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لبنان

لبنان
قضية اليوم

مقالة

اتفاق على آلية التفاوض ...ال على الترسيم:
في انتظار رد العدو
الثابت الوحيد في ملف الترسيم البري
والبحري على الحدود مع «فلسطين
أعلن
المحتلة» هو أن االتفاق الذي ِ
عنه جرى على «اإلطار» الذي سبق
أن حدده لبنان كقاعدة النطالق
التفاوض ،وأن الموافقة عليه أتت
من الجانب األميركي الذي يعمل على
ترتيب االتفاق مع «إسرائيل» .لكن يبدو
أن واشنطن حريصة على نزع تنازالت
جديدة ّ
تصب في المصلحة اإلسرائيلية
ميسم رزق
ماذا يحصل في ملف ترسيم الحدود
بــن لـبـنــان و«فَـلـسـطــن املـحـتـلــة»؟ ما
خفي خلف كــام رئيس مجلس
الــذي ِ
َ
ال ـ ـنـ ــواب ن ـب ـيــه ب ـ ـ ّـري م ـط ــل ــع ش ـه ــر آب
َ
امل ــاض ــي ع ــن أن «األم ـ ــور وص ــل ــت إلــى
خــوات ـي ـم ـهــا»؟ ه ــل شـ َـمــل ذل ــك طــريـقــة
الـتـفــاوض وآلـيــة الـتــرسـيــم واألس ــس؟
ملاذا َ
حملت تصريحات مساعد وزير

تريد «إسرائيل» توقيع اتفاق
مع لبنان على إنشاء أنبوب بحري
مشترك لتصدير الغاز
الـخــارجـيــة األم ـيــركــي ديـفـيــد شينكر
ع ــن امل ـل ــف ب ــن س ـطــورهــا الـتـنــاقــض،
فـ ـت ــارة ُي ـع ـ ِـل ــن ع ــن «تـ ـق ـ ّـدم تــدري ـجــي»
وتارة أخرى يتحدث عن «نقاط خالف
سخيفة»؟ ملاذا َ
تزامن إحياء امللف مع
فرض عقوبات على شخصيات حليفة
للمقاومة ،وتحديدًا املعاون السياسي
لرئيس حركة أمل ،النائب علي حسن
خليل ،كإشارة إلى رغبة أميركية في
حـصــد امل ــزي ــد م ــن ال ـت ـن ــازالت ف ــي هــذا
امللف تحقيقًا للمصلحة األميركية؟
َ
قـبــل حــوالــى عــام كــانــت كــل املــؤشــرات
ت ـشــي بــاح ـت ـضــار م ـلــف ال ـتــرس ـيــم أو

(هيثم الموسوي)

ّ
وضعه على الــرف ،خاصة أن شينكر،
َ
يستكمل
وبخالف ما كان متوقعًا ،لم
ِ
ما بــدأه سلفه ديفيد ساترفيلد الذي
انـتـقــل ال ــى تــركـيــا سـفـيـرًا ل ـب ــاده .ثـ ّـم
أع ــاد األمـيــركـيــون ج ـ ّـس الـنـبــض عبر
شخصيات قريبة من «العهد» أو مع
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـمــاد مـيـشــال
عون والوزير السابق جبران باسيل،
إذ فاتحتهما السفيرة األميركية في
بيروت دوروثــي ّ
شيا باألمر في أكثر
ّ
م ــن ل ـق ــاء ،م ــع وعـ ــود ب ــأن «حـ ــل املـلــف
سيخفف الضغط عن لبنان ،وسيكون
ج ــزءًا مــن حــل مـشـكــات لـبـنــان املالية

واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة» .ثـ ــم جـ ـ ــاء ت ـصــريــح
ال ــرئـ ـي ــس بـ ـ ـ ّـري ل ـص ـح ـي ـفــة «الـ ـنـ ـه ــار»
ّ
ال ـش ـهــر ال ـف ــائ ــت ،والـ ـ ــذي أك ـ ــد ف ـيــه أن
«املـحــادثــات مــع األميركيني أصبحت
في خواتيمها ،وأن هــذا ما ُ
سيترجم
على أرض الواقع بني لبنان والجهات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة امل ـع ـن ـي ــة وت ـت ـب ـل ــور ه ــذه
الحصيلة في أول لقاء للطرفني» .فتح
تصريح بــري الـبــاب واسـعــا لألسئلة
تجد حتى اآلن جوابًا واحـدًا
التي لم ِ
ّ
أو واضحًا بسبب تكتم املعنيني على
التفاصيل.
تـتـقــاطــع امل ـع ـلــومــات حـتــى اآلن حــول

بديهية وحيدة ،أال وهي أن ما ُيسمى
ال ـي ــوم ات ـفــاقــا ه ــو م ـح ـصــور ب ــاإلط ــار
ال ــذي وضـعــه لبنان كقاعدة النطالق
ال ـت ـفــاوض ،أي آلـيــة ال ـت ـفــاوض؛ وهــي
أن ّ
يتم الترسيم برعاية األمم املتحدة
باعتبارها الجهة الــدولـيــة الضامنة
للتفاوض بــن ال ــدول ،على أن يرعى
ال ـجــانــب األم ـيــركــي الـعـمـلـيــة ،إضــافــة
َ
ـن الحدود ّ
البرية وتلك
إلــى التالزم بـ
ّ
البحرية ،وتحديد فترة زمنية .وتؤكد
مصادر مطلعة على امللف أن «االتفاق
حصل مع الجانب األميركي الوسيط،
وال يعني ذلك أن «إسرائيل» قبلت به،

ونحن في انتظار ما سيحمله شينكر
ال ــذي وع ـ َـد بــالـعــودة خ ــال أسبوعني
السـتـكـمــال االت ـف ــاق» ،وأن كــامــه هــذا
ي ــدل ع ـلــى أن «امل ـل ــف م ـتـ َـابــع م ــن قبل
ً
َ
وليس مهمال».
إدارته
غ ـيـ َـر أن ال ـس ــؤال األه ــم بــالـنـسـبــة إلــى
امل ـص ــادر ،هــو تــزامــن الـعـقــوبــات التي
فــرض ـهــا مـكـتــب مــراق ـبــة األص ـ ــول في
وزارة الخزانة األميركية على وزيرين
لبنانيني سابقني ،أحــدهــا خليل ،في
رســالــة واض ـحــة إل ــى رئـيــس املجلس.
كــأن املقصود بها الضغط لتحصيل
امل ــزي ــد م ــن الـ ـتـ ـن ــازالت؛ إذ ُي ـف ـ َـه ــم من

َ
ّ
حزب الله وأرجحية الدورين الفرنسي والتركي
هيام القصيفي

البيان الذي أصدره املكتب السياسي
لحركة أمل ردًا على العقوبات وكأنها
ال ـت ـق ـط ــت إش ـ ـ ـ ــارة فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد،
فـ ــركـ ــزت فـ ــي ب ـي ــان ـه ــا ع ـل ــى م ــوض ــوع
الترسيمُ ،مــؤكــدة فــي النقطة الثانية
منه أن «حدودنا وحقوقنا السيادية
فــي الـبـحــر وال ـبــر نــريــدهــا كــامـلــة ولــن
نتنازل أو نساوم عليها مهما بلغت
العقوبات والضغوطات ومن أي جهة
أتت .وكشفًا للحقيقة ،فإن اتفاق السير
بترسيم الحدود البحرية في الجنوب
اللبناني اكتمل مع الواليات املتحدة
االمـ ـي ــركـ ـي ــة وواف ـ ـقـ ــت ع ـل ـي ــه ب ـت ــاري ــخ
 ،2020/7/9وحتى اآلن ترفض توقيت
إعالنه دون أي مبرر».
وربـ ـط ــت املـ ـص ــادر هـ ــذه اإلش ـ ـ ــارة في
البيان إلى «وجود ضغوط أو محاولة
أميركية لاللتفاف على االتفاق الذي
ّ
حصل َأو ربما إشارات تدل على ذلك»،
وإال ملا أولت «أمل» هذه النقطة األهمية
إليصال رسالة واضحة في توقيتها.
وقالت املصادر إن «الواليات املتحدة
ال تزال تبحث في هذا امللف عن صفقة
فتنسبها لنفسها كــإنـجــاز ،وه ــذا ما
ُيـفـ ّـســر ع ــدم إع ــان الـجــانــب األمـيــركــي
عــن االتـفــاق حتى اآلن بانتظار شيء
ما .ألن فرض لبنان لشروطه هو أمر
ال تستسيغه «إسرائيل» التي تهدف
من الترسيم َ
ليس فقط إلى الحصول
على جــزء من املنطقة املتنازع عليها
َ
وفــق خط هــوف ،الــذي ُيعطيها مقدار
 360كـيـلــومـتـرًا مــربـعــا مــن أص ــل 860
كـيـلــومـتـرًا يـعـتـبــرهــا لـبـنــان بكاملها
ضمن مياهه اإلقليمية» ،بل أكثر من
ذلك« ،هي تريد توقيع اتفاق مع لبنان
ع ـلــى إنـ ـش ــاء أنـ ـب ــوب ب ـح ــري مـشـتــرك
لـتـصــديــر ال ـغــاز والـتـخـفـيــف مــن كلفة
تـصــديــر ال ـغ ــاز ،وه ــو مــا لــن يـقـ َـبــل به
لـبـنــان ،ألنــه تطبيع اقـتـصــادي ُيمهد
لـعـمـلـيــة أك ـب ــر م ــن ذل ـ ــك» .وبــان ـت ـظــار
عودة شينكر ،تقول املصادر إنه «من
َ
غ ـيــر املـ ـع ــروف إذا م ــا ك ـ ــان امل ـس ــؤول
األمـ ـي ــرك ــي س ـي ــأت ــي وم ـع ــه الـ ـح ــل ،أو
ت ـس ـب ـقــه عـ ـق ــوب ــات ع ـل ــى ش ـخ ـص ـيــات
لـبـنــانـيــة جــديــدة تـعــرقــل م ـســار امللف
وت ـس ـعــى ال ــى م ــزي ــد م ــن ال ـض ـغــط في
اتجاه تنفيذ ما تريده إسرائيل».

الحسنة الــوحـيــدة لحريق املــرفــأ أم ــس ،أنــه أعــاد
تذكير السلطة السياسية واألمنية بأن انفجارًا
ً
هائال وقع في املرفأ ،في الرابع من آب .ألن هذه
السلطة ومنذ ذلك التاريخ ،لم يعنها من االنفجار
عدا عن املساعدات ،سوى االستثمار السياسي.
ّ
كما أنه مثل لألطراف التي تضع عينيها دائمًا
على لبنان مناسبة كي يكون لها فيه موطئ قدم.
فتسارعت مـحــاوالت الــدخــول الــى بـيــروت على
وقع مبادرات مختلفة الطابع ،ومعها دور القوى
الـسـيــاسـيــة فــي الـتـعــامــل مــع األزمـ ــة السياسية
الكبرى ،ال مع جريمة املرفأ.
منذ الرابع من آب ،لحظة سقوط حكومة الرئيس
حـســان دي ــاب ،أصـبــح حــزب الـلــه فــي مـقــدم هذه
ال ـقــوى محليًا ودول ـي ــا .بــن ال ـكــام عــن قصف
إســرائـيـلــي وع ــن دور ال ـحــزب فــي املــرفــأ ونفي
األمــن العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
لــه ،كــانــت األن ـظــار موجهة الــى ال ـحــزب ،وكيفية
تعامله مع ملف االنفجار وتداعياته السياسية.
جاءت لحظة التدخل الفرنسي ملبادرة سياسية
حكومية واقـتـصــاديــة ،لتساهم ،رغــم أن حزب
الله ال يحبذ هذه الرواية ،في إعــادة تعويم واقع
الحزب السياسي على األقل من جانب باريس.
وه ــي قــد تعاملت مـعــه ،وخـصــوصــا فــي زي ــارة
الــرئـيــس الـفــرنـســي إيـمــانــويــل مــاكــرون الثانية،
على قدم املساواة ،وحبة مسك فوقها ،مع جميع
القوى السياسية األخرى.
صفقة تسمية الرئيس املكلف مصطفى أديب
ّ
معني بها الحزب تمامًا ،كما أن الرئيس سعد
الحريري وبــاريــس معنيان بها .فالحزب شرع
الـبــاب أمــام التسمية ،وســط رهــان فرنسي ،من
بـعــض دوائ ــر اإلدارة الـفــرنـسـيــة ،ال كـلـهــا ،على
أن الـحــزب سيسهل التأليف ،ولــو تحت عنوان
حـكــومــة ج ــدي ــدة عـنــوانـهــا ان ـت ـظــار االنـتـخــابــات
األميركية وأفق األزمة مع إيران.
م ــع زي ـ ـ ــارة رئ ـي ــس امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي لـحــركــة
حـ ـم ــاس ل ـل ـب ـن ــان إس ـم ــاع ـي ــل ه ـن ـي ــة ،ان ـش ـغ ـلــت
األوســاط السياسية املناوئة لحزب الله بالكالم

عن تهديداته بإطالق الصواريخ ،من لبنان ضد
إســرائ ـيــل .ل ـكـ ْـن ل ـلــزيــارة جــانــب يتعلق بعالقة
حماس وهنية نفسه مع حزب الله ،وخصوصًا
الشق املتعلق بــدور املسؤول الفلسطيني اآلتي
من تركيا ولقائه رئيسها رجب طيب إردوغان،
بعد زيارة ماكرون ولقائه حزب الله ،وخصوصًا
فــي ض ــوء رغـبــة فــرنـســا بــإبـعــاد شـبــح التدخل
التركي عن شرقي املتوسط .عالقة هنية بتركيا
 مظلة اإلخ ــوان املسلمني  -وعــاقــة حــزب اللهامل ـعــارضــة ل ــدور تــركـيــا فــي س ــوري ــا ،ويفترض
أيـضــا فــي لـبـنــان خـصــوصــا فــي ض ــوء تماهي
مجموعات تتحرك ضد حزب الله منذ فترة على
األرض معها ،ترسم أسئلة عن توقيت الزيارة

حزب الله شرع الباب
أمام تسمية أديب ،وسط
رهان دوائر فرنسية على أنه
سيسهل التأليف
وما سبقها وما يليها ،وما يمكن أن يبنى عليها
ً
مستقبال ،علمًا بــأن اإلعــام التركي املحسوب
عـلــى إردوغـ ـ ــان يـحـفــل بــأخ ـبــار هـنـيــة وعــاقـتــه
بـتــركـيــا وزي ــارات ــه لـهــا ،وبـتــرحـيـبــه بـتـحــويــل آيــا
صوفيا الــى مسجد ،وانـشـغــل بــزيــارتــه للبنان
بجدول أعمال حافل.
ص ـح ـيــح أن زي ـ ـ ــارة ه ـن ـيــة م ـب ـن ـيــة ع ـل ــى وق ــائ ــع
فلسطينية ،ول ـقــاءه نصر الـلــه محطة أساسية
فيها ،في اإلطــار اإلقليمي واإلسرائيلي ،إال ّأن
ً
لها جانبًا متصال بتوقيت دولــي يتعلق بقبول
الـحــزب بترتيب فرنسي للوضع الــداخـلــي .هذا
األم ـ ّـر قــد يـكــون الرئيس سعد الـحــريــري حــاول
تخطيه بعدما أشـيــع عــن احتمال لقائه بهنية،
واستعيض عنه بلقاء مع النائبة بهية الحريري.
ك ــذل ــك غ ــاب ــت صـ ــورة ل ـق ــاء رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة

تقرير

تقدير الوضع االستراتيجي لجيش العدو :أعداء اسرائيل مردوعون ...لكن حزب الله سيرد!
علي حيدر
ي ـحــرص جـيــش ال ـع ــدو عـلــى مــواكـبــة
ال ـت ـطــورات ال ـتــي تـشـهــدهــا البيئتان
االقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة املــؤثــرتــان على
«األمن القومي االسرائيلي» .ويحاول
فــي ض ــوء املـسـتـجــدات تـقــديــم تقدير
الوضع االستراتيجي السرائيل ،أمام
املـسـتــوى الـسـيــاســي ،لـيـحــدد األخـيــر
خـيــاراتــه ويـتـخــذ ق ــرارات ــه بالتشاور
م ــع الـجـيــش واالس ـت ـخ ـب ــارات .ضمن
ه ـ ــذا االط ـ ـ ـ ـ ــار ،أك ـ ـمـ ــل رئ ـ ـيـ ــس أرك ـ ــان
ج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدو ،افـ ـ ـي ـ ــف كـ ــوخـ ــافـ ــي،
سلسلة نقاشات داخل هيئة االركان
ح ــول تـقــديــر الــوضــع االسـتــراتـيـجــي
الـسـنــوي ،انـطــاقــا مــن االس ـت ـعــدادات
عـ ـل ــى ال ـج ـب ـه ــة الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة ،وج ــول ــة
ال ـت ـص ـع ـي ــد االخـ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي ال ـج ـن ــوب،
واتفاق التطبيع مع االمارات العربية
املتحدة ،علمًا بأن تقدير الوضع أكبر
بكثير مما قد يرد في وسائل االعالم

الـتــي تخضع فــي ه ــذا االم ــر للرقابة
العسكرية.
والالفت أنه رغم التقارير االسرائيلية
عـ ــن مـ ـ ـح ـ ــاوالت قـ ـ ــام بـ ـه ــا حـ ـ ــزب ال ـل ــه
الستهداف جنود جيش العدو ،وإعالن
الحزب نيته الردّ ،
يصر الجيش على أن
أعــداء إسرائيل مردوعون ومترددون،
ويستبعد خروجهم الــى معركة ضد
اســرائـيــل .لكنه ،بــذلــك ،يبقي الحديث
ّ
عامًا جدًا ،لكونه ال يميز بني املبادرات
االبتدائية وبني الردود على اعتداءات
اســرائ ـيــل وال ـخ ـطــوط الـحـمــر ال ـتــي قد
يــؤدي تجاوزها الى ما هو أخطر من
امل ـعــركــة .وف ــي وق ــت تــؤكــد فـيــه قـيــادة
املنطقة الشمالية امكانية أن يحاول
حزب الله تنفيذ عملية تستهدف قتل
جندي اسرائيلي ،ردًا على مقتل أحد
عناصره.
وعلى خــط م ــواز ،يالحظ حــرص لدى
جيش العدو على طمأنة املستوطنني
عبر اإليحاء الى وسائل االعالم بأن ما

يجري على الحدود «ال يتعلق بتوتر
كبير ،رغــم اإلق ــرار بــأن أداء حــزب الله
ينطوي على امكانية حصول تصعيد،
لكن ليس باملستوى الــذي يــؤدي الى
دخول املواطنني الى املالجئ .ويالحظ
أن ه ــذا الـتـقــديــر يـتـجــاهــل حـقـيـقــة أن
اس ــرائـ ـي ــل ه ــي امل ـع ـت ــدي ــة ،وأن م ـســار
الـ ـتـ ـط ــورات امل ـي ــدان ـي ــة ومـ ــا إن كــانــت
س ـت ــدخ ــل امل ـس ـتــوط ـنــن الـ ــى امل ــاج ــئ
أو ال ،مــرتـبــط بــاعـتــداءاتـهــا قـبــل الــرد
وبعده.
ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــالـجـبـهــة الـجـنــوبـيــة،
لــدى جيش ال ـعــدو ،ايـضــا ،تقدير بأن
حماس اخـتــارت استخدام البالونات
الحارقة في جولة التصعيد االخيرة،
وفي حاالت محددة إطالق الصواريخ،
بسبب الخشية مــن رد الجيش .وهو
بذلك يتجاهل السقوف التي يفرضها
ال ـج ـيــش ع ـلــى ن ـف ـســه ،تـجـنـبــا لـ ــردود
امل ـقــاومــة الـتــي تـتـجــاوز املستوطنات
ال ـج ـن ــوب ـي ــة اي ـ ـضـ ــا .وب ـح ـس ــب ت ـقــديــر

الـ ــوضـ ــع الـ ـ ــذي س ـي ـق ــدم ــه ك ــوخ ــاف ــي،
ف ـ ــإن ق ــائ ــد ح ــرك ــة حـ ـم ــاس ف ــي ق ـطــاع
غـ ـ ـ ـ ــزة ،يـ ـحـ ـي ــى ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوار« ،ي ـح ـس ــب
خطواته بـحــذر» ،رغــم أن اســرائـيــل لم
تــوافــق عـلــى قــائـمــة مطالبه الطويلة،
بــاسـتـثـنــاء إض ــاف ــة  14م ـل ـيــون دوالر
إلــى املبلغ الــذي تقدمه قطر (والبالغ
 20مليونًا) ،بحسب ما أوضــح موقع
«والــا العبري» .وبني املطالب تحرير
أســرى ،ودخــول عمال (إلــى إسرائيل)،
واملـ ـص ــادق ــة ع ـل ــى مـ ـش ــاري ــع ،وإعـ ـ ــادة
إعمار غزة وتوسيع مساحة الصيد.
وي ـ ـصـ ــف الـ ـتـ ـق ــدي ــر الـ ـفـ ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة
بأنها «مـسـتـقــرة» ،لـكــون «املــواطـنــن»
يتمكنون من «التجول بمحاذاة حدود
الـ ــدولـ ــة ،وهـ ــو هـ ــدف اس ــرائ ـي ــل خــال
فترة االعياد (اليهودية) القريبة» .إال
أنــه يتجاهل حقيقة أن هــذا التحييد
مــرتـبــط اي ـضــا ب ــارت ــداع اســرائ ـيــل عن
االعـ ـت ــداءات ،وه ــو أكـثــر مــا يـبــرز على
الجبهة الشمالية ،حيث منع الجيش

جـنــوده مــن التجول بلباس عسكري،
نتيجة املـعــادلــة التي نجح حــزب الله
في فرضها على املؤسستني العسكرية
والسياسية.
وت ـن ــاول الـتـقــديــر ،اي ـضــا ،امل ـيــزة الـتــي
ت ـت ـم ـت ــع بـ ـه ــا اسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ل ـج ـه ــة أن ـه ــا
تـ ـق ــوم بـ ـب ــذل «جـ ـه ــود س ــري ــة واس ـع ــة
السـ ـتـ ـه ــداف ت ـع ــاظ ــم ق ـ ــوة ح ـ ــزب ال ـلــه
وحماس وتموضع إيران في سوريا»،
إلــى جانب متابعة البرنامج النووي
اإلي ـ ــران ـ ــي وم ــواجـ ـه ــة االح ـت ـج ــاج ــات
الشعبية فــي الضفة الغربية .لكن ما
يجب االشارة اليه ،هو أن هناك كثيرًا
مــن ال ـن ـقــاش فــي ال ــداخ ــل االســرائـيـلــي
حول تقييم نتائج هذه الجهود.
وتضمن تقدير الوضع اآلثار والفرص
الـتــي يمكن أن تـتــرتــب عـلــى التطبيع
مــع االم ـ ــارات ،مـشـيـرًا ال ــى أن االت ـفــاق
س ـ َّـرع م ـســارات سلبية داخ ــل السلطة
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،بـ ـشـ ـك ــل عـ ـ ـ ـ ــام ،وفـ ــي
ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة بـشـكــل خـ ــاص ،رغــم
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غـيــاب الـضــم عــن االج ـنــدة السياسية،
بـحـســب مــوقــع «وال ـ ــا» .وه ــو معطى
يـخــالــف الـتـقــديــرات الـتــي ك ــان اليمني
االسرائيلي ُي ِّ
سوق لها بأن االتفاق مع
الــدول العربية يسمح بااللتفاف على
الفلسطينيني لـفــرض صيغة تسوية
نهائية وفق السقوف التي يرتضيها
اليمني .مع ذلك ،رأت جهات في جيش
العدو أن هناك فرصًا أكثر من املخاطر

فــي االت ـفــاق االم ــارات ــي  -االســرائـيـلــي،
لـكــن ال يـتــوقــع ح ــدوث تغيير إقليمي
ســريــع ألن ــه ال تــوجــد ح ــدود مشتركة
ب ــن ال ــدولـ ـت ــن ،م ــن دون أن ت ـت ـنــاول
طبيعة الفرص واملخاطر املشار اليها.
ولكن يمكن التقدير أن بعضها يتصل
بتقويض الرهان على مسار التسوية
داخ ـ ــل الـ ـش ــارع الـفـلـسـطـيـنــي ،وي ـعــزز
منطق املقاومة ،وامكانية أن ينعكس
ذلـ ـ ــك الحـ ـق ــا عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــراك ال ـش ـع ـبــي
واملقاوم الفلسطيني.
وت ــوق ــف ت ـقــديــر ال ـج ـيــش ع ـنــد نـتــائــج
االن ـت ـخ ــاب ــات االم ـي ــرك ـي ــة ف ــي تـشــريــن
الثاني املقبل ،لجهة ما قد يــؤدي الى
تـغـيـيــر ف ــي ال ـس ـيــاســة االم ـيــرك ـيــة في
املـنـطـقــة ،وخــاصــة فــي إي ــران وســوريــا
والـ ـع ــراق .وب ـح ـســب ت ـقــدي ــرات جـهــات
في جيش العدو ،ستكون لنتائج هذه
االن ـت ـخــابــات آثـ ــار ب ـع ـيــدة امل ـ ــدى ،بما
فيها حـصــول «تـغـيــرات دراماتيكية»
س ـت ــؤث ــر ع ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل أيـ ـض ــا ،مـثــل

(هيثم
الموسوي)

الـ ـ ـق ـ ــرار األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ــرف ــع حـ ـظ ــر بـيــع
السالح املفروض على قبرص ،والذي
انـتـقــدتــه تــركـيــا ب ـشــدة وم ــن شــأنــه أن
يؤدي إلى تدهور العالقات التركية –
األميركية.
واض ـ ـ ــاف ال ـت ـق ــدي ــر أن م ــن ش ـ ــأن ف ــوز
املــرشــح الــديـمـقــراطــي ،جــو ب ــاي ــدن ،أن
ي ـن ـع ـكــس ع ـل ــى الـ ـع ــاق ــات بـ ــن مـصــر
وليبيا ،وايضًا تغيير األداء الروسي
فـ ـ ــي س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا .وحـ ـ ـ ـ ـ ــذرت جـ ـ ـه ـ ــات فــي
امل ـن ـظــومــة االم ـن ـي ــة االس ــرائ ـي ـل ـي ــة مــن
أن التغيير فــي التأثير األمـيــركــي في
املنطقة« ،قــد يبقي إســرائـيــل مــن دون
قـ ـط ــر ،الـ ـت ــي ت ـع ـمــل ك ــوس ـي ــط وتـ ـم ـ ّـول
التهدئة في قطاع غــزة» .ولفت تقرير
موقع «والال» الى أنه الى جانب الحدود
ال ـش ـمــال ـيــة وال ـج ـنــوب ـيــة وال ـت ـغ ـي ـيــرات
امل ـت ــوق ـع ــة ف ــي ال ـب ـي ــت االب ـ ـيـ ــض ،فــإنــه
بحسب تقدير الجيش« ،ال تزال إيران
على رأس أولــويــات املنظومة األمنية
اإلسرائيلية» ،وهــي تأمل فــوز بايدن

ال ـ ــذي ت ـس ـهــل املـ ـف ــاوض ــات م ـع ــه ،وأن
تقديرات االجهزة االمنية االسرائيلية
تـشـيــر ال ــى أن ــه ف ــي ح ــال ف ــوز تــرامــب
بوالية ثانية ،فإنه «سيوعز باستمرار
العقوبات على إيران للسنوات األربع
املقبلة ،وإيران ستعيد حساباتها».
وفــي مــا يتعلق بجيش الـعــدو نفسه،
أش ــار مــوقــع «وال ـ ــا» إل ــى وج ــود قلق
داخــل املؤسسة العسكرية إزاء تنفيذ
الـخـطــة امل ـت ـعــددة ال ـس ـنــوات« ،تـنــوفــا/
زخ ـ ـ ــم» .ويـ ـع ــود ذل ـ ــك ال ـ ــى أن تــأج ـيــل
امل ـي ــزان ـي ــة ال ـع ــام ــة ال ي ـس ـمــح بـتـنـفـيــذ
مشاريع ومسارات تتطلب الكثير من
املــوارد بما يتالءم مع خطة كوخافي.
وم ــع أن ــه ل ــم يـجــر إل ـغ ــاء تــدري ـبــات أو
ت ـش ـغ ـيــل ع ـم ـل ـي ــات ــي ل ــاحـ ـتـ ـي ــاط ،وال
توجد نيات بفعل ذلك ،على االقل حتى
نهاية العام الجاري ،لكن الخشية هي
مـ ــن غـ ــربـ ــاك الح ـ ــق ي ـت ـصــل بـمـنـحـنــى
الـتــدريـبــات الـنــابــع بشكل رئيسي من
تمدد كورونا.

ميشال عون مع هنية ،وهو ما كانت أجواء وفد
حماس قد ّ
تحدثت عنه سابقًا ،علمًا بأن هنية
غالبًا ما يجري اتصاالت بعون ،وآخرها معزيًا
بشهداء انفجار املرفأ.
وسط هذه الصورة املتشابكة إقليميًا ،يصبح
دور حزب الله محوريًا في ترتيبات الساعات
األخ ـي ــرة املـتـعـلـقــة بـتــألـيــف الـحـكــومــة .ألن شد
الـحـبــال اإلقـلـيـمــي سـيــأخــذ م ــداه فــي األســابـيــع
واألشـ ـه ــر امل ـق ـب ـلــة ،وهـ ــذا ل ـيــس ع ـن ــوان ــا يـطــوى
ب ـســرعــة نـتـيـجــة دخـ ــول دول ع ــدة مـتــوسـطـيــة
ودول ـيــة عـلــى خـطــه .لـكــن الـتــرجـمــة املـبــاشــرة له
ستكون عبر ساعات التفاوض املقبلة ،وإمكان
أن يـتــرجــم ح ــزب ال ـلــه ،رغ ــم رســالــة الـعـقــوبــات
األمـيــركـيــة بــاسـتـهــداف أق ــرب حـلـفــائــه ،تفعيل
خطوطه املفتوحة مع فرنسا ،بتسهيل سريع
لــوالدة الحكومة ،كي ال تذهب األوضــاع نتيجة
ض ـغــط ع ـ ّـراب ــي الــرئ ـيــس امل ـك ـلــف ال ــى تصفير
مــرحـلــة التشكيل واالعـ ـت ــذار ،مــا يـعـنــي عمليًا
إط ــاق ال ـنــار عـلــى امل ـب ــادرة الـفــرنـسـيــة ،فتنشأ
حملة دول ـيــة م ـضــادة لتلك الـتــي ج ــرت أخـيـرًا.
فباريس رمت بثقلها رئاسيًا واستخباريًا في
لبنان ،واقفة على خط توتر نتيجة دور تركيا
وأي رصـيــد جــديــد يـضــاف إل ـيــه .وفشلها في
بيروت سيعيدها الى الــوراء بخطوات سريعة،
وإذا مــا ج ــرى ذل ــك ،بـعــد الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة
ّ
املرجحة لــازديــاد ،فهذا يعني أن الـحــزب فقد
عنصر مساعدة أساسيًا .في حني أن العكس
يـجـعـلــه ال ي ـف ـ ّـرط ب ــورق ــة فــرن ـسـيــة ،قـ ــادر على
اإلفادة منها في إطار التضييق األوروبي عليه،
وال يقطع فــي الــوقــت نفسه تــرتـيـبــات إقليمية
جديدة على املدى املتوسط يحاول من خاللها
املفاضلة بــن أدوار إقليمية بحيثيات لبنانية
ال س ــوري ــة ،م ــا ي ـف ـتــرض م ــن الـ ـح ــزب حــرصــا
زائدًا على العناية بخطواته حكوميًا ،فال تأتي
ناقصة في املعيار الفرنسي ،في هذا التوقيت،
ب ـعــد خ ـط ــوة ه ـن ـيــة .إال إذا ك ــان م ــا ج ــرى في
األسابيع األخيرة مجرد عملية استطالعية من
جانب الحزب ،خارجة عن السيناريو األساسي
بعدم التراخي قبل االنتخابات األميركية.

