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 : كسر الحلقة

 1مقاربة أميركية جديدة للبنان
 

 نيكوالس نو، معهد الجامعة

 2020أيلول  1األوروبية،  

 

 نحو االنتعاش واإلصًلح وبناء السًلم

إن إصًلح النخبة اللبنانية الحالية بعيًدا عن السلطة مع تقليل رغبة حزب اهلل وقدرته على 

لتأكيد مهمة صعبة للغاية حتى لو كان عدد كاٍف من استخدام القوة المسّلحة سيكون با

. الفاعلين الدوليين والمحّليين قادرين على االجتماع ووضع موارد كبيرة وراء هذا الجهد

وسيكون من المستحيل مع ذلك، إذا استمرت شرايين الحياة المحّلية المختلفة ألنها تستند، 

لتجّنب إعادة إنتاج ما أصبح حلقة . وصةكما هي في الغالب، إلى صراعات إقليمية غير منق

قاتلة، يجب على الواليات المتحدة إعطاء األولوية ألربع خطوات إقليمية ال غنى عنها لخفض 

 :التصعيد

على األرجح  -إلى االتفاق النووي اإليراني وتنشيطه  اكجزء أساسي من االنضمام مجددً . 1

ر التي أحدثتها إدارة ترامب، من األهمية وخًلف بعض األضرا -في ظل إدارة بايدن الجديدة 

بمكان أن تبذل الواليات المتحدة أقصى جهدها من أجل اإلطًلق الفوري لحوار إقليمي يرّكز 

الصراعات المتعددة في المنطقة ( وإنهاء)على المفاوضات السعودية اإليرانية المباشرة لتهدئة 

 .عدائية تجاه بعضها البعضالتي تتأثر أساًسا بالعداء المتبادل والسياسات ال

تحت هذه المظلة، وفي سياق الخطوات األوسع لحسن النية من ِقبل جميع األطراف . 2

مة على وضع األسس لحوار إقليمي مستدام، يجب على الواليات المتحدة التفاوض  المصمَّ

هًرا ش 12لمدة  -في كل من لبنان وسوريا  -" إسرائيل"الصراع بين حزب اهلل و" تجميد"على 

                                                           
 .ريم شبلي تعريب:  1

Nicholas Noe, “Breaking the Cycle: A New American Approach to Lebanon”, Robert Schuman Centre for 

Advanced Studies, European University Institute, Issue 2020/35, September 2020. 

https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/68378/PB_2020_35_MED.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/68378/PB_2020_35_MED.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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قد يستلزم  .بالنظر إلى أن ذلك يشّكل نقطة احتكاك وشيكة محتملة لحرب واسعة النطاق

( ب)عمليات نقل الصواريخ عبر الحدود إلى لبنان، ( أ)ذلك على وجه التحديد الوقف المؤقت لـ 

العمليات العسكرية عبر الحدود ( ج)مواصلة تطوير برنامج الصواريخ الدقيقة لحزب اهلل و 

 . وقف مؤقت للضربات العسكرية اإلسرائيلية عبر الحدود ضد حزب اهلل مقابل

ومزارع  بقوة على نقل شمال الغجر المحتلة "إسرائيل"يجب على الواليات المتحدة أن تشّجع . 3

وإعادتها في النهاية إلى )وتًلل كفر شوبا إلى وصاية األمم المتحدة " المتنازع عليها"شبعا 

والتي تستمر " عليها المحتلة والمتنازعاألراضي "بؤرة التوتر المتمّثلة بـ من أجل إنهاء ( لبنان

السًلم واألمن اإلقليميَّين على الرغم من أن األراضي نفسها صغيرة بشكل ال تهديد  في

ق وقليلة القيمة   .ألي من الدولتين االستراتيجية المضافةيصدَّ

ولبنان حسب  "إسرائيل"البحرية بين  على الواليات المتحدة أن تطالب بترسيم الحدود. 4

في عهد أوباما، " خط هوف "وهذا يعني االنسحاب الفّعال من . االدعاء القانوني الحالي للبنان

 ."إسرائيلـ "٪ ل45وللبنان " المتنازع عليها"٪ من المنطقة 55والذي اقترح منح ما يقرب من 

فريدة تقريًبا في العالم بعيًدا ( أ)بنان هي بالنظر إلى أن المطالبة الحدودية البحرية الحالية لل

أنه حتى مع هذا الخط، فإّن ( ب)عن الحد األقصى المسموح به بموجب القانون الدولي، و 

وحدها  "إسرائيلـ "حقل كاريش الغني بالطاقة سيكون متاًحا ل -إن لم يكن كل  -معظم 

لحدودي البري والبحري بين دولتين لتطويره مع استقرار معزَّز بشكل كبير، فإن إنهاء النزاع ا

القانون وبحكم الواقع في صراع دام عقوًدا من الزمن يجب أن يخدم  منخرطتين بحكم

 .المصالح األمنية واالقتصادية الشاملة لكل من الدولتين والمصالح األميركية واألوروبية

التي  اإلقليميصراع من خًلل إزالة، أو على األقل تجميد، هذه المصادر األربعة الرئيسية لل

تطغى مًعا بًل هوادة على آفاق جهود اإلصًلح المحلية في لبنان، يمكن للواليات المتحدة أن 

قصيرة المدى لنهج جديد متعّدد األطراف يهدف إلى تحقيق " مساحة تنفُّس"تخلق فعلًيا 

الطاقة قد يعني هذا على وجه التحديد تركيز  .نموذج عادل ومستدام لإلصًلح واالستقرار

المادية والتحالفات اإلقليمية على العديد من اللبنات األساسية  األميركية والمواردالدبلوماسية 

 :للتحول السياسي االجتماعي، وكلها معروفة لدى اللبنانيين
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تقّدر تكاليف  -آب  4نظًرا لًلحتياجات الهائلة الناتجة عن مأساة . انتعاش دائم من االنفجار. 1

فمن األهمية بمكان  -دوالر مليار 2.2و 1.8القطاع العام وانتعاشه وحدها بين إعادة إعمار 

الهياكل والمؤسسات المناسبة التي يمكن أن توّفر مًعا اإلغاثة الفورية والحماية  أن نضع أواًل 

 .طويلة األجل ضد كوارث المستقبل

ي لبنان إلى تفتقر معظم الهياكل الحكومية ف .إدارة مساعدات الطوارئ من المصدر• 

في حين يجب توجيه بعض المساعدات الطارئة إلى المنظمات غير . الشفافية والثقة والكفاءة

الحكومية التي تم التدقيق بها جيًدا، يجب على المانحين الدوليين الحذر من تركيز األموال 

نظمات خارج الحكومة فقط ألّن الفساد وانعدام الشفافية يمّثًلن أيًضا مشكلة في قطاع الم

من ذلك،  بداًل . غير الحكومية في لبنان، كما يجادل البعض في نظام األمم المتحدة اإلقليمي

يجب على الواليات المتحدة بحث دعم الهياكل المتخّصصة وبالتحديد ذات الُبنى الدستورية 

سية في اإلشراف على اإلغاثة الطارئة نانية إن القوات المسلحة اللب. المرتبطة بالشرعية المؤسَّ

على سبيل المثال بعض أركان )والقضاء والمسؤولين المنتخبين على اختًلف مستوياتهم 

جميعهم لديهم عناصر يمتلكون المهارات والصدق والصًلحية ( الطبقة السياسية اللبنانية

من االستعانة بمصادر خارجية للمهمة، وزيادة تقويض  بداًل . ألداء واجب وطني تاريخي

الواليات المتحدة بالتالي العمل مع شركاء محّليين ودوليين للمساعدة في  الدولة، يجب على

تتألف من أفراد لبنانيين  -صياغة هياكل دولة لبنانية تتمتع بالشفافية وذات مصداقية 

يمكنها تقديم اإلغاثة والمساءلة التي يحتاج إليها المواطنون ويطالبون بها بشكل  -مؤهلين 

 .عاجل

وبالمثل، على الرغم من أن إجراء تحقيق دولي . نفجار عبر قضاء مستقلالتحقيق في اال• 

أغسطس قد يبدو للبعض /آب 4وحتى محكمة دولية بشأن األحداث المأساوية التي وقعت في 

داخل لبنان وخارجه خطوات ال غنى عنها، إال أنها ال تفعل شيًئا لمعالجة الخلل المؤسسي 

على . االفتقار التام الستقًلل القضاء: ي في المقام األولالكامن الذي يستدعي التدخل الخارج

متعدد األطراف لممارسة  اهذا النحو، من األهمية بمكان أن تقود الواليات المتحدة جهًدا قويً 

الضغط من أجل الموافقة الفورية على مشروع قانون استقًلل القضاء القوي، المعروض حالًيا 

على  .قة لفرض العدالة والمساءلة على المدى الطويلعلى البرلمان، باعتباره أفضل طري

وطنية /األمم المتحدة وحتى محكمة دولية المدى القصير، في حين أن التحقيق الذي قد يشمل

يجب على الواليات المتحدة أن تتبع نفس النهج إلدارة المساعدات  مختلطة قد يكون مفيًدا،
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جهود فقط إذا كانت متجّذرة في هياكل الطارئة وأن تدعم وتساعد في تمويل مثل هذه ال

 .الدولة اللبنانية العاملة بشكل جيد مع غالبية من األفراد اللبنانيين المؤهلين

من أجل استمرار أي جهود إصًلح جوهرية، فإن . االستقرار المالي واالجتماعي واالقتصادي. 2

يجب تبديده  –العنف مع كل ما يصاحبه من مخاطر الجريمة و -شبح الجوع والتضخم المفرط 

 .بقوة

يجب على الواليات . خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي وإعادة تنظيم القطاع المصرفي• 

إذا رّكزت  -المتحدة أن تعلن بوضوح أن تقييد خطة إنقاذ كاملة من صندوق النقد الدولي 

ل اقتراح من خًل)لتوجيه الضغط ضد حزب اهلل  -على اإلصًلح المستدام وبناء المؤسسات 

يؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية لمصالح الجميع ( تحييده السياسي، كمثال واحد فقط

أقوى قوة محلية قادرة على تحّمل أي فراغ حكومي أو مزيد من ( أ)باستثناء حزب اهلل، وهو 

يمكن أيًضا أن يصّور نفسه ولبنان على أنهما ضحية لتدخل أميركي يهتم ( ب)انهيار الدولة و 

ط بالقضاء على حزب اهلل، بغّض النظر عن االستحالة العملية أو التكلفة التي يتحّملها فق

لذلك ينبغي على الواليات المتحدة أن تدعم متطلبات التدقيق والشفافية وإعادة . اآلخرون

نقد اإلصًلحات خطوة )التنظيم الخاصة بصندوق النقد الدولي كجزء من نهجها الَشْرطي 

المماثلة التي " سيدر"خطة إنقاذ كاملة جنًبا إلى جنب مع متطّلبات تمويل  الذي يحكم( خطوة

 .تستهدف أيًضا القطاعات غير الفّعالة والفاسدة مثل الطاقة

مع االنكماش الكبير في القطاع المصرفي لن يكون هذا بالطبع عملية جيدة لبعض الحلفاء 

ذ فترة طويلة في الهياكل الفاسدة وغير والشركاء االقتصاديين ألميركا وأوروبا المتوّرطين من

الفّعالة التي دّمرت بشكل ممنهج القطاع المالي في لبنان الذي كان ُيَتباهى به، والذي انفجر 

من ذلك قد يعتّرض البعض على أن  بداًل . أغسطس/آب 4في كارثة بشرية يوم  احرفيً 

ير مناسبين للبلدان التي صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية األخرى تمّثل شركاء غ

بينما يجب على الواليات المتحدة على األقل استكشاف و .تكافح للخروج فعلًيا من مشاكلها

إعادة تقييم أساسية للمؤسسات المالية الدولية التي تدعمها، ويجب عليها التأكيد على الحاجة 

ل طريق صندوق النقد إلى برامج قوية لشبكات األمان االجتماعي، ففيما يتعّلق بلبنان يمثّ 

التهديد ( أ)بالنظر إلى  الدولي أفضل مسار للمضي ُقدًما من وجهة نظر المصالح األميركية ،

عدم وجود البدائل السريعة ( ب)للسًلم واألمن اإلقليميين الذي تمّثله حالة لبنان اليوم، 
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واسعة النطاق في  الخصخصة الطفيلية( ج)، و"التحّول إلى الشرق"، أي (وطبيعتها اإلشكالية)

 .لبنان، مما يجعل صندوق النقد الدولي يبدو كمنارة للعدالة االجتماعية بالمقارنة

قبل االنفجار . ووديعة خليجية 19-مساعدة فورية من صندوق النقد الدولي لفيروس كوفيد • 

بفترة طويلة، أوضح صندوق النقد الدولي استدامة الديون وشروط التدقيق واإلصًلح لكل 

واإلغاثة ( مليارات دوالر 10تصل إلى )ن حزمة اإلنقاذ واسعة النطاق المذكورة أعًله م

التي تشتد الحاجة إليها،  19للحصول على أموال كوفيد (. مليون دوالر 800)المتعلقة بكوفيد 

جاّدة لتصميم خطة القدرة على " نّية"كانت النقطة الشائكة الرئيسية هي أن تظهر الحكومة 

على األقل إشراك الدائنين األجانب في مفاوضات حول ( أ)وهو ما يعني عملًيا يون، تحّمل الد

دة،  طرح ( ج)االتفاق أخيًرا على حساب خسائر الدولة ( ب)إعادة هيكلة القروض غير المسدَّ

 .رؤية لكيفية تحقيق القدرة على تحّمل الديون

ى تلبية لبنان لهذه الشروط لذلك يجب على الواليات المتحدة أن ترّكز الضغط الدولي عل

الثًلثة، إلى جانب خطة اإلنقاذ الشاملة وشروط سيدر، إذا لزم األمر من خًلل رفع احتمالية 

دة األطراف   .من جانب األمم المتحدة( من عقوبات أحادية الجانب بداًل )فرض عقوبات متعدِّ

الحصص في لبنان يجب على الواليات المتحدة أيًضا أن تنظر في دعم ممارسة حقوق سحب 

مليار دوالر من الدعم  1.3، والتي من شأنها أن تفتح مًعا ما يقرب من (مليون دوالر 500)

المالي قصير األجل الذي تشتد الحاجة إليه والذي يمكن أن يحّقق االستقرار في األشهر الصعبة 

ى الواليات أخيًرا، يجب عل .المقبلة ويساعد في تعزيز خطوات اإلصًلح الملموسة اإلضافية

المتحدة أن تشّجع بقوة حلفائها في مجلس التعاون الخليجي على االلتزام بإيداع مبلغ كبير 

من الدوالرات في البنك المركزي اللبناني كوسيلة لبناء المزيد من ُحسن النّية للحوار اإلقليمي 

 .واالستثمار في إعادة تموضع لبنان بشكل عام

سية طويلة من خًل. التحّوالت الهيكلية. 3 ل تشكيل تركيز دولي مستدام على التغييرات المؤسَّ

األجل، يمكن للواليات المتحدة وشركائها الدوليين توفير القوة القاهرة الًلزمة لمساعدة 

 .المواطنين اللبنانيين أخيًرا على بناء دولة مستقرة وعادلة وغير طائفية

يجب إعادة التفكير . تعددية ومكافحة الفسادإعادة توجيه العقوبات المالية األميركية نحو ال• 

عالمًيا في االنتشار الواسع للعقوبات المالية األميركية األحادية الجانب التي فرضتها اإلدارات 

المتعاقبة، خاصة في حالة لبنان، حيث يجب على الواليات المتحدة تجّنب تمديد إجراءات 
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من الفساد بشكل عام  قتهم بحزب اهلل بداًل العقوبات ضد المعارضين السياسيين بناًء على عًل

وبالتالي، في (. قانون قيصر أو األوامر التنفيذية السابقةأي بموجب قانون ماغنتسكي أو )

حين أن العقوبات المتعلقة بالتعريفات األميركية لإلرهاب والجريمة ستستمر على األرجح فيما 

التي يقودها األسد، يجب على الواليات يتعلق بحزب اهلل والتجارة مع الحكومة السورية 

دة األطراف بقيادة األمم المتحدة لتشجيع قبول  المتحدة أن توّجه طاقاتها لبناء عقوبات متعدِّ

على وقف  اسيدر ولمساعدة المؤسسات اللبنانية فعليً  /شروط إصًلحات صندوق النقد الدولي 

لحسن الحظ، نظًرا . حلفائنا أو خصومنا التدّفقات المالية الفاسدة واستعادة األصول، سواء من

إن احتمالية ف ألّن الفساد المحلي اللبناني ليس كبيًرا بما يكفي ليؤّدي وحده إلى مأزق دولي،

استخدام حق النقض في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أو أي عوائق أخرى ضد مثل هذا 

ات المتحدة بقيادة تطوير عقوبات مما يسمح للوالي الجهد يمكن التحكُّم بها بشكل معقول،

دة لبناء المؤسسات، من العقاب  بداًل  شاملة وجهود استرداد األصول المتعلِّقة بأهداف محدَّ

ن بشكل كبير آفاق اإلصًلح قصيرة وطويلة األجل في لبنان  .الذي يمكن أن يحسِّ

دارية، حيث تجري ينبغي على الواليات المتحدة أن تدعم إصًلح الًلمركزية اإل. الًلمركزية• 

كما أشار تقرير صادر عن معهد الشرق األوسط في . مناقشة نسخ منه في البرلمان احاليً 

إلى أن األوليغارشية تزدهر في إبقاء جميع عمليات صنع القرار تحت "، 2020يوليو /تموز

 والًلمركزية هي وسيلة لزيادة الشفافية، وزيادة كفاءة صنع. سيطرتها في العاصمة بيروت

القرار، وتمكين المواطنين، وتخفيف القبضة الخانقة التي تمارسها األوليغارشية على جميع 

ومع ذلك، ال يمكن تنفيذ ذلك بشكل فّعال إال من خًلل بناء القدرات  .قرارات وأموال الدولة

التي تعطِّل الفساد وتدعم إدارة  واإلقليميالمحّلية في مهارات الحكم على المستوى البلدي 

 ".ادة القانونسي

وفًقا للدستور اللبناني، . ااستحداث فرع تشريعي من مجلسين إلنهاء الطائفية تدريجيً • 

ل بعد اتفاق الطائف عام  الذي أنهى الحرب األهلية اللبنانية، كان من المفترض  1989المعدَّ

دنى أن تكون الدولة قد أنشأت بالفعل فرًعا تشريعًيا من مجلسين يضم مجلًسا طائفًيا أ

ومجلًسا طائفًيا أعلى، بحيث سيكون لهذا األخير اختصاص لعدد محدود من الموضوعات ذات 

يجب على الواليات المتحدة أن تدعم بشكل عاجل حواًرا وطنًيا  .األهمية الوطنية الخاصة

ًدا لتحقيق هذا الهدف باعتباره أفضل وسيلة من أجل التقليل التدريجي آلفة الطائفية،  متجدِّ

 .غالًبا ما تمارسها القوى المحلية والدولية على حساب المواطنين اللبنانيين كافة والتي
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ينبغي على الواليات المتحدة أن تشجِّع بقوة تمرير قانون انتخابي أكثر . االنتخابات المبكرة• 

وهو قانون من شأنه أن يساعد حتى جزئًيا في فتح النظام أمام األحزاب واالئتًلفات  -إنصاًفا 

المحددة حالًيا لعام )من أجل تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة مًعا  -ر التقليدية غي

وقبل كل شيء، من األهمية بمكان إجراء انتخابات جديدة بالنظر إلى الوضع  أواًل (. 2022

ثانًيا، إذا كانت االنتخابات ستمضي . المتدهور والشرعية المتدهورة للهياكل الحاكمة القائمة

التي تقع تحت مسؤولية البرلمان )ًما، فيجب تحديدها مبكًرا لكل من البرلمان والرئاسة ُقد

سيؤدي ذلك إلى تقليص احتماالت الصراع الشامل من خًلل (. المنتخب حديًثا بموجب الدستور

ين في نفس الوقت بشكل فّعال بداًل  من أن يسود  تحديد االنتخاَبين السياسيَّين المهمَّ

زيد من احتمالية أن يتخذ اللبنانيون خيار التغيير الشامل على المستويات التنافس، وسي

من األهمية بمكان أن نًلحظ هنا أنه كجزء . التنفيذية والحكومية والبرلمانية كلها دفعة واحدة

الذي تم إحيائه، يجب على الواليات المتحدة االمتناع صراحة عن دعم أي " مبدأ أيزنهاور"من 

ويجب أن تعمل مع حلفائها  -أو مؤيًدا ألميركا  "اإصًلحً "ي تعتبره أكثر حتى الذ –جانب 

المتبادل عندما يتعلق األمر بالتدخل الخارجي في " وقف إطًلق النار"وخصومها إلحداث تأثير 

 . االنتخابات اللبنانية

واليات ، التي شهدت إنفاق حلفاء ال2009بعبارة أخرى، يجب تجّنب تكرار سيناريو انتخابات عام 

المتحدة وحدهم مئات المًليين من الدوالرات جنًبا إلى جنب مع القوات الموالية إليران التي 

يجب تجّنب ذلك بشدة، وإذا لزم األمر ردعه عن طريق الدبلوماسية . أنفقت مبالغ كبيرة أيًضا

في حين أن هذا قد يعني بالطبع خسارة قصيرة  .التي تقودها الواليات المتحدة والضغط

، فإن المكاسب المتوسطة والطويلة (وإن لم يكن بالضرورة)المدى لحلفاء الواليات المتحدة 

األجل من إنشاء تحيُّز أميركي واضح تجاه استقًللية المؤسسات اللبنانية ومساءلتها وشفافيتها 

 .قد تكون مهّمة ودائمة

مل بقوة مع القدرات المسّلحة نظًرا لجميع اإلخفاقات السابقة في التعا. تعزيز السيادة واألمن. 4

المستقلة لحزب اهلل، ينبغي على الواليات المتحدة أن تقود نهًجا مختلًفا متجّذًرا في حوار 

 "إسرائيل"بين  اإلقليميةمن النزاعات  اإقليمي بين إيران والمملكة العربية السعودية وخاليً 

تقليص قدرة الحزب ل - اتراتيجيً واس اأخًلقيً  -ولبنان، على أساس االعتقاد بأن أفضل طريقة 

ه إلى عًلقة جدلية مع مؤسسات لبنانية ديمقراطية  ورغبته في ممارسة القوة هي عبر جرِّ

 .قوية
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في سياق التفاوض على اتفاق أمني إقليمي، يجب على . حوار استراتيجية الدفاع الوطني• 

اعلين اللبنانيين على إعادة حلفاءها التقليديين وجميع الف االواليات المتحدة أن تشّجع فورً 

التي أعلن حزب اهلل والرئيس ميشال عون  االنخراط في حوار استراتيجية الدفاع الوطني

كجزء من  .أنهم يدعمونها اعلنً " الموالية ألميركا"والقوات المسّلحة اللبنانية وجميع األحزاب 

م علًنا أو بشكل خاص، ينبغي على الواليات ا السعي إلى دعم ( أ: )لمتحدةهيكل الحوافز المقدَّ

استراتيجية دفاع وطني تمّكنها حتى بشكل هامشي أن تبدأ في ربط صنع القرار العسكري 

االستغناء عن الجهود التي تأتي بنتائج عكسية ( ب)لحزب اهلل بالهياكل اللبنانية الوطنية، 

ق تُسد"لربط المساعدة باستراتيجية   /معاقبة الضباط  للجيش اللبناني، أي السعي إلى" فرِّ

الوحدات التي تعتبر مناهضة لحزب اهلل بشكل غير كاٍف، ثم تشجيع القوات المتبّقية على 

 .تحّدي حزب اهلل

هذا النهج ال يخاطر فقط بتقسيم القوات المسلحة اللبنانية، ربما على أسس طائفية كما حدث 

لوطنية الواحدة التي استثمرت أثناء الحرب األهلية، ولكنه بالتأكيد سيضعِّف بشدة المؤسسة ا

أميركا موارد كبيرة لبنائها على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، والتي ال تزال تحتفظ 

على الرغم من أن عملية حوار استراتيجية ( ج. )بدرجة عالية من المصداقية بين اللبنانيين

زاعات على األراضي الدفاع الوطني التي سيتم إحياؤها ستستفيد بشكل كبير من إنهاء الن

، "إسرائيل"شهًرا خالية من الصراع بين حزب اهلل و 12الحدود البحرية باإلضافة إلى  /المحتلة 

بشأن مسألة تزويد ( "إسرائيل"وخاصة )إال أنه ينبغي استكمالها بمشاركة أميركية مع الحلفاء 

ها بمصداقية، سواء من القوات المسّلحة اللبنانية بأسلحة تسمح لها بالدفاع عن األمة بأكمل

ـ ل" التفّوق العسكري النوعي"بالنظر إلى مخاوف . الجماعات اإلرهابية أو من أي دولة معادية

إلى استكشاف  والقانون األميركي الحالي، يجب على الواليات المتحدة أن تسعى أواًل  "إسرائيل"

ربط القدرات وتطوير صيغة من شأنها تحقيق توازن مقبول مع مرور الوقت على غرار 

بالمؤسسات الوطنية السيادية أثناء بناء القوات المسّلحة اللبنانية  االعسكرية لحزب اهلل تدريجيً 

 .في مجاالت الدفاع الوطني التي لم يتمكنوا من توفيرها من قبل

بالنظر إلى الهشاشة الشديدة للوضع . دعم استمرار والية اليونيفيل في الوضع الراهن• 

سًلم "اهمة المهّمة التي واصلت قوات األمم المتحدة تقديمها في الحفاظ على الحالي، والمس

الماضية على طول الحدود اإلسرائيلية اللبنانية، يجب على  14على مدى السنوات الـ " نسبي

اإلدارة المقبلة االستغناء عن تهديدات إدارة ترامب بوقف التمويل أو حتى الفيتو ضد تجديد 
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لسنوي ما لم يتخذ نهًجا أكثر عدوانية وأحادًيا ضد حزب اهلل، على سبيل تفويض اليونيفيل ا

بينما يؤدي في نفس  1701المثال، فهو قرار يتعارض مع قرار مجلس األمن الدولي رقم 

الوقت إلى تأجيج التوترات نحو ما قد يكون على األرجح مجموعة من النتائج السلبية للواليات 

 .المتحدة وحلفائها

 

 خاتمة

ذا استمرت السياسة األميركية تجاه لبنان في مسارها الحالي المتمثِّل بالعقاب الجماعي، أو إ

حتى أكثر قسوة، فإن احتماالت انتشار عدم االستقرار والبؤس والعنف ستزداد فقط للشعب 

من المخاطرة بالسياسة اللبنانية وبجزء كبير من  فبداًل . اللبناني وشعوب المنطقة بشكل عام

أي نهج إدارة ترامب  -أميركا في الشرق األوسط بشكل عام إليذاء حزب اهلل وإيران  سياسة

يمكن لإلدارة األميركية الجديدة االستفادة من هذه اللحظة من الخسارة الجماعية  -الفاشل 

، وتوسيع نطاق 19واالنتكاسة اإلقليمية تقريًبا، أي بالنظر إلى االنكماش االقتصادي، وكوفيد 

المسلحة، من أجل اتباع سياسة دبلوماسية عدوانية وخفض التصعيد ومعايير  النزاعات

إن اتخاذ الخطوات المذكورة أعًله، خاصًة الخطوات اإلقليمية األربع األولى . تفاوضية مرنة

قصير المدى ألسلحة حزب اهلل، ولن يضمن استدامة  ، لن يضمن بالتأكيد حًًل "الصعبة للغاية"

ة المسؤولة التي تكتسب السيادة في جميع أنحاء لبنان، فهو مع ذلك المؤسسات الديمقراطي

سيوّفر أفضل فرصة لوقف معاناة لبنان الفورية، والتراجع عن سلسلة من الصراعات العنيفة 

التي تبدو مرجحة بشكل متزايد والتي من شأنها أن تكون مدمِّرة لجميع المعنيين، ووضع ُأطر 

يمكن أن نأمله بشدة إلعادة استيًلد لبنان، على الرغم من  عمل متوسطة وطويلة المدى لما

أنه سيكون هذه المرة من خًلل تصّرفات اللبنانيين الذين تم تمكينهم من ِقبل مؤسساتهم 

 .السيادية مع بعض المساعدة الحقيقية من أصدقائهم

 

 

 

 

 






