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ل شخصية الوسيط األمرييك يف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية ب� لبنان فاينضع ب� أيديكم برو 

 ملمن أصول ارسائيلية وقد خدم يف الجيش االرسائييل ويح وهووس هوكشتاين، معاوالكيان املؤقت 

الرغم من أن القانون اللبنا� يجرّم التعامل مع اإلرسائيلي� و�نع دخولهم اىل عىل بالعودة اىل الكيان، 

 األرايض اللبنانية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )1973يناير/كانون الثا�  4(مواليد:  .ولد وترعرع يف الكيان املؤقت 

 .1995-1992خدم يف الجيش اإلرسائييل  

 انتقل إىل واشنطن بعد أن تلقى تدريباً يف مبنى الكابيتول هيل.بعد إنهاء خدمته العسكرية،  

 F1.واليات املتحدةكان ينوي العودة للكيان املؤقت لكنه بقي يف ال 

 

 

 

                                                   
1 ?new US ambassador-Four years after leaving post, will Dan Shapiro return as old ،israeiltimes of  ،TAL SCHNEIDER ،20  �2021كانون الثا. 

 وكشتاينه عاموس 
الوسيط األم�يك يف مفاوضات ترسيم الحدود 

 والكيان املؤقتالبحرية ب� لبنان 

 يةصول إسرائيلأ

https://www.timesofisrael.com/four-years-after-leaving-post-will-dan-shapiro-return-as-old-new-us-ambassador/
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 تقديم املشورة للكونغرس: •

 ضمن طاقم موظفي لجنة الشؤون الخارجية مبجلس النواب.هوكشتاين يتول هيل، عمل بيف كا -1

 .لجنة العالقات الدولية مبجلس النواب كب� املستشارين السياسي� يف -2

 .الوضع االقتصادي والعسكري للبالدأُرسل إىل كوريا الش�لية لتقديم تقرير عن  -3

د�قراطي رئييس يف اللجنة الفرعية للسياسة االقتصادية والتجارة والبيئة حيث  موظفكان  -4

فضالً عن ، آيم بنك وأوپيك ووكالة التنمية والتجارة األمريكية-أرشف عىل تفويض عمل إكس

صياغة ترشيعات بشأن ضوابط التصدير واملنظ�ت واألنظمة متعددة األطراف ذات الصلة 

 بالتجارة.

 .والحًقا كمدير سيايس للسناتور كريس دود أول للحاكم آنذاك مارك وارنرمستشار سيايس  -5

 .2008كريس دود الرئاسية ة حملسيايس ل ديرم -6

 اب سام گجدنسون.و لعضو مجلس الن مساعدا -7

إىل العراق وشارك يف املناقشات هوكشتاين يتول هيل، سافر بخالل الفرتة التي قضاها يف كا 

الحت�لية رفع العقوبات االقتصادية األمريكية مقابل توط� محتمل الدبلوماسية األمريكية 

لعدة آالف من الالجئ� الفلسطيني� يف وسط العراق. جادل هوكست� بأنه يجب اإلبقاء 

عىل العقوبات االقتصادية مع االعرتاف برضورة "إضفاء الطابع اإلنسا�" عىل تلك 

 F2.العقوبات

 .مبكتب موارد الطاقة يف وزارة الخارجية األمريكيةمنسق الشؤون الدولية للطاقة  -

 

 عمله يف رشكة كاسيدي: •

 للنفط.نائب املدير التنفيذي للعمليات الدولية يف رشكة كاسيدي  -

 بديلة.الساعد يف تقييم األسواق الجديدة املحتملة وتطوير مصادر  -

 

                                                   
2  .qA Different Kind of War: The UN Sanctions Regime in Ira Christof; Sponeck, H. C. von (2006).-Sponeck, Graf Hans 

 السيرة العملية

https://www.berghahnbooks.com/title/SponeckDifferent
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 :دوره يف الثورات امللونة •

 ؟رئيس تيودورو أوبيانگ نگـِ� مباسوگوال أثناء واليةيف غينيا  أم�كاكان مستشار  -

 أنكول  ڤيف كتابه "األمرباطورية الخاصة: إكسزو�وبيل والقوة األمريكية"، يروي ستي 

بالتعاون مع مجلس يف غينيا   السيايس�هوكشتاين ساعد يف تطوير "خريطة الطريق" للتغي

 .القومي األمرييك ناألم

 

 أثناء إدارة اوباما: •

 .يف مكتب مصادر الطاقة 2011ة عام الخارجية األمريكيعمل يف وزارة  -

 .اسكوالبكارلوس لمنصب نائب املبعوث الخاص شغل  -

العملية العسكرية  أثناءعمل ملساعدة أوكرانيا عىل إيجاد إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي  -

 .2014الروسية 

الدبلوماسية املتعلقة  قاد الجهودو وأفريقيا. كتب الرشق األوسط وآسيا وأوروبا أرشف عىل م -

 بالطاقة.

 

 املبعوث الخاص ومنسق شؤون الطاقة الدولية •

 برفقة جو بايدن. دور مهم يف تشكيل سياسة الطاقة واألمن الخارجيةكان له  -

عمل هوكشتاين وبايدن مًعا يف مبادرة أمن الطاقة يف منطقة البحر الكاريبي، وفرقة العمل  -

 .وقربص ورشق البحر األبيض املتوسطاملعنية بأمن الطاقة يف أمريكا الوسطى، 

-  

 سياساته تجاه روسيا •

شجع الدول األوروبية عىل إيجاد مصادر نفط وغاز وفحم للتخفيف من اعت�دها عىل  

  3الروسية.الطاقة 

                                                   
3 style conflict-U.S., Russia at odds over energy in Cold War ،Washington times ، 

https://www.washingtontimes.com/news/2015/feb/4/us-russia-odds-over-energy-cold-war-style-conflict/
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عىل أنها  2018خطط الرئيس بوت� ملد خطوط أنابيب غاز جديدة عام  هوكشتايناعترب  

"املشاريع السياسية التي لها قيمة اقتصادية مشكوك فيها" لسوق الطاقة  ـب هاوصفو تجاوز 

"الدول األوروبية يجب أن تكون قادرة عىل اختيار مورديها وإجبار  ذكر أنك�  .4األوروبية

مورديها عىل املنافسة. وهذا ما هو جيد ألمن الطاقة يف أوروبا، واألمن االقتصادي، ويف نهاية 

 "املطاف لألمن القومي لتلك البلدان املعنية.

 

 سياساته تجاه داعش االرهايب: •

من خالل إضعاف  داعشأرشف عىل جهود الواليات املتحدة لشل أع�ل الطاقة لتنظيم  

Fتجارة النفط ب� داعش والحكومة السورية وأطراف أخرى.

5 

 أطلقواحيث لتحديد األهداف واالستخبارات األمريكية  وزارة الدفاعنسق فريقه مع  

"تابعة  يسية أخرىاحنة صهريجية وأهداف رئش 1000أكرث من  استهدفت جويةغارات 

Fلتنظيم داعش".

6 

هوكشتاين يف إفادة أمام لجنة العالقات الخارجية مبجلس الشيوخ األمرييك، وصف   

كن نوًعا مختلًفا من العمليات العسكرية بأنها "ليس فقط املزيد من التفج�ات، ول

 التفج�ات."

 تلوريان •

 تلوريان األمريكية للغاز املسال.، توىل منصب نائب الرئيس للتسويق يف رشكة 2017يف عام  -

تهالك املحيل وهي الرشكة التي تفاوض أرامكو السعودية لتوريد غاز مسال إىل السعودية لالس

 يف السوق السعودية.

 

  والكيان املؤقتهوكشتاين  •

كان مستشاًرا وأحد أعضاء اللويب اإلرسائييل يف رشكات النفط والغاز املحلية والدولية، وكذلك  

Fالتي تركز عىل الطاقة املتجددة. الرشكات

7 

                                                   
44 . . Bloomberg News"U.S. Says Putin's Plans for New Gas Links are Politically Motivated"Agayev, Zulfugar (March 1, 2016).  
5 19 jan 2017 By Benoit Fauconthe wall steet journal   Islamic State Steps Up Oil and Gas Sales to Assad Regime 
6 . Foreign Policy 26 oct 2016Blowing Up the Islamic State's Oil Company  
7 .he original on December 1, 2017August 1, 2014. Archived from t rtment of State.Amos J Hochstein". U.S. Depa 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-01/u-s-says-putin-s-plans-for-new-gas-links-are-politically-driven
https://www.wsj.com/articles/islamic-state-steps-up-oil-and-gas-sales-to-assad-regime-1484835563
https://www.wsj.com/articles/islamic-state-steps-up-oil-and-gas-sales-to-assad-regime-1484835563
https://foreignpolicy.com/2016/10/26/blowing-up-the-islamic-states-oil-company-isis-abu-sayyaf/
https://foreignpolicy.com/2016/10/26/blowing-up-the-islamic-states-oil-company-isis-abu-sayyaf/
https://web.archive.org/web/20171201030401/https:/2009-2017.state.gov/r/pa/ei/biog/230679.htm
https://web.archive.org/web/20171201030401/https:/2009-2017.state.gov/r/pa/ei/biog/230679.htm
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يساعد يف توف� حافز لتجديد العالقة "أشار بنيام� نتانياهو إىل عمل هوكشتاين عىل أنه  

Fا".ب� إرسائيل وتركي

8 

مليون دوالر ب�  500التفاقية الغاز الطبيعي بقيمة  يف متهيد الطريق، ساعد 2014يف عام  

ة، وكان برفقة الرئيس اإلرسائييل السابق شمعون مر  14حيث زار األردن  واألردن الكيان

 F9.لصفقة تصدير الغاز وسيطا رئيسياكان س، و ر ب

 يعمل كوسيط لحل النزاع البحري ب� لبنان والكيان املؤقت لصالح الكيان. 

Fيشرتك يف عملية التحض� للتطبيع العلني ب� السعودية والكيان املؤقت. 

10 

، رصح ثالثة مسؤول� أمريكي� حالي� وسابق�، إن اثن� من كبار 2022 ايار 26يف  

مستشاري الرئيس بايدن يقومان بزيارة رسية إىل السعودية إلجراء محادثات حول ترتيب 

ومرص، واتفاق لزيادة إنتاج النفط والعالقات الثنائية  والكيان املؤقتمحتمل ب� السعودية 

 وصل واحد من هؤالء املستشارين، حيث هوكشتاينيبدو ان  11ب� واشنطن والرياض.

 عاموسمنسق البيت األبيض للرشق األوسط برت مگرك ومبعوث الطاقة بوزارة الخارجية 

لعقد اجت�عات مع كبار املسؤول� السعودي�.  ايار 24هوكشتاين إىل السعودية الثالثاء 

م وزارة الخارجية األمريكية "ليس وامتنع البيت األبيض عن التعليق. وقال متحدث باس

 12هناك رحلة رسمية يُعلن عنها يف هذا الوقت".

 واملفاوضات لرتسيم الحدود: هوكشتاين •

يتضمن االقرتاح  .يعمل هوكشتاين عىل تقديم حلول ومقرتحات تصّب باملصالح االرسائيلية 

، لكن مع انحناءات وتعرّجات تجعل حقل قانا ُمحرراً 23منح لبنان الخط األخ� لهوكشتاين 

من أي استحواذ إرسائييل، يف مقاِبل تخّيل لبنان عن الجزء الواقع إىل الغرب من الحقل، إذ 

، وما دون الخط املذكور ح� »خط هوف«ينحرف الخط نزوالً بشكل متدرج حتى يبلغ 

كيلومرتاً مربعاً التي  860قد نال ما دون مساحة الـ  يبلغ خط نهايته، وبذلك يكون لبنان

يتيح لإلرسائييل «. ويؤكد متخصصون أن التعّرج الذي يقرتحه هوكشت� 23يتضّمنها الخط 

اإلرسائييل، يتيح  72البلوك «فموقع ». أن يدخل إىل عمق مناطقنا ليشاركنا يف الحقول

                                                   
8   Jordan sign $500 million natural gas deal-Israel 08-09-2018 
 املصدر نفسه 9

 ، موقع املنار، عيل عالء الدين.بايدن اىل السعودية وابراهام من الرس اىل العلن 10
 2022مايو  25العريب الجديد،  ،مستشاران لبايدن يقومان بزيارة "رسية" للسعودية: النفط والتطبيع 11
 املصدر نفسه 12

http://www.timesofisrael.com/israel-jordan-sign-500-million-natural-gas-deal/
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%22%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9%22-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9
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يده إىل حقل قانا املجاور، وهذا يؤّسس لالحتالل يف حال دخوله بغرض االستكشاف، أن �ّد 

 ».لعقدة أسوأ من معضلة الغجر وليست أقل تعقيداً من قضية مزارع شبعا

جزء منه تحت سيطرة الكيان حقل قانا إىل لبنان بشكل كامل، وإ�ا يرتك اقرتاحته نح مت ال 

 املؤقت.

 .23كيلومرتاً مربعاً التي يتضّمنها الخط  860يعطي لبنان أقل من الـ  

الخط الذي يقرتحه مرسوم بطريقة غ� تقنية. إذ ال يأخذ بقاعدة االنطالق من رأس الناقورة،  

ويرتكز عىل خط متعّرج غ� صالح لالستخدام وغ� معتمد سابقاً، ما يفقده قوته 

 F13.القانونية

                                                   
 2022اذار  15، جريدة األخبار، عبد الله قمح، اقرتاح هوكشت�: لبنان يرفض أم يتحّفظ؟ 13

https://al-akhbar.com/Politics/332847
https://al-akhbar.com/Politics/332847

