
 

  



 

 

 

 

 

 

 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



 

 منى يعقوبيان: 

 التخطيط لعزل املقاومة يف الداخل اللبنا�

 

 تحليالت قراءة يف 

نطقة الرشق األوسط  م مستشار أول لنائب رئيس  منى يعقوبيان 

ملعرفة كيفية تعامل إحدى غرف  يف املعهد األم�يك للسالم،  وأفريقيا

اللبنانية يف ، لتشكيل البيئة ةالتفك� يف مرشوع الهيمنة األمريكي

 .مواجهة حالة املقاومة

 

 مركز االتحاد لألبحاث والتطوير  – مريم أخرض

كز عملها عىل االنتفاضات  رت ي  مركز فكر أمن.وهو    ،الرشق األوسطيف  ستيمسون  مستشارة أوىل لربنامج    منى يعقوبيان 

  "،مديرة "مسارات إىل التقدم: السالم واالزدهار والتغي� يف الرشق األوسطوهي    سوريا.   يف بشكل خاص  و العربية،  

الديناميكيات التي تحرك الثورات العربية وتبحث   الستكشافوهي مبادرة مشرتكة مع مؤسسة جورج يس مارشال  

أن املنطقة يف طريق السالم واالزدهار. ك� تشارك يعقوبيان يف    -حسب زعمهم-  عن حلول سياسية مبتكرة تضمن

 إدارة مجموعة العمل اللبنانية التابعة ملعهد ستيمسون األمرييك للسالم.

بعد أن عملت سابًقا كمستشارة خاصة ومسؤولة برامج أوىل حول   ،2011نضمت يعقوبيان إىل مركز ستيمسون عام  ا

ركز عملها عىل لبنان وسوريا باإلضافة إىل القضايا األوسع  تهد الواليات املتحدة للسالم، حيث  الرشق األوسط يف مع

، شغلت منصب املدير التنفيذي ملجموعة دراسة سوريا  2019يف عام و  املتعلقة بإرساء الد�قراطية يف العامل العريب.

  تفويض معهد السالم األم�يك لتسهيلها. من قبل الكونغرس، والتي تم

إىل عام    1998من عام    الخارجيةيعقوبيان كمحلل لش�ل إفريقيا يف مكتب االستخبارات والبحوث بوزارة    تعمل

إىل    1985كانت باحثة يف برنامج فولربايت يف سوريا حيث درست اللغة العربية يف جامعة دمشق من عام    . 1990

) وهي حاليًا عضو يف  CFRالعالقات الخارجية (. وقد حصلت عىل زمالة يف الشؤون الدولية مع مجلس  1986عام  

مجلس العالقات الخارجية. حصلت عىل درجة املاجست� يف اإلدارة العامة من كلية كينيدي لإلدارة الحكومية بجامعة  

 هارفارد وبكالوريوس من جامعة ديوك. 

https://www.linkedin.com/in/monayacoubian/details/experience/
https://www.stimson.org/program/mena/


للجهات األم�كية    التي تقدمها  لتطورات السياسية واالقتصاديةلتضم هذه الورقة قراءة يف تحليالت منى يعقوبيان  

بحثية تنوعت ب�    أوراق  7، انطالقًا من رصد ومراجعة  املعنية، في� يخص الحصار عىل لبنان إلضعاف حزب الله

- 2019وجلسات است�ع يف الكونغرس، تضمنت ترصيحات وآراء تحليلية خالل فرتة زمنية ب� (  مقابلةو   ودراسة  مقال

واللجنة الفرعية للشؤون الخارجية يف مجلس النواب  نرشت يف وسائل االعالم ومراكز الفكر واألبحاث  قد )، و 2021

القراءة تعكس كيفيّة تقييم   السياسةل يعقوبيان  األم�يك. هذه  التي تواجه  لبنان والتحديات    ألزمة االقتصادية يف 

عىل املصالح األمريكية والحلفاء يف غرب  ن تبعات  حزب الله يف الداخل اللبنا�، وما لها م  نفوذ  األمريكية، مقابل

 آسيا. 

التابعة للجنة الشؤون    "فريقيا واإلرهاب الدويلأاللجنة الفرعية للرشق األوسط وش�ل  "شهادة فيلت�ن أمام  بعد  

  ،اا وشعبيً سياسيً )،  2019( عىل التطورات اللبنانية االخ�ة  فيه  ركزت  عرًضا  قدمت يعقوبيان  ،  الخارجية بالكونغرس

أمام الكونغرس  )  (كب�ة املستشارين  مداخلتهاجاءت    .مع الحراك الشعبي والضغوط عىل لبنانكيفية تعاطي أم�كا  و 

بدل   دعم الدولة اللبنانيةتحقيق مطالب املحتج� من خالل  ، إذ طالبت برضورة منحى تحرييض هايف جوانب املةح

 التدخل لدعم االحتجاجات بشكل مبارش، حتى ال يسعى حزب الله إىل زيادة نفوذه يف ظل االنهيار املايل. 

أنصار    زعمت أن  التخويف"يعقوبيان  تكتيكات  أكرث جرأة يف  "أصبحوا  وأمل  الله  منوط و ،  حزب  السيايس  بقاءهم 

ساحة الشهداء يف    الذي اقتحموا  وأنصار املجموعت� ظاهرين  اشتباكات عنيفة ب� املت  جرت . حيث  بالوضع الراهن

هم النارية. فهي تعترب أننا (بلسانها) نقف أمام خطرين يتسابقان مع بعضه�  تعىل دراجا  ،2019ترشين الثا�   24

تحول حركة االحتجاجات  إنها تتخوف من    وضع غ� مسبوق.  ، وهو خطر االنهيار املايل وخطر االنهيار األمنيالبعض،  

هذه املناوشات ستتحول إل اضطرابات    ألن املنددة بالوضع االقتصادي، إىل ساحات للعنف واالشتباك ب� األفرقاء،  

مثل  املسلحة  واسعة االنتشار. وهذا يعد كابوًسا أمنيًا ألن مثل هذه األرضيات الساخنة تعترب بؤرة للحركات املتطرفة  

 ..   حسب رأيها)( وغ�هاوحزب الله داعش  

زيادة البلطجة  ب حزب الله وحركة أمل، م� يسمح  من غياب قوات الجيش املسلحة يف معاقل  حذرت منى يعقوبيان  

تفيد بأن   هناك تقارير خاصة أنّها ادعت أن تخويف املتظاهرين يف تلك املناطق. بشكل كب� (حسب قولها)، نتيجة 

 املخابرات العسكرية، يعتقلون ويعذبون املتظاهرين. عنارص من الجيش اللبنا�، وال سي� 

حسب قولها   ،، أي االعتداء عىل املتظاهرين من قبل حزب الله وأملالتكتيكاتالتحول يف  أّن هذا يعقوبيان تعتقد 

حزب الله يرص عىل بعض  ، وأن  زيادة الضغط لتشكيل حكومةيهدف إىل    "أصبحوا أكرث جرأة يف تكتيكات التخويف".

إضافة إىل مالحظتها أنّه   السياسية يف الحكومة، بدالً من حكومة تكنوقراط بحتة ك� يطالب املتظاهرون.  العنارص



  مع اندالع املظاهرات   متزامنهذا التحول  يكون  أن    عىل الرغم من عدم وجود صلة مبارشة،أنه    لالهت�مأمر مث�  

الغازال  أسعار  إيرانيف جميع    رتفاع  و أنحاء  أن    التي،  لبثت  األعىل  ما  املرشد  احتجاجات ضد  إىل  تطورت برسعة 

 . ، حسب قولهاوالحكومة الثورية. ك� أصبحت االحتجاجات يف العراق خطرة وعنيفة بشكل متزايد 

 ما هي انعكاسات األزمة الحالية عىل الواليات املتحدة؟ 

الحفاظ عىل األمن  فمصلحة األمن القومي للواليات املتحدة.    نمالدولة الفاشلة يف لبنان ليست  ترى يعقوبيان أّن  

فشل إىل عدة تطورات مزعزعة لالستقرار من شأنها أن تعرض مصالح  هذا ال يؤدي  إذ  واالستقرار يف لبنان أولوية.  

   اإلقليمي� للخطر.  الحلفاء الواليات املتحدة ومصالح 

عاًما   15الحرب األهلية التي استمرت   نعش ذاكرةبرسعة إىل رصاع أهيل ي، �كن لالضطرابات اللبنانية أن تنزلق أوالً 

داعش  مثل   يف البالد. ومع ذلك، قد يؤدي هذا الرصاع إىل فراغات أمنية �كن أن تستغلها جهات فاعلة أكرث خطورة

الشيع امليليشيا  قوة،  يزداد  الذي  الله  إىل حزب  باإلضافة  األخرى،  السنية  الجهادية  قولها)  يةوالج�عات    (حسب 

 املدعومة من إيران والتي ستكون األكرث استعداًدا لالستفادة من هذه الظروف.

وهو  ،)فرد يف العاملللعدد من الالجئ� (أكرب من الالجئ� ثانيًا، يلعب لبنان دوًرا حاسً�، باعتباره مضيًفا ألكرب عدد 

الغربية يف تقد الدول  ترغب  يقدم خدمة دولية مهمة ال  أن    .�هابذلك  يعقوبيان  الالجئ� هم من تذكر  معظم 

لبنان منفعة عامة دولية مهمة،  ن  ؤمّ ي  ستضافةال ا  هذه  من خالل و ،  اور يف سورياجامل   السوري� الذين فروا من الرصاع

إىل تدفق   قد يؤدي  االنهيار الكامل يف لبنانوبالتايل فهي ترى أن . تهمستضافالعديد من الدول الغربية ارفض ل نظرًا

العديد من اللبناني�    إذ يتطلعبل رمبا من اللبناني� الفقراء أيًضا.    السوري�، الالجئ� الجدد إىل أوروبا، ليس فقط من  

إىل الهجرة، "هجرة األدمغة" التي ستقلل من احت�الت التعايف وتزيد من تآكل  املحدودة واملعدمة ذوي اإلمكانيات 

فإن الحفاظ عىل االستقرار النسبي للبنان هو حصن مهم ضد االضطرابات . وعليه  األوجه يف لبنانتعدد  املالتنوع  

، واألردن والخليج وتركيا  "الكيان املؤقت"من سوريا عرب العراق مع تداعيات سلبية عىل    ةاملمتد،  اإلقليمية األوسع

 ك� ترى يعقوبيان. 

أن احت�الت قيام    ، خاصةالنهيار الوشيك يف لبنانللواليات املتحدة  من تجاهل اتحذر يعقوبيان  بالنظر إىل املخاطر،  

مجموعة "أصدقاء    قيادةالواليات املتحدة    إذ يتوّجب عىل.  الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصالحات كب�ة ال تزال قامتة

بلبنان"، املؤلفة من فرنسا وبريطانيا وأملانيا والخليج،   الللقيام  اللبنانية نحو  جهد دبلومايس مكثف لدفع  حكومة 

عىل مساعدتها األمنية للجيش اللبنا�،  إضافة إىل الحفاظ  وصندوق النقد الدويل يف نهاية املطاف.    ،اإلصالح  سارم

 الذي يظل الركيزة األساسية لألمن يف البالد وثقًال موازنًا مهً� لحزب الله. 



إذ ال بد من وضع    ،تحدة أن تتجاهل االنهيار يف لبنانال �كن للواليات املأنّه  تؤكد يعقوبيان  بالنظر إىل املخاطر  

أن  وال بد من  االنهيار الكامل للبنان مضمونًا.  عندما يكون  ،  "خطة ب" يف غياب صفقة مع صندوق النقد الدويل

 تسرتشد واشنطن مببدأين أساسي�: 

كفرصة لزيادة الضغط عىل حزب    ، استغالل انهيار لبنانفكرة  ينبغي لواشنطن أن تقاوم    "، ترضرضر وال  ت ت"ال     .أوالً

مكن أن يكون لها آثار غ� مبارشة عىل االقتصاد اللبنا� املتدهور. بقدر ما  امل  ، ألنّه منعرب عقوبات موسعة  الله

 الله.  يجب أن تكون العقوبات املفروضة عىل حزب الله موجهة بشكل ضيق إىل عنارص حزب 

يجب زيادة املساعدة اإلنسانية  حيث    ا.وضع اللبناني� يف املرتبة األوىل عىل الرغم من حكومتهم املفلسة أخالقيً   .ثانيًا

األمريكية للبنان، وخاصة املساعدات الغذائية، ملعالجة اإلفقار املتزايد للشعب اللبنا�. تدار هذه املساعدة إىل حد  

اللبناني� املستضعف� من املعاناة  كب� من خالل وكاالت األمم   املتحدة، و�كن أن تلعب دوًرا رئيسيًا يف ح�ية 

 الج�عية. 

الذي تّدعي    دبلومايس لدفع الحكومة اللبنانية نحو املسارالجهد  يبدو أن يعقوبيان توجه دعوة مبطنة لتكثيف ال 

حزمة  يف نهاية املطاف إىل    يصل بلبنانالذي  األمر    فقط.   يخدم املصالح األمريكية يف املنطقةإالّ أنّه    ،يإصالحأنّه  

إمكانية تقويض سالح ومجتمع حزب الله، الرتسانة األساس ملحور املقاومة يف غرب  ، وبالتايل  صندوق النقد الدويل

  آسيا.

التحّديات التي تواجه  من أهم  الشلل السيايس واألزمة االقتصادية يف لبنان،  هذا    إنبعد كل ما تقدم �كننا القول  

، ألنه يعزز من نفوذ خصوم الواليات املتحدة من  من استمرار التدهور يف لبنان  ةخشية. بل هناك  السياسة األم�كي

،  ضعاف حزب الله باتت تنعكس عىل الواليات املتحدةوسوريا. مبعنى آخر هذه الضائقة املفتعلة إل   إيرانضمنهم  

ل الساحات، حتى باتت تتصدى بجلدها نيابًة عن الدولة. أّما السبب اآلخر واملهم  مقابل تنامي قدرات املقاومة يف ك

يف الوقت الراهن. وبالتايل   موجة جديدة من الالجئ�استيعاب    غربال �كن لل  للتخفيف من كاهل هذه األزمة، أنّه

 انقلب السحر عىل الساحر. 

تطور االحتجاجات وسط األزمة االقتصادية يف البالد وما  تبحث يف كيفية  التي  منى يعقوبيان  وعليه نرى جليًا بأّن  

تقر بأن الضغط املتزايد عىل لبنان ال يصب إالّ يف مصلحة حزب الله، وكل   ، يعنيه كل ذلك بالنسبة للواليات املتحدة

   والطرق التي كرست لقلب الطاولة عليه باءت بالفشل، بل عززت مكانته خاصة لدى املجتمع الشيعي.الوسائل 

 



إمّ وأخ�ًا،    الحقائق ضمن تواطؤ مفضوح  تبدو منى يعقوبيان  الحقائق  ا سطحية أو أنها تحاول تجميل  يف عرض 

سياسات لخنق االقتصادات يف الدول   جدت لوضعوُ يعد خافيًا أنها  مل جهات مجموعة العلمية، فهي التي تعمل مع 

ملظاهرات يف لبنان بالتظاهرات يف إيران  لرتبط تزامن االتي عملت بها إلبقائها مرتهنة للواليات املتحدة، ثم تعود  

الداعمة   هي  املتحدة  الواليات  أن  تعرتف  أنها  خاصة  وتضليله  العام  الرأي  الستغباء  مقاربة  ضمن  والعراق 

 لالحتجاجات.

بأن واشنطن تعمل عىل انهيار لبنان لزيادة الضغط عىل حزب الله عرب العقوبات املوسعة، وهي    يعقوبيان   تعرتف

قاذ لبنان فإن خطتها هي اإلنقاذ عرب املساعدات الغذائية عرب وكاالت األمم املتحدة، فهل هذه بالفعل  إذ تقرتح إن

 خطة إنقاذ، أم أنها فقط حفاظ عىل حالة ستاتيكو للحفاظ عىل األمن القومي األم�يك ك� حرصت عىل أن تش�؟ 
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 . حزب الله وحركة أمل يتحوالن إىل العنف بين� تزعزع االحتجاجات النظام الطائفي يف لبنان: 2019/ 1/12

 . االحتجاجات اللبنانية تأخذ منعطفا مقلقا خالل األزمة املالية الرهيبة: 2020/ 2/ 29

 . لكن مل يفت األوان بعد - قد يؤدي تفكك لبنان إىل قلب املنطقة واملصالح األمريكية : 2020/ 7/ 27

 . الطبقة الفاسدة يف لبنان عىل استعداد لرتك البالد تحرتق بدالً من تنفيذ إصالحات حقيقية: 2020/ 7/ 28

 .منى يعقوبيان تتحدث عن االنهيار الخط� يف لبنان: 2021/ 6/ 24

 . كواليس جلسة أم�كيّة عن لبنان: 2021/ 7/ 31

 

https://www.congress.gov/116/meeting/house/110254/witnesses/HHRG-116-FA13-Wstate-YacoubianM-20191119.pdf
https://thearabweekly.com/hezbollah-amal-turn-violence-ongoing-protests-shake-lebanons-sectarian-system
https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/lebanons-protests-take-troubling-turn-during-dire-financial-crisis
https://thehill.com/opinion/international/508700-lebanons-unraveling-could-upend-the-region-and-us-interests-but-its/
http://aaffaq.com/news/12664/%D8%B0%D8%A7%20%D9%87%D9%8A%D9%84:%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%82%20%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D9%85%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
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