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 جيفري فيلت�ن

 بنا�ليف الداخل ال التخطيط لعزل املقاومة

ملعرفة كيفية تعامل ، لشؤون غرب آسياالسابق مساعد وزير الخارجية األمرييك جيفري فيلت�ن تحليالت قراءة يف 
 .لتشكيل البيئة اللبنانية يف مواجهة حالة املقاومة، ة� يف مرشوع الهيمنة األمريكيإحدى غرف التفك

 
)، خب�اً وضليعاً يف الشؤون اللبنانية. صاحب حنكة 2008-2004يَُعّد جيفري فيلت�ن، الذي كان سف�اً يف ب�وت (

حظي بقبول واسع من ودهاء سيايس، نظرًا ملعاينته واقع بالد غرب آسيا عن قرب واتقانه اللغة العربية. 

لت�ن يف تنمية االسرتاتيجية يلقد ساهم ف .ا الحساسةيالقضابملام اإل  واملحلل� يف واشنطن، لتميّزه ب�السياسي

  .للبحوث والدراسات ز األمرييكغا ملعهد بروكينوفقً ، الدولية األمريكية يف فرتة ما بعد الحرب الباردة

 15ومراجعة  حول كيفية احتواء حزب الله، انطالقًا من رصد جيفري فيلت�ن تحليالت تضم هذه الورقة قراءة يف

خالل فرتة  ترصيحات وآراء تحليلية تضمنت، وجلسات است�ع يف الكونغرس ةمقال ودراسورقة بحثية تنوعت ب� 

لجنة الشؤون الخارجية يف مجلس و  ومراكز الفكر واألبحاث يف وسائل االعالمونرشت ، )2021-2019( ب�زمنية 

سياسة حزب الله يف الداخل اللبنا�، وما لها من تبعات  فيلت�نهذه القراءة تعكس كيفيّة تقييم . النواب األم�يك

 .رشوع الهيمنةمل يف رسم مسار الرصاع االسرتاتيجي وأم�كا املؤقتعىل املنطقة والكيان 

 .اللبنا�التدخل األمرييك املبارش يف الشأن  بعدم فيلت�ندعو إليها يالتي السياسات واملحاذير إىل  هذه القراءةتش� 

رأى أنه تضييق الحصار عىل لبنان وحزب الله خاصة، إذ إىل عدم فيلت�ن يدعو  2019 بعد احتجاجات والالفت أنّ 

. 2006بعد حرب متوز  تعاظمت قدراته محليًّا وإقليميًّاما بعد مواجهة عسكرية مبارشة غ�ر خوض قد يؤدي إىل

يث �كن عندها ح حزب الله داخليًا�كن أن يضعف  أمريكا،من بدعم  الجيش اللبنا� ةتعاظم قو  يرى فيلت�ن أن

ويرى أن جرّه إىل االقتتال الداخيل أو االنقالب الشعبي عليه. من ثّم و  ال حاجة لسالح املقاومة بعد اآلن، التذرع بأن

 الحزب. يقّويثبوت التورط األمرييك املبارش بالشأن اللبنا� الداخيل 

 "فتًكا األكرثو  1979الثورة اإليرانية عام  �وذج صّدرتهأنجح "حزب الله اعتبار هي فعّنها  أهم املخاوف التي عرب أما

 الكيان املؤقت، ألنها متعددة الجبهات ب� وأصعبمختلفة  املعركة ، ما يعني أنخاصة بعد تعاظم قدراته وموارده

"دولة  بـالله  قوة حزبإذ عّرب عن  .ه فقطبأكمله وليس حزب اللقاومة حور املممقابل  ،وحلفاء أمريكا يف غرب آسيا

 املقاومة إىل املواجهة العسكرية املبارشة بعيدة عن جرّ  بدائل وحلول تقديم ما يفرض عىل أمريكا ،داخل ال دولة"

 .2006ك� حصل يف متوز مع الكيان املؤقت 

 :عن للحديثالورقة  متقسّ 

 ؟ما هو التايل للبنانعىل ضوء االحتجاجات، 

 من الحرب، إّما التزام سياسات أمريكا أو االنهيار.البديل 

 ء حزب الله، عملية طويلة األمد.ااحتو 
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 عىل ضوء االحتجاجات، ما هو التايل للبنان؟

 
وكالء إيران وسوريا يف لبنان، بعد  أبدا"إذ  بيّنت ما مل يكن يف الحسبان، يف لبنان 2019 احتجاجاتيرى فيلت�ن أن 

وعدم االنصياع لدعوات  شارعشيعة إىل الال من مع نزول متظاهرين ، خاصةسنوات من التضامن، إشارات تباعد أّولية

 حيث اضطر). 1/11/2019( " بحسب تعب�همن الساحات األم� العام لحزب الله السيد حسن نرص الله بالتفرّق

تفرقتهم وح�ية الجيش ب ليقومإىل إرسال "بلطجية" للتعدي عىل املتظاهرين،  زعمه، حزب الله ومنارصيه، حسب

هذا  .مقابل انتقاد علني غ� مسبوق لحزب الله الدعم الشعبي للجيش اللبنا� ساحات االحتجاج، األمر الذي زاد

يت األبيض، يف قرار أىت توقيته لكن عوضاً عن تعزيزه، قام الب، ت�ىش إىل حّد كب� مع املصالح األمريكيةاملسار ي

دوالر للمؤّسسات التي  يونمل 105، بتعليق مساعدات أمنية بقيمة بحسب فيلت�ن بشكل غ� مناسب عىل اإلطالق

 .(الجيش اللبنا�) تحّدت مطالب حزب الله بإنهاء التظاهرات

كانت مبثابة والتي ، بتعليق املساعدات األمنية للجيش اللبنا� الخطوة التي اتخذتها إدارة ترامب منفيلت�ن يحذر 

الواليات املتحدة توحي بانعدام الثقة برسالة إىل اللبناني�  والتي كانت مبثابة .لدمشق وطهران عىل حّد سواءهدية 

بفضل  جيدةّن الجيش اللبنا� بات يتحّىل بقدرات أ ا الحّجة القائلة . وتقّوض الخطوة أيضً للشعب اللبنا� كرشيك

 ،ح�ية حقيقية للبنان بدل من صواريخ حزب الله التي تشكل خطر عىل لبنان أم�تو  الدعم األمرييك بشكل أسايس،

" تقليله الدائم من قدر الجيش"غطرسة حزب الله و يحد منقدرات الجيش بفضل الواليات املتحدة،  يتنامألن 

تجنب  البد منيف لبنان ال تتعلق بالواليات املتحدة، و  2019ترشين  أن احتجاجاتيؤكد فيلت�ن ن ثم م. بحد زعمه

لكن نتائج االحتجاجات قد تؤثر عىل املصالح األمريكية  ،املتحدةالواليات عىل  أي يشء من شأنه أن يغ� الرتكيز

 إيجابًا أو سلًبا. 

تهدد املصالح األمريكية يف املنطقة التي يعد بؤرة أمامية خط�ة إليران  إذ، الشأن اللبنا� محورييعرتف فيلت�ن بأن 

املهددة للكيان املتقدمة  القدراتمنظمة حزب الله اإلرهابية بوهو من خالل تصديرها األكرث نجاًحا ، وخارجها

كمكان ملواصلة توسعها  ،إىل لبنان املرتسخة يف سوريا روسيامن نظرة  يتخوففهو  لذا  املؤقت وحلفاء أمريكا.

فإذا . ، كون بشار األسد يعتمد بشكل كب� عىل روسيا وحزب الله وايرانالعدوا� لدورها اإلقليمي واملتوسطي

روسيا يف رشق  لصالح قلب املوازينموانئ لبنان الثالثة واحتياطيات النفط والغاز البحرية، ست استغلت روسيا

اليونيفيل من مواطن صيني  400وجود أكرث من  إضافة إىل .اليات املتحدةالو  عىل حسابوجنوب البحر املتوسط 

 خاصة إذا طرحت، مكانات يف موانئ لبنان وموقعهللنظر باإل الص� أيًضا  يشجع قداألمر الذي يف جنوب لبنان، 

 يدعو لذا والالسلكية.شبكات االتصاالت السلكية كعامل إغراء مهم للبنا� الذي يعا� من  الصينية 5Gتكنولوجيا 

باختصار، ألنّه و  .وملئ الفراغأم�كا،  الس�ح إليران أو سوريا أو الص� أو روسيا باستغالل غياب عدم إىل فيلت�ن

 .محبط ومعقدهو بقدر ما ، لبنان مكان للمنافسة االسرتاتيجية العاملية

سيكون من الصعب ألنّه ، املُطالب بها يف الساحات فوريةالتغي�ات القد ال ينتج عن االحتجاجات يقر فيلت�ن بأنّه 

حتى لو مل تتحقق جميع املكاسب املحتملة عىل ، البناءة قد بدأتلكن العملية ، طرد األشباح الطائفية يف لبنان

ولكن �كنها  تقرر،للواليات املتحدة أن �كن ويرى أنه ال  �ثل نقطة تحول بالنسبة للبنان. 2019الفور، فإن عام 

لتحديد كيفية امليض قدًما لدى اللبنا� الساعي حدث فرقًا ة من خالل االهت�م غ� املبارش، والذي يُ التأث� عىل النتيج

من غ� الحكمة التدخل بشكل مبارش يف  اتباع هذه الحيلة، ألنّهيف لذا يرى رضورة  خارج االحتجاجات املحلية.

(أو سوريا أو إيران أو روسيا) االستشهاد األم� العام لحزب الله عىل فهذا األمر يسهل القرارات السياسية اللبنانية، 

 تشويه سمعة املحتج� ومطالبهم. ةمحاولقة وموجهة من الواليات املتحدة، وبالتايل بأمثلة موث
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، يف  االحتجاجاتالتي شاركت يف�كننا القول بأّن فيلت�ن مراهن عىل تراجع سمعة حزب الله يف األوساط الشعبية 

الوقت الذي تتعزز فيه شعبية الجيش اللبنا�، ويراهن أيًضا عىل وعي الشعب اللبنا� لآلثار املرتتبة عىل املسار الذي 

املحاوالت املستمرة للتشكيك يف مصداقية الواليات بنظره قوض تة لإلفراج عن املساعدة العسكرية يختاره. فالدعو 

عىل قرارات من اللبناني� أنفسهم، مبا يف ذلك برأيه حشد الدعم املايل واالقتصادي يعتمد  املتحدة، إال أن الواقع أن

ما يأملونه يف تركيبة الحكومة اللبنانية املقبلة بسياسات ساعية للحصول عىل دعم دويل مقابل التخّيل ونبذ حزب 

ا فهم اآلثار املرتتبة عىل املسار الذي يختاره الله وسالح املقاومة. وهذا بالضبط ما تقصده الواليات املتحدة عند قوله

 الشعب اللبنا�.

 

 البديل من الحرب، إّما التزام سياسات أمريكا أو االنهيار

 

بدأت محاولة مبكرة إليقاظ النشاط السيايس الشيعي ، دخول "حزب الله" إىل الساحة السياسيّةيعترب فيلت�ن أن 

. ثّم التقطت إيران ما 1978زخمه الفريد مع اختفائه خالل زيارة ليبيا عام  فقد، الذي اإلمام موىس الصدر منذ أيام

الشيعة من طبقة دنيا إىل ما يعترب اليوم أقوى قوة سياسية يف لبنان، وأحد القوى املستعّدة لتحّول  ،بدأه الصدر

 ك.لفرض إرادتها عىل البالد عرب القوة العسكرية وغ� ذل

�ثّل الحزب عىل التأكيد أّن  هنرص اللدرة ق"إىل أّن ما يعطي "حزب الله" قوة خاصة يف لبنان هو  لفت فيلت�ن

أيام  ذكرى املارينز الذين قتلوا يف ب�وت. وإحياء "املصالح اللبنانّية، وليس األهداف التي تريدها دمشق وطهران

تطّور الحزب بكيفية  مر الذي يدعوه للتفك�األ يف كّل مرة تاريخ وقوة حزب الله،  له تعكسكانت ، عمله كسف�

أّن "حزب الله" يسعى اليوم إىل وهو يرى  .الحرس الثوري اإليرا� عومة مندالقوة الحالية امل�لك هذه حتّى بات 

مل�رسة "فيتو" عىل أي سياسة حكوميّة  ،وجوده يف الربملان والحكومة إىل جانب، وقوته العسكرية جمع شعبيّته

 .عىل أي قرار له سبة من قبل الناس أو يف الربملانغ� قابل لالخرتاق ضد املحالنفسه يبني جداًرا  . إنّهيُعارضها

من الخدعة املرسحية األنيقة التي أتقنها يعرتف فيلت�ن باالندهاش الكب� لدى الكث� من السياسي� األمريكي�، 

أثبتت التنبؤات مبص�  إذ ،الظروف التي توحي بانهيار وشيككل ا، وسط ا واقتصاديً واقًفا سياسيً سنوات البقاء ب لبنان

يف ظل اقتصاد ال ينمو، بل إن ، ال يقترص عىل تعقيد إدارة الدين الداخيل والخارجي للبنانويضيف بأّن األمر لبنان. 

لة سياستهم الجمهور سئم من السيناريو الطائفي واألعذار التي يستخدمها القادة يف املؤسسة السياسية لدفع عج

لذلك، أصبح النظام السيايس اللبنا� بأكمله تحت رقابة عامة  .أو املصالح املالية عىل حساب الدولة ككل، الضيقة

 .معادية، حتى حزب الله أصبح هدفًا النتقادات واسعة النطاق

، واخترصت مع املصالح األمريكية "لحسن الحظ"تتوافق  يف الشارع أن االحتجاجات وردود الفعل فيلت�ن يدعي

أنه "ال يقهر" و "نظيف"  سهفنلطاملا اعترب  سنوات من الجهود األمريكية الساعية لتشويه سمعة حزب الله، الذي

عىل بقاء الرئيس ميشال  هنرص اللإرصار فيلت�ن أن " يعترب. "مناهض للمؤسسات" مقارنة باألحزاب اللبنانية األخرىو

الفساد التي يريد املحتجون ضمن دائرة حزب الله  ، يضععون يف منصبه ورفضه القرتاح إجراء انتخابات نيابية مبكرة

اللبناني� عىل مواجهة حقيقة أن حزب  عىل مدى سنوات، حاولت الواليات املتحدة حثّ أنّه عرتف وي. "القضاء عليها

رد فعل حزب عىل  نيراهنو  كانوا وبأنهملحرب مع إرسائيل بدالً من توف� الح�ية. الله وصواريخه تخلق خطر ا

 له.مبن فيهم الشيعة، وهو أمر رضوري لتقويض شعبية حزب ال، عىل التظاهرات الحالية لسلويكالله الخطايب وا
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عىل خلفية أزمة  قامئةال قة بالوظائف والخدمات،تعلّ معىل قضايا عاجلة زت حتجاجات ركّاال أن أيًضا فيلت�ن يرى 

فقد تأرجح لبنان منذ  - %150تتجاوز  -لناتج املحيل اإلج�يل يف العامل لمن أعىل نسب الدين  ةكواحدكب�ة، مالية 

ملنع  "الهندسة املالية الذكية"عىل متابعة القدرة النظام املرصيف  فقدوتحّدث عن فرتة طويلة عىل شفا كارثة مالية. 

انخفاض فرص العمل يف دول و مع تشديد قيود التأش�ات ألوروبا والواليات املتحدة، ، بالتزامن الهاويةإىل االنزالق 

االقتصاد اللبنا� املختل قد يؤدي إىل تغي� يف لدخول العمالت األجنبية. لذا يرى أن هذا املنفذ أي ضيق الخليج، 

 .السياسية اتلقيادلوليس املكاسب الشخصية  يةتساهم يف التحسينات االقتصاد ةصالح العامامل ألن، االتجاه

ة، لسياح الخليجي� والرشكات والودائع املاليلاالستث�رات الجديدة وعودة  الكث� منينشأ  فيلت�ن بأنّه قد قديعت

النجاح يف جذب املستثمرين الغربي� ودول مجلس التعاون الخليجي سيظل بعيد املنال دون تغي�ات كب�ة لكن 

وبشكل أكرث وضوًحا، لن يعود  .السوري-املحور اإليرا� يسمىإذا ظل اللبنانيون راض� عن كونهم جزًءا م� 

إىل  لحظةب الله يستطيع أن يجر لبنان يف املستثمرون والسائحون بأعداد كب�ة ومتوقعة مبا يكفي طاملا أن حز 

الخاص إىل اختيار املسار  بحاجة  أنفسهم�اللبنانيلذا يعرتف أّن إىل الرأي العام أو الحكومة.  العودةحرب، دون 

، من خالل تحديد ما إذا كانوا سيستمرون يف قبول الحكم السيئ "االزدهار املحتمل"أو  "الفقر الدائم"ا إىل إمّ  بهم،

�لك قد ال اللبنا�  لشعبا ويرى أن .جانب الفيتو الفّعال عىل القرارات الحكومية التي يّرص عليها حزب الله إىل

فرصة االنتخابية لتجريد الاغتنام  كان بإمكانهعىل تجريد حزب الله من ترسانته ب� عشية وضحاها، لكن القدرة 

 .لتأكيد إرادته سياسيًا ،كمضاعفات للقوةحزب الله من الرشكاء الربملاني� الذين يستخدمهم 

التي تسعى لتحقيقها من خالل سياسة  الوضع الراهن يخدم األهداف األمريكية نإ �كن القول عىل ما تقدم،  بناءً 

أساس األزمة االقتصادية الخانقة واملدروسة من قبل االدارات األمريكية املتعاقبة  وهذا هو الحصار والتضييق.

والواقع أته عىل الرغم  .للحكومات الفاسدة يف لبنان، والتي متثّل أداة للضغط عىل حزب الله بهدف جرّه إىل االقتتال

ألمنية التي �كن أن تطرأ يف ظل من تهديد األم� العام لحزب الله بوقوع حرب، وعىل الرغم من كل األوضاع ا

 منذ سنوات.سجلت أعىل نسب  2022النظام اللبنا� املأزوم سياسًيا، إال أن حركة السياح يف صيف 

 

 

 ء حزب الله، عملية طويلة األمدااحتو 

 

 ه�املواجهة بينألن واجهة حزب الله تأيت بنتائج عكسية. إىل مدعوات واشنطن لدفع الجيش اللبنا�  يرى فيلت�ن أن

إن عدم و هذا الرصاع ستصب يف مصلحة إيران واملتطرف� السنة.  الناجمة عنوالفوىض  ،إىل حرب أهلية قد تؤدي

، ألن بالقوة ال يكفي ملنع اندالع رصاع داخيل يف لبناناملقاومة الضغط عىل القوات املسلحة اللبنانية لنزع سالح 

 ما فعله يف املايض. م، وهذاقاو سياء الوجه، وإال م فيه إىل مخرج يحفظ سيحتاج حزب الله

أن االنتخابات املبكرة ستجرد حزب الله من خاصة برؤيته الزاعمة  ،نظرة متفائلة للغاية تجاه الوضع فيلت�ن لدى

النتائج لن تختلف  إذا أجريت االنتخابات اليومنّه أل  ،تأث�ًا مضاعًفا ستعطي حزب اللهإالّ أنها  .الرشكاء السياسي�

أي . لسبب بسيط هو أن املتظاهرين ليس لديهم هيكل أو نضج كاٍف لتقديم بدائل قابلة للتطبيق ،اختالفًا جوهريًا

 إن احتواء حزب الله عملية طويلة األمد.لذا فإىل "إعادة تأكيد" رشعية حزب الله. ستؤدي االنتخابات املبكرة  أن

سيقلل نفور املقاومة  ، ألنّهمخرج مناسب الحزبيجب أن يُعرض عىل ه يرى فيلت�ن أنّ ومن أجل احتواء حزب الله، 

 وبالرغم من تراجع"إىل أنّه أشار لقد إىل العنف.  جرارو�نع لبنان من االن، من التغ�ات العضوية التي تشهدها البالد
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ليس هناك ف ."كب� جمهورفمن املهم أن نالحظ أنه ال يزال لديه ، "الله نرص"السيطرة عىل الشيعة باملجمل من قبل 

 30ألكرث من و أن حزب الله ، خاصة عن حزب الله إذا أجريت انتخابات مبكرةيف لبنان ما يضمن أن يتخىل الشيعة 

بل توسعت إىل كل لبنان عندما ازدادت األزمة  يقدم خدمات للسكان الشيعة مل توفرها الدولة اللبنانية، عاًما كان

مثل هذه املواجهة لن  ،املقاومة وح�كن أن تعيد إحياء ر الكيان املؤقت املواجهة مع  ثم يضيف أن (املازوت مثًال).

يخوض  للدرجة التيحزب الله أن نُيأس  لذلك ال ينبغي، بالتأكيد يف مصلحة لبنان أو مصلحة الواليات املتحدة صبت

. 2006حرب تل أبيب عىل لبنان عام ، الذي أدى إىل 2005سيناريو عام ، وإعادة فيها حرباً تؤدي إىل تدم� البالد

 أقوى منذ ذلك الح�. املقاومة لقد أصبحت

. يجب جًدا، وعليها أن تفكر باملدى الطويلالواليات املتحدة أن تكون واقعية عىل أن يؤكد فيلت�ن يف هذا الصدد 

فية وتوفر الخدمات أن يكون هدف واشنطن دعم رغبة اللبناني� يف حكومة نظيفة من التكنوقراط تتمتع بالشفا

اعترب فقد حزب الله بشعبية، ولن تكون خدماته مطلوبة. فيها حظى يهذه البيئة لن ، و األساسية وتجري اإلصالحات

لبدء محادثات  ،تحت رعاية الواليات املتحدة الكيان املؤقتاتفاق إطاري ب� لبنان و إىل مثًال فيلت�ن أن التوصل 

إذا نجحت املحادثات يف حل ف .، ولغايات أمريكاحول ترسيم الحدود البحرية ب� البلدين فرصة جيدة للبلدين

وحل بعض مشاكل الحدود الربية عىل  ،قضية الحدود البحرية ومسألة نقاط الحجز الثالثة عرش عرب الخط األزرق

 لكنّها عىل األقل توّجه دبلوماسية كاملة.عالقات إنشاء مبثابة كون ترغم أنّها لن تكون هذه خطوة إيجابية، ساألقل، 

الطبيعية  املوارداالتفاق اإلطاري للتوصل إىل حل للمناطق الحدودية، ما يسمح للبناني� واإلرسائيلي� باالستفادة من 

 وتجنب سوء التقدير املحتمل يف املنطقة املتنازع عليها.

، يف حل القضايا التي وردت مسبًقا عىل اتفاقية اإلطار عىل كيفية امليض قدًما، بناءً تركز  أمريكا مقتنع أنّ  فيلت�ن

والتي استخدمها  ،والتي حالت دون استخدام املوارد الطبيعية من قبل البلدين، التي كادت أن تؤدي إىل الرصاع

خدمها الواليات املتحدة لدعم العقوبات هي أداة سياسية تستوأّن  كأحد مربراته يف عدة مناسبات. حزب الله

 عتقد أن واشنطن ستقرر العقوبات املستقبلية بناًء عىل اعتقادها بأن العقوبات ستدفع سياسة معينة.ي، إذ سياستها

يعني أن مشكلة الحدود البحرية �كن حلها من خالل اتفاقية اإلطار ترعاها الواليات املتحدة، حتى يتمكن لبنان  ما

عذًرا ومربًرا  لمقاومةلكن هذا ال يحل مشكلة مزارع شبعا، األمر الذي يرتك ل، حتياطيات الغازمن االستفادة من ا

 التي تشكل تهديًدا عىل لبنان. اللحفاظ عىل ترسانته

الكيان  بديلة عن حرب عسكرية عجز كأداة األزمة االقتصادية الحالية إىلفيلت�ن ينظر بعد توليف كل ما تقّدم، 

مل يتمكن االم�كيون من اخفاقها ملعادلة ردع جديدة  أسسالتاريخ الذي وهو ، 2006عن شّنها منذ عام  املؤقت

 ومه� كان من حال، جاء تغ� القوى والرصاع يف مصلحة الحزب. ، حتى اآلن

 

 

 خالصة

، كان الفتًا اللهلتكوين رؤيته حول كيفية احتواء حزب  جيفري فيلت�نقراءة يف فكر  عطًفا عىل كل ما ذكر من

التوظيف السيايس آللية العقوبات غ� املبارشة، بهدف تضييق الحصار عىل الشعب اللبنا� وتصويب البوصلة نحو 

مقابل التأم� عىل مص�  ،فاملرشوع األمرييك الجديد يتلخص باالنسحاب العسكري من املنطقة سالح املقاومة.

بديل يعيل كيان العدو اقتصاديًا في� لو فكرّت الواليات املتحدة تخفيف . أي ايجاد سوق كيان املؤقتومستقبل ال

اقتصاديًا عرب سلسة  الكيان املؤقتباحتضان  غرب آسيامبعنى آخر أن يقوم حلفاء أمريكا يف . الدعم االقتصادي عنه
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تبدأ من التطبيع السيايس لتنتهي بالتطبيع االقتصادي، عىل أن تحصل هذه الدول الحليفة  من االجراءات والرتتيبات،

 والحاضنة الح�ية العسكرية الالزمة عند أي اعتداء خارجي أو انقالب داخيل. 

 رة الحرب، نظرًا لكونها من أهم املؤسسات املساعدة يفاعىل وزارة الخزانة والتي يطلق عليها وز  املرشوع يعتمد

تنطلق من منطق أّن الحروب العسكرية املبارشة باتت باهظة التكلفة، وأم�كا والتي  تنظيم العقوبات االقتصادية.

 وعليه، توفر ظروف مناسبة للتسوية. ، لذا تسعى إىل تحقيق تسوية سياسية أوباتت منهكة من تتابع الحروب

، بعيًدا عن الحضور املكثّف والعقوبات سياسة الردع تحاول إدارة بايدن إعادة تشكيل السياسة الخارجية وفق مسار

 للقوات العسكرية. 
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