
 

  



 

 

 

 

 

 

 ف عىل مجموعة من العامل� يف غرف التفك� إن هذه السلسلة تعّر 

 يف مراكز الدراسات الغربية والصهيونية، واملتخصص� يف وضع الخطط الخاصة 

 املقاومة.دول وحركات محور  يف مواجهة

  



 أورنا مزراحي 

 التخطيط لعزل املقاومة يف الداخل اللبنا�

 

   تحليالت يف قراءة 

 أورنا مزراحي مستشار األمن القومي للسياسة الخارجيةنائب 

 مل إحدى غرف التفك� يف الكيان املؤقت اتع يةكيف ملعرفة 

 لتشكيل البيئة اللبنانية يف مواجهة حالة املقاومة. 

 

 مركز االتحاد لألبحاث والتطوير  – مريم أخرض

الطويلة يف املؤسسة األمنية   الجيش االرسائييل/    سنة  26(  االرسائيليةبعد مس�تها  يف مجلس األمن يف    سنة  12يف 

أوىل يف معهد دراسات    باحثة  " أورنا مزراحي"  ، باتترؤساء ملجلس األمن القومي) 8مكتب رئيس الوزراء تحت يد 

قادت  . إذ  الخارجيةستشار األمن القومي للسياسة  كنائب م   )2015(منذ عام    منصبها األخ�خالل  ،  األمن القومي

التخطيط االسرتاتيجي للسياسة اإلقليمية والدولية نيابة عن مجلس األمن القومي لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء  

 إعداد األوراق الخاصة بالسياسة الخارجية.  ، و اإلرسائييل 

وكضابط    ،املخابرات العسكريةيف قسم أبحاث  استخبارات    ةلكمحلّ عملت    ؛خالل خدمتها يف جيش الدفاع اإلرسائييل 

  رئييس يف البحث والتخطيط االسرتاتيجي حول القضايا اإلقليمية  كب� يف قسم التخطيط االسرتاتيجي. تخصصت بشكلٍ 

اللبنانية) الساحة  الفلسطيني(خاصة  اإلرسائييل  والرصاع  األوىل  الدائرة  دول  عىل  الرتكيز  مع  الش�لية    ،  والحملة 

تاريخ  "يف   األوىل،  جست� يف تاريخ الرشق األوسط وشهاديت بكالوريوس من جامعة تل أبيب. حاصلة عىل ماالقادمة

املرأة   دمجناشطة يف منتدى دفوراه الذي يروج ل. وهي "املقدسالتاريخ العام والكتاب "يف ثانية  وال "الرشق األوسط

 يف املؤسسة السياسية واألمنية. 

بهدف تكوين رؤيتها حول كيفية احتواء حزب الله، انطالقًا من    ، أورنا مزراحي  تحليالتهذه الورقة قراءة يف    تضمّ 

  ، )2022-2019(  ب�زمنية  الفرتة  الخالل  تحمل اسمها    ةمقال ودراس  تنوعت ب�  ،ورقة بحثية  23ومراجعة    رصد

 .  ووسائل اإلعالم مراكز الفكر واألبحاثتوزعت ب� 



سياسة حزب الله يف الداخل اللبنا�، وما لها من تبعات عىل املنطقة والكيان  لهذه القراءة تقييم مزراحي  تعكس  

  ؛ التي تدعو إليها مزراحيعىل السياسات واملحاذير  ز هذه القراءة  ك� تركّ   مسار الرصاع االسرتاتيجي. يف رسم    ، املؤقت

وقعت يف  لكنها  بعدم خوض غ�ر املواجهة العسكرية املبارشة مع حزب الله الذي تعاظمت قدراته محليًّا وإقليميًّا.  

عندما راهنت عىل إمكانية إضعاف حزب الله داخليًا من خالل األزمة املفتعلة، وجره إىل  والشبهات  األوهام  فخ  

أهم املخاوف التي  حيث أن  .  يل اتخاذ حجة لفتح الن�ان عىل لبنان، وبالتااالقتتال الداخيل أو االنقالب الشعبي عليه

  الكيان املؤقت ، ألنها متعددة الجبهات ب�  وأصعبستكون مختلفة    عربت عنّها هي "حرب الش�ل القادمة" والتي 

  أهمها  املقاومة،  يف مصلحة تصّب قد قدمت مزراحي اعرتافات و . حزب الله فقطمع بأكمله وليس قاومة  حور امل مو 

،  والبحرية والجويةعىل املوانئ الربية    تهسيطر   حزب الله، نتيجة  يقّويبأن التورط االرسائييل بالشأن اللبنا� الداخيل  

   . إذ استطاع تثبيت معادلة "دولة داخل دولة"

اعرتفت بنقاط ضعف الكيان مقابل نقاط قوة الحزب، وأعطت بدائل وحلول تعمل لصالح سياسة الردع املثبتة   ك�

 يف املنطقة. 

 

 ضمن العناوين التالية: قراءات مزراحي  تصنيف وقد تمّ 

 رصاع مبارش. جهوزية حزب الله والكيان املؤقت للخوض يف  •

 . الرصاع ب� حزب الله والكيان املؤقت تدفع إىل األزمة االقتصادية يف لبنان  •

 ضعاف حزب الله. إ لبنانية: رهان عل الاالنتخابات النيابية  •

 

 جهوزية حزب الله والكيان املؤقت للخوض يف رصاع مبارش

  واحتالل   ،اإلرسائيلية  الداخلية  الجبهة  يف   ،سرتاتيجيةاال   املواقع  رضب  عىل   القدرة  عييدّ   الله  حزب  أنّ   مزراحي  ترى

  إىل   2019  شباط  يف  بريطانيا  انض�م  بعد  الله،  بحزب  يتعلق  في�  هأنّ   إىل  الترصيحات  هذه  تش�  .الجليل  من  أجزاء

 للمواجهة  مالمئة  غ�  فالظرو   باتت  ،إرهابية  كمنظمة  العسكرية)  غ�  األجنحة  ذلك   يف   (مبا  بأكمله  هتصنف  التي  الدول

 . املؤقت كيانال مع

إىل   املؤقت  الكيان  مزراحي  دعت    نتيجة  ، الش�ل   يف   عسكرية  عملية  شن   الحت�ل  قدًما  االستعداد و الحذر  "وقد 

 لصالح  الكيان  ضد  الله  حزب   ترصفات  من  أو  ،الله  حزب  من  فعل  رد  إىل  تؤدي  لبنان  يف محددة  إرسائيلية  تحركات

الرغم من وجود  ،إيران اللبنانية  ،مهمةقضايا    عىل  الساحة  الله عىل  بد من  تشغل حزب  لحرب  فا  .معالجتها  وال 



واملحور    ارسائيل  الش�لية القادمة ستكون مختلفة وأصعب من سابقاتها، ألنها ستكون حربًا متعددة الجبهات ب�

م قدراته  (امليليشيات الشيعية يف سوريا والعراق؛ الجيش السوري الذي رم،  الشيعي بأكمله وليس حزب الله فقط

 .")العسكرية وقدرات عسكرية إيرانية يف سوريا وغريب العراق

بأّن   مزراحي  توسيع  تعرتف  حاول  األسايس،  العدو  هو  الله  الردع"حزب  السورية  "معادلة  الساحة  هذه    .إىل 

تجنّب حزب الله  وأنّه رغم    تزيد من حيز االحتكاك ب� الطرف�، ومن مخاطر التدهور إىل مواجهة.ة  االسرتاتيجي

التدهور    وتقر أنّ .  وتحس� ميزان القوى لصالحه  "إرسائيل"ه مستعد للمخاطرة لرتسيخ معادلة الردع مع  ، لكنّ الحرب

فرصة محتملة للجيش اإلرسائييل  يوفر    ،2021حتى متوز    يف لبنان  املستمر يف االقتصاد اللبنا� والفوىض السياسية

تستفيد تل أبيب من تفج� ميناء ب�وت يف    ،املثال  سبيلفعىل    . الله العسكريةلتوجيه رضبة أكرب لقدرات حزب  

الله، إذ �ثّل   الله  فرصة إلرسائيلاالنفجار  قتالها ضد حزب  للبنان ونزع سالح حزب    ، للجمع ب� عرض املساعدة 

   .فشل "بعض األطراف اللبنانية" يف مواجهة حزب الله بسبب   أولوية إلرسائيلوهذه 

تكمن    تهمصلح  فإنلذا  ،  عن أي عمل ضد لبنانتتخوف مزراحي من القدرات غ� املسبوقة التي تردع الكيان املؤقت  

حملة معرفية قوية للحفاظ عىل    ، بحسب رؤيتها، حزب اللهيشن  إذ   .ا للغربمواليً ، لكن  اأن يبقى لبنان مستقًر يف  

الجيش  ، و من أجل تجنب االحتكاك العسكري،  معادلة الردع وتحس� صورته العامة عىل أنه "املدافع عن لبنان"

 .بتحس� قدراته يف مواجهة هذا النوع من التحديمطالب  اإلرسائييل 

استطاع حزب الله ترسيخه وتثبيته نتيجة   ذياألوىل، إدراكها للردع االسرتاتيجي ال نستنتج من توليف رؤية مزراحي

بدقة عند االمتناع   الكيان املؤقت يدرسها  بات  التي  الكلفة والجدوى  انتصاراته وقدراته، ونتيجة حسابات  تراكم 

أن كل تحرّك قد يكون حاسم    منه  االعرتاف املبارش وهذا يعني  أي    ن الرد مقابل ارضار يستطيع تحملّها.عاملبارش  

 . ، وهو ال يصب يف مصلحة الكيان املؤقت وخط� عىل الصعيد االسرتاتيجي

 

 األزمة االقتصادية يف لبنان تخدم الرصاع ب� حزب الله والكيان املؤقت

االنهيار الداخيل الرسيع املستمر للبالد، ال سي�    جاء نتيجة  2021الرئييس يف لبنان عام    غي�الت  تعترب مزراحي أنّ 

تعرض لبنان لرضبة قاسية أخرى يف  مع االنهيار الكامل لنظامه االقتصادي واملايل، والشلل املستمر لنظامه السيايس. 

عندما قررت دول الخليج، بقيادة السعودية، تكثيف ضغوطها عىل لبنان، بسبب الدور الرئييس    ، 2021أواخر عام  

 حزب الله يف إدارة البالد. ل



ه أصابع  عىل قمع االضطرابات دون اللجوء إىل العنف عىل نطاق واسع، بين� وجّ عمل  حزب الله  وهي تّدعي أّن  

يشكل  الذي    عن إثارة االحتجاج ة  االتهام إىل الجهات الفاعلة الخارجية، ال سي� الواليات املتحدة، باعتبارها املسؤول

ن عموًما إىل عدم تحميل املسؤولية لحزب الله  يل املتظاهرميرغم    . ىاالستقرار السيايس وإلحاق األذتهديًدا بزعزعة  

 حزب. القيادة عن الوضع الصعب يف لبنان، باستثناء الدعوات االنتقادية املتفرقة ضد 

التورط  وتضيف أن   باالعتبار   مع الداخيل،    لبنا�الن  أ شبالال مصلحة إلرسائيل يف  حزب الله    اتخاذ   يةاحت�ل  األخذ 

لتقويض رشعية حزب    لكنها تجد أهمية يف التحرك  رصف االنتباه عن األحداث الداخلية اللبنانية.لإجراءات ضدها  

ع الواليات املتحدة عىل مواصلة ضغطها يتشجمع    الله والضغط عىل االتحاد األورويب ملواجهته كج�عة إرهابية.

مقابل   .لبنانلإىل جانب املشاركة واملساعدة املستمرة  يف ظل االنهيار االقتصادي، السيايس واالقتصادي عىل الحزب،  

 .منع إيران من تقديم مساعدات اقتصادية للبنان، وتشديد العقوبات املفروضة عىل طهران

�كن أن يؤدي إىل تغي� ، بل  حزب الله  سيقّوي   ألنه  الوضع الداخيل للدولةأي تدهور إضايف يف  تحذر مزراحي من  

ضطر يف نهاية املطاف إىل اختيار السيطرة ي  وقد.  املدى البعيد  عىلتوازن القوى الداخيل يف لبنان ضد مصلحة إرسائيل  

اآلن يف ضوء امليزات التي �نحها  خطوة امتنع من القيام بها حتى    – عىل السلطة يف لبنان    ابالقوة واالستيالء رسميً 

هناك متاٍه مطلق ب� الدولة    ، إذ فإن هذا السيناريو �كن أن يخدم مصالح إرسائيلية رغم سيئاته  .له الوضع القائم

ا يف وضع اللبنانية وحزب الله، ما يوسع نطاق التحرك ويزيد رشعية إرسائيل عىل العمل يف مواجهة لبنان، وخصوصً 

 مواجهات عسكرية أو حرب شاملة.  

وأن    .املتزايدة لدوره يف االنهيار االقتصادي والسيايس للبنان  حزب الله مقيد بسبب االنتقادات املحليةأّن    ك� ترى

شن    من خاللبسبب االنهيار االقتصادي والسيايس للبنان،    املوجهة له لتجاوز االنتقادات الداخلية  يسعى  الحزب  

  حزب  جهود  لتقويض كافية غ� تزال ال االقتصادية  الصعوباتف .باتجاه إرسائيل تتجه تدريجيًاضحة مركزة، حملة وا

 .إرسائيل ضد مستقبلية لحرب واالستعدادات  العسكرية التعزيزات  يف  االستث�ر واصلةوم الله

  عند انقطاعه   ست�اد وتوزيع الوقود نتيجة ا،  عزز قّوة عملة املستقل أّي "دولة داخل دولة"  حزب الله   إنّها تعرتف بأن 

عىل عرقلة نشاط الحكومة والتأث� عىل سياساتها حزب  يفضح هذا التهديد مرة أخرى قدرة ال.  يف األسواق املحليّة

وبالتايل تدفع ب�وت    معاكسة وتقوي التنظيم الشيعي،د يف الواقع نتيجة  قد تولّ فتعلة  امل  فاألزمة. الخاصة  ملصالحه

تدخل الدول الغربية، ال سي� الواليات املتحدة  تقرتح مزراحي أهميّة  لذا    . لها  أكرث فأكرث نحو أحضان إيران املمدودة

رضار  وبدء جهد مشرتك من شأنه إلحاق الرضر بحزب الله، دون اإل   ،وفرنسا مع دول الخليج للمساعدة يف حل األزمة



حزب  ألن  ،  عداء إرسائيل الحقيقي�عىل أنّها مصدر قّوة أل األزمة    ذههمزراحي تقيّم    .بخصوم حزب الله يف الداخل

   .الله وراعيته إيران يستغالن الوضع الصعب لتوسيع نطاق نفوذه� يف لبنان

ساهمت يف تعزيز معادلة الردع لصالح حزب الله أكرث، نتيجة  األزمة االقتصادية املفتعلة يف لبنان رى أّن تباختصار، 

، مع تفعيل  حلفائهتحقيق أهدافه التي عجز عنها عسكريًا من خالل صمود حزب الله و من  يأس الكيان املؤقت  

الضغوطات   ملواجهة  القوة  التنازل.والعقوبات  إرادة  دون  لبنان  ف  كافة  املستوى  بات  مساعدة  عىل  أهمية  لها 

  فمعظم الشعب اللبنا� غ� مستعد   .بوجود لبنان مستقر ومواٍل للغرب  ،االسرتاتيجي يف ضوء املصلحة اإلرسائيلية

مزراحي تحاول تشجيع حلفاء    إنذا �كن القول  ، ل الكيان املؤقت   مساعدة مبارشة منأي نوع  قبول  لتطبيع أو  ل

) للعمل عىل مساعدة لبنان وتخفيف محنة الشعب دون تعزيز  يات املتحدة وفرنسا ودول الخليجالوال الكيان (مثل  

 حل األزمة، ألّن األزمة تشكل معضلة وتصب يف مصلحة حزب الله.  الله يفدور حزب 

 

 اضعاف حزب الله  لبنانية: رهان عىلالاالنتخابات النيابية  

مزراحي  ا  تّدعي  إرسائيل. أّن  تجاه  سلوكه  عىل  متزايًدا  تأث�ًا  متارس  الله  يواجهها حزب  التي  الداخلية    لصعوبات 

سبعة أشخاص (ثالثة من حزب الله وثالثة    راح ضحيته، الذي  2021  ترشين األول  14االشتباك العنيف يف ب�وت يف  ف

املارة) التي تواجه   ،من حركة أمل وأحد املارة) وجرح العرشات (بعضهم من  الداخلية  التحديات    دليل آخر عىل 

  يف و ا يف أزمة شديدة الخطورة. حزب الله يف الحفاظ عىل استقالليته ومكانته املهيمنة يف النظام اللبنا� الغارق حاليً 

  يف  ويتحكم الحكومية القرارات  عىل النقض بحق يتمتع إذ ،الله حزب عىل الضغط يتصاعد أيًضا، لسياسيةا الساحة

 كمنظمة  العسكرية)  غ�  األجنحة  ذلك  يف  (مبا  بأكمله  حزبال  فيتصن  من  الرغم  عىل  ،الرئيسية  امليزانية  حقائب

 .إرهابية

، مقابل أالّ  حزب الله واستبعاده من الحكومة اللبنانيةعىل نظام تل أبيب محاولة نزع سالح  تقرتح مزراحي  لذا  

أي استخدام جميع التداب� إلضعاف   .السالح لحكومة عىل مساعدة اقتصادية قبل أن تنخرط يف عملية نزع تحصل ا

تحت   ختار املغامرة العسكريةيال    حزب لتأكد من أن ال لاالحرتاس من وقوع ب�وت يف أيدي اإليراني�،  حزب الله، و 

يحتفظ بشبكة اجت�عية واقتصادية    .حزب الله حزب سيايس وال �كن تجاوزهألن    .طاء التطورات الداخلية اللبنانيةغ

سيتمكن من مواصلة العمل دون  وبالتايل    الشيعة، يف أمر مستقل ومنفصل عن نظام الحكم القائم.  من أجل رفاهية

مبا    . إرسائيل وتعزيز الروابط ب� لبنان وإيران واملحور الشيعيانقطاع لدفع أجندته، عىل رأسها استمرار النضال ضد  



عىل    حزب سيطرة المن خالل    ، يف ذلك مسألة املفاوضات مع إرسائيل عىل الحدود البحرية إذا ومتى تم تجديدها

 . املوانئ الربية والبحرية والجوية

أّن   مزراحي  املنشود  ترى  التغي�  منع  الله هي  أم�كية  اإرسائيليً أولوية حزب  اىل عزل  وغربية  بأدوات  والهادف   ،

وتطويقها.   تاملقاومة  الحزب جهوده  ي ركمع  باستمرار    يف ز  تسمح  التي  واإلقليمية  الداخلية  املعادلة  الحفاظ عىل 

وثرواته لبنان  آفاق  ، ح�ية  تفتح  لبنان.  اللحلول  ا  التي  ملشاكل  تتوقعجدية  حملته   وهي  الله  يواصل حزب  أن 

مزراحي تعرتف أن    .نية ملحاولة ردع املرشح� ب� خصومه، بكل الوسائل املتاحة له، من أجل تعزيز نفوذه العدوا

شكَّكت يف إمكان أن تؤدي  بل    ،حشود الضاحية والجنوب تخيّب آمال العدو ورهانه عىل «تغي�يّي» االنتخابات

أن تنتج االنتخابات قيادة أو دينامية جديدة، يف    دوهي تستبع .  االنتخابات يف لبنان اىل التغي� الذي تأمله إرسائيل

قاعدة اجت�عية صلبة ومت�سكة    املستندة عىل  بسبب أداء قيادة حزب الله  ،خيبة الرهان اإلرسائييلإشارة ضمنية اىل  

 .ومقتنعة، من موقع التجربة، بأن املقاومة هي الخيار الوحيد لح�ية لبنان

كان يفرتض أن تقطف االنتخابات مثار  والذي  التغي� الرئييس هو تراجع الدعم ملعسكر حزب الله،  تؤكد مزراحي أّن  

أن املعسكر    إالّ.  تغي� يف الخريطة السياسية  املؤدية إىل  ،عىل املقاومة وحلفائها عىل مدى ثالث سنوات  حملة عنيفة

احت�ل تشكيل حكومة من دون  و املؤمل منها،  املعادي للمقاومة غ� قادر عىل تشكيل حكومة مستقرة تؤدي الدور  

،  مل تنجح يف تحقيق أهدافها  "حرب متوز سياسية"املعركة االنتخابية فعالً  هي تعرتف بأّن  ف.  احزب الله منخفض جدً 

 ا مزراحي. التي قدمته املفيدة لصالح املقاومة االعرتافاتوهذا من أهم  نتيجة الحصول عىل ثلث معطل.

باتت متغ�ات الردع للكيان املؤقت واضحة، فقد استنفذت  تأسيًسا عىل خالصاتنا يف الرؤيت� السابقت� ملزراحي،  

الخيارات البديلة عن الرصاع املبارش مع حزب الله، نتيجة التغّ� يف البنية الداخلية واالقليمية، فضًال عن تغّ� القدرات  

فقد ركزت مزراحي يف تحليلها عىل قّوة حزب    ومنع التضليل بنسبة كب�ة.ما ساهم يف تغي� الحسابات  واألطراف،  

لتضيع    الله وقواعده الداخلية والخارجية، وأّن االوهام واالدعاءات التي يقوم بخلقها الكيان املؤقت مبساعدة أعوانه 

الل  البوصلة، الكب� لدى نسبة كب�ة من الشعب  السيايس  الوعي  نفًعا أمام  الحاضن  ما عادت تجدي  بنا�، خاصة 

للمقاومة. وبات من الرضوري األخذ بع� االعتبار املخاوف والتحذيرات التي قدمتها مزراحي يف تحليالتها للكيان  

 . تغّ�ت والقوى رصاع الاملؤقت وااللتزام، ألن قواعد 

 

 



 خالصة

عىل  لسياسة حزب الله يف الداخل اللبنا�، كان الفتًا أّن الرتكيز  أورنا مزراحي  تحليالت بعد كل ما تقّدم من قراءة يف 

اسرتاتيجيات األمن القومي لدى  سياسة الردع وتطبيقاتها عىل السلوك الصهيو�، تحتاج إىل تغذية دامئة، وهي أهم 

داء املحور  من منطلق قوة ال ضعف، إذ سلبت من أع ثبتت موقف محور املقاومةكافة األطراف. فقّوة الردع هذه  

 إمكانيّة صنع القرار دون حساب. 

ألن الكيان له ثقل أمرييك يف غرب آسيا. وقّوة الردع التي ثبتها  يكمن الّرس يف جعل الكيان املؤقت دولة عميقة،  

حزب الله يف لبنان، أحد أطراف محور املقاومة، باتت قّوة ردع إقليمية تهدد الوجود األمرييك الصهيو�. إذ استطاع  

جلب الوقود من   حزب الله الحفاظ صنع القرار املستقل دون تردد أو االكرتاث للنقد املوجه إليه (ك� حصل بقرار

 )، ومن الصعب جًدا تضييق نفوذه ال سي� يف سياق الرصاع من الكيان املؤقت وترسيم الحدود البحرية. إيران

يعي حزب الله الرابط ب� الضغوطات التي متارس عليه عىل الساحة اللبنانية وب� سلوكه اتجاه الكيان املؤقت، وأّن  

الداخيل   اللبنا�  الوضع  يستغل  العسكرية.  الكيان  الفشل برضب قدراته  بعد  السياسية،  الله  مكانة حزب  لرضب 

أو  مقابل تزايد الصعوبات عىل الكيان املؤقت يف لبنان لتحديد العنوان السيادي الذي �كنّه من التواصل والحوار  

 . وتضيق سبل الحل في� يتعلق مبسألة الردع، رغم تفاقم األزمة يف لبنانحتى الضغط 

 


