدرة لبنــان علــى االســتدانة وإىل مــالءة املصــارف اللبنانيــة لتمويــل الديــن العــام 
الــذي بــدأ منــذ ذلــك الوقــت بالراكــم. صفــق البعــض لسياســات احلريــري لتمكنــه مــن إخــراج 
البــالد مــن ركام احلــرب، وانتقــده البعــض اآلخــر ألســباب ثالثــة: أواًل كلفــة إعــادة اإلعمــار 
الباهظــة خصوصــاً جلهــة ارتفــاع أســعار الفائــدة علــى ســندات اخلزينــة الــي جتــاوزت عتبــة 
الـــ 35٪، ثانيــاً حصــر جهــد إعــادة اإلعمــار يف وســط بــروت، وثالثــاً خلــو سياســة إعــادة 
اإلعمــار مــن أي بعــد إصالحــي يتنــاول بنيــة االقتصــاد الوطــي. قــد يكــون هــذا النقــد حمقــاً 
بعــض الشــيء، ولكــن ال شــّك أن مــا قــام بــه رفيــق احلريــري علــى صعيــد إعــادة بنــاء وســط 
املدينــة وإعــادة تأهيــل شــبكة البــى التحتيــة كان آخــر مــا شــهده لبنــان مــن اســتثمار يف 

قاعدتــه اإلنتاجيــة.

مرحلة التحّول اإلقليمي:

كان للغزو األمركي للعراق عام 2003 واإلطاحة بنظام صدام حســن وقعاً شــديداً على 
املنطقــة عمومــاً وعلــى لبنــان خصوصــاً، إذ أن »أجنــدة الدميقراطيــة« الــي وضعهــا الرئيــس 
األمركــي حينهــا جــورج بــوش كأســاس لقيــام »شــرق أوســط جديــد« وجــدت صــدى هلــا  يف 
»ثــورة األرز«، الــي اعتــرت منوذجــاً لتــوق الشــعوب إىل احلريــة ودولــة القانــون. تالقــت إرادة 
الرئيــس بــوش يف حينــه مــع إرادة الرئيــس الفرنســي جــاك شــراك -املعــروف بقربــه مــن الرئيــس 
الشــهيد رفيــق احلريــري- فشــكال قــوة دفــع أساســية واكبــت التحــركات الشــعبية ومتكنــت مــن 
إخــراج القــوات الســورية مــن لبنــان يف ربيــع 2005 ومــن مث إنشــاء حمكمــة دوليــة خاصــة 
بلبنــان مبوجــب القــرار 1757 الصــادر عــن جملــس األمــن يف أيار/مايــو 2007، هبــدف 

حماكمــة مرتكــي جرميــة اغتيــال احلريــري. 

خرجــت ســوريا مــن لبنــان وبقــي حليفهــا حــزب هللا وترســانته العســكرية، وتشــّكلت جبهــة 
مناهضــة للمحــور الســوري - اإليــراين عرفــت حبركــة 14 أذار. تلــت تلــك احلقبــة سلســلة مــن 
االغتيــاالت طالــت شــخصيات سياســية وقيــادات أمنيــة منضويــة يف معظمهــا حتــت مظلــة 
حركــة 14 أذار، كان أخرهــا اغتيــال الوزيــر اللبنــاين الســابق ومستشــار الرئيــس ســعد احلريــري 
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حممــد شــطح يف تفجــر اســتهدفه يف 27 كانــون األول/ديســمر 2013. 

متيّــز املشــهد السياســي اللبنــاين منــذ العــام 2005 باســتقطاب حــاد بــن فريــق 14 أذار 
املدعــوم مــن الغــرب ودول اخلليــج، وفريــق 8 أذار بقيــادة حــزب هللا الــذي يعتــر جــزًءا ال 
يتجــزأ مــن املنظومــة العســكرية اإليرانيــة. مــع رحيــل ســوريا األســد سياســياً وعســكرياً، دخــل 
لبنــان يف دوامــة مــن األزمــات السياســية أخــذ معظمهــا طابعــاً ميثاقيــاً، عاكســة يف الوقــت 
عينه الصراعات اإلقليمية املتعددة ال ســيما الصراع الذي اســتفحل بن إيران ودول اخلليج 
العــريب منــذ العــام 2008 علــى خلفيــة إحــكام األوىل ســيطرهتا علــى العــراق بعيــد اختــاذ إدارة 
الرئيــس بــاراك أوبامــا قــراراً باإلنســحاب األحــادي مــن بــالد الرافديــن. متكنــت إيــران مــن مــلء 
الفــراغ الــذي خّلفــه خــروج القــوات األمركيــة، مــا مســح هلــا بإنشــاء منطقــة نفــوذ أو«جســر 
بــري« يربــط طهــران باملتوســط مــروراً بالعــراق وســوريا. وتعــززت أطمــاع إيــران التوســعية يف 
املنطقــة بعــد توصلهــا إىل اتفــاق مــع القــوى العامليــة حــول برناجمهــا النــووي ىف 14 متــوز/

يوليــو 2015، يف ظــّل إصــرار جمموعــة 5+1، ال ســيما الطرفــن األورويب واألمركــي، علــى 
»فصــل املســارات« وبالتــايل إعطــاء األولويــة لتحقيــق تقــدم علــى املســار النــووي وذلــك علــى 

حســاب مســارات أخــرى.  

التوازن وتوزيع األدوار:

شــكل اغتيــال الرئيــس احلريــري ضربــة لالقتصــاد اللبنــاين، فاخنفــض معــدل النمــو مــن7 ٪ 
عــام 2004 إىل 1٪، وذلــك بســبب إرتبــاط امســه مبســار إعــادة اإلعمــار وألنــه كان يشــّكل 
لكثريــن يف العاملــن العــريب والغــريب مصــدر ثقــة بلبنــان واقتصــاده. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
عــرف االقتصــاد اللبنــاين يف الســنوات الثــالث الــي تلــت اغتيالــه وعلــى الرغــم مــن إنــدالع 
حــرب متوزعــام 2006، مرحلــة منــو بلــغ ذروتــه عــام 2008 حــن جتــاوز معــدل منــو الناتــج 
احمللــي الـــ 8٪، وبلغــت االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة الوافــدة إليــه  4804 مليــون دوالر. 
يف غضون ذلك، أعطى انعقاد مؤمتر باريس )3( يف كانون الثاين/يناير عام 2007 مؤشراً 
إجيابيــاً جلهــة وجــود شــبكة أمــان دوليــة داعمــة للبنــان والســتقراره االقتصــادي والسياســي، 
وتعــززت شــبكة األمــان هــذه باتفــاق الدوحــة عــام 2008 الــذي توصــل إىل تســوية وضعــت 
للجمهوريــة.  اجليــش حينهــا ميشــال ســليمان رئيســًآ  بقائــد  الرئاســي وأتــت  للفــراغ  حــداً 
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صحيــح أن االقتصــاد اللبنــاين كان ومــا يــزال يعــاين مــن خلــل هيكلــي يتمثّــل بتنامــي عجــز 
اخلزينــة وتراكــم الديــن العــام وغيــاب إصالحــات أساســية حتــّرر قطاعــه اإلنتاجــي وتضبــط 
اهلــدر والفســاد يف القطــاع العــام، لكــن لبنــان كان يســتفيد، ولــو باحلــد األدىن، مــن الطفــرة 
النفطيــة الثالثــة )2002-2008( يف دول اخلليــج العــريب نتيجــة الرتفــاع أســعار النفــط، 

وهــي الســوق األوىل لقــواه العاملــة يف اخلــارج ومصــدراً أواًل لســياحته.

علــى الصعيــد اجليواقتصــادي، كان الثقــل االقتصــادي لــدول اخلليــج وعلــى رأســها اململكــة 
العربيــة الســعودية واملدعــوم مــن الغــرب عمومــاً، يــوازن الثقــل السياســي والعســكري للنظــام 
السوري وللدور املتعاظم حلليفته إيران يف املنطقة. وشّكل هذا التوازن القاعدة اجليوسياسية 
الــي ارتكــزت عليهــا خمتلــف التســويات الــي شــهدها لبنــان منــذ توقيــع اتفــاق الطائــف. 
واســتناداً إىل هــذه املعادلــة، متتــع الرئيــس رفيــق احلريــري يف تســعينات القــرن املاضــي هبامــش 
حتــرك واســع علــى مســتوى القــرارات االقتصاديــة، يف حــن بقيــت ســوريا ممســكة وبقــوة 
مبقاليــد األمــن الداخلــي والسياســة اخلارجيــة علــى قاعــدة القــول الســائد حينهــا: »احلريــري 
لالقتصــاد، واألمــن والسياســة اخلارجيــة للنظــام الســوري«. وبعــد مصرعــه، ارتكــزت منظومــة 
احلكــم علــى معادلــة مشــاهبة: حــزب هللا، الــذراع اإليــراين األقــوى عســكرياً علــى األرض، 
يف مــوازاة فريــق حيظــى بدعــم دبلوماســي غــريب ودعــم سياســي وإقتصــادي مــن دول اخلليــج 
العــريب ال ســيما اململكــة العربيــة الســعودية. انعكســت العالقــة بــن احملوريــن اإلقليميــن، 
الســعودية وإيــران، علــى الداخــل اللبنــاين، فــإذا تباعــدا ســاد التوتــر بــن األطــراف الداخليــة 
املرتبطــة هبمــا وإذا تقاربــا عــّم االســتقرار البــالد. هكــذا مثــاًل، شــهدنا عــام 2010 مــا ُعــرف 
بتسوية الـ » سن-سن« )نسبة إىل سورية والسعودية(، تكللت بزيارة مشركة إىل بروت 
للعاهــل الســعودي امللــك عبــد هللا والرئيــس الســوري بشــار األســد يف متوز/يوليــو 2010، 
يف حماولــة المتصــاص األزمــة الناجتــة عــن اهتــام احملكمــة الدوليــة اخلاصــة بلبنــان عناصــر مــن 
حــزب هللا )حزيران/يونيــو، 2011( بالضلــوع يف اغتيــال الرئيــس رفيــق احلريــري. وفيمــا ترّكــز 
دعــم إيــران علــى حــزب هللا ومشــروع املقاومــة، ترّكــز جممــل الدعــم الغــريب علــى متكــن اجليــش 

اللبنــاين وتعزيــز القطــاع املصــريف اللبنــاين، مدمــاكا االســتقرار يف لبنــان. 
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احلرب السورية وتداعياهتا على لبنان: 

بعــد أن وصلــت التحــرّكات الشــعبية الــي ُعرفــت بالربيــع العــريب إىل العمــق الســوري، تدخــل 
حــزب هللا عســكرياً يف الصــراع الــذي اندلــع عــام 2011 إىل جانــب نظــام األســد. شــّكل 
هــذا التدخــل مســألة خالفيــة جديــدة بــن اللبنانيــن حــول دور لبنــان وسياســته اخلارجيــة، 
وهــي مســائل تعتــر مرتكــزات ميثاقــه الوطــي، كمــا شــّكل نقطــة حتــّول أساســية يف نظــرة 
الــدول العربيــة وشــعوهبا إىل حــزب هللا، ومــن خاللــه، إىل الــدور اإليــراين يف املنطقــة. لطاملــا 
احتــل حــزب هللا موقعــاً مميــزاً يف الوجــدان العــريب واإلســالمي، كمــا جتلــى خــالل حــرب متــوز 
عــام 2006 كونــه أضحــى منوذجــاً ملقاومــة إســرائيل. إال أن تورطــه يف احلــرب الســورية قلــب 
تلــك الصــورة رأســاً علــى عقــب، خصوصــاً بعــد أن أخــذت هــذه احلــرب بعــداً مذهبيــاً ال 
ســيما بــن أهــل الســنة والشــيعة. مل ينجــو لبنــان مــن ارتــدادات هــذا الصــراع املذهــي، فطالــت 
نرانــه الداخــل اللبنــاين وعــاد شــبح احلــرب ليخيّــم جمــددا إثــر موجــة تفجــرات إرهابيــة يصــح 
وصفهــا جبولــة لكمــات متبادلــة، اســتهدفت بــن عامــي 2013 و2014 مدينــة طرابلــس 

والضاحيــة اجلنوبيــة لبــروت، العمقــن الســي والشــيعي يف لبنــان. 

إن تداعيات احلرب السورية وما واكبها من توترات مذهبية وحتّوالت عسكرية يف املنطقة، 
ألقــت بثقلهــا علــى االقتصــاد اللبنــاين. فمنــذ عــام 2011 وللســنة الســابعة علــى التــوايل، مل 
يتجــاوز معــدل النمــو عتبــة الـــ 1.5٪، يف إشــارة واضحــة إىل حالــة ركــود إذا مــا قــورن بالنمــو 
الســكاين. ففــي ســنة 2017 مثــاًل، بلــغ النمــو الســكاين ضعــف معــدل منــو الناتــج احمللــي. 
وقــد يكــون املؤشــر األكثــر خطــورة حتــّول ميــزان املدفوعــات مــن فائــض إىل عجــز طيلــة الفــرة 
املمتدة بن ســنوات 2011 و2018، بإســتثناء عام 2017 الذي شــهد هندســات مالية 
قــام هبــا مصــرف لبنــان والــي مل متــّر دون اعراضــات نظــراً لكلفتهــا املرتفعــة. لطاملــا ســّجل 
لبنــان فائضــاً يف ميــزان مدفوعاتــه مّكنــه مــن اســتيعاب عجــز ميزانــه التجــاري. فاحنســار 
قطــاع الســياحة نتيجــة التــأزم مــع دول اخلليــج العــريب وحظــر مواطنيهــا مــن الســفر إىل لبنــان، 
واهلبــوط الدراماتيكــي لالســتثمارات اخلارجيــة وتراجــع وتــرة حتويــالت اللبنانيــن مــن اخلــارج، 
كلهــا عوامــل قّوضــت التدفقــات النقديــة الوافــدة إىل لبنــان. هــذا التدهــور الــذي شــهدته 
األوضــاع املاليــة واالقتصاديــة يف البــالد، مل يدفــع الســلطات إىل اختــاذ اإلجــراءات املناســبة ال 
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ســيما جلهــة ضبــط عجــز اخلزينــة، فأُدخــل لبنــان يف دوامــة »توأمــة العجزيــن« )عجــز اخلزينــة 
وعجــز ميــزان املدفوعــات(، مــا زاد الضغــط علــى قطاعــه املصــريف املمــّول الرئيــس للديــن العــام 

وانعكــس ارتفاعــاً مقلقــاً ألســعار الفائــدة، منــذراً بشــّل احلركــة االقتصاديــة وتعميــق الركــود.

وألن انفــراط عقــد احلكومــات وإعــادة تأليفهــا خيضــع أكثــر إىل موازيــن القــوى الداخليــة ـ 
وبالتــايل إىل موازيــن القــوى يف اإلقليــم ـ منــه إىل األصــول واالســتحقاقات الدســتورية، مــّر 
لبنــان بــن ســنوات 2015 و2017 يف حلقــة مــن الفراغــات الدســتورية متثلــت إمــا بتعــذر 
انتخــاب رئيــس للجمهوريــة وإمــا تعــذر تشــكيل حكومــة. هــذه الفراغــات املتكــررة شــّكلت 
عقبــة إضافيــة أمــام قيــام منظومــة حكــم فاعلــة ومنتجــة تراعــي احلــّد األدىن مــن متطلبــات 
احلكــم الرشــيد، فمــا بالــك إذا كان املطلــوب قيــادة إصالحــات أصبحــت ملحــة لتــاليف 

االهنيــار االقتصــادي.   

التحّوالت يف السعودية و »اخلصوصية اللبنانية«:

يف مــوازاة احلــرب الســورية وعلــى وقــع ثــورات الربيــع العــريب، اندلعــت احلــرب اليمنيــة وســرعان 
مــا حتّولــت إىل مواجهــة إقليميــة بــن إيــران والســعودية. أضيفــت ســاحة أخــرى إىل ســاحات 
املواجهــة بــن القوتــن اإلقليميتــن واملمتــدة مــن العــراق إىل فلســطن، مــروراً بســوريا ولبنــان. 
حــى األحــداث واألزمــات الداخليــة يف كّل مــن الكويــت والبحريــن تأثــرت هبــذه املواجهــة 
بــن الســنة والشــيعة. لكــن الفــارق يف احلالــة اليمنيــة هــو أن  الــي أخــذت بعــداً مذهبيــاً 
الســعودية تدخلــت بشــكل مباشــر يف النــزاع الدائــر علــى رأس حتالــف عســكري عــريب، ألن 
تطــّور األحــداث بــات يشــّكل مصــدر هتديــد أمــي ووجــودي مباشــر للمملكــة، خصوصــاً 

بعــد أن طالــت الصواريــخ احلوثيــة العمــق الســعودي.

قبــل شــهرين مــن تدخــل الســعودية العســكري يف اليمــن، اقــرن تــويل امللــك ســلمان مقاليــد 
احلكــم فيهــا يف كانــون الثاين/ينايــر 2015 وتعيــن األمــر حممــد بــن ســلمان وليــاً للعهــد، 
بتحــّول هيكلــي عميــق يف السياســات الســعودية علــى مجيــع املســتويات، ال ســيما السياســة 
اخلارجية. متثل هذا التحّول يف ختلي اململكة عن سياسة املهادنة و«الصر االسراتيجي«، 
واتبــاع هنــج أكثــر حزمــاً يقــوم علــى املواجهــة. تأثــر لبنــان هبــذه التحــّوالت خصوصــاً بعــد 
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اهتــام جملــس دول التعــاون اخلليجــي يف 2 أذار/مــارس، 2016، حــزب هللا بدعــم احلوثيــن 
وتصنيفــه لــه كمنظمــة إرهابيــة، إضافــة إىل اختــاذ تدابــر عقابيــة طالــت أفــراداً ومؤسســات 
متهمــة بصالهتــا حبــزب هللا. تبــع قــرار جملــس دول التعــاون اخلليجــي قــرار مماثــل جلامعــة الــدول 
العربيــة يف 11 أذار/مــارس، 2016. ويف اجتمــاع عقدتــه اجلامعــة يف 19 تشــرين الثــاين/

نوفمــر، 2017، كان الفتــاً حتميــل حــزب هللا »الشــريك يف احلكومــة اللبنانيــة مســؤولية 
دعــم اإلرهــاب«، يف إشــارة هــي األوىل مــن نوعهــا إىل مســؤولية احلكومــة اللبنانيــة مباشــرة 

عــن تصرفــات حــزب هللا.

لطاملــا ميّــزت الــدول العربيــة كمــا الــدول الغربيــة بــن احلكومــة اللبنانيــة وحــزب هللا، علــى الرغــم 
مــن كونــه جــزًءا منهــا، يف خطــوة كّرســت مــا يوصــف بـــ »اخلصوصيــة اللبنانيــة«. لكــن األمــور 
اختلفــت بعــد عــام 2015 يف مواكبــة العتمــاد اململكــة هنــج أكثــر صرامــة، وذلــك بعــد 
احتــدام املواجهــة مــع إيــران واخنــراط حــزب هللا يف ســاحي احلــرب اليمنيــة والســورية. احنســر 
هامــش التســامح مــع لبنــان بعــد أن بــات نشــاط حــزب هللا عابــراً للحــدود وجتــاوز اإلطــار 
اللبنــاين ليصبــح تدخــاًل مباشــراً يف شــؤون الــدول العربيــة وهتديــداً ألنظمتهــا وأمنهــا. جتــدر 
اإلشــارة إىل أن حجــم املســاعدات املاليــة الــي قدمتهــا الســعودية إىل لبنــان يف خــالل الفــرة 
الواقعــة مــا بــن 1990 و2015 ناهــز الـــ 70 مليــار دوالر وفــق تقريــر دويل أشــارت إليــه 
صحيفة الشــرق األوســط يف 26 شــباط/فراير، 2016. ال شــّك أن هذه املســاعدات الي 
تفــّردت هبــا الســعودية، لعبــت دوراً رئيســاً يف دعــم  االقتصــاد واملؤسســات الشــرعية اللبنانيــة، 
ولكــن املعطــى األهــم بالنســبة للعالقــات الســعودية اللبنانيــة هــو عــدد اللبنانيــن العاملــن يف 
اململكــة. فســوق العمــل الســعودي يســتقطب القســم األكــر مــن اللبنانيــن العاملــن يف دول 
اخلليــج ويشــكل 55٪ مــن حتويــالت اللبنانيــن يف اخلــارج. وليــس ســراً أن هــذه التحويــالت 
تعتــر  أساســية  قطاعــات  بعــد شــلل  النقــدي، خصوصــاً  لالســتقرار  األمــان  متثّــل صمــام 

قاطــرات منــو لالقتصــاد اللبنــاين كالســياحة مثــاًل.  

قابــل االعــراف العــريب والــدويل بـــ »اخلصوصيــة اللبنانيــة«، اعتمــاد لبنــان سياســة »النــأي 
بالنفــس« إزاء األزمــات اإلقليميــة. ومــآل ذلــك أنــه مبــوازاة تفهــم القــوى اإلقليميــة والدوليــة 
للتنــوّع اللبنــاين مــن حيــث التوجهــات السياســية واحلساســيات املذهبيــة، ميتنــع لبنــان عــن 
االصطفــاف والتصعيــد ملصلحــة حمــور مــن حمــاور الصــراع. ولعــل أبلــغ دليــل علــى ذلــك 
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التطــّورات الــي رافقــت إعــالن الرئيــس ســعد احلريــري اســتقالته مــن رئاســة احلكومــة مــن 
الســعودية. ســال الكثــر مــن احلــر حــول ظــروف هــذه االســتقالة يف ظــل قــرار احلريــري نفســه 
التكّتم عنها، ولكن الواضح أن عودته عن هذه االســتقالة جاءت نتيجة جهد دبلوماســي 
قادته فرنســا مع األطراف الفاعلة ال ســيما اإلمارات والســعودية وإيران والواليات املتحدة، 
أســفر عــن تســوية خّفــض مبوجبهــا حــزب هللا تصعيــده ضــد الســعودية بعــد أن أعلــن أمينــه 
العــام يف خطــاب متلفــز أن حــزب هللا مل يتدخــل يف اليمــن. التــزم اجلميــع شــكلياً بسياســة 
النــأي النفــس حبّدهــا األدين، مــا عــى عمليــاً امتنــاع حــزب هللا عــن التصعيــد اإلعالمــي بشــأن 
اليمــن، مــع إبقــاء األمــور علــى حاهلــا يف ســوريا، أي مواصلــة نشــاطه العســكري فيهــا إىل 
جانــب قــوات نظــام األســد. عــاد الرئيــس احلريــري مــن الريــاض إىل باريــس قبــل أن يتوجــه إىل 
بــروت. تلقــى  جرعــة دعــم أوروبيــة، لطاملــا حــاز عليهــا وذلــك لســببن: األول هــو النهــج 
املعتــدل لعائلــة احلريــري خصوصــاً يف ظــل تنامــي التطــّرف اإلســالمي، والثــاين هــو غيــاب 
أي بديــل عــن الرجــل، ال ســيما يف الوســط الســي، قادرعلــى موازنــة النفــوذ اإليــراين مــن 
حيــث الثقــل الشــعي، خصوصــاً بعــد انقســام املكــّون املســيحي واصطفــاف طرفــه األقــوى 
إىل جانــب حــزب هللا. يف هــذا الســياق، مت اإلعــالن عــن سلســلة مؤمتــرات لدعــم لبنــان، مبــا 
فيهــا مؤمتــر ســادر، الــذي ارتبــط منــذ األســاس بنيــة أوروبيــة وفرنســية حتديــداً، لدعــم الرئيــس 

ســعد احلريــري.

التوازنات الدقيقة:

تزامــن مؤمتــر ســادر مــع مؤمتريــن آخريــن عقــدا يف الفــرة نفســها، األول يف رومــا لدعــم اجليــش 
)27 شــباط/فراير، 2008( والثــاين يف بروكســيل لدعــم لبنــان يف مواجهــة أزمــة الالجئــن 
السورين )25 نيسان/أبريل، 2008(.  اختصرت عناوين تلك املؤمترات أهداف السياسة 
األوروبية جتاه لبنان، إذ أن دعم اجليش كان وما زال الثابتة األساسية يف سياسات اجملتمع 
الــدويل جتاهــه، خصوصــاً بعــد أن متّكــن يف الفــرة األخــرة مــن حتقيــق إجنــازات نوعيــة يف 
مواجهة التنظيمات اإلســالمية املتشــددة )هنر البارد ـ عرســال(. اتســمت السياســة األوروبية 
حيــال لبنــان بالواقعيــة، حاهلــا حــال السياســة الســعودية مــا قبــل امللــك ســلمان أو سياســة 
النفــس  اســراتيجية  علــى  الواقعيــة  هــذه  ارتكــزت  أوبامــا.  واليــة  خــالل  األمركيــة  اإلدارة 
الطويــل الداعــم للمؤسســات الشــرعية مبــا فيهــا اجليــش اللبنــاين، علــى الرغــم مــن افتقــاره 
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صفحة

قــرار سياســي واضــح وموحــد حيــّرر قدرتــه علــى التحــرك وغيــاب سياســتن خارجيــة  إىل 
ودفاعيــة تتفــق عليهمــا مجيــع املكّونــات السياســية ليســند عقيدتــه إليهمــا. مــن جهــة أخــرى، 
متحــورت سياســة الــدول األوروبيــة جتــاه لبنــان علــى دعــم اقتصــاده الوطــي، وكانــت الطــرف 
األقــدر علــى القيــام هبــذا الــدور بســبب الوضــع االقتصــادي املــأزوم للمحــور املنافــس بقيــادة 
إيــران بفعــل احلصــار والعقوبــات املفروضــة عليــه. مبعــى آخــر، عملــت الــدول األوروبيــة علــى 
اســتعمال الرافعات االقتصادية والدبلوماســية، مؤثرة دوماً التســويات السياســية على احللول 
العســكرية. اعتــر منتقــدو هــذا التوجــه الراغمــايت أنــه رضوخــاً للمحــور اإليــراين الــذي متّكــن 
شــيئاً فشــيئاً مــن قلــب املعادلــة الداخليــة لصاحلــه، وبعــد أن كان غــداة اغتيــال الرئيــس رفيــق 

احلريــري يف شــبه عزلــة، بــات اليــوم ممســكاً مبفاصــل الدولــة كافــة.

متكــن حــزب هللا مــن االلتفــاف علــى هــذه العزلــة عــر تأمــن غطــاء مســيحي لــه مــن خــالل 
توقيــع اتفــاق تفاهــم مــع التيــار الوطــي احلــر، الفريــق األقــوى مســيحياً مــن حيــث التمثيــل 
التكتــل طيلــة  هــذا  اســتطاع  يعــّزز شــرعيته.  تكتــل وطــي  بتشــكيل  لــه  مــا مســح  النيــايب، 
الفــرة املمتــدة بــن أعــوام 2005 و2012 مــن تشــكيل قــوة مؤثــرة علــى القــرار السياســي 
مــن خــالل قدرتــه علــى التعطيــل مــن داخــل املؤسســات، رافعــاً تــارة الفيتــو الشــيعي وطــوراً 
الثلــث املعطــل يف احلكومــة أو يف جملــس النــواب. يف املقابــل، وعلــى الرغــم مــن فائــض القــوة 
العســكرية حلــزب هللا، متّكــن تكتــل 14 أذار املدعــوم دوليــاً وعربيــاً مــن خلــق تــوازن علــى 
املســتوى السياســي، وذلــك عــر فــوزه يف االنتخابــات التشــريعية يف دورتــن متتاليتــان عامــي 
2005 و2009 حاصــداً أكثريــة برملانيــة إضافــة إىل دور وثقــل وازن داخــل احلكومــات 

الــي ُشــّكلت بعدهــا. 

انكشاف لبنان على احلرب السورية: 

 عام 2009، ُأسقطت حكومة الرئيس سعد احلريري بشبه انقالب عندما كان يف البيت 
األبيــض يلتقــي الرئيــس أوبامــا. جلــأ حلفــاء إيــران بقيــادة حــزب هللا للمــرة األوىل إىل فائــض 
القــوة العســكرية لقلــب املعادلــة السياســية الداخليــة، فُشــكلت حكومــة جنيــب ميقــايت الــي 
وصفهــا بعــض اإلعــالم الغــريب بأهنــا حكومــة حــزب هللا. وعلــى الرغــم مــن األغلبيــة الوازنــة 
الــي متتــع هبــا فريــق 8 أذار داخــل هــذه احلكومــة، مل تتمّكــن مــن إجنــاز الكثــر علــى املســتوى 
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االقتصــادي، بــل أن الركــود االقتصــادي املتمثــل بتوأمــة العجزيــن الــذي يشــهده لبنــان حاليــاً 
بــدأ ذاك العــام. رحلــت حكومــة ميقــايت يف أذار/مــارس 2013 علــى وقــع انكشــاف لبنــان 
علــى احلــرب الســورية واهتــزاز الوضــع األمــي نتيجــة لسلســلة التفجــرات الــي حتدثنــا عنهــا 
آنفــاً. ومنــذ ذلــك احلــن، ارتبــط الداخــل اللبنــاين مبــا جيــري مــن تطــّورات علــى الســاحة 
الســورية. وقــد يكــون إجنــاز تلــك الفــرة الوحيــد يتمثّــل يف توقيــع مجيــع األطــراف، مبــن فيهــم 
حــزب هللا، علــى مــا مســي إعــالن بعبــدا يف 6 حزيران/يونيــو 2012، والــذي تعهــدوا بــه 
بعــدم التدخــل يف ســوريا. رّحــب العــامل  هبــذا االتفــاق الــذي مــا زال مرجعــاً ُتذكِّــر بــه األمــم 
املتحــدة مــن وقــت إىل آخــر. إال أن حــزب هللا والفريــق التابــع لــه تنصــل مــن هــذا االتفــاق ومل 
يوقــف تدخلــه يف ســوريا بــل اســتفحل فيــه خصوصــاً بعــد أن تغــرت ريــاح املعركــة يف ســوريا 

أبــان التدخــل الروســي.  

شــهد عــام 2013 سلســلة مــن األحــداث املهمــة حمليــاً وإقليميــاً ودوليــاً: وصــول حســن 
روحــاين إىل ســدة الرئاســة يف إيــران، انطــالق املفاوضــات حــول الرنامــج النــووي اإليــراين، 
بدايــة سياســة االنفتــاح األمركــي علــى إيــران. تزامنــت تلــك األحــداث مــع اســتقالة الرئيــس 
جنيــب ميقــايت مــن رئاســة احلكومــة اللبنانيــة. ُكلِّــف علــى أثرهــا متــام ســالم تشــكيل حكومــة 
يف نيســان /أبريــل 2013. إال أن الرئيــس ســالم مل يتمكــن مــن تأليــف حكومــة حــى 
شــباط/فراير 2014، تضمنــت متثيــاًل وازنــاً لفريــق 14 أذار. وليــس مــن املفارقــة مبــكان أن 
تبصر هذه احلكومة النور يف ظّل التقارب الدويل اإليراين، إذ أن اإلعالن عن قرب تأليف 
احلكومــة اللبنانيــة جــاء علــى لســان وزيــر اخلارجيــة اإليــراين جــواد ظريــف علــى هامــش مؤمتــر 
دافــوس 2014. عاشــت تلــك احلكومــة علــى وقــع معركتــن: املعركــة اإلقليميــة الدائــرة يف 
ســوريا وتداعياهتــا علــى املســتوى االقتصــادي واالجتماعــي ال ســيما تلــك الناجتــة عــن تدفــق 
الالجئــن الســورين إىل لبنــان؛ ومعركــة رئاســة اجلمهوريــة بعــد انتهــاء واليــة الرئيــس ميشــال 
ســليمان. دخــل البلــد يف فــراغ رئاســي وأنيطــت كامــل الســلطة التنفيذيــة حبكومــة تشــّق 

صفوفهــا الصراعــات اإلقليميــة مــن جهــة، والطموحــات الرئاســية مــن جهــة أخــرى. 

التسوية، االنتخابات واإلطاحة بالتوازن:

منــذ 30 أيلول/ســبتمر 2015، تاريــخ التدخــل العســكري الروســي يف ســوريا إىل جانــب 
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النظــام، تبــّدل ميــزان القــوة السياســية والعســكرية احمللــي واإلقليمــي. متّكنــت القــوات الســورية 
وامليليشــيات املواليــة إليــران والــي تقاتــل يف ســوريا مــن تفــادي االهنيــار وحتســن موقعهــا 
يف امليــدان، ومحلــت طهــران ومعهــا موســكو رايــة »احلــرب علــى اإلرهــاب« بعامــة وتنظيــم 
الدولــة اإلســالمية خباصــة، يف حمــاكاة للحــرب نفســها الــي أطلقهــا الرئيــس األمركــي أوبامــا 
عــام 2014. غــي عــن القــول إن التصنيــف األمركــي لإلرهــاب اختلــف عــن التصنيــف 
الروســي-اإليراين لــه، كمــا اختلفــت أهدافهــم بــل تضاربــت علــى أرض املعركــة. ومــع تغــّر 
املعادلــة يف الداخــل الســوري، انتفــت يومــاً بعــد يــوم حاجــة حــزب هللا يف لبنــان إىل الغطــاء 
الســي الواســع الــذي وفرتــه لــه حكومــة متــام ســالم. كانــت حــرب اليمــن قــد اندلعــت واحتــدم 
الصــراع بــن إيــران والســعودية. هكــذا بــدا املشــهد العــام: واشــنطن هُتــدأ مــع طهــران لعــدم 
تعكــر املفاوضــات حــول برناجمهــا النــووي، يف حــن تشــهد عالقتهــا مــع كّل مــن الســعودية 
وإســرائيل توتــراً بســبب قلقهمــا مــن تلــك املفاوضــات، معتريــن أهنــا تشــّكل غطــاًء للتمــدد 
االســراتيجي اإليــراين يف املنطقــة. يف هــذا التوقيــت الدقيــق إقليميــاً وقبــل أســابيع مــن رحيــل 
إدارة أوبامــا، أي يف خريــف العــام 2016، قــّرر الرئيــس ســعد احلريــري والقــوات اللبنانيــة، 
ركنا 14 أذار، وكلٌّ حلســاباته املختلفة عن اآلخر، املضي بتســوية تارخيية تضع حداً للفراغ 
الرئاســي وتــأيت مبرشــح حــزب هللا، العمــاد ميشــال عــون، رئيســاً للجمهوريــة وبالرئيــس ســعد 

احلريــري رئيســاً للحكومــة.

ُشــّكلت أول وزارة يف عهــد الرئيــس عــون، وأنيطــت هبــا مهمــة إجــراء انتخابــات نيابيــة علــى 
أســاس قانــون انتخــاب جديــد. ُفّصــل قانــون االنتخــاب الــذي ُصــّدق عليــه علــى قيــاس 
واضعيــه، أي الطبقــة السياســية نفســها الــي أعــادت نتائــج االنتخابــات إنتاجهــا ولكــن وفــق 
أحجــام خمتلفــة عكســت ميــزان قــوة جديــد. ويف حــن خســر تيــار املســتقبل ثلــث مقاعــده، 
متكنــت القــوات اللبنانيــة، القطــب اآلخــر للقــوى املناهضــة تقليديــاً للمحــور تإليــراين، مــن 
حتســن متثيلهــا الرملــاين حبصوهلــا علــى 15 مقعــداً مقارنــة بثمانيــة مقاعــد يف الرملــان الســابق. 
قــد يكــون تصويــر بعــض الصحافــة العامليــة نتائــج هــذه االنتخابــات كانتصــار كاســح حلــزب 
هللا فيــه شــيء مــن املبالغــة، ولكــن ممــا ال شــّك فيــه، أن الفريــق املناهــض لــه خســر األغلبيــة 
النيابيــة الــي متّكــن مــن انتزاعهــا عامــي 2005 و2009 مرســياً التــوازن املذكــور آنفــاً، أي 
قــوى سياســية برملانيــة مؤسســاتية يف وجــه الفائــض العســكري للفريــق احملســوب علــى إيــران. 
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رمبــا هــذا مــا دفــع قائــد احلــرس الثــوري اإليــراين، قاســم ســليماين، إىل القــول غــداة االنتخابــات 
الرملانيــة يف لبنــان، إن حــزب هللا حصــد 74 مقعــداً نيابيــاً مــن أصــل 128، واصفــاً هــذه 
النتائــج بـــ »النصــر الكبــر« وغامــزاً مــن قنــاة واشــنطن وحلفائهــا عــر التشــديد علــى شــرعية 

تنظيــم صنفتــه واشــنطن وحلفاؤهــا بالتنظيــم اإلرهــايب. 

 وإذا كان لبنــان ســاحة صــراع تتبــادل األطــراف اإلقليميــة علــى أرضهــا اللكمــات وتســجل 
مــن  اإلقليميــة،  التطــّورات  املقابــل علــى توظيــف  اللبنانيــون يف  الالعبــون  يعمــل  النقــاط، 
سياســية وعســكرية، لتحقيــق مكاســب يف معاركهــم الداخليــة. وأبلــغ دليــل علــى ذلــك هــو 
الوقــت الطويــل الــذي تســتغرقه عمليــة تشــكيل احلكومــة ومــا يواكبهــا مــن أخــذ ورّد حــول 
احلصص واألحجام، بانتظار أن تأيت إشارة احلسم من اخلارج. يف الواقع، إن الصراع على 
احلصــص وعلــى األحجــام باســم حقــوق الطوائــف ليــس ســوى انعكاســاً حلصــص القــوى 
اإلقليميــة يف القــرار اللبنــاين. مضــى علــى االنتخابــات النيابيــة األخــرة أكثــر مــن مئــة يــوم 
)حــى تاريــخ كتابــة هــذه الورقــة( ومل تشــّكل بعــد احلكومــة العتيــدة. إن التجاذبــات حــول 
تشــكيل احلكومــة أظهــرت عمــق اخلالفــات بــن األطــراف، وبــدت تلــوح يف األفــق مالمــح 
أزمــة دســتورية تتعلــق بــدور كّل مــن الرئيــس املكّلــف ورئيــس اجلمهوريــة وصالحيتهمــا. ومــا 
يزيــد األمــر هشاشــًة، كــون اتفــاق الطائــف ال يلــزم الرئيــس املكلّــف مبهلــة دســتورية لتشــكيل 
حكومتــه، كمــا ويربــط مرســوم التأليــف بتوقيــع كل مــن رئيــس اجلمهوريــة والرئيــس املكلــف، 

فــإذا مل يتفقــا علــى صيغــة مشــركة تبقــى األمــور معلقــة إىل مــا ال هنايــة.

فحــال املراوحــة إن دلّــت علــى شــيء إمنــا تــدّل علــى أن مجيــع األفرقــاء، ال ســيما اخلصــوم 
بينهــم، مــا يزالــون علــى موقفهــم مــن ضــرورة تــويل ســعد احلريــري رئاســة الــوزراء ملــا ميثلــه مــن 
ثقــل ال ســيما يف الوســط الســي وللتأييــد الــذي مــا زال حيظــى بــه عربيــاً ودوليــاً، ولكنهــا 
غــر مســتعدة بعــد ملالقاتــه يف منتصــف الطريــق كمــا جتلــى مــع رفــض رئيــس اجلمهوريــة أول 
مسودة لتشكيلة احلكومة رفعها احلريري إليه يف 3 أيلول/سبتمر، 2018. أما حزب هللا، 
فهــو ينــأى بنفســه، أقلــه إعالميــاً، عــن الســجال احملتــدم بشــأن التشــكيل وصــراع احلصــص، 
مســتعجاًل يف الوقــت عينــه التأليــف ولكــن مــن موقــع املنتصــر يف ســوريا. لكــن األمــور علــى 
األرض قــد تكــون خمتلفــة. صحيــح أن إيــران تالفــت االهنيــار الكامــل عندمــا ُدعيــت روســيا 
إىل جنــدة األســد، ولكــن صحيــح أيضــاً أن روســيا هــي اليــوم يف موقــع األقــوى يف ســوريا 
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وليســت إيــران. هــي وحدهــا مــن يعقــد االتفاقــات مــع الالعبــن اإلقليميــن والدوليــن كافــة، 
مــن الواليــات املتحــدة إىل الــدول األوروبيــة، مــروراً بركيــا وإســرائيل ووصــواًل إىل الســعودية 
ومصــر، بينمــا إيــران يف حــال قطيعــة مــع معظمهــم. صحيــح أن موســكو حباجــة إىل القــوات 
اإليرانيــة علــى األرض، ولكــن الصحيــح أيضــاً أن هــذه احلاجــة تتضــاءل مــع كل معركــة 
حيســمها النظــام لصاحلــه. وليــس االتفــاق املعقــود بــن موســكو وتــل أبيــب، والقاضــي بإبعــاد 
القــوات اإليرانيــة وامليليشــيات املواليــة هلــا عــن احلــدود اإلســرائيلية، وذلــك الــذي مت مؤخــراً 
بــن روســيا وتركيــا بشــأن إدلــب، ســوى الدليلــن الواضحــن علــى حمدوديــة الــدور اإليــراين يف 

الداخــل الســوري.

الدور األمريكي ـ العقوبات االقتصادية: 

إن النفــوذ والــدور اإليــراين يف ســوريا مل يتقلصــا بفعــل دخــول الشــريك الروســي علــى ســاحة 
املشــرق العــريب يف خريــف 2015 فحســب، إمنــا أيضــاً وبشــكل رئيــس، بســبب التبــّدل 
اجلــذري يف السياســة األمركيــة الشــرق أوســطية منــذ وصــول الرئيــس دونالــد ترامــب إىل 
البيــت األبيــض. احنســرت املعركــة ضــد اإلرهــاب مــع هزميــة داعــش، واحنســرت معهــا سياســة 
االنفتــاح األمركيــة علــى إيــران، حــى أضحــى العنــوان األول للدبلوماســية األمركيــة هــو 
التارخييــن يف  املنطقــة. أعــادت واشــنطن متتــن عالقاهتــا مــع حلفائهــا  إيــران يف  مواجهــة 
املنطقــة وأبــرز منتقــدي سياســة أوبامــا إزائهــا، إســرائيل والســعودية. انســحبت مــن االتفــاق 
بيــع  ذلــك حظــر  مبــا يف  علــى طهــران،  االقتصاديــة  العقوبــات  إطــالق  وأعــادت  النــووي 
النفــط، واملتوقــع أن تدخــل حيــز التنفيــذ يف تشــرين الثاين/نوفمــر، 2018. بــدأت تداعيــات 
هــذا الضغــط تظهــر يف الداخــل اإليــراين عــر التظاهــرات االحتجاجيــة ضــد تدهــور الوضــع 

االقتصــادي واملعيشــي الــي عّمــت شــوارع طهــران وســائر املــدن اإليرانيــة. 

أرخــى تدهــور العالقــات األمركيــة اإليرانيــة بظاللــه علــى الوضــع يف لبنــان، وقــد يكــون العامــل 
لبنــان يف صلــب األولويــات  ليــس ألن  علــى حاضــره واســتقراره.  اخلارجــي األكثــر تأثــراً 
األمركيــة، إمنــا ألن حــزب هللا جــزء مــن املنظومــة العســكرية يف إيــران، اخلصــم األول إلدارة 
ترامــب واســتطراداً هــدف للعقوبــات االقتصاديــة األمركيــة. فلطاملــا ألقــت هــذه العقوبــات 
األطــراف  لبنــان، ومهمــا حاولــت  واالقتصــادي يف  السياســي  الوضعــن  علــى  بتداعياهتــا 
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الفارضــة للعقوبــات حتييــد االقتصــاد اللبنــاين والقطــاع املصــريف حتديــداً والتأكيــد علــى متييزهــا 
بــن حــزب هللا والســلطات اللبنانيــة الشــرعية، غــر أن العقوبــات تضــع قيــداً إضافيــاً علــى 
اقتصــاد منهــك يعيــش منــذ ســنوات حالــة ركــود مســتدامة. إن املواجهــة بــن حــزب هللا 
واجملتمــع الــدويل جعلــت مــن االقتصــاد اللبنــاين رهينــة ووضعــت القطــاع املصــريف يف عــن 
العاصفــة، فبــات هــذا القطــاع بــن ناريــن، نــار العقوبــات إن مل ميتثــل إىل القيــود املفروضــة 
علــى العمليــات املصرفيــة، ونــار الضغوطــات السياســية مــن قبــل حــزب هللا إن امتثــل. وال 
بــّد مــن التذكــر هنــا بالتفجــر الــذي طــال املقــر العــام ألحــد املصــارف )14 حزيران/يونيــو 

2016(، وســط احتــدام النقــاش الداخلــي حــول كيفيــة التعامــل مــع هــذه العقوبــات.

ومــن املفارقــة مبــكان أن حــزب هللا الــذي كان يزهــد بنفســه عــن امللفــات االقتصاديــة حاصــراً 
اهتمامــه باجلهــد العســكري حتــت رايــة املقاومــة، بــّدل يف الفــرة األخــرة موقفــه رأســاً علــى 
عقــب معلنــاً عــن عزمــه متابعــة امللفــات االقتصاديــة كافــة. فهــل يعكــس هــذا التحــّول حماولــة 
مــن قبلــه الحتــواء متلمــل اللبنانيــن مبــن فيهــم قاعدتــه الشــعبية مــن تــردي األوضــاع االقتصاديــة 
واملعيشــية وتفشــي الفســاد، أم هــي حماولــة لالخنــراط أكثــر يف املؤسســات الشــرعية اللبنانيــة 
ويف النســيج االقتصــادي اللبنــاين للتحصــن بــه وردع العقوبــات القادمــة، علــى قاعــدة أن كل 
مــا يطالــي ســوف يطــال االقتصــاد اللبنــاين؟ أبــدى احلــزب حتفظــه علــى مؤمتــر ســادر الــذي 
رأى فيــه تراكمــاً إضافيــاً للديــون ومزيــداً مــن االرهتــان إىل الــدول واجلهــات املاحنــة )الغــرب 
عمومــاً(. وبغــض النظــر عمــا إذا كان البديــل عــن ســادر متاحــاً، يطــرح ســؤال نفســه: هــل 
اخنــراط حــزب هللا يف امللفــات االقتصاديــة هــو جــزء مــن سياســة تقــوم علــى إرســاء قواعــد 
جديــدة مــع الغــرب، أكانــت  لردعــه أو للتطبيــع معــه، خاصــة بعــد أن أصبحــت ورقــة الدعــم 
االقتصــادي الرافعــة الوحيــدة املتبقيــة يف أيــدي الطــرف األورويب، والعقوبــات االقتصاديــة 

الســالح األول يف أيــدي اإلدارة األمركيــة؟ 

مــا يعــّزز هــذا الطــرح هــو دخــول حــزب هللا أيضــاً علــى ملــف الالجئــن الســورين وذلــك 
قبــل بضعــة أيــام مــن اســتحواذ موســكو عليــه. أكــد حــزب هللا، وحلفــاؤه مــن قبلــه، ضــرورة 
التنســيق والتواصــل مــع النظــام الســوري مــن أجــل تســهيل عــودة الالجئــن، وأخــذت بعــض 
هــذا  األفرقــاء علــى ضــرورة حــّل  ال ســيما يف ظــّل إمجــاع مجيــع  شــعبوياً  املواقــف طابعــاً 
األزمــة. قــد يكــون هنــاك تنافــس بــن الطرفــن الروســي واإليــراين يف هــذا امللــف أو قــد يكــون 



15

مؤتمر سادر:السياق الجيوسياسي وتداعياته على الجبهة الداخلية

صفحة

مثــة تنســيق حولــه حتديــداً، ولكــن يف كال احلالتــن، ال بــّد مــن املالحظــة أن مطالبــة لبنــان 
بالتطبيــع مــع النظــام الســوري كشــرط لعــودة الالجئــن، مــا هــي ســوى مقدمــة ملطالبــة اجملتمــع 
الــدويل ال ســيما الــدول األوروبيــة بالتطبيــع مــع هــذا النظــام كمدخــل حلــّل أزمــة الالجئــن. 
مل يعــد خافيــاً علــى أحــد أن مســألة الالجئــن تســببت بتحــّوالت كبــرة يف عمــق أوروبــا 
وصلــت إىل حــد هتديــد بنياهنــا باالهنيــار. أصبــح موضــوع الالجئــن اهلــم األول لــدى البلــدان 
األوروبيــة، وعامــل أســاس يف حتديــد نتائــج االنتخابــات يف معظمهــا. مبعــى آخــر، حتّولــت 
مســألة الالجئــن  إىل كعــب أخيــل لتلــك البلــدان، ومــن هــذا البــاب، أصبحــت هــذه األخــرة 
عرضة  لإلبتزاز أو املساومة. يف هذا السياق، برزت يف الفرة األخرة تسريبات عن جهود 
تســوية أو مقايضــة بــن أوروبــا وروســيا تقضــي بإعــادة الالجئــن مقابــل التطبيــع مــع النظــام 

الســوري واملســامهة يف إعــادة إعمــار ســوريا.

يف هنايــة املطــاف، يبــدو أن ملــف الدعــم االقتصــادي للبنــان كمــا ملــف الالجئــن الســورين، 
أخــذا بعــداً إقليميــاً ودوليــا ختطــى إطــار الســيادة واملصلحــة اللبنانيــة. ويطــرح الســؤال مــن 
هــذا البــاب حتديــداً، عــن جــدوى كل املبــادرات الــي اختــذت يف هــذا اإلطــار ومل تفــِض 
إىل أي نتيجــة تذكــر وذلــك بســبب عــدم توفــر الشــروط السياســية املوضوعيــة إلجناحهــا. 
فقبــل »املبــادرة الروســية« بشــأن الالجئــن الــي أطلقــت مؤخــراً، أسســت يف أيلول/ســبتمر، 
2013، وعلــى هامــش أعمــال اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، »جمموعــة الدعــم الــدويل 
للبنــان« وتقــّرر إنشــاء صنــدوق ملســاندة لبنــان يف حتمــل أعبــاء الالجئــن الســورين. مل حتقــق 
هــذه اجملموعــة الكثــر ومل ُيصــرف مــن الصنــدوق ســوى القليــل، وذلــك بســبب غيــاب تســوية 
سياســية تعبّــد الطريــق حلــّل مســتدام تطمئــن إليــه مجيــع األطــراف. ينســحب األمــر علــى 
مســألة إعــادة إعمــار ســوريا، فالطــرف املنتصــر )روســيا وإيــران( يــرزح حتــت وطــأة العقوبــات 
االقتصاديــة ويعجــز عــن متويــل إعــادة اإلعمــار، والفريــق القــادر )أوروبــا ودول اخلليــج( غــر 
مطمئــن للتســوية املنشــودة، ومل يتضــح بعــد مثــن مشــاركته يف إعــادة اإلعمــار. هلــذه األســباب 
حتّولــت هــذه امللفــات ألوراق تفــاوض علــى طاولــة الكبــار، مل حيــن بعــد وقــت مقايضتهــا.  

املخاطر احملدقة باملرحلة املقبلة: 

يــأيت مؤمتــر ســادر الــذي يركــز علــى االســتثمارات يف قطــاع البــى التحتيــة وســط أجــواء تــدّل 
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علــى أن العقوبــات االقتصاديــة األمركيــة علــى إيــران وعلــى حــزب هللا إىل تصاعــد وليــس 
إىل احنســار. وهــذا يف حــّد ذاتــه ال يســاهم يف خلــق بيئــة مســهلة وجاذبــة لالســتثمارات، بــل 
يعرض هذه األخرة ملخاطر عالية يف حال مل تنحسر املواجهة األمركية مع إيران. فكيف 
ســتتعامل واشــنطن مثــاًل مــع حكومــة يكــون فيهــا حــزب هللا جــزًءا مــن قرارهــا االقتصــادي 
وليــس فقــط األمــي والسياســي؟ ومــا هــو مصــر مســاعدات وقــروض خمصصــة لــوزارات إذا 
توالهــا حــزب هللا يف احلكومــة العتيــدة؟ ومــا هــو مصــر شــركات قــد تشــملها العقوبــات إذا 
اتضــح أهنــا تتعامــل بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر مــع احلــزب؟ هــل ســيكون مصرهــا كمصــر 
شــركات أوروبية انســحبت من الســوق اإليرانية بســبب العقوبات األمركية، على الرغم من 

معارضــة حكوماهتــا للسياســة اخلارجيــة اجلديــدة لــإلدارة األمركيــة يف هــذا امللــف؟  

رمبــا كان مــن املمكــن احتــواء هــذه املخاطــر لــو تقيَّــد لبنــان باحلــّد األدىن مــن سياســية النــأي 
بالنفــس، ولكــن كّل املؤشــرات توحــي يف الفــرة األخــرة إىل أن التهدئــة الــي أعقبــت أزمــة 
اســتقالة احلريــري تالشــت، واهنــارت التســوية الــي أهنــت الفــراغ الرئاســي عــام 2016 والــى 
قضــت كمــا جــاء يف خطــاب القســم لرئيــس اجلمهوريــة بـــ »االبتعــاد عــن الصراعــات يف 
اإلقليــم« )31 تشــرين األول/أكتوبــر، 2016(. إن اســتقبال أمــن عــام حــزب هللا حســن 
نصــرهللا يف آب/أغســطس 2018 لوفــد مــن احلوثيــن، أعــاد عقــارب الســاعة إىل أجــواء 

التصعيــد الــي ســبقت اســتقالة رئيــس احلكومــة يف صيــف 2017.  

مل يتوضــح بعــد دور النفــوذ اإليــراين يف ســوريا وحــدوده بعــد انتهــاء املعــارك العســكرية، ومــا 
مــدى مصداقيــة أو فعاليــة الضمانــات الــي أعطتهــا روســيا إلســرئيل بشــأن ابتعــاد إيــران 
عــن احلــدود الســورية اإلســرائيلية مســافة 85 كلــم، ووجــوب عــدم تغيــر قواعــد االشــتباك 
القائمــة بــن ســوريا وإســرائيل منــذ العــام 1974، أو مــدى التــزام إيــران باالتفــاق الروســي-
اإلســرائيلي؟ واســتطراداً، مل تتوضــح بعــد تداعيــات هــذا االتفــاق علــى الســاحة اللبنانيــة 
ومــدى صمــود القــرار األممــي رقــم 1701 الــذي أقــّر يف أعقــاب حــرب متوز/يوليــو 2006، 
مشــكاًل أرضيــة قواعــد االشــتباك القائمــة بــن لبنــان وإســرائيل ؟ كمــا وكان ملفتــاً مــا ُســّرب 
يف الفــرة األخــرة عــن إمكانيــة متركــز قــوات روســية مســافة عشــرين كيلومــراً ضمــن األراضــي 
اللبنانيــة، وهــي منطقــة ختضــع يف األســاس لنفــوذ حــزب هللا. مل تعلــق إيــران وال أحــد مــن 
حلفائهــا علــى هــذه اخلطــوًة. فهــل حنــن أمــام عمليــة منّســقة بــن أطــراف دوليــة أم أمــام حماولــة 
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جــس نبــض روســية للدخــول بشــكل فاعــل إىل امللــف اللبنــاين كضامــن ألمــن مجيــع األفرقــاء 
مبــن فيهــم إســرائيل؟

أمــا علــى خــط واشــنطن ويف املوضــوع نفســه، فاللهجــة إىل تصعيــد. يف أعقــاب جلســة 
جملــس األمــن الــى انعقــدت يف 30 آب/أغســطس، 2018 وأقــّرت التمديــد للقــوة الدوليــة 
العاملــة يف جنــوب لبنــان، اهتــم منســق البعثــة األمركيــة  يف األمــم املتحــدة، رودين هنــر، 
حزب هللا خبرق القرار األممي و »السيادة اللبنانية« و »إرادة الشعب اللبناين« عر »تعزيز 
ترســانته العســكرية«. هذا الضغط قابله موقف لبناين رمسي، قد يكون بالتنســيق مع حزب 
هللا، بعــدم توســيع مهمــة القــوات الدوليــة. خالصــة األمــر، أن الوضــع يف جنــوب لبنــان 
معــرض لالهتــزاز. يف ظــل األنبــاء الــي تداولتهــا مؤخــراً وبكثافــة الصحــف اإلســرائيلية حــول 
حــرب مرتقبــة تعــّد هلــا الدولــة اليهوديــة وقــد تشــمل لبنــان وســوريا، ال ميكــن ألي مســتثمر 
وخصوصــاً يف قطــاع البــى التحتيــة، إال أن يأخــذ هــذا  املعطــى يف االعتبــار. ومــن بــاب 
التذكــر، اســتهدف العــدوان اإلســرائيلي األخــر علــى لبنــان )2006( شــبكة البــى التحتيــة 
مــن طرقــات وجســور وحمطــات إنتــاج الكهربــاء، ســامهت يف حينــه دول اخلليــج يف إعــادة 
بنائهــا، ولكــن مل تكــن بعــد قــد نشــبت ال حــرب ســوريا وال حــرب اليمــن وكان ينظــر إىل 

حــزب هللا كحامــل لرايــة املقاومــة.

إىل هذا، برز يف الفرة األخرة عامل آخر يرفع من نســبة املخاطر على االســتقرار اللبناين، 
وهــو الصــراع اإلســرائيلي الفلســطيي وتبــّدل اســراتيجية الواليــات املتحــدة حيــال هــذا امللــف 
حتديــداً. إن القــرار الــذي اختذتــه واشــنطن يف 31 أيلول/ســبتمر، 2018 بشــأن وقــف 
مســامهتها يف متويــل وكالــة األمــم املتحــدة لغــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينين )األونــروا( 
وموقــف رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي املرحــب هبــذه اخلطــوة، يعيــد فتــح البــاب أمــام احتمــال 
توطــن الفلســطينين يف لبنــان حــى لــو أن اتفــاق الطائــف حســم هــذا املوضــوع هنائيــاً، 
مكرســاً يف مقدمة الدســتور رفض اللبنانين مجيعاً ألي شــكل من أشــكال التوطن. بيد أن 
كالم نتنياهــو القائــل إن األونــروا تســعى إلدامــة الوضــع القانــوين للفلســطنين الذيــن ترعاهــم 
»كالجئــن« وربطــه هــذا الــكالم بـــ »صفقــة العصــر«، يثــر الشــكوك حــول السياســات 

املقبلــة يف هــذا امللــف ومــا قــد ينتــج عنهــا مــن ضغــوط علــى االســتقرار اللبنــاين.
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وأخــراً ال بــّد مــن التذكــر بالعامــل اآلخــر الضاغــط علــى حــزب هللا والــذي يرخــي بظاللــه 
علــى الوضــع يف لبنــان وهــو احملكمــة الدوليــة اخلاصــة بلبنــان واملوجلــة حماكمــة مرتكــي جرميــة 
الرئيــس رفيــق احلريــري. فاملرافعــات شــارفت علــى هنايتهــا واقــرب موعــد صــدور  اغتيــال 
األحــكام. فمــاذا لــو جــاءت األحــكام مطابقــة للقــرارات االهتاميــة الــي تديــن عناصــر مــن 
حــزب هللا؟ عــن هــذا املوضــوع، قــال أمــن عــام حــزب هللا إن »احملكمــة ال تعنينــا« قبــل أن 

يكــّرر مــرات عــدة: »ال تلعبــوا بالنــار«. 

خالصة:  

خالصــة القــول، مــّر علــى انعقــاد مؤمتــر ســادر مخســة أشــهر ولبنــان مــا زال عرضــة لتجاذبــات 
إقليميــة مرشــحة للتفاقــم، خاصــة علــى وتــرة الصــراع بــن الواليــات املتحــدة وحلفائهــا يف 
املنطقــة وإيــران. إن الســبيل الوحيــد أمــام القــوى املمســكة مبقاليــد احلكــم يف لبنــان الحتــواء 
خماطــر هــذا الصــراع، هــو حتييــد هــذا البلــد الصغــر عنــه. إال أن املؤشــرات الــي اســتعرضناها 
آنفــاً ال تــدّل علــى نيــة واضحــة يف هــذا االجتــاه، وعليــه، تبقــى التســوية يف لبنــان هشــة 
ومرهونــة بالتطــورات اإلقليميــة ال ســيما علــى الســاحة الســورية، الــي انقســمت إىل ســاحات 
نفــوذ بــن الواليــات املتحــدة وتركيــا وروســيا وإيــران وإســرائيل. ويف وقــت ُحســمت فيــه أدوار 
وأحجــام مجيــع الالعبــن، بقــي حســم احلجــم والــدور اإليــراين يف ســوريا عالقــاً، بانتظــار مــا 
ســتؤول إليــه السياســة األمركيــة اجلديــدة املاضيــة يف اجتــاه التصعيــد مــن جهــة، والتســويات 
الــي قــد يقــوم هبــا »الشــريك« الروســي مــن جهــة أخــرى، ال ســيما بعــد عقــد شــراكات مــع 
إيــران عســكرياً ألن ذلــك  الالعبــن اإلقليميــن كافــة. ال متتلــك روســيا مصلحــة باهنيــار 
ســوف يســاهم يف عزلتهــا، ولكــن قــد تكــون مصلحتهــا يف تقليــص دور طهــران يف املنطقــة، 

أقلــه لإلبقــاء علــى حاجتهــا إىل »احلامــي الروســي«. 

العــريب، وهــذا معطــى أســاس لتحديــد مســتقبله  لبنــان بالعــامل  أمــا علــى مســتوى عالقــة 
االقتصــادي، أقــّل مــا ميكــن قولــه إن هامــش املنــاورة الــذى كان يتمتــع بــه لبنــان قــد احنســر 
ألن هامش التسامح العريب معه تضاءل بفعل اخنراط حزب هللا بساحات صراع عربية، ال 
سيما يف اليمن وسوريا. من جانب آخر، لن يكون اخنراط حزب هللا يف ملفات اقتصادية 
عامــاًل مســاعداً يف تطبيــع العالقــات اللبنانية-العربيــة إذا مل يغــر سياســته. األمــر نفســه 
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ينســحب علــى العالقــات بــن لبنــان والــدول األوروبيــة وعلــى سياســة دعمهــا االقتصــادي 
لــه. فعلــى الرغــم مــن متايــز، ال بــل تناقــض، أوروبــا مــع الواليــات املتحــدة بشــأن التعامــل 
مــع إيــران، يبقــى أن سياســات واشــنطن األخــرة، ال ســيما العقوبــات املفروضــة علــى إيــران 
وعمالئهــا ومــا تفرضــه مــن قيــود علــى شــركات ومؤسســات أوروبيــة، تضيّــق مــن هامــش 
املنــاورة االقتصاديــة للــدول األوروبيــة، ومــا قــرار شــركات مثــل ســيمنز وتوتــال وايــر فرانــس 

وغرهــا باالنســحاب مــن الســوق اإليرانيــة ســوى خــر دليــل علــى ذلــك.

وإذا كان هامش املناورة السياسي ضاق بالنسبة إىل لبنان بفعل االبتعاد عن سياسة النأي 
بالنفــس، فهامــش املنــاورة االقتصاديــة ضــاق أيضــاً بســبب تفاقــم األزمــة املاليــة واالقتصاديــة 
بفعــل تنامــي العجــز واحنســار النمــو وغيــاب اإلصالحــات. فشــرط التحييــد عــن الصراعــات 
اإللزامــي  املمــر  فقــط  ليســت  وتبقــى اإلصالحــات  ليــس كافيــاً،  لكنــه  اإلقليميــة ضروريــاً 
لإلنقــاذ إمنــا الشــرط لتوفــر املســاعدات كمــا أشــار إليــه بيــان مؤمتــر ســادر، وعلــى رأس هــذه 
اإلصالحات إصالح قطاع الكهرباء، حســبما جاء على لســان الســفر الفرنســي يف لبنان، 

برونــو فوشــيه، يف 13 متوز/يوليــو 2018.

 فهــل تصطــدم تلــك اإلصالحــات جبــدار نظــام احملاصصــة القائــم منــذ رحيــل ضابــط اإليقــاع 
الســوري حتــت رايــة حكومــات الوحــدة الوطنيــة؟ لقــد حــّول هــذا النظــام منظومــة احلكــم 
إىل عقــد بــن قــوى سياســية ُمطبقــة علــى الطوائــف ومتثلهــا حصريــاً ويف صــراع دائــم علــى 
الســلطة. هــذا النظــام مل يقــّوض فقــط الســيادة اللبنانيــة ألنــه شــرّع البــاب أمــام التدخــالت 
اإلقليميــة مســهاًل اصطفــاف الطوائــف يف احملــاور إمــا طالبــة احلمايــة لشــعورها بالتهديــد أو 
لالســتعانة هبــا كرافعــة مــن أجــل اســتعادة حقوقهــا أو احملافظــة عليهــا، إمنــا حــال أيضــاً دون 

قيــام حكــم رشــيد يقــاوم الفســاد و ينهــض باالقتصــاد. 
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