ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺳــﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤــﺎﺙ ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼــﺔ
ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

السنة الثالثـة – العدد التاسـع – إبريـل ٢٠١٩

تصـ ــدر عـ ــن

الدور الروسي وانعكاساته على نفوذ إيران في لبنان

د .صدفة محمد محمود
باحثة متخصصة في الشؤون اإلقليمية

ً
مباشرا بالتحوﻻت الكﺜيفة في واﻗﻊ
ارتباﻃا
ترتبﻂ التحرﻛات الروسية في لبنان
ً
التفاعالت اإلﻗليمية في منﻄﻘة الشرق اﻷوسﻂ على مدار السنوات الماﺿية،
ﻛبيرا من النفوذ والﻘدرة على
فالوجود العسكري الروسي في سوريا أﻛسبها ﻗد ًرا ً
اﻫتماما بدول الجوار السوري وﻗﻀاياﻫا ،وفي مﻘدمتها
التﺄﺛير ،ﻛما جعلها أﻛﺜر
ً
لبنان.
أسهمﺖ اﻻنتصارات التي حﻘﻘتها روسيا في سوريا في تﻘوية موﻗفها وتدعيﻢ
ً
شريكا يمكن اﻻعتماد عليﻪ لدى
مكانتها في منﻄﻘة الشرق اﻷوسﻂ مما جعلها
العديد من دول المنﻄﻘة ومن بينها لبنان ،إذ أﺿحﺖ النﺨبة السياسية اللبنانية
ووسيﻂ في
تماما لﻀرورة التك ّيف مﻊ بروز موسكو بوصفها ﻗوة ُﻛبرى
مدرﻛة
ٍ
ً
المنﻄﻘة .وﻻ يﻘتصر ذلﻚ على حزب اهلل وحلفاﺋﻪ ،الﺬين تدفعهﻢ معاداة واشنﻄن
أيﻀا شﺨصيات سنية مﺜل رﺋيس
إلى دعﻢ مﺜل ﻫﺬه العالﻗة نسب ًيا ،بل يشمل ً
الوزراء سعد الحريري الﺬي لﻄالما ارتبﻂ بعالﻗات ﻗوية مﻊ واشنﻄن وﻏيرﻫا
من الدول الغربية.
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وعلـى الرغـم مـن أن المسـاعي الروسـية لتعزيـز نفوذهـا فـي لبنـان تُعـد امتـدا ًدا طبيع ًيـا
فﺈن لبنان الﺬي يمثل ساحة للتنافس بين
لوجودها العسكري ودورها السياسي في سورياَّ ،
العديد من القوى اإلقليمية والدولية ،لن يكون ساحة لروسيا لممارسة نفوذها بال ضغوط،
ويعود ذلك جزئ ًيا إلى الوجود اإليراني الراسﺦ هناك ،وذلك خالل حليفها حزب اهلل ،الﺬي
يمثل القوة السياسـية المهيمنة في البالد ،إلى جانﺐ التوازن الطائفي والسياسـي الدقيق،
الﺬي يمثل تحد ًيا أمام جهود روسيا لتعزيز نفوذها في لبنان.
م َّر الدور الروسي في لبنان بالعديد من المحطات التاريخية التي تخللتها فترات توسع
وتقدم ،وفترات انحسار وتراجع ،ولهﺬا الدور جﺬور تاريخية قديمة تعود إلى منتصف القرن
التاسع عشر ،حيﺚ افتتحت موسكو أول قنصلية روسية في بيروت عام  ،١٨٣٩وكان التحاد
السـوفيتي السـابق واحـ ًدا مـن أوائـل الـدول التـي اعترفت بلبنان بوصفها دولة مسـتقلة منﺬ
دفاعا عن استقالل لبنان وسوريا ،في عام  .١٩٤٦كما
عام  ،١٩٤٣كما استخدم حق النقﺾ
ً
أيـدت روسـيا الموقـف اللبنانـي فـي حربها مع إسـرائيل في عـام  ،2006بعدما دعمت حزب
اهلل عسكر ًيا ،سواء عن طريق صواريﺦ الكورنيت الروسية التي نجحت في إيقاف الدبابات
اإلسـرائيلية ،أو عـن طريق زيارة خبـراء عسـكريين روس للجنـوب اللبنانـي ،والتقائهـم بعـدد
من ضباط الحزب بعد انتهاء الحرب ،إضافة إلى مساهمة موسكو في جهود إعادة إعمار
لبنان .غير أن الدور الروسي في لبنان شهد انتكاسة قوية وشاب العالقات بين البلدين قد ًرا
كبي ًرا من التوتر منﺬ عام  ،٢٠٠٨عقﺐ رفﺾ لبنان ،استجابة للضغوط األمريكية ،للمساعدة
العسكرية التي تقدمت بها موسكو ،والتي كانت عبارة عن طائرات ميﺞ – .(1)٢٩
منحى تصاعد ًيا خالل السـنوات
وسـرعان مـا أخـﺬ الـدور الروسـي فـي لبنـان مرة أخـرى ً
األخيـرة ،إذ فـي الوقـت الـﺬي سـعت فيـﻪ موسـكو إلـى تعزيـز نفوذهـا فـي سـوريا مـن خـالل
توظيف أدوات الدعم العسكري والسياسي لدمشق ،فﺈنها عملت على التقارب مع لبنان من
خالل توظيف مصادر قوتها الناعمة ،جن ًبا إلى جنﺐ مع قوتها الصلبة المتمثلة في بعديها
القتصادي والعسكري .على نحو يكشف عن أن موسكو لم تُﻈهر حماسة للعﺐ دور محوري
على الساحة اللبنانية وحسﺐ ،بل أبدت ً
أيضا استعدادها لستثمار الوقت والموارد الالزمة
لتحقيق هﺬا الهدف.
وفي هﺬا اإلطار ،تركز الدراسـة على مراجعة بعﺾ المؤشـرات الدالة على حدوث تغير
في الدور الروسي وسياسات موسكو تجاه لبنان ،والدوافع الروسية للتقارب مع بيروت في
هﺬا التوقيت تحدي ًدا ،وكﺬلك التداعيات المترتبة على السياسات الروسية وعلى دور إيران
وحليفها حزب اهلل ،واستشراف مستقبل الدور اإليراني والروسي في لبنان.
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ً
أوال :مﻈاهر تصاعد الدور الروسي في لبنان
شـهدت السـنوات القليلة الماضية ،تغي ًرا في أنماط ومسـتويات الهتمام الروسـي بلبنان،
فبعد انحصار التنسيق خالل الحقبة السوفيتية في القوى والتيارات اليسارية والشيوعية
فـي لبنـان) ،(2اتخـﺬ الـدور الروسـي أبعـا ًدا جديـدة ،تقـوم علـى تنويـع العالقـات مـع مختلف
الفصائل السياسية .كما اتسع نطاق هﺬا الدور ليشمل قضايا ذات أولوية قصوى بالنسبة
للداخل اللبناني ،ومنها :إدارة العالقات مع نﻈام الرئيس السوري ”بشار األسد“ ،وكﺬلك
تهدئـة التوتـرات مـع إسـرائيل ،إضافـة إلـى الهتمـام بمعالجـة ملـف الالجﺌيـن السـوريين،
ومشاركة لبنان في عملية إعادة إعمار سوريا .وعلى هﺬا األساس ،باتت روسيا حاضر ًة في
تأسيسـا
لبنان ،ليس انطال ًقا بالضرورة من إسـتراتيجيات التحاد السـوفيتي السـابق ،بل
ً
لحسابات مغايرة وأدوات جديدة .وبصفة عامة ،يمكن رصد أبرز مﻈاهر وتجليات تنامي
الهتمام الروسي بتعزيز الحضور في لبنان على النحو التالي:
 -1تكﺜيف العالﻗات الﺜﻘافية
تحﻈـى روسـيا بحضـور ثقافـي مهـم فـي لبنـان ،تعـود جﺬوره إلى مطلع خمسـينيات القرن
الماضـي وتحديـ ًدا عـام  ،١٩٥١حينمـا افتتحـت السـفارة الروسـية أولـى مراكزهـا الثقافية
في بيروت .وخالل السنوات الماضية ،سعت موسكو إلى تعزيز حضورها في لبنان خالل
توظيف مصادر قوتها الناعمة ،وفي مقدمتها الثقافة ،حيﺚ تم إنشاء تسعة مراكز ثقافية
روسـية منـﺬ عـام  ،٢٠٠٩تُغطـي معﻈـم المدن اللبنانية ،وتسـتضيف تلـك المراكز فعاليات
ً
فضـال عـن توفيـر دورات لتعليـم اللغـة الروسـية وبرامـﺞ ثقافيـة وتعليميـة ،وذلك
سياسـية،
)(3
بالستفادة من وجود قاعدة كبيرة من الخ ّريجين الناطقين باللغة الروسية في لبنان .
ونﻈمت موسكو فاعليات ثقافية على األراضي اللبنانية سع ًيا منها إلى تحسين الصورة
الﺬهنيـة للبـالد بعيـ ًدا عـن الصـورة النمطية التي تتناقلها وسـائل اإلعـالم الغربية ،وتعزيز
الثقافة واللغة الروسية في المجتمع اللبناني .وفي السياق ذاتﻪ ،عملت روسيا على توطيد
الروابـط والعالقـات بيـن الجامعـات الروسـية ونﻈيراتهـا اللبنانيـة ،وزادت عـدد المنـح
للطالب اللبنانيين للدراسة في موسكو إلى  ٦٠منحة خالل عام .(4)٢٠١٨
مؤسسـات أخرى مثل جمعية الصداقة اللبنانية
إضاف ًة إلى هﺬه الشـبكة الثقافية ،ثمة
َّ
أساس في ترسيﺦ العالقات
الروسية ومجلس األعمال اللبناني-الروسي ،التي تضطلع بدور
ٍ
الروسية مع لبنان .وفي موازاة التأثير المتنامي لهﺬه الشبكة ،ازداد عدد موظفي السفارة
الروسية في بيروت خالل العقد الماضي لتضم قس ًما عسكر ًيا كبي ًرا نسب ًيا).(5
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 -٢دعﻢ الكناﺋس اللبنانية
عملت روسيا على توظيف الدين في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز نفوذها في لبنان،
وذلـك مـن خـالل تعزيـز عالقاتهـا بمختلـف الكنائـس اللبنانيـة ،فباإلضافـة إلـى العالقـات
التاريخيـة القويـة التـي تربـط بيـن الطائفـة األرثوذكسـية اللبنانيـة والكنيسـة الروسـية
األرثوذكسـية ،فقد اهتمت موسـكو بمد جسـور التواصل مع الكنيسـة المارونية ،وذلك من
خـالل تبنيهـا خطا ًبـا طالبـت فيـﻪ بحمايـة مسـيحيي الشـرق منﺬ اندلع األزمة في سـوريا،
وهو األمر الﺬي وجد صداه بين أبناء الطائفة المارونية التي لحﻈت تراج ًعا في الهتمام
الفرنسـي بهـا ،لصالـح تقـارب باريـس مـع الجماعـات السـنية في لبنان) .(6وبنـا ًء على ذلك،
فقـد دأب مسـؤولو األحـزاب والتيـارات المسـيحية ،وفـي مقدمتهـا :التيـار الوطنـي الحـر،
الكتائـﺐ ،والمـردة ،علـى زيـارة موسـكو ،للتباحـﺚ مـع المسـؤولين الـروس حـول تطـورات
األوضاع الداخلية ،والتحديات التي يواجهها المسيحيون في الشرق األوسط).(7
 -٣دعﻢ الجيﺶ الوﻃني اللبناني
سـعت موسـكو أكثـر مـن مـرة إلـى تقديـم مسـاعدات عسـكرية للجيـش اللبنانـي ،غيـر أن
المحاولت السابقة قد باءت بالفشل ،حتى أعلن لبنان في  ٢٦نوفمبر من العام الماضي
قبولـﻪ مسـاعدات عسـكرية روسـية بقيمـة خمسـة مالييـن دولر .وعلـى الرغـم مـن تحفـﻆ
العديـد مـن القـوى الغربيـة )األمريكيـة – البريطانيـة تحديـ ًدا( ،التي ترفـﺾ تنويع مصادر
تسليح الجيش اللبناني ،وتفضل استمرار اعتماده على األسلحة الغربية ،فقد وجد رئيس
مخرجـا للحصـول علـى المسـاعدات الروسـية،
الـوزراء اللبنانـي المكلـف سـعد الحريـري،
ً
بتحويلهـا إلـى قـوات األمـن الداخلـي في وزارة الداخلية لالسـتفادة منهـاً ،
بدل من الجيش
اللبناني ،وهو ما عبر بصورة واضحة عن وجود رغبة حقيقية لدى الحكومة اللبنانية في
تعزيـز العالقـات مـع روسـيا) .(8وذلـك بالرغـم مـن بعـﺾ المخـاوف الداخليـة مـن أن قبـول
بيـروت توثيـق عالقاتهـا العسـكرية مـع موسـكو سـوف يعنـي ضمن ًيا أنها سـتختار التحالف
مع روسـيا وشـركائها اإلقليميين في سـوريا وإيران على حسـاب أوروبا والوليات المتحدة
وحلفاء لبنان في الخليﺞ العربي ،مما يجعلها معرضة لمواجهة إجراءات عقابية أمريكية ).(9
وبالرغـم مـن الضغـوط الخارجيـة والمخـاوف الداخليـة ،فمن الواضح أن روسـيا عازمة
علـى تعزيـز حضورهـا العسـكري فـي لبنـان ،وليس أدل على ذلك مـن توجيﻪ رئيس الوزراء
الروسي ”ديمتري ميدفيديف“ لوزارة الدفاع في الثالﺚ من فبراير  ،٢٠١٨من أجل العمل
على توقيع اتفاقية للتعاون العسكري مع لبنان ،تكون الموانﺊ اللبنانية بمقتضاها مفتوحة
لزيـارات السـفن الحربيـة الروسـية ،وتكـون المطـارات اللبنانيـة نقـاط عبـور للطائـرات
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ً
تحـول إسـتراتيج ًيا لمصلحـة
الحربيـة الروسـية) .(10وت ُمثـل التفاقيـة حـال التوصـل إليهـا
روسـيا فـي المنطقـة ،فبعـد إنشـائها القاعـدة الجويـة العسـكرية فـي حميميـم ،وضمانهـا
منف ًﺬا إلى البحر المتوسط ،بدأت في السعي إلى دخول قواتها العسكرية في لبنان تحت
ذريعة تعزيز قدرات الجيش الوطني .كما سيمثل التوقيع على التفاقية نقطة تح ّول فارقة
في التوجهات العسكرية اللبنانية ،حيﺚ اعتمد الجيش اللبناني لفترات طويلة على الغرب
كداعم وشريك وحيد في مجالي التسليح والتدريﺐ).(11
 -4تعزيز استﻘرار لبنان والوساﻃة بين اﻷﻃراف المتنازعة
بالنﻈر إلى أن روسـيا تُعد القوة الوحيدة التي لديها عالقات متوازنة في المنطقة ،حيﺚ
حافﻈـت علـى اتصـالت منتﻈمـة ووديـة مـع مصـر ،ولبنـان ،وإيـران ،والعـراق ،وإسـرائيل،
وقطـر ،والسـعودية ،وسـوريا ،وتركيـا وغيرهـا مـن البلـدان ،فقـد نجحـت فـي إثبـات أنهـا
الطـرف القـادر علـى القيـام بـدور فـي تعزيز السـتقرار ،ولعﺐ دور الوسـيط بين األطراف
المتنازعـة) .(12وفـي هـﺬا السـياق ،تؤكـد بعـﺾ المؤشـرات على دور روسـيا في منع حدوث
تصعيـد فـي التوتـرات بيـن لبنـان وإسـرائيل قـد يُفضـي إلـى نشـوب حـرب بيـن البلدين؛ إذ
تتجﻪ روسيا للعﺐ دور الضامن األمني والوسيط بين لبنان وجيرانﻪ ).(13
وبالتوازي مع ذلك ،عملت موسكو على فتح قنوات لالتصال والحوار مع مختلف القوى
السياسية اللبنانية ،حتى مع القوى السنية التي لديها صالت وثيقة مع الوليات المتحدة،
وكﺬلك مع الفصائل اللبنانية المعارضة لنﻈام الرئيس السوري بشار األسد .وتُرجم ذلك
فـي الدعـوات الرسـمية التـي ُوجهـت للعديـد من القيـادات اللبنانية من مختلـف التوجهات
العقائدية والسياسية لزيارة موسكو .وتتطلع روسيا إلى أن تجعل من نفسها طر ًفا ضمن
أي معادلة سياسية داخل لبنان ،من خالل محاولة الﻈهور كطرف صديق لكافة الفصائل
السياسية اللبنانية.
بعبـارة أخـرى ،فـﺈن الـدور الروسـي علـى السـاحة الداخليـة اللبنانية أقرب مـا يكون إلى
”الداعـم“ غيـر ”المقلـق“ فـي معالجـة األزمـات ،دون أن تكـون لع ًبـا يتدخل في تفاصيل
التطورات السياسية المتالحقة على الساحة اللبنانية؛ نﻈ ًرا إلدراكها لحساسية األوضاع
فيهـا ود ّقتهـا .ويتوقـف مـدى فاعليـة الـدور الروسـي علـى نوعيـة المشـاكل التـي قـد تواجﻪ
اللبنانيين وإمكانية أن يكون لدى الروس حلول لها).(14
 -5تسهيل عودة الالجﺌين السوريين
ً
مدخـال مه ًمـا لتعزيـز حضـور روسـيا
تُشـكل قضيـة عـودة الالجﺌيـن السـوريين فـي لبنـان
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وكسـﺐ المزيـد مـن النفـوذ السياسـي فـي لبنـان ،خاصـة أن قضيـة الالجﺌيـن مـن القضايا
التي تؤرق الحكومة اللبنانية؛ نﻈ ًرا لما تمثلﻪ من أعباء كبيرة على القتصاد ،مع اإلشـارة
إلى انخفاض عددهم إلى ما دون المليون بعد أن كان قد وصل إلى مليون ونصف المليون
َوف ًقا لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجﺌين.
وبالنﻈر إلى أن روسيا قد أصبحت المح ّرك األول لملف مناطق ”خفﺾ التوتﱡر“ التي
من المفترض أن يعود إليها النازحون ،فقد أطلقت في يوليو من  ٢٠١٨مبادرة بالتعاون مع
لبنان لتسهيل عودة الالجﺌين إلى سوريا ،وتضمنت اقتراح تأسيس لجنة في كل من لبنان
واألردن وتركيا ،للتنسيق والمتابعة مع الجانﺐ الروسي في سبل العودة وآلياتها .ومن شأن
أي دور روسـي لحل أزمة الالجﺌين السـوريين ،أن ي ُمهد الطريق أمام حدوث تنسـيق أمني
وعسـكري بشـكل منتﻈم بين لبنان وروسـيا ،إذ يلعﺐ المسـؤولون العسـكريون الروس دو ًرا
أساسا وزارة الدفاع الروسية.
تنسيق ًيا محور ًيا ،خاصة أن هﺬه المبادرة أطلقتها
ً
ً
وارتباطا بما سـبق ،اقترحت موسـكو القيام بنشـر فرقة تابعة لشـرطتها العسـكرية على
مسافة عشرين كيلومت ًرا داخل األراضي اللبنانية لتسهيل عودة الالجﺌين السوريين ،وعلى
الرغـم مـن بعـﺾ التقاريـر التـي تشـير إلى رفﺾ مستشـار األمن القومـي األمريكي ”جون
فـﺈن المقتـرح الروسـي يُبـرز بشـكل واضـح المدى الﺬي تتطلع إليﻪ موسـكو
بولتـون“ ذلـكَّ ،
إلقامة وجود عسكري لها داخل األراضي اللبنانية).(15
 -6تشكيل حكومة وحدة وﻃنية لبنانية
تتضـح المسـاعي الروسـية لتعزيـز مكانتهـا بوصفهـا صان ًعـا للسـالم بيـن القوى السياسـية
المتنازعة في لبنان ،في ضوء تشجيع موسكو لتلك القوى على تجاوز خالفاتها والمضي
قد ًمـا نحـو تشـكيل حكومـة لبنانيـة .وفـي هـﺬا السـياق ،حـﺚَّ السـفير الروسـي لـدى لبنـان
ألكسـندر زاسـيبكين ،المسـؤولين اللبنانيين أكثر من مرة على اإلسـراع بتشـكيل الحكومة
من أجل بدء اإلصالحات الالزمة للحصول على المساعدة التي تم التعهد بها في مؤتمر
سـيدرا ،وهو مؤتمر دولـي ُعقد فـي أبريـل  ٢٠١٨فـي فرنسـا لدعـم التنميـة واإلصالحـات
في لبنان) .(16وبعد مرور عدة أشـهر على محاولت رئيس الوزراء سـعد الحريري تشـكيل
حكومـة عقـﺐ النتخابـات البرلمانيـة فـي مايـو  ،٢٠١٨طالﺐ المبعوثون الـروس ،حلفاءهم
اإليرانيين والسـوريين ،بالضغط على شـركائهم السياسـيين في لبنان؛ من أجل المسـاعدة
فـي الجهـود المبﺬولـة إلنهـاء مـأزق تشـكيل الحكومـة اللبنانيـة ،وهـو مـا تـم بالفعـل في ٣١
ينايـر  ،٢٠١٩مـع اإلعـالن عـن تشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة جديـدة ،األمـر الـﺬي يكشـف
بوضوح عن مدى سعي روسيا لتوسيع نطاق دورها السياسي في لبنان.
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ثانيا :دوافﻊ الدور الروسي في لبنان
ً
تأتـي التدخـالت الروسـية المتالحقـة فـي الشـأن اللبنانـي تعبيـ ًرا عـن رغبـة موسـكو فـي
توسـيع نطاق نفوذها في منطقة الشـرق األوسـط ،مسـتفيدة من النتصارات التي حققتها
في سوريا .كما أوجد تدخلها العسكري في سوريا دواف ًعا قوية لدى موسكو للحفاظ على
فـﺈن الدور
مصالحهـا اإلسـتراتيجية وقواعدهـا البحريـة العسـكرية ،وعلـى هـﺬا األسـاسَّ ،
الروسـي لـم يعـد يرتبـط وحسـﺐ بالرغبـة الروسـية فـي تقليـﺺ نفوذ واشـنطن في منطقة
الشرق األوسط عمو ًما ،وإنما غدا متعل ًقا بنمط المصالح البراجماتية الروسية في لبنان.
وفي هﺬا اإلطار ،يمكن استعراض دوافع روسيا للتقارب مع لبنان على النحو التالي:
 -1تحدي النفوذ اﻷمريكي
علـى مـدار العقـود الماضيـة كان لبنـان سـاحة للتنافـس بيـن العديـد مـن القـوى اإلقليميـة
والدوليـة ،وفـي مقدمتهـا الوليـات المتحـدة ،وفرنسـا ،والسـعودية ،وإيران .وقد شـهد دور
بعـﺾ تلـك القـوى قـد ًرا مـن التراجـع فـي ضـوء التحـولت اإلقليميـة والمحليـة ،ممـا دفـع
موسـكو إلى التقدم لشـغل هﺬا الفراغ السياسـي واألمني وكسـﺐ أوراق مهمة في مواجهة
الوليات المتحدة والقوى الغربية) .(17وفي هﺬا السـياق ،عملت روسـيا على توسـيع نطاق
عالقاتهـا مـع لبنـان فـي إطـار خطتهـا اإلقليميـة األشـمل الراميـة إلى تعزيـز حضورها في
إن موسـكو ت ُعـ ّد لبنـان سـاحة أخـرى يمكـن أن تُعـزز مـن نفوذهـا فيها وتزاحم
المنطقـة .إذ َّ
)(18
الغـرب ً
أيضـا  .وفـي هـﺬا السـياق ،تُعـد العالقة بين الوليات المتحـدة والجيش اللبناني
من أدوات النفوذ المهمة التي تمتلكها واشنطن في لبنان .لﺬا؛ جاءت المحاولت الروسية
لدعـم الجيـش اللبنانـي فـي إطـار جهودهـا الهادفـة إلـى إنهـاء احتـكار الوليـات المتحـدة
التقليدي والغرب لتقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني).(19
وهـو األمـر الـﺬي دفـع بعـﺾ المسـؤولين األمريكييـن للتحﺬيـر مـن أنـﻪ فـي حـال تخلـي
الوليات المتحدة عن دعمها للجيش اللبناني ،فﺈنها ستقلﺺ نفوذها في لبنان ،على نحو
يسمح لقوى أخرى وفي مقدمتها روسيا بشغل هﺬا الفراغ .وعلى نفس القدر من األهمية،
يمكن أن تستخدم بيروت توقيعها معاهدة عسكرية مع روسيا بوصفها ورقة ضغط لحﺚ
الوليـات المتحـدة علـى تقديـم المزيـد مـن المسـاعدات ،كمـا أنهـا تعكـس رغبـة لبنـان في
توسيع نطاق شراكاتها الدولية).(20
 -٢تﺄمين الوجود العسكري في سوريا
يُضفـي موقـع لبنـان الجغرافـي على البحر المتوسـط ،وقربﻪ الجغرافي من سـوريا ،أهمية
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إسـتراتيجية خاصـة للبنـان فـي اإلسـتراتيجية الروسـية فـي المنطقـة) .(21فبعدمـا أكـدت
روسـيا نفوذهـا خـالل تمركـز قواتهـا في سـوريا وعلى سـواحلها ،مما أتـاح الفرصة أمامها
للوصـول إلـى موانـﺊ ميـاه البحـر المتوسـط الدافﺌـة ،مـن المينـاء الواقـع تحـت سـيطرتها
فـي طرطـوس شـمالي سـوريا ،الـﺬي يُعـد المنفـﺬ البحـري الوحيـد لموسـكو علـى البحـر
المتوسـط ،عملت موسـكو على إيجاد منفﺬ ثان وموطﺊ قدم لها في لبنان بوصفﻪ امتداد
طبيعي لنفوذها في سوريا ،وظهير حيوي لحماية وجودها ومصالحها هناك).(22
إن موسـكو ل ترغـﺐ فـي أن يتأثـر وجودهـا العسـكري فـي المنطقـة ،جـراء أي توتـر في
َّ
لشـن
لبنـان أو علـى الحـدود الجنوبيـة؛ لعـدم إعطـاء الوليـات المتحـدة وإسـرائيل مبـر ًرا
ّ
حـرب علـى لبنـان؛ ذلـك ألن أي انفـالت فـي الوضـع الداخلـي أو علـى الحـدود اللبنانيـة
سينعكس على سوريا
وتباعا على الوجود الروسي هناك) .(23وفي ذات السياق ،استهدفت
ً
روسـيا من سـعيها لتقديم المسـاعدات العسـكرية للجيش اللبناني إلى اسـتباق التهديدات
األمنية للحيلولة دون استفادة تنﻈيم داعش من هشاشة األوضاع األمنية في لبنان لتوجيﻪ
ضربـات ضـد أهـداف روسـية فـي سـوريا ،وسـعت إلـى تعزيز قدراتﻪ فـي مواجهة اإلرهاب
الـﺬي يقـوده تنﻈيـم داعـش والـﺬي يسـيطر علـى بعـﺾ المناطـق فـي لبنـان ،بالقـرب مـن
الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا).(24
 -٣دعﻢ اﻻﻗتصاد الروسي
ترتكز المقاربة الروسية حيال لبنان ومنطقة الشرق األوسط عمو ًما على البعد القتصادي
كمحـرك حاكـم لتحركاتهـا ،ممـا يخـدم الغـرض المـزدوج المتمثـل فـي التخفيـف مـن وطأة
العقوبات األمريكية واألوروبية المفروضة على روسيا بسبﺐ تدخلها عسكر ًيا في أوكرانيا
وض ّم شبﻪ جزيرة القرم إليها من ناحية ،وتعزيز دورها كالعﺐ اقتصادي مؤثر في منطقة
الشرق األوسط من ناحية أخرى).(25
عملت موسـكو على تعزيز حضورها القتصادي في لبنان من خالل التوقيع على عدد
مـن التفاقيـات لتعزيـز التعـاون فـي قطاعـات اقتصاديـة عـدة ،وخاصة في قطـاع الطاقة،
فـي ظـل الكتشـافات المهمـة مـن الغـاز الطبيعـي وال ﱢنفط في المياه اإلقليميـة اللبنانية في
البحر المتوسـط ،وفي إطار هﺬا التوجﻪ وقع تحالف يشـمل شـركة ”نوفاتيك “Novatek
الروسية” ،توتال –  “Totalالفرنسية ،و“إيني –  “Eniاإليطالية على أول عقد لستكشاف
واستخراج ال ﱢنفط في منطقتين يقع جزء من إحداهما في المياه اإلقليمية المتنازع عليها
مع إسرائيل ،وذلك مطلع العام .(26)٢٠١٨
وفي شـهر يناير  ،٢٠١٩وقعت شـركة ”روسـنفت ،“Rosneft -وهي شـركة نفط حكومية
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روسية ،اتفا ًقا مدتﻪ عشرين سنة إلدارة وتحديﺚ منشأة لتخزين ال ﱢنفط في مدينة طرابلس
أساس في عملية التنقيﺐ عن ال ﱢنفط والغاز في لبنان،
اللبنانية؛ ونﻈ ًرا ألنها صاحبة دور
ٍ
فﺈن موسـكو تسـعى لتوسـيع نطاق
ومـا يتطلبـﻪ ذلـك مـن توفيـر مﻈلّـة آمنـة لهﺬه العملياتَّ ،
نفوذهـا العسـكري ليشـمل لبنـان ،وهـو األمـر الـﺬي يدفعهـا ً
أيضـا إلـى العمـل علـى تهدئـة
التوترات بين لبنان وإسرائيل مع تجدد الخالفات بين البلدين حول الحدود البحرية عقﺐ
اكتشـاف الغـاز الطبيعـي فـي الميـاه اإلقليمية اللبنانية) .(27وفـي المجال القتصادي أيضا،
زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين من  423مليون دولر في عام  2012إلى نحو 770
مليون دولر في عام  ،2017وتهيمن عليﻪ صادرات الطاقة الروسية) ،(28مع وجود توقعات
بزيـادة حجـم التبـادل التجـاري بيـن البلديـن إلـى نحـو  ١٫٥مليـار دولر خـالل العاميـن أو
الثالثة أعوام المقبلة).(29
وسياسيا
 -4توفير مﻈلة لدعﻢ النﻈام السوري اﻗتصاد ًيا
ً
تكشـف بعﺾ المؤشـرات عن اتجاه روسـيا إلى توظيف حضورها في لبنان الﺬي يشـترك
فـي الحـدود مـع سـوريا ،خدمـة لمصالـح حليفهـا نﻈـام الرئيـس بشـار األسـد ،وفـي هـﺬا
اإلطار ،فقد أثار اتفاق شـركة ”روسـنفت “Rosneft -لتحديﺚ منشـأة لتخزين ال ﱢنفط في
مدينـة طرابلـس ،التسـاؤلت حـول مـا إذا كانـت موسـكو ستسـتخدمها لنقـل إمداداتهـا من
الوقـود إلـى سـوريا ،وهـو نشـاط سـعت وزارة الخزانـة األمريكيـة إلـى عرقلتـﻪ باسـتخدام
العقوبات القتصادية ،خاصة أن طرابلس تقع على بُعد  ٣٠كم فقط من الحدود السورية
عن طريق البر وعلى بُعد  ٦٠كم من ميناء طرطوس الخاضع للسيطرة الروسية).(30
ً
وارتباطا بما سبق ،تسعى موسكو إلى إعادة العالقات بين بيروت ودمشق وهي بطبيعة
الحـال توفـر قنـوات تواصـل بيـن بعـﺾ األطـراف اللبنانيـة المناوئـة لنﻈـام بشـار األسـد
وبين دمشـق دون الحاجة إلى التعامل مباشـرة مع الحكومة السـورية) .(31ومن أبرز األمثلة
علـى ذلـك ،تصريـح رئيـس الحكومـة اللبنانيـة سـعد الحريـري في مقابلة مع قنـاة يورونيوز
يفضـل التعامـل مـع الرئيس الروسـي فالديمير بوتين؛ ألن ”روسـيا هي من
األوروبيـة بأنـﻪ ّ
)(32
يسيطر على سوريا ،لﺬلك سنتعامل مع الروس“ .
ً
ثالﺜا :تداعيات الدور الروسي في لبنان على إيران
ً
جـدل متزايـ ًدا حـول تداعيات ذلك وانعكاسـاتﻪ
أثـار الـدور الروسـي المتصاعـد فـي لبنـان
على دور إيران وحليفها حزب اهلل اللبناني ،وتباينت رؤى المحللين والخبراء لطبيعة هﺬه
التداعيات والنعكاسات ،إذ انقسموا إلى فريقين ،على النحو التي:
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 -1الفريﻖ اﻷول:
يرى أن الدور الروسـي سـوف ي ُمثل بالضرورة خص ًما لدور إيران وحليفها حزب اهلل في
لبنـان ،وذلـك بخـالف طبيعـة التحالـف القائـم بيـن البلديـن لدعـم نﻈـام بشـار األسـد فـي
سوريا ،وذلك لﻸسباب األتية:
أ .التفوق السياسـي واﻷمني لحزب اهلل :على الرغم من أن إيران وحزب اهلل قد رحبا
بأمس الحاجة للمساعدة في
بالتدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015؛ أل ّنهما كانا
ﱢ
ذلك الوقت ،واعتمدا بشـكل كبير على المسـاعدة الجوية والجهود الدبلوماسـية الروسـية
فـﺈن الوضـع فـي لبنـان مختلـف ،حيﺚ يمتلك حـزب اهلل العديد من مصادر
فـي سـوريا)(33؛ َّ
مؤسسات الدولة اللبنانية المختلفة ،وقد أسهمت النتخابات
القوة وأوراق الضغط داخل َّ
البرلمانيـة التـي جـرت فـي مايـو  ،٢٠١٨فـي تعزيـز مكانـة الحـزب ،بحصـول تحالـف وقوى
 ٨آذار المكـون مـن حـزب اهلل والقـوى المتحالفـة معـﻪ مجتمعيـن علـى مـا ل يقـل عـن ٦٧
مقعـ ًدا ،أي مـا يزيـد عـن نصـف عـدد مقاعـد مجلـس النـواب البالغـة  ١٢٨مقعـ ًدا ،وهو ما
مثـل انتكاسـة قويـة لتحالـف  ١٤آذار الممثـل لبعـﺾ القـوى واألحـزاب السـنية والدرزيـة
والمسيحية وفي مقدمتها تيار المستقبل).(34
ومـع اإلعـالن فـي  ٣١ينايـر  ٢٠١٩عـن تشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة وحصـول الحـزب
علـى ثـالث حقائـﺐ وزاريـة فـي الحكومـة الجديـدة من بينها الصحة ،التـي لديها رابع أكبر
ً
ميزانيـة فـي أجهـزة الدولـة ،أضحـت مكانتـﻪ أكثـر قـوة
ورسـوخا داخـل لبنـان) .(35وجميعها
أمور تعني عدم حاجة حزب اهلل إلى الدعم الروسي في التعامل مع منافسيﻪ في الداخل
المؤسسـات
اللبنانـي .وفـي ظـل مـا حققتـﻪ إيـران مـن نجاح كبير في اكتسـاب النفوذ داخل
َّ
أي من مصادر النفوذ
السياسية واألمنية والموازية في لبنان ،فﺈنها ل تفضل التخلي عن ّ
لصالح الروس.
ب .التﻘـارب الروسـي مـﻊ مﺨتلـف الﻘـوى السياسـية اللبنانيـة :علـى خـالف إيـران التـي
فﺈن
تراهن على حزب اهلل في فرض سـطوتها على السـاحة اللبنانية عسـكر ًيا وسياسـ ًياَّ ،
روسـيا تفضـل تنويـع عالقاتهـا مـع مختلـف الالعبين السياسـيين المحليين في لبنان ،وهو
مـا يمثـل مـن وجهـة النﻈـر اإليرانيـة خص ًمـا لنفـوذ حليفهـا حـزب اهلل ،ويمكـن أن يُفضـي
إلـى إضعـاف موقفـﻪ فـي مقابـل تقوية مكانة ونفوذ خصومﻪ السياسـيين داخل لبنان ،وفي
مقدمتهم السنة وقوى  ١٤آذار.
وتقيـم اإلسـتراتيجية الروسـية فـي لبنـان عالقـة متوازنة بين كافة الفرقاء السياسـيين،
دون التحالف مع جماعة معينة ،ذلك أن دعم روسـيا لحزب اهلل في لبنان لن يؤدي سـوى
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إلـى تشـجيع السـنة علـى مواصلـة العتمـاد علـى الوليات المتحدة ضد روسـيا التي يرون
فﺈن زيادة النفوذ الروسي ربما
أنها متحالفة بشدة مع إيران .وبالنسبة لبعضهم في لبنانَّ ،
ً
يكون
عامال مواز ًنا لنفوذ حزب اهلل وبشكل غير مباشر إليران الراعية لﻪ) .(3636األمر الﺬي
إن حزب اهلل ل يريد إتاحة المجال لدخول روسيا إلى لبنان تحت
دفع بعضهم إلى القول َّ
ذريعة وجود مشكلة سياسية وانقسام داخلي؛ ألن هﺬا قد يفتح الباب لدخول موسكو في
عملية ترتيﺐ األوضاع الداخلية ،ويمنحها مرجعية بين مختلف القوى السياسية قد تزعﺞ
خصوصا فيما يتعلّق بالحدود الجنوبية للبنان،
حزب اهلل وإيران خالل المرحلة المقبلة،
ً
)(37
وبملف ال ﱢنفط والغاز في البحر المتوسط .
ج .سعي موسكو لتسليﺢ حزب اهلل :على مدار السنوات الماضية ،نما حزب اهلل اللبناني
ليُش ﱢكل ً
جيشا مواز ًيا للجيش اللبناني ،بل إنﻪ فاق في قوتﻪ وتسليحﻪ جيش لبنان الوطني،
إذ يمتلـك الحـزب نحـو  ١٣٠ألـف صـاروخ وقﺬيفـة فـي لبنـان) .(38وأسـهم تدخل الحزب في
الحـرب السـورية فـي تعزيـز قدراتـﻪ القتاليـة ،مـن خـالل تزويـد روسـيا لـﻪ بمجموعـة مـن
األسـلحة المتطـورة ومـن بينهـا صواريـﺦ تكتيكيـة طويلـة المـدى وصواريـﺦ موجهـة بالليـزر
وأسلحة مضادة للدبابات ،كما تعلم مقاتلوه العمل مع القوة الجوية الروسية ،مما أكسبهم
الكثير من الخبرة والقدرة على استخدام الدبابات والقيام بعمليات صغيرة منقولة ج ًوا)،(39
فﺈن إيران ترى أن سعي موسكو إلى عقد اتفاقية للتعاون العسكري مع لبنان وتقديم
لﺬا َّ
المسـاعدات العسـكرية لـﻪ سـوف يصـﺐ بالتأكيـد فـي صالـح الجيـش الوطنـي اللبنانـي،
ويمكـن أن يعـزز مـن قدراتـﻪ العسـكرية فـي مواجهة حزب اهلل ،أسـوة بمـا تنتهجﻪ الوليات
المتحدة منﺬ عدة سنوات).(40
د .التﻘارب الروسي مﻊ إسراﺋيل :في ظل تطور وانتعاش العالقات الروسية اإلسرائيلية
فـي المجـالت القتصاديـة واألمنيـة ،تـرى إيـران أن مصالحهـا سـتتضرر مـن جـراء تلـك
العالقـة ،فروسـيا لـن تؤيـد األعمـال النتقاميـة لحزب اهلل ضد إسـرائيل ،ولن تمنع كﺬلك
إسرائيل من توجيﻪ ضربات عسكرية ضد األهداف اإليرانية في سوريا ،إذ تشير التقارير
إلى قيام تل أبيﺐ بﺈبالغ الروس بالضربات اإلسرائيلية المرتقبة ضد إيران .فبعد أيام من
توجيﻪ إسرائيل ضربات استهدفت مواقع لـِ“فيلق القدس“ التابع للحرس الثوري اإليراني
في دمشـق يوم  ٢١يناير  ،٢٠١٩اتهمت إيران روسـيا للمرة األولى على لسـان رئيس لجنة
األمـن القومـي والسياسـة الخارجيـة في مجلـس الشـورى اإليرانـي ،بالتواطـؤ مع إسـرائيل
من خالل تعطيل منﻈومة الدفاع الصاروخي ”إس  ،“٣٠٠تزامنًا مع كل هجوم إسرائيلي
على سوريا).(٤١
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ومـن جانبهـا ،نفـت موسـكو علـى لسـان نائـﺐ وزيـر الخارجيـة الروسـي أن تكـون روسـيا
حليفـة إليـران فـي سـورياً ،
قائـالَّ :إن ”أمـن إسـرائيل هـو أحـد أهـم أولويـات روسـيا فـي
ً
وبـدل مـن تبنـي خطـاب صـارم ضـد إسـرائيل لسـتهداف القـوات اإليرانيـة
المنطقـة“،
”إن تل أبيﺐ ل يجﺐ أن
المتحالفة معها ،قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسيةَّ :
تقوم بضربات جوية ضد دولة ذات سيادة“).(٤٢
وهـو مـا يمكـن تفسـيره فـي ظـل عـدم رغبـة روسـيا في فتـح جبهات جديـدة للصراع في
سـوريا ،بيـن إيـران وإسـرائيل ،وسـعيها إلـى تهدئـة األوضاع والتوصل إلى تسـوية سياسـية
لﻸزمـة .فمصلحـة روسـيا هـي توسـيع نفوذهـا فـي الشـرق األوسـط وتأكيـد حضورهـا فـي
مواجهـة الغـرب ،والبحـﺚ عـن فرص تجارية للشـركات الروسـية ،أما هـدف إيران الرئيس
في سوريا فهو تعزيز وتوسيع تحالفها المناهﺾ إلسرائيل) .(٤٣فﺈذا تباينت الرؤى الروسية
واإليرانية بشـأن مسـتقبل سـوريا ،فقد ل ترحﺐ طهران وحليفها ،حزب اهلل ،بزيادة نفوذ
موسكو في لبنان .كما تخشى إيران من أن توافق موسكو مع واشنطن حول إيران م َّما قد
يدفع روسيا للعﺐ دور فاعل في تقليﺺ نفوذ إيران في سوريا وتحجيم دور حزب اهلل في
لبنان تحقي ًقا لمكاسﺐ سياسية ،خاصة مع دعوة الرئيس الروسي فالديمير بوتين خالل
لقائﻪ بالرئيس السوري في سوتشي في  ١٧مايو  ،٢٠١٨كافة القوات األجنبية إلى الخروج
من سوريا في إطار حل سياسي شامل ،مما دفع المتحدث باسم الخارجية اإليرانية إلى
التأكيـد علـى أن ”ل أحـد يسـتطيع إجبارنـا علـى الخـروج مـن سـوريا“ ،لتتوالـى الرسـائل
الروسية الصريحة لتؤكد على عدم وجود استثناء ألي طرف ،وهو ما أكده مبعوث الرئيس
الروسـي الخـاص ألكسـندر لبرينتيـف بقولـﻪ إن ”دعـوة الخروج تشـمل الجميـع بمن فيهم
إيران“).(٤٤
 -٢الفريﻖ الﺜاني:
ً
مكمـال للـدور اإليرانـي هنـاك،
يـرى أنصـاره أن الحضـور الروسـي فـي لبنـان سـوف يكـون
وسيمثل استمرا ًرا للتنسيق الروسي اإليراني في مناطق أخرى من العالم ،سواء في سوريا
أو آسيا الوسطى .ويسوق هؤلء بعﺾ الحجﺞ والدلئل على رأيهم هﺬا ،ومنها:
أ .الدعﻢ الروسي لوجود وشرعية حزب اهلل :وهو الدعم الﺬي تجلى في مناسبات عدة،
سـواء فـي القضايـا المتعلقـة بمشـاركة الحـزب فـي الحكومـة ،أو العقوبـات األمريكية على
الحـزب ،وكﺬلـك فـي قضيـة اسـتقالة رئيـس الـوزراء سـعد الحريـري في  ٤نوفمبـر .٢٠١٧
فروسـيا بحسـﺐ مبعـوث الرئيـس الروسـي للشـرق األوسـط وإفريقيا ميخائيـل بوغدانوف
ل ت ُع ّـد حـزب اهلل منﻈمـة إرهابيـة ،ولـم يرتكـﺐ أبـ ًدا أي أعمـال إرهابيـة علـى األراضـي
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الروسـية ،وحـزب اهلل اُنتخـﺐ مـن قبـل الشـعﺐ فـي البرلمـان اللبنانـي ،ويوجـد أعضاء في
الحكومـة ووزراء مـن حـزب اهلل فـي لبنان ..إنهـا قـوة اجتماعيـة سياسـية مشـروعة“)،(45
ً
مسـؤول عن
فﺈن حزب اهلل ليس
وبحسـﺐ السـفير الروسـي في لبنان ألكسـندر زاسـبيكين َّ
عرقلـة جهـود تشـكيل الحكومـة ) .(46كمـا دعمـت روسـيا حـزب اهلل فـي مواجهـة العقوبـات
األمريكية ،وفي هﺬا اإلطار ،يرى السفير الروسي في بيروت أن ”األمريكيين يستخدمون
مسـألة العقوبـات والضغـط علـى حـزب اهلل لتوسـيع نفوذهـم فـي لبنـان“ ،وأن ”العقوبـات
األمريكيـة تعقّـد المشـكلة ول تحلّهـا ،وهـي تعاقـﺐ كل اللبنانييـن ولبنـان وليس فقط حزب
اهلل أو حركة أمل“).(47
ً
وارتباطـا بمـا سـبق ،جـاءت المواقـف الروسـية عقـﺐ إعـالن سـعد الحريـري اسـتقالتﻪ،
لتكشـف عن قوة الشـراكة التي ربطت بين روسـيا وكل من إيران و“حزب اهلل“ ،وكان من
بين تلك المواقف رفﺾ السفير الروسي إقصاء حزب اهلل عن أي تشكيلة حكومية مقبلة،
ليجـيء الموقـف الروسـي مـن حـزب اهلل مخال ًفـا لمطالـﺐ السـعودية المتكـررة بتحجيـم
الحزب ،ونزع سالحﻪ الﺬي ترى الرياض أنﻪ يهدد األمن والسالم في المنطقة).(48
ب .اتفـاق روسـيا وحـزب اهلل بشـﺄن بعـﺾ الﻘﻀايـا الداﺧليـة :ومـن بينهـا ضـرورة تطبيـع
لبنـان الكامـل مـع نﻈـام األسـد فـي سـوريا ،وذلك على النقيﺾ من موقف تيار المسـتقبل،
وحـزب القـوات اللبنانيـة ،والحـزب الشـتراكي التقدمي ،ومن خلفهـم الغرب وبعﺾ القوى
اإلقليمية المناوئة إليران .باإلضافة إلى التوافق في الرؤى بين روسيا وإيران حول ضرورة
تشجيع عودة الالجﺌين السوريين إلى أراضيهم ،حيﺚ يحاول حزب اهلل وحلفاؤه في لبنان،
توظيـف الضغـوط التـي يسـببها اللجـوء السـوري علـى واقـع األزمـة القتصاديـة الطاحنـة
التـي تمـر بهـا البـالد ،للمطالبـة بعـودة الالجﺌيـن إلـى أراضيهم .وتأتـي هواجس حزب اهلل
المعارض للجوء السوري لكونﻪ على المدي الطويل قد يؤدي إلى إحداث تغيير ديمغرافي؛
ولسـيما أن معﻈم الالجﺌين هم من الطائفة السـنية) .(49وتأتي رغبة حزب اهلل في عودة
الالجﺌين السوريين إلى أراضيهم متسقة مع المساعي الروسية لعودتهم ،التي تحاول من
خاللهـا إثبـات اسـتتباب األوضـاع فـي سـوريا أمـام المجتمـع الدولـي دون الربـط بيـن تلـك
العودة والتوصل لحل سياسي لﻸزمة.
ج .تصـور الـدور الروسـي ﻛمـوازن للـدور اﻷمريكـي :احتفﻈـت الوليـات المتحـدة لعقـود
طويلـة بنفـوذ قـوي داخـل لبنـان ،ونشـرت قـوات المارينـز علـى شـواطﺊ لبنـان فـي عامـي
المؤسسـات المرموقـة
 1958و .1982وقـد رسـخت وجودهـا فـي لبنـان مـن خـالل بعـﺾ
َّ
التابعة للوليات المتحدة ،بما في ذلك الجامعة األمريكية في بيروت ،والجامعة اللبنانية
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األمريكيـة ،ومستشـفى الجامعـة األمريكيـة .ول تـزال الوليـات المتحـدة أكبـر المانحيـن
للمسـاعدات العسـكرية لقـوات األمـن اللبنانيـة ،لمواجهـة واحتـواء قـوة ونفـوذ حـزب اهلل،
إذ قدمـت لهـا مسـاعدات عسـكرية بقيمـة  1.7مليـار دولر منـﺬ عـام  ،2007لتكـون بﺬلـك
الشريك األمني األول للبنان).(50
ويمكـن أن يمثـل الـدور الروسـي مواز ًنـا لدور الوليات المتحدة ،وتبدو الرغبة الروسـية
فـي دعـم الجيـش اللبنانـي عسـكر ًيا مرحـﺐ بهـا مـن حـزب اهلل؛ إذ طالـﺐ النائـﺐ عـن
الحـزب نـواف الموسـوي بالعتمـاد علـى روسـيا فـي الدعـم العسـكري ً
بـدل مـن الوليـات
المتحدة األمريكية ،ودافع عن اسـتخدام التحاد الروسـي للقواعد العسـكرية والمطارات
اللبنانيـة) .(51وفـي الوقـت الـﺬي تفـرض فيـﻪ اإلدارة األمريكيـة العقوبـات علـى حـزب اهلل
فﺈن الكثيرين في لبنان،
وتهدد لبنان لمنعﻪ من الحصول على مساعدات عسكرية روسيةَّ ،
يتطلعـون نحـو روسـيا كبديـل مهـم على اسـتعداد لالسـتثمار اقتصاد ًيا وعسـكر ًيا في لبنان
دون شروط سياسية مسبقة.
د .التعويـل علـى روسـيا لتهدﺋـة التوتـرات مـﻊ إسـراﺋيل :يمكـن أن يعـول حـزب اهلل علـى
رغبة روسـيا في عدم نشـوب حرب بين إيران ولبنان من جهة وإسـرائيل من جهة أخرى،
إلحاحا لطهران في
في تهدئة األجواء المتوترة مع تل أبيﺐ ،وهو األمر الﺬي يصبح أكثر
ً
ظل ما تكبده حزب اهلل جراء مشاركتﻪ بالحرب في سوريا ،من خسائر بشرية باهﻈة مع
فﺈن العقوبات القتصادية األمريكية على
سقوط آلف القتلى والجرحى ،عالو ًة على ذلك َّ
إيـران ،كان لهـا آثارهـا الواضحـة بـال شـك على تقليﺺ الدعـم المالي اإليراني لحزب اهلل
وكﺬلك الحرس الثوري اإليراني ،باإلضافة إلى تأثر الحزب باستمرار الضغوط األمريكية
علـى لبنـان مـن أجـل ضمـان التزامهـا بتطبيـق العقوبـات الماليـة األمريكيـة علـى الحـزب،
أن إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامﺐ أضحت
سـيما َّ
بهدف تجفيف منابع تمويلﻪ ،ول َّ
تصنـف حـزب اهلل بوصفـﻪ منﻈمـة إرهابيـة إجراميـة .وفـي السـياق ذاتـﻪ ،يـرى بعـﺾ قادة
يحـ ّد مـن احتمـالت خوضـﻪ حر ًبـا
الجيـش اإلسـرائيلي أن الحـوار الروسـي مـع حـزب اهلل ُ
مـع إسـرائيل فـي المسـتقبل المنﻈـور ،وسـيؤ ّدي على األرجح إلـى ضبـط ردود أفعالﻪ على
الهجمات الجوية اإلسرائيلية).(52
وبـرزت الجهـود الروسـية لتهدئـة التوتـرات بيـن حـزب اهلل وإسـرائيل بشـكل جلـي فـي
أعقـاب إعـالن تـل أبيـﺐ عـن اكتشـاف أنفـاق حفرهـا حـزب اهلل تحـت الحـدود مـع لبنـان،
نحـو الجانـﺐ اإلسـرائيلي .إذ حرصـت تـل أبيـﺐ علـى إطـالع روسـيا علـى تفاصيـل عمليـة
”درع الشـمال“ التـي بدأتهـا فـي الرابـع مـن ديسـمبر  2018لتدميـر أنفـاق حزب اهلل .وفي
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الدور الروسي وانعكاساتﻪ على نفوذ إيران في لبنان

هـﺬا اإلطـار ،أعلنـت السـفارة الروسـية فـي تـل أبيـﺐ أن الرئيـس بوتيـن ”أكـد الحاجة إلى
الستقرار على طول الحدود اإلسرائيلية اللبنانية“ ،وفي الوقت نفسﻪ ،طلبت روسيا من
لبنان إزالة أي أنفاق حفرها حزب اهلل تحت الحدود ،واللتزام بضمان األمن والستقرار
في المنطقة الحدودية مع إسرائيل).(53
خﻼﺻــــة
أن بعـﺾ تلـك
يتضـح مـن خـالل تحليـل أبـرز مالمـح الـدور الروسـي ودوافعـﻪ فـي لبنـانَّ ،
المالمـح والدوافـع تتقاطـع فـي أجـزاء منهـا مـع مالمـح ودوافـع التحـركات اإليرانيـة فـي
بيـروت ،وإن كانـت تتعـارض معهـا فـي جوانـﺐ أخـرى .األمـر الـﺬي يُثيـر التسـاؤل حـول
مسـتقبل التحـركات الروسـية اإليرانيـة علـى السـاحة اللبنانيـة ،وهـل سـتكون لبنان سـاحة
للتنافـس الروسـي اإليرانـي؟ أم سـاحة أخـرى للتكامـل والتنسـيق بيـن الطرفيـن ،مثلمـا هو
الحال في سوريا وبعﺾ مناطق آسيا الوسطى؟
إن إيـران سـوف تواجـﻪ تحديـات مهمـة فـي لبنـان خالل المرحلـة القادمة،
يمكـن القـول َّ
وهو األمر الﺬي يتأكد في ظل التحركات الروسـية المسـتمرة لترسـيﺦ نفوذها السياسـي
والعسـكري ،التي تلقى قبول العديد من القوى السياسـية اللبنانية حتى المعارضة لنﻈام
الرئيس السوري ،لموازنة النفوذ اإليراني في لبنان .كما أن العقوبات األمريكية على إيران
سوف تزيد من الضغوط على طهران من أجل تحجيم دور حليفها حزب اهلل ،وستضاعف
من التحديات التي سوف تواجهها إيران في لبنان.
ومـن المرجـح أن تُفضـي الرغبـة الروسـية فـي تحقيـق تسـوية سياسـية ،وإنهـاء الوجـود
العسكري األجنبي في سوريا ،بما في ذلك الوجود العسكري اإليراني ،خاصة مع التنسيق
الروسي اإلسرائيلي بشأن عمليات تل أبيﺐ العسكرية ضد أهداف إيرانية في سوريا ،إلى
تحفيز طهران على عرقلة المساعي الروسية لتعزيز حضورها في لبنان ،خاصة أن إيران
لا تـزال لديهـا العديـد مـن أوراق الضغـط التـي قد تسـتخدمها للحيلولـة دون التوصل إلى
العديد من التفاقيات التي تسعى موسكو إلى توقيعها مع الحكومة اللبنانية الجديدة .ومن
المرجح كﺬلك أن تكون التحركات الروسـية في لبنان من محفزات السـتقرار السياسـي،
فـي ظـل رغبـة موسـكو فـي تحقيـق التـوازن بيـن الفصائـل السياسـية اللبنانيـة ،دون فـرض
سـيطرة طـرف علـى آخـر ،وذلـك فـي مقابـل الرغبـة اإليرانيـة فـي اسـتمرار هيمنـة وتفـوق
حزب اهلل ،والتي تؤجﺞ الصراع الداخلي في لبنان ،وهو ما يرجح احتمال حدوث تنافس
بين التحركات الروسية – اإليرانية في لبنان خالل المرحلة المقبلة.

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ

75

المراﺟﻊ والمصادر
https://bit. .2019  ﻓﺒﺮاﻳﺮ3 : ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع،(2018  أﻛﺘﻮﺑﺮ6) ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺔ،“ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﻠﻔﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت... ”روﺳﻴﺎ وﻟﺒﻨﺎن،( أﺣﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ1)
ly/2QCeW6j
(2) Nour Samaha, “Is Lebanon Embracing a Larger Russian Role in Its Country?”, (August 07, 2018), accessed on: 12 Feb.
2019. https://bit.ly/2WKpRyD
. ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه،“ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﻠﻔﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت... ”روﺳﻴﺎ وﻟﺒﻨﺎن،( أﺣﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ3)
.2019  ﻓﺒﺮاﻳﺮ11 : ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع،(2018  دﻳﺴﻤﺒﺮ6) ،“ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﻐﻠﻐﻞ روﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن: ”ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﺮﺣﺐ ﺑﻬﺎ،( ﻣﻴﺮﻓﺖ ﻋﻮف4)
https://bit.ly/2MOYoqM
 ﺗﺎرﻳﺦ،(2018  أﺑﺮﻳﻞ26) ،“ وﺑﻌﺾ اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة ﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ”اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ“ اﻟﺮوﺳﻴﺔ آﺧﺬة ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺪّد ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن،( ﻣﻬ ّﻨﺪ اﻟﺤﺎج ﻋﻠﻲ5)
https://bit.ly/2MRd4G1 .2019  ﻓﺒﺮاﻳﺮ8 :اﻻﻃﻼع
(6) Deutsche Welle, “Russia uses church, far right for foothold in Lebanon”, (May 20, 2018), accessed on: 18 Feb.2019.
https://bit.ly/2TAuRDO
https://bit.ly/2GqqbwH .2019  ﻓﺒﺮاﻳﺮ8 : ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع،(2017  دﻳﺴﻤﺒﺮ10) ،”  ”روﺳﻴﺎ ﺗﺮﻓﻊ ﻟﻮاء اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷﻣﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ،( راﻧﻴﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ7)
 اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻣﻌﻬﺪ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮق اﻷدﻧﻰ،“ ”ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺮاءة ﻗﺒﻮل ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ،( آﻧﺎ ﺑﻮرﺷﻔﺴﻜﺎﻳﺎ ﺣﻨﻴﻦ ﻏﺪار8)
https://bit.ly/2DgFqoz .2019  ﻓﺒﺮاﻳﺮ8 : ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع،(2018  دﻳﺴﻤﺒﺮ7) ،3047
(9) Nicholas Blanford, “As Western influence recedes, Russia looks to fill Lebanon’s power vacuum”, The Christian
Science Monitor, (March 18, 2018), accessed on: 18 Feb.2019. https://bit.ly/2DWwC99
(10) André Vltchek, “Lebanon – Should it be Devil, Deep Blue Sea… or Russia?”, (February 21, 2018), accessed on: 15
Feb.2019. https://bit.ly/2DUuheK
(11) Emil Avdaliani, “The Nascent Russia-Lebanon Alliance and Israel”, Begin-Sadat Center for Strategic Studies, (March
23, 2018), accessed on: 22Feb. 2019. https://bit.ly/2UElUJK
(12) Tom O’Connor: “Russia Has Won in Syria, Will It Challenge U.S. In Lebanon next?, Newsweek, )June 5, 2018(,
accessed on: 18 Feb. 2019. https://bit.ly/2RIXI7c
(13) Nour Samaha, “Is Lebanon Embracing a Larger Russian Role in Its Country?”, Op.Cit.
https://bit. .2019  ﻓﺒﺮاﻳﺮ8 : ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع،(2018  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ1) ،“! ﻋﻼﻣﺎت اﺳﺘﻔﻬﺎم وﻟﻜﻦ... ”اﻟﺪور اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن،( ﻣﺎﻫﺮ اﻟﺨﻄﻴﺐ14)
ly/2GrC9WI
. ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه،“ ”ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺮاءة ﻗﺒﻮل ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ:( آﻧﺎ ﺑﻮرﺷﻔﺴﻜﺎﻳﺎ وﺣﻨﻴﻦ ﻏﺪار15)
(16) The Nation: “Russian envoy urges Lebanon to speed up govt formation”, (January 14, 2019). https://bit.ly/2MPAifC
. ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه،“ ”ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺮاءة ﻗﺒﻮل ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ:( آﻧﺎ ﺑﻮرﺷﻔﺴﻜﺎﻳﺎ وﺣﻨﻴﻦ ﻏﺪار17)
(18) Nicholas Blanford: “Russia-Lebanon deal? What the resurgent power sees in Syria’s tiny neighbor”, The Christian
Science Monitor, (March 15, 2018), accessed on: 12 Feb. 2019. https://wapo.st/2BiJ7tS
(19) Liz Sly: “In the Middle East, Russia is back”, The Washington Post, (December 05, 2018), accessed on: 12 Feb. 2019.
https://wapo.st/2BiJ7tS
(20) Nicholas Blanford: “Russia-Lebanon deal? What the resurgent power sees in Syria’s tiny neighbor”, Op.Cit.
(21) Nour Samaha: “Is Lebanon Embracing a Larger Russian Role in Its Country?”, Op.Cit.
 ﻓﺒﺮاﻳﺮ8 : ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع،(2018  ﻓﺒﺮاﻳﺮ19) ،“ ”ﻫﻞ ﻳﻜﻮن ﻟﺒﻨﺎن وﺟﻬﺔ روﺳﻴﺎ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻮرﻳﺔ:( اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ22)
https://bit.ly/2FSgvMc .2019
: ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع،(2018  دﻳﺴﻤﺒﺮ10) ،“ ”روﺳﻴﺎ ﺗﺨﺸﻰ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺒﻌﺜﺮ أوراﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ:( ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻌﺮب اﻟﻠﻨﺪﻧﻴﺔ23)
https://bit.ly/2SeUGwO .2019  ﻓﺒﺮاﻳﺮ13
.2019  ﻓﺒﺮاﻳﺮ13 : ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع،(2017  ﻳﻮﻟﻴﻮ8) ،“ ”أﻳﻦ ﻳﺘﻤﺮﻛﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ؟:( ﺑﻮاﺑﺔ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻮﻃﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ24)
https://bit.ly/2HWj95n
(25) Liz Sly: “In the Middle East, Russia is back”, Op.Cit.

2019 ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ • اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ • اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ • إﺑﺮﻳﻞ

76

الدور الروسي وانعكاساتﻪ على نفوذ إيران في لبنان

) (26آﻧﺎ ﺑﻮرﺷﻔﺴﻜﺎﻳﺎ وﺣﻨﻴﻦ ﻏﺪار” :ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺮاءة ﻗﺒﻮل ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ“ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه.
(27) John C. K. Daly: “Russia and Lebanon Drafting Agreement for Increased Military Cooperation”, Eurasia Daily
Monitor Volume: 15 Issue: 29, (February 26, 2018), accessed on: 12 Feb. 2019. https://bit.ly/2Gnz5eq
) (28آﻧﺎ ﺑﻮرﺷﻔﺴﻜﺎﻳﺎ ﺣﻨﻴﻦ ﻏﺪار” :ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺮاءة ﻗﺒﻮل ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ“ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه.
(29) Nour Samaha: “Is Lebanon Embracing a Larger Russian Role in Its Country?”, Op.Cit.
) (30اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻮﺳﺖ” :ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮاﺑﺔ ﺣﻠﻢ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ..ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﻮﻗﱢﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺮوت أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎوز دﻋﻢ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ“4) ،
ﻓﺒﺮاﻳﺮ  ،(2019ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع 22 :ﻓﺒﺮاﻳﺮ https://bit.ly/2MRjNj7 .2019
) (31ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻌﺮب اﻟﻠﻨﺪﻧﻴﺔ” :روﺳﻴﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻤﺰاﺣﻤﺔ اﻟﻨﻔﻮذ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن“ 29) ،ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،(2018ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع 19 :ﻓﺒﺮاﻳﺮ .2019
https://bit.ly/2DhJrZY
(32) Euronews:”Lebanese PM Hariri addresses resignation, Syria, and relationship with Hezbollah”, )September 03, 2018(,
accessed on: 12 Feb. 2019. https://bit.ly/2Dcg2k8
) (33آﻧﺎ ﺑﻮرﺷﻔﺴﻜﺎﻳﺎ وﺣﻨﻴﻦ ﻏﺪار” :ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺮاءة ﻗﺒﻮل ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ“ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه.
) (34اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ” ،اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ..2018اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺪﻻﻻت“ 9) ،ﻣﺎﻳﻮ  ،(2018ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع 19 :ﻓﺒﺮاﻳﺮ .2019
https://bit.ly/2BmOt7z
) (35ﻳﻮرو ﻧﻴﻮز” :وأﺧﻴﺮا  ..وﻻدة ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻮد“ 31) ،ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،(2019ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع 22 :ﻓﺒﺮاﻳﺮ .2019
https://bit.ly/2RFyXZO
)Nicholas Blanford: “How US stance on Iran could raise price of peace in Lebanon”, The Christian Science Monitor, (36
(July 16, 2018), accessed on: 27 Feb. 2019. https://bit.ly/2TDd0fO
) (37ﻣﻴﺮﻓﺖ ﻋﻮف” :ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﺮﺣﺐ ﺑﻬﺎ :اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﻐﻠﻐﻞ روﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن“ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه.
) (38ﻛﺎﺛﺮﻳﻦ ﺑﺎور ،ﺣﻨﻴﻦ ﻏﺪار ،وﻋﺴﺎف أورﻳﻮن” :ﻣﺸﺮوع إﻳﺮان ﻟﻠﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن“ ،ﻣﻌﻬﺪ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮق اﻷدﻧﻰ ،ﻣﺬﻛﺮات
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ  3) ،56دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،(2018ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع 16 :ﻓﺒﺮاﻳﺮ https://bit.ly/2DbceQ1 .2019
(39) Daniel L. Byman: “another war in Lebanon?”, The Brookings Institution, September 7, 2018, accessed on: 25 Feb.
2019. https://brook.gs/2xtVjW4
(40) Tom O’Connor: “Russia Has Won in Syria, Will It Challenge U.S. In Lebanon next?, Op.Cit.
) (41ﺳﻜﺎي ﻧﻴﻮز ﻋﺮﺑﻴﺔ” :إﻳﺮان ﺗﺘﻬﻢ روﺳﻴﺎ ﺑـ“اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ“ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ“ 25 )،ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،(2019ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع 25 :ﻓﺒﺮاﻳﺮ https://bit. .2019
ly/2HV7qUw
) (42ﺳﻜﺎي ﻧﻴﻮز ﻋﺮﺑﻴﺔ” :ﻃﻌﻨﺔ روﺳﻴﺔ“ ﻹﻳﺮان ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ“ 26) ،ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،(2019ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع 13 :ﻓﺒﺮاﻳﺮ https://bit.ly/2BoJS4O .2019
(43) Nicholas Blanford: “Russia-Lebanon deal? What the resurgent power sees in Syria’s tiny neighbor”, Op.Cit.
) (44ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻸﺑﺤﺎث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ” :ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ :دواﻓﻊ روﺳﻴﺎ ﻹﻧﻬﺎء اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ“ 30) ،ﻣﺎﻳﻮ،
 ،(2018ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع 8 :ﻓﺒﺮاﻳﺮ https://bit.ly/2SdTtFZ .2019
(45) Reuters, “Russia says Hezbollah not a terrorist group: Ifax, )November 15, 2015(, accessed on: 13 Feb. 2019. https://
reut.rs/2SeekJ2
) (46اﻟﻨﺸﺮة” ،اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺮوﺳﻲ :اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دﻋﺎﻳﺔ ﺳﺨﻴﻔﺔ ﺟﺪا“ 6) ،ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،(2019ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع 15 :ﻓﺒﺮاﻳﺮ
https://bit.ly/2MRvczD .2019
) (47ﺟﺮﻳﺪة اﻷﺧﺒﺎر” :زاﺳﺒﻴﻜﻴﻦ :اﻟﻔﺮاغ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻤﻨﻮع“ 21) ،أﺑﺮﻳﻞ  ،(2017ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع 15 :ﻓﺒﺮاﻳﺮ https://bit.ly/2G9MPKk .2019
) (48ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ إدرﻳﺲ” ،أزﻣﺔ ﻣﻤﺘﺪة ...أﺛﺮ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ“ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻫﺮام ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ،
) 1ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،(2018ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع 11 :ﻣﺎرس https://bit.ly/2WKGhqJ .2019
) (49ﺻﺎﻓﻴﻨﺎز ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ” ،ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت… ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺗﻮرط ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ“ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻫﺮام ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 7) ،ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،(2018ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع 9 :ﻓﺒﺮاﻳﺮ https://bit.ly/2GuIykh .2019
(50) Nour Samaha، “Is Lebanon Embracing a Larger Russian Role in Its Country?”, Op.Cit.
) (51ﻣﻬﻨﺪ اﻟﺤﺎج ﻋﻠﻲ” ،ﺣﺰب اﻟﻠﻪ“ ﻳﺮﻳﺪ روﺳﻴﺎ أﻳﻀً ﺎ“ 2) ،أﺑﺮﻳﻞ  ،(2018ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع 3 :ﻓﺒﺮاﻳﺮ https://bit.ly/2DcoAY1 .2019
) (52أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻛﻮرﺑﺎي” ،ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﺮوﺳﻴﺔ“ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎرﻧﻴﻐﻲ ﻟﻠﺴﻼم اﻟﺪوﻟﻲ 26) ،ﻓﺒﺮاﻳﺮ  ،(2016ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع 1 :ﻓﺒﺮاﻳﺮ https:// .2019
bit.ly/2GsGKbu
(53) David Rosenberg، “Russia warns Lebanon over violations of Israeli territory”, (December 17, 2018), accessed on: 12
Feb. 2019. https://bit.ly/2BilRfp

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ

77

