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 خالصة 

 
ر إىل جانب املسؤولية األمريكية، وهي مسؤولية تتعلق بأصل يتحمل الكيان املؤقت مسؤولية عن الحصا .1

تشكيل مجاالته اتخاذ قرار محارصة لبنان والتحريض عليه والتنسيق بشأنه تصعيده ووت�ته والتدخل يف 
 ومدياته وعناوينه.

اإللزامية  تتضمن الورقة من الشواهد واألدلة يف القوان� األمريكية والبيانات الرسمية والوثائق التنفيذية .2
والبيانات اإلعالمية الرسمية والتحليالت والدراسات ما يؤكد أن أولوية السياسة األمريكية يف لبنان هي 

 . االحتاللح�ية كيان 
يرد يف الورقة من الشواهد يف الترصيحات الرسمية والسلوكيات األساسية والتحليالت البحثية والصحافية  .3

 جود دور إرسائييل وتدخل مبارش يف اإلجراءات األمريكية يف لبنان. وحركة اللويب الصهيو� ما يؤكد و 
مثة العديد من اإلشكاليات والنقاشات التي تعرتض عىل هذه املقاربة من نواحي سياسية وأمنية وقانونية،  .4

ارة ولكن واقعية الرشاكة األمريكية الصهيونية يف جر�ة الحصار تتيح اإلجابة عىل تلك اإلشكاليات ومتت اإلش
 إليها يف الخامتة. 

للجمعية العامة لألمم املتحدة، الفصل الرابع، املعنون بـ "مسؤولية الدولة عن فعل دولة  2625تبعاً للقرار  .5
املتعلقة باملبادئ التوجيهية والرقابة يف لجنة (القانون الدويل) حول الفعل غ� املرشوع  17أخرى"، املادة 

جيهات لدولة أخرى والتي متارس املراقبة عىل ارتكاب الفعل غ� املرشوع دوليا، فإن "الدولة التي تعطي تو 
دوليًا من قبل هذه األخ�ة تكون مسؤولة دوليًا عن هذا الفعل إذا: (أ) الدولة املذكورة تفعل ذلك وهي 

لك تعلم بالظروف املحيطة بالفعل غ� املرشوع دوليًا، (ب) يكون الفعل غ� مرشوع دوليًا إذا ارتكبته ت
 الدولة.

تقدم السياسات األمريكية يف لبنان صورة التدخل اإليجايب، ولذلك فإن أي مقاربة علنية أمريكية أو  .6
إرسائيلية لهذه السياسات ينبغي أن يتخذ الطابع اإليجايب واملرشوع، وبهذا فإن خفاء التدخل اإلرسائييل يف 

نان، التي ال تستطيع أن تقدم نفسها األزمة اللبنانية، تبع لخفاء وتعتيم حقيقة السياسة األمريكية يف لب
بلباس (دولة الحصار) ملا لذلك من مخاطر عىل نفوذها وتأث�ها وصورتها، نظراً ألن برنامج الحرب 
االقتصادية عىل لبنان يطال كل الرشائح واالتجاهات وهو غ� محصور بالبيئة الحاضنة للمقاومة. كال 

ج للمشكلة اللبنانية الداخلية، ويقدم نفسه كطرف منفصل ع� الطرف� يصف الحالة يف لبنان عىل أنها نات
 يجري يف لبنان مع استثناء ما �كن أن يقدمه من "مساعدة" للشعب أو الجيش اللبنا�. 

التدخل هنا هو عملية تأث� الحقة عىل اإلجراءات األمريكية، ومن الطبيعي أن تبقى عمليات التخطيط  .7
ن النوايا األمريكية اإلجرائية تجاه لبنان غ� معلنة، وهو يخرج إىل الضوء، أي املشرتك خارج الصورة، طاملا أ 

هذا التدخل، أحياناً بفعل الحاجة املاسة إلثارة تنبيه حول املخاطر والفرص ولتلعب االتجاهات واللوبيات 
ا استدراك علني لعبتها الطبيعية، وما يظهر مل يكن يف معرض التعب� عن الدور اإلرسائييل يف الحصار، وإ�

لسياسات جارية خلف الكواليس، وذلك لرضورات تدفع لذلك أو حتى نتيجة رصاعات االتجاهات داخل 
الكيان. مل يحصل استقراء تام للمصادر الصهيونية، لكن البحث شمل مساحة واسعة من األدبيات الصحافية 

 الشأن اللبنا�، التي تخطت التلميح إىل والبحثية، ويظهر هنا استثناء لكتابات أورنا مزراحي، املتخصصة يف
 الترصيح املبارش بالدور الصهيو� يف الحصار عىل لبنان.
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 مقدمة

، وبعد تلك اللحظة، 2005عملت الواليات املتحدة يف لبنان بطرق غ� مبارشة خالل الحضور السوري الذي انتهى عام 

ووفق منظور إقليمي، بدأ التدخل األمرييك املبارش بعد إخراج السوري� وبدء تشكيل قدرة سياسية محلية تحت 

، التي شكلت 2006بشكل كب� بعد حرب متوز عام  آذار بإدارة جفري فيلت�ن املبارشة. تدخل توسع 14عنوان 

دفع ذلك منعطفاً حاس�ً يف قدرة املقاومة عىل مواجهة جيش الكيان املؤقت وردعه وتهديد جبهته الداخلية. 

بالواليات املتحدة إىل االنغ�س يف السياسة اللبنانية والعمل حتى عىل اخرتاق البيئة الشيعية لكبح قدرة املقاومة 

، مستعرضاً مرشوع 2010تقطاب الشباب حسب تعب� فيلت�ن يف شهادته أمام الكونغرس يف حزيران عام عىل اس

حسب قوله، وتم ضخ مئات املالي� من الدوالرات لصالحه. كان ذلك قبل أن  2006املنظ�ت املدنية الذي بدأ عام 

سوريا والعراق واليمن، وقبل أن تتضخم يتحول حزب الله إىل العب إقليمي فعال يف مواجهة الحروب الدولية يف 

قدرته القتالية الربية بشكل كب� نتيجة تلك الحروب، وقبل أن �تلك كميات مضاعفة من الصواريخ، وقبل حيازته 

للسالح الكارس للتوازن املتمثل بالصواريخ الدقيقة. لعبت الواليات املتحدة دور املحامي عن الكيان املؤقت يف 

، بعد العجز الصهيو� عن حسم املعركة العسكرية، وانكشاف عجز قواته الربية عن الخوض يف هذا مواجهة املقاومة

التحدي، وبالتايل فقدانه القدرة عىل خوض حرب ذات نتائج اسرتاتيجية إيجابية، فكانت الواليات املتحدة هي األداة 

�، بهدف تفكيك هذا التهديد واستنزافه والوسيلة لخوض حرب اإلرغام ضد املقاومة يف لبنان من الداخل اللبنا 

وإشغاله باألزمات الداخلية بالحد األد�. قامت الواليات املتحدة بعد حرب متوز بح�ية املصالح األمنية الصهيونية 

اإلسرتاتيجية من خالل درء املخاطر القادمة من الجبهة الش�لية، ومن لبنان تحديداً، من خالل وسائل غ� قتالية، 

، 2006ة كذلك بعوامل إضافية، كانت هي نفسها املحفز للقرار األمرييك بإطالة أمد الحرب خالل متوز مدفوع

واملتمثلة بالدور الذي اعتربت الواليات املتحدة أن حزب الله يقوم به يف العراق ضد جيشها املحتل هناك، ويف نفس 

يجي وأنبوب التغذية اللوجستي عن املقاومة يف السياق واملربرات خيضت الحرب يف سوريا إلغالق املمر االسرتات

، واآلن يجري العمل عىل تأسيس سفارة كربى يف املنطقة مقرها لبنان ما يؤرش عىل استمرارية هذا الدور لبنان

. اذن تعمل الواليات املتحدة يف لبنان لح�ية أمن الكيان املؤقت، الحامي للكيان مستقبالً واستمرار الحاجة إليه

كل التهديد الوجودي القادم إليه من لبنان خطراً عىل الكيان وعىل الهيمنة األمريكية املتبقية عىل منطقة الذي يش

غرب آسيا وسائر بلدان العامل العريب واإلسالمي، نظراً ملا �ثله الكيان املؤقت من نقطة رفد وتكريس واستدامة لتلك 

 الهيمنة. 
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الرئيس األمرييك  لبرتسيم الحدود البحرية ب� لبنان والكيان املؤقت، قاا يتعلق يف وصف ملا آلت إليه األمور مب

  "جو بايدن":

خرتاق تاريخي يف الرشق األوسط يسمح للبنان الذي يعا� من ضائقة مالية باستكشاف "ا

، مع منح إرسائيل املزيد من األمن احتياطات الغاز املحتملة يف البحر األبيض املتوسط

 .ة"املنطقة املضطربواالستقرار يف 

11/10/2022 

 

اإلجراءات التي حصلت خالل مرحلة التفاوض غ�  التي تقف خلفيظهر كالم بايدن بشكل دقيق النوايا األمريكية 

مع اإلشارة املبارشة ب� لبنان والكيان املؤقت، والهادفة إىل تأم� االستقرار األمني واالقتصادي والسيايس للكيان 

 باالستخراج دون وجود ض�نات بعدم العرقلة وامل�طلة.للس�ح للبنان 

 
، تحقيقاً لالستقرار ، بأداة أمريكية، املسؤولية املبارشة للكيان املؤقت يف الحصار املفروض عىل لبنانالبحثيعرض هذا 

حقيق األهداف ، لذا تعمد اإلدارة األمريكية يف سبيل تتتصاعد فيها االضطراباته بايدن يف ظل منطقة إليالذي أشار 

إىل عدد من اإلجراءات التي تضعف لبنان وما �ثله من رأس حربة يف مواجهة العدو اإلرسائييل، وهو ما  ةاإلرسائيلي

 .يظهر بشكل واضح يف الترصيحات والتعب�ات الرسمية األمريكية التي تؤكد االهت�م املطلق بأمن الكيان

 

والقرائن املبارشة وغ� املبارشة التي تثبت أن السياسة األمريكية يف تقدم هذه الورقة مجموعة األدلة والشواهد 

لبنان تقوم عىل أساس تنفيذ الرغبات الصهيونية وح�ية املصالح األمنية للكيان املؤقت، لتخلص ختاماً إىل تحديد 

ن واملتمثلة انطاق ومدى وطبيعة ومجاالت مسؤولية الكيان املؤقت عن السياسات األمريكية الحالية تجاه لبن

باسرتاتيجية الحصار، وذلك بناًء عىل وثائق اسرتاتيجية أمريكية رسمية تؤكد أولوية أمن إرسائيل بالنسبة للسياسة 

األمريكية يف لبنان، وعىل ترصيحات رسمية ملسؤويل الواليات املتحدة والكيان املؤقت، وعىل تحليالت صحافية مقربة 

تقدمها مراكز التفك� يف البلدين لتوجيه السياسة األمريكية يف لبنان لخدمة  من هؤالء املسؤول�، وعىل دراسات

 الكيان املؤقت. 
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 بنية البحث
 

 الدور األمرييك يف لبنان: خدمة أمن الكيان. •

o املفردات القانونية التي تحكم السياسة األمريكية تجاه لبنان. 

o  الكيان املؤقتالتعب�ات األمريكية الرسمية املتعلقة بح�ية. 

o التعب�ات األمريكية املتعلقة بالحصار والقيود عىل لبنان. 

o استخراج الغاز اللبنا� الحصار عىل. 

o  األمريكية بعد الرتسيم: استمرار الحصار. الترصيحات 
 

 الدور الصهيو� يف السياسات األمريكية يف لبنان •

o األمرييك  -التنسيق اإلرسائييل 

  االهت�م الصهيو� بالحركة األمريكية يف لبنان 

  �االهت�م الصهيو� بوضعية االقتصاد اللبنا 

  التدخل يف الشؤون اإلجرائية للسياسة األمريكية 

  التنسيق ب� الكيان ووكالء أمريكا 

 توجيه اللويب الصهيو� للكونغرس 

o تحديد املسؤوليات 

o اشكاليات سياسية وقانونية 
 

سيتم إيراد التعليقات عىل الوثائق والتحليالت واملعلومات والترصيحات والوثائق الواردة يف هذا  املنهج:مالحظة يف 
 ، ومل يُعمل عىل بناء رسد متصل، وذلك ليرتك للقارئ هامش للتحليل واالستنتاج خارج اإلطار.اللون األزرقالبحث بـ 
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الكب� بامللف  األمرييك تم ذكره من ترصيحات وتحليالت ملسؤول� أمريكي� وغ�هم، توضح االهت�مسيجميع ما 
اللبنا� ربطاً بتأث�ه عىل الكيان املؤقت، وعليه فإن اإلدارة األمريكية، تسعى لتحقيق مصلحة العدو اإلرسائييل يف 

قوة مهيمنة عىل لبنان تقوم اإلدارة بالعديد من اإلجراءات التي تهدف إىل  ، وملا متثله اإلدارة األمريكية منلبنان
 تحقيق االستقرار الحدودي واألمني مع إرسائيل.

لعدو املصالح األمنية ل يطالع ا، إال أن تأث�هاملبارشة ال تأث� مبارش لحركة لبنان أو املقاومة فيه عىل املصالح األمريكية
إىل تنفيذ برنامج "حرب اإلرغام" إلخضاع لبنان  املختلفة دارة األمريكية عرب جهاتها املختصةاإلرسائييل، لذا تعمد اإل 

 دون توريط الكيان املؤقت يف حرب عسكرية مع املقاومة يف لبنان. 
ويف ح� يرصح املسؤولون األمريكيون مراراً عن حرصهم الدائم عىل دعم لبنان وتقديم املساعدة له ملا يحسن بناه 

تية ووضعه االقتصادي، نجد اإلدارة األمريكية متنع لبنان حتى اليوم من االستفادة من أية مساعدة أو هبة أو التح
مل تقم  ومرص،ومنها وعدها تأم� غاز وطاقة من األردن  وعودها،ذلك يف زيف  فيه، ويربزأي مرشوع يحّسن الوضع 

  تحقيقه.هذه اإلدارة بأية خطوة نحو 
، �كن وصف ما يجري اليوم يف لبنان، أنه حصار إرسائييل بأداة أمريكية، ذلك التي سنعرضها هنابناًء عىل الشواهد 

لتطابق اإلجراءات األمريكية مع األهداف اإلرسائيلية، وعليه وبوصف دقيق، فإن السياسة األمريكية املتبعة باطنها 
ائييل ال يختلف عن االعتداءات اإلرسائيلية إرس  عتداءإرسائييل، وبالتايل يصبح الحصار املفروض عىل لبنان، هو ا

تأث�ه الكب� عىل االقتصاد عرب  ن يف املضمون، لكنه مختلف بالشكل وطبيعة الخسائر التي يسببها،السابقة عىل لبنا
ئة ما يؤدي حت�ً إىل تدم� الدولة، مبا يف ذلك البي اللبنا� وبالتايل تأث�ه عىل املجتمع وعىل الوضع السيايس وهو

 الحاضنة للمقاومة وتحالفاتها وعالقاتها وبنيتها. 
الكيان املؤقت، ما جرى مؤخراً إبان قضية و اإلدارة األمريكية  الجاري ب�وإلعطاء مثال عىل هذا التعاون والتنسيق 

حيث عملت الواليات املتحدة لسنوات طويلة لحرمان لبنان من االستفادة من موارده إال ترسيم الحدود البحرية، 
برشط تسليم األسلحة الكارسة للتوازن، وتغي� سلوك املقاومة. وعندما اضطر الكيان املؤقت للخضوع لتهديد 

ويف ح� تم إعطاء االنطباع ، نوصل إىل اتفاق ب� لبنان والكياالتمضطرة يف سبيل اإلدارة األمريكية املقاومة عملت 
بأن الواليات املتحدة ضغطت عىل الكيان للوصول إىل الرتسيم، إال أن االتجاه الرئييس يف الكيان، والذي مثلته مشورة 
األجهزة األمنية والعسكرية والقاضية بالذهاب نحو التوقيع، كان منسج�ً بت�مه مع التوجه األمرييك، إن مل يكن 

 يك هو مجرد تأييد للمصالح الصهيونية التي عربت عنها تلك األجهزة. التوجه األمري
بعض االختالفات والجداالت ب� اإلدارات األمريكية والحكومات الصهيونية يف املسائل األمنية التي �كن مالحظة و 

يكية وكل حكومة متس أمن الكيان وأمن املنطقة، إال أن تلك االختالفات والنقاشات تخاض حول رؤية كل إدارة أمر
صهيونية، عىل اختالفها وتناقض مواقفها، تجاه كيفية تحقيق أمن الكيان، وليس حول أصل حفظ هذا األمن. 

أزمة تشكيل الحكومة اإلرسائيلية والتي وضع األمرييك فيها "فيتو" عىل اليميني "بن وكنموذج عىل هذه الخالفات 
ب� اإلدارة األمريكية والتي منعت "بنيام� نتانياهو" من تأليف بينه و  غف�"، نظراً لالختالف الكب� يف وجهات النظر

حكومة يكون "بن غف�" مشاركاً فيها، لذا ومنعاً ألي اختالف داخيل مع اليم� املتطرف، ذهب "نتانياهو" نحو 
 ليا.فخري تريض فيه "بن غف�" وال تعارض خالله املصلحة األمريكية العتأليف كابينيت مصغر ذو دور 
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 كم السياسة األمريكية تجاه لبناناملفردات القانونية التي تح
 

تأسيساً عىل ما تقدم من تحليل، ولالستدالل بشكل منهجي عىل فرضية هذه الورقة، فإنه ال بد من العودة إىل 
النصوص القانونية امللزمة للسياسة الخارجية األمريكية تجاه لبنان، والتي تحدد أهدافها العليا وأولها ح�ية الكيان 

ة تتم محاسبة املؤسسات الرسمية األمريكية أمام البيت األبيض املؤقت، وهذه النصوص األساسية متثل معاي� قانوني
 وأمام الكونغرس عىل أساسها. 

 

 )29/04/2022( االسرتاتيجية األمريكية املدمجة للبنان
 

كخطوة  اسرتاتيجية مدتها أربع سنوات توضح أولويات الواليات املتحدة األمريكية يف البلد املستهدف.يتم تطوير 
، وتعترب هذه الوثيقة املستند القانو� األسايس يف وزارة الخارجية األمريكية يف عملية التخطيط االسرتاتيجيأساسية 

األمريكية التي ترشف عىل أنشطة كل الوزارات والوكاالت  للسياسة األمريكية تجاه لبنان، والخطة التنفيذية للسفارة
األمريكية يف لبنان وتنسق في� بينها، بحيث تقع كل اإلجراءات األمريكية يف البلد املضيف تحت سقف األهداف 

 املحددة يف هذه الوثيقة. 
 
تقف السفارة األمريكية يف لبنان عند تقاطع املصالح الدامئة لألمن القومي للواليات املتحدة األمريكية يف الرشق "

تعمل مهمتنا يف دولة ذات توجه غريب عىل الحافة الجيوسرتاتيجية لرشق البحر األبيض املتوسط، محصورة األوسط. 
ضد التهديدات املستمرة التي يشكلها حزب الله والجهات  ب� إرسائيل التي يجب أن تدافع عن مصالحها األمنية

تتحدد املهمة األمريكية التي تنفذها وترشف عليها السفارة يف لبنان بكون لبنان دولة ذات توجه  ."املعادية األخرى
املصالح غريب، هنا يتم االكتفاء بتوصيف الوجهة العامة، لكن العبارة العمالنية امللزمة تتعلق بوجوب الدفاع عن 

األمنية للكيان املؤقت، حيث إن دفاع "إرسائيل" بنفسها عن مصالحها األمنية أمر ال يحتاج إىل إشارة يف الوثيقة 
 املتعلقة بالوظيفة األمريكية يف لبنان، ما يشار إليه هنا بوضوح هو محددات الحركة األمريكية يف لبنان. 

 
تدعم الواليات املتحدة األمريكية قدرة الجيش " يف وزارة الخارجية األمريكية: مكتب شؤون الرشق األد�تقرير 

بناًء عىل  .)27/04/2022( "الوحيد عن سيادة لبنان املدافع الرشعياللبنا� عىل تأم� حدود لبنان، وإثبات أنه 
 وجوب الدفاع عن الكيان، فإن مفردة املدافع الرشعي الوحيد يقصد منها التخلص من املقاومة. 

 
 :)21/10/2021( الكونغرس األمرييك

 
عراب عن التضامن املستمر مع الشعب اللبنا� بعد التفج�ات املدمرة ة مناقشة يف الكونغرس بعنوان "اإل جلسخالل 

 اقرتاح قانون تضمن، قدم أعضاء الكونغرس ملرفأ ب�وت، والجهود املستمرة لتشكيل لبنان آمن ومستقل ود�قراطي"
 :التعب�ات التالية

أمام الشعب اللبنا� وخالية من التدخل  للمساءلةيف ح� أن لبنان آمن مع حكومة ذات مصداقية وشفافية خاضعة "
اإليرا� وحزب الله وعىل أساس سيادة القانون والبادئ الد�قراطية هو يف مصلحة الشعب اللبنا� والواليات املتحدة 

ال تتحقق مصلحة الشعب اللبنا� بإخالء لبنان من حزب  ."األمريكية ورشكاء الواليات املتحدة األمريكية والحلفاء
 وهذا ما ظهر بوضوح يف قضية الرتسيم، فيبقى املقصود الفعيل هو مصلحة أمريكا رشكائها وحلفائها. الله،

املسؤولة عن الدفاع عن سيادة لبنان ويدعم رشاكات  يعرتف الكونغرس بالجيش اللبنا� باعتباره املؤسسة الوحيدة"
اإلرهابية مثل داعش وحزب الله والقاعدة يف الواليات املتحدة األمريكية مع الجيش اللبنا� ملوجهة الج�عات 

يهدف القانون هنا إىل توظيف الجيش اللبنا� لتأم� املصالح األمنية اإلرسائيلية ودرء التهديدات واملخاطر  ."لبنان
 املتأتية من حزب الله، ك� متت اإلشارة يف االسرتاتيجية املدمجة. 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/ICS_NEA_Lebanon_Public-Release.pdf
https://www.state.gov/u-s-relations-with-lebanon/
https://www.state.gov/u-s-relations-with-lebanon/
https://www.state.gov/u-s-relations-with-lebanon/
https://www.state.gov/u-s-relations-with-lebanon/
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-resolution/569/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22lebanon%22%2C%22lebanon%22%5D%7D&r=1&s=1
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تحت عنوان "قانون  2021نيسان  21املؤرخ بـ  قانون الكونغرسجاء يف قانون التطبيع ب� الكيان والدول العربية: 

"تبنى هذه االتفاقيات (التطبيع، "اإلبراهيمية") عىل القيادة املستمرة منذ عقود من قبل تطبيع عالقات إرسائيل": 
لواليات املتحدة وحكومات أخرى يف مساعدة إرسائيل يف التوسط يف معاهدات السالم مع مرص واألردن حكومة ا

التطبيع ب� لبنان والكيان املؤقت مرشوط بزوال  .وتعزيز محادثات السالم ب� إرسائيل وسوريا ولبنان والفلسطيني�"
 لبنان. املقاومة، فهنا يظهر أفق بعيد املدى للسياسة األمريكية تجاه 

 
 )12/10/2022( اسرتاتيجية األمن القومي

 
لواليات املتحدة ا ة يفالتنفيذي املؤسسةاسرتاتيجية األمن القومي هي وثيقة يتم إعدادها بشكل دوري من قبل 

وكيف تخطط اإلدارة للتعامل معها، وتعرب عن  والتي ترسد مخاوف األمن القومي(البيت األبيض) األمريكية 
 األولويات الحاكمة عىل املؤسسات األمريكية. 

يف ذلك من خالل  سنسعى إىل توسيع وتعميق عالقات إرسائيل املتنامية مع ج�انها والدول العربية األخرى، مبا"
توازي السعي نحو التطبيع مع االلتزام الصارم باألمن  ."ظ عىل التزامنا الصارم بأمنهااتفاقيات ابراهام، مع الحفا

 . اإلرسائييل
 
  املركزية العسكرية القيادة 

 
مهامها وأولوياتها  ،لح األمنية األمريكية يف املنطقةوهي املسؤولة عن املصا ،للقيادة املركزيةالبيان الرسمي يحدد 

 ووضعية عملها، وهو بيان مخترص، لكنه يف قيمته القانونية اإللزامية �اثل وثيقة االسرتاتيجية املدمجة القطرية. 
 

تزداد أهمية الرشاكة ب� الواليات املتحدة األمريكية والجيش "القائد السابق للقيادة املركزية:  ،ماكينزيبيان للج�ال 
الرتكيز عىل دور الجيش  .)15/03/2022( "وإيران وروسيا والص� يف البالد حزب اللهوذ اللبنا�، نظراً لتوسع نف

 لح�ية أمن إرسائيل. 
ستعمل القيادة املركزية عىل تنفيذ التزام الحكومة األمريكية باتباع "للقيادة املركزية:  مكتب الشؤون العامةبيان 

ثابتاً  بأمن إرسائيلنهج شامل لألمن اإلقليمي والتعاون مع رشكائنا، وال يزال التزام حكومة الواليات املتحدة الراسخ 
 السياسة األمريكية اإلقليمية مرتبطة بشكل أسايس بأمن الكيان املؤقت. .)01/09/2021( "وحازماً 

يف الدفاع عن نفسها من التهديدات التي  حق إرسائيلتدعم القيادة املركزية األمريكية "بيان للج�ال ماكينزي: 
تنشط القوات األمريكية ومتعلقاتها يف املنطقة بخدمة أمن  .)15/03/2022( "اإليرانيونتشكلها إيران والوكالء 

 إرسائيل، مبا يف ذلك تحركاتها يف لبنان.
 
  

https://www.congress.gov/117/bills/hr2748/BILLS-117hr2748ih.pdf
https://www.congress.gov/117/bills/hr2748/BILLS-117hr2748ih.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf
https://www.centcom.mil/ABOUT-US/POSTURE-STATEMENT/
https://www.centcom.mil/ABOUT-US/LEADERSHIP/Bio-Article-View/Article/1798987/commander-general-kenneth-f-mckenzie-jr/
https://www.centcom.mil/ABOUT-US/LEADERSHIP/Bio-Article-View/Article/1798987/commander-general-kenneth-f-mckenzie-jr/
https://www.centcom.mil/ABOUT-US/POSTURE-STATEMENT/
https://www.centcom.mil/ABOUT-US/POSTURE-STATEMENT/
https://www.dvidshub.net/unit/CENTCOM
https://www.dvidshub.net/unit/CENTCOM
https://www.centcom.mil/MEDIA/STATEMENTS/Statements-View/Article/2762272/us-central-command-statement-on-the-realignment-of-the-state-of-israel/
https://www.centcom.mil/MEDIA/STATEMENTS/Statements-View/Article/2762272/us-central-command-statement-on-the-realignment-of-the-state-of-israel/
https://www.centcom.mil/ABOUT-US/POSTURE-STATEMENT/
https://www.centcom.mil/ABOUT-US/POSTURE-STATEMENT/
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 ):USAID( اسرتاتيجية التعاون من أجل التنمية القطرية
 

الهدف من " أطلقت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية اسرتاتيجيتها الخاصة بلبنان والتي تضمنت يف مقدمتها:
هو لبنان  2026-2021) للوكالة األمريكية للتنمية الدولية / لبنان CDCSاسرتاتيجية التعاون اإل�ايئ القطرية (

 ).23/12/2021( "، يعتمد عىل الفرص االقتصادية واملؤسسية واملجتمعيةقر وصامد يعيش يف سالم مع ج�انهمست
ات املتحدة تعمل لتخريب هذه العالقات بشكل دؤوب، بالتأكيد ليس املقصود هو عالقات جيدة مع سوريا، والوالي

 فالهدف هو تحقيق أمن الكيان.
وتظهر هذه املقدمة الهدف األساس من عمل الوكالة وسبب وضع هذه االسرتاتيجية، وهو تحقيق األمن والسالم مع 

نرش ومتويل املنظ�ت املدنية منها تأم� أمن "الكيان املؤقت"، وال يخفى دور هذه الوكالة يف ج�ان لبنان واملقصود 
وإدارة الثورات امللونة بالرشاكة مع األجهزة الخارجية األخرى الدبلوماسية واألمنية والعسكرية واالقتصادية، 
املنظ�ت التي أقر جفري فيلت�ن بأن هدفها استقطاب الشباب الشيعي بعيداً عن املقاومة، وحملت الحقاً أهدافاً 

 ومة وإضعاف تحالفاتها. أخرى تتعلق بعزل املقا
 
 

 التعب�ات األمريكية الرسمية املتعلقة بح�ية الكيان املؤقت
 

تظهر الترصيحات أدناه، االهت�م الكب� الذي توليه اإلدارة األمريكية بأمن الكيان املؤقت عىل حساب املصلحة 
داللة عىل التنسيق عايل املستوى ب� الكيان واإلدارة، تكون فيه اإلدارة األمريكية هي األداة نظراً  وهياللبنانية، 

 ، عرب نفوذها املبارش وكذلكعليهاالكب�ة وهيمنتها  اللبنانية الرسمية لقدرتها عىل التواصل مع مؤسسات الدولة
كومية واألحزاب اللبنانية وبعض وسائل اإلعالم بشكل خاص مع وكالء الداخل مثل املنظ�ت غ� الحباالستفادة 

  املوجهة، تحقيقاً لتطلعات الكيان املؤقت ومخططاته تجاه لبنان.
 

 .كاريشالعنوان: عىل إرسائيل عدم قبول مطالبة لبنان بالتخيل عن  ):25/04/2021صحيفة معاريف اإلرسائيلية (
"قال موظفون أمريكيون أنهم تعاملوا مع الدولت�، عىل أن إرسائيل هي الواليات املتحدة األمريكية ولبنان هو 

ساس أن إرسائيل جزء من الواليات كيف يفكر الدبلومايس األمرييك، حيث يترصف عىل أ يظهر هذا التعب� املكسيك". 
 املتحدة. 

 
 
 رئيس األمرييك جو بايدنال
 
ضمن بيان للرئيس األمرييك: "الفوز إلرسائيل باتفاقية الرتسيم البحري، يتمحور حول األمن واالستقرار واملكاسب  

املصالح اإلرسائيلية، فهي جزء اللغة االحتفالية هنا تظهر طريقة التفك� األمريكية تجاه  .)11/10/2022( االقتصادية"
 ال يتجزأ من املصالح األمريكية.

قال الرئيس األمرييك: "يظل التزام الواليات املتحدة األمريكية بأمن  الرئيس الصهيو� إسحاق هرتزوغيف لقاء مع 
إرسائيل صارماً، اليوم ويف املستقبل، ال يتعلق هذا االلتزام يب أو بأي رئيس أمرييك آخر، إ�ا ينبع من التقارب العميق 

ارم بأمن إرسائيل هي رسالة تدعم التكرار الدائم ملفردة االلتزام الص). 14/07/2022والعالقة الدامئة ب� شعوبنا" (
التحركات األمريكية الهادفة لح�يتها يف لبنان واملنطقة، وتطمنئ الصهاينة إىل أن برامجها مستمرة حتى تحقيق 

 غاياتها. 
 
 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/CDCS-Lebanon-December-2026.pdf
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-835949
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-835949
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 وزارة الخارجية األمريكية
 

عىل قوة العالقات الثنائية يف لقاء جمع وزير الخارجية األمريكية بلينكن بالرئيس اإلرسائييل "هرتزوغ"، أكد بلينكن 
ب� الواليات املتحدة األمريكية وإرسائيل وناقشا املخاوف األمنية املشرتكة ومنها النفوذ "الخبيث" إليران يف املنطقة 

قضية مواجهة حركات املقاومة ومنها اللبنانية تقع محل اهت�م يف لقاءات التنسيق األمريكية  ).25/10/2022(
 ايل ستتعرض تلك اللقاءات لإلجراءات األمريكية ومدى تحقيقها لألمن الصهيو�. اإلرسائيلية، وبالت

يف اتصال ب� الوزير بلينكن ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقايت، أبلغ بلينكن ميقايت، أن مجرّد عرض صغ� للقوة 
 ).21/09/2022تحدة األمريكية (من قبل حزب الله �كن أن يؤدي إىل رد إرسائييل، وهو ما لن متنعه الواليات امل

 يتحدث وزير الخارجية األمريكية بالنيابة عن الكيان الصهيو�، ويعرب عن مصالحه، يف تظه� واضح للت�زج. 
النفوذ  مبواجهةالواليات املتحدة ملتزمة ": نيد برايسيف بيان صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية 

يتجىل هذا االلتزام بالسياسات األمريكية يف لبنان، والتي تتمثل يف  ).18/07/2022( "الخبيث لحزب الله وإيران
 ياً، واملتوازي مع سياسات العزل والتطويق السيايس عرب الوكالء اللبناني�. الحصار البعيد املدى الجاري حال

 
 

 ملف الرشق األد�، باربرا ليف
 

 مساعدة وزير الخارجية األمريكية لشؤون الرشق األد� "باربرا ليف"يف مقابلة أجراها معهد ويلسون مع 
)04/11/2022(: 
األمريكية يف لبنان إىل الحّد من التهديدات التي يشّكلها الفاعلون الخبيثون عىل مدار العقد املايض، سعت السياسة "

 ."إننا واضحون بشأن التهديد الذي يشكله حزب الله للبنان والواليات املتحدة األمريكية وإرسائيل واملنطقة.. يف لبنان
 ترصيح واضح بشأن األهداف التي تحملها السياسة األمريكية يف لبنان. 

يعا� منذ سنوات وهو اآلن من دون شك عىل شف� انهيار الدولة واملجتمع، ونحاول عرب إجراءات عدة وضع لبنان "
حد لهذا االحت�ل ألن انعكاس ذلك عىل اللبناني� يشء، لكن االنعكاس عىل املنطقة بشكل أوسع سيكون أكرب، عىل 

األمريكية مع النظر إىل التداعيات الجانبية عىل تتم إدارة السياسات واإلجراءات  ."إرسائيل واألردن ودول أخرى
 األمن الصهيو�.

قال الرئيس بايدن إن هذه االتفاقية تحمي مصالح إرسائيل األمنية واالقتصادية الحاسمة لتعزيز تكاملها اإلقليمي، "
هي لح�ية املصالح األولوية يف الحركة األمريكية يف لبنان  ."ك� أنها توفر للبنان املجال لبدء مرشوعه الخاص

 الصهيونية، تبعاً لرتتيب عبارات املتحدثة.
 

 األمريكية يف لبنان دورويث شياالسف�ة 
 

نرى حاجة يف مكافحة التأث� املدمر للجهات "يف لقاء للسف�ة مع مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية، قالت خالله: 
دورويث شيا التي دونت املسودة األولية لالسرتاتيجية املدمجة، تؤكد  ).13/11/2022( "الفاعلة الخبيثة مثل حزب الله

 هنا عىل طبيعة مهمتها يف لبنان، وعىل محتوى تلك االسرتاتيجية. 
 

 النواب األمرييك نانيس بيلويس رئيسة مجلس
 

ل لقاء رئيس الكيان املؤقت إسحاق هرتزوغ، قالت بيلويس: "إن تفك� إرسائيل مهم دامئاً بالنسبة خال ترصيح لهايف 
االلتفات األمرييك إىل العقل اإلرسائييل وخياراته، فال تهم الواليات املتحدة مبصالح الكيان بشكل منفرد، بل إنها لنا". 

 تحقيقها.  تلتفت كذلك إىل النظرة الصهيونية لتلك املصالح وكيفية

https://www.state.gov/biographies/ned-price/
https://www.state.gov/biographies/ned-price/
https://www.state.gov/remembering-the-victims-of-hizballah-attacks/
https://www.state.gov/remembering-the-victims-of-hizballah-attacks/
https://ar.timesofisrael.com/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%B4%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1/
https://ar.timesofisrael.com/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%B4%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1/
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 تعلقة بالحصار والقيود عىل لبنانالتعب�ات األمريكية امل
 

يعمل برنامج الواليات املتحدة األمريكية يف لبنان تحت مظلة األهداف املحددة يف اإلسرتاتيجية املدمجة لوزارة 
يان املؤقت، ك� هو الخارجية، وبالتايل فإن حركة العقوبات تنسجم وتخدم تلك األهداف، وأولها وأهمها ح�ية الك

حال كل اإلجراءات األمريكية التي تنفذها الوزارات والوكاالت األمريكية املختلفة عرب املنصة اللوجستية واإلدارية 
 املتمثلة بالسفارة األمريكية يف لبنان. 

 
، ذلك بعدما أصدر الرئيس 2007آب  1برنامج "عقوبات لبنان" منذ ) OFAC( مكتب مراقبة األصول األجنبيةنفذ 

ون سيادة لبنان أو عملياته )، الذي يقتيض "حظر ممتلكات األشخاص الذين يقوض13441التنفيذي للمكتب القرار (
 ومؤسساته الد�قراطية".

من هنا بدأ مسار العقوبات األمريكية عىل لبنان بحجة انتقاص املستهدف� من السيادة اللبنانية، واملقصود منها 
لله إذ استهدفت العقوبات أفراداً بحسب زعم مكتب املراقبة أفراداً مرتبط� بحزب ا املهددة "للسيادة" اإلرسائيلية

، وهذا املسار وبشكل تدريجي جعل االقتصاد اللبنا� والذي يعتربه املكتب تنظي�ً إرهابياً يهدد أمن املنطقةحرصاً 
يتآكل ويرتاجع وصوالً للحظة انهيار العملة اللبنانية والبدء بإجراءات الحصار املتبعة التي عزلته اقتصادياً عن باقي 

 البلدان.
 

التي تقر  مقدمة الورقةعقوبات عىل النائب جميل السيد، ويف  وزارة الخزانة األمريكية تفرض 28/10/2021يف 
 العقوبة املفروضة من قبل وزارة الخزانة األمريكية، تقول يف مقدمتها:

ع لإلصالحات االقتصادية لتحقيق االستقرار يف الوضع، مثل هذا "دعت الحكومة األمريكية إىل التنفيذ الرسي
اإلجراء رضوري إلعطاء األولوية للمساءلة والحكم الرشيد يف لبنان، بغض النظر عن االنت�ء السيايس أو الدين. 

ألولوية ندعو اليوم الطبقة السياسية إىل االبتعاد عن م�رسات املحسوبية السياسية والفساد والبدء يف إعطاء ا
 الحتياجات الشعب اللبنا�".

، إذ إن عدم اتباع السياسات اإلصالحية التي تراها يف تظه� السياساتتظهر هذه املقدمة األسلوب األمرييك 
يجعل لبنان أمام عقوبات ستفرض تجعل لبنان خاضعاً لتلك السياسات، اإلدارة األمريكية هي األنسب والتي 

فرض عقوبات عىل  عرباإلدارة للضغط عىل لبنان وعىل املقاومة بشكل خاص  ألذا تلجعليه يف حال عدم االلتزام، 
 عرب إبعاد حلفائه عنه وترهيبهم. مقرب� من حزب الله، ذلك للضغط عليه داخلياً أشخاص 

 
 :)17/12/2021( البيت األبيض السنوي ضمن املناقشات اإلقليمية يف الرشق األوسط تقرير

عملنا مع سف�تنا يف ب�وت دورويث شيا وفرنسا وآخرين، باإلضافة إىل فرض عقوبات عىل األفراد الفاسدين بشكل 
 السيايس اللبنا�.خاص يف النظام 

جميع العقوبات التي طالت شخصيات رسمية وغ� رسمية من قبل وزارة الخزانة األمريكية، استهدفت إما 
النوايا األمريكية الحقيقية لهذه شخصيات حزب الله، أو شخصيات حليفة ومقربة من الحزب، وهذا ما يظهر 

طل أي حليف لإلدارة األمريكية يف لبنان رغم فسادهم اإلجراءات، إذ يف املقابل، فإن إجراءات العقوبات مل ت
 الكب�.

 
مع جمعية إدارة املصارف  "بریان نيلسونوكيل وزارة الخزانة "لإلرهاب" واالستخبارات املالية "يف لقاء جمع 

)17/12/2021(: 
 الذي يستخدم كوسيلة فعالة للتفلّت من القبضة األم�كية.» اقتصاد الكاش«من الرضوري مكافحة 

نريد أن نتشارك مع أعضاء جمعية املصارف مبكافحة الفساد لوضع لبنان عىل مسار االستقرار السيايس 
 واالقتصادي.

https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-549?toc=1
https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-549?toc=1
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0440
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0440
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/12/17/background-press-call-on-broad-middle-east-regional-year-end-discussion/
https://home.treasury.gov/about/general-information/officials/Brian-Nelson
https://home.treasury.gov/about/general-information/officials/Brian-Nelson
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 :)16/01/2022( "تيد كروزلسيناتور الجمهوري "يف تغريدة عىل منصة تويرت ل
 ."انتهاك العقوبات األم�كية من يقلقعىل لبنان أن "
 ."وسيتم فرض العقوبات األم�كية إثراء وكالء إيران..ب لن يسمح الكونغرس لفريق بايدن"
 

 :)14/01/2022(عىل منصة تويرت  "جو ويلسونعضو الكونغرس الجمهوري "يف تغريدة ل
 ."وكالء إيراناالقتصاد يف لبنان من خالل إثراء.. و  أزمة الطاقةلن تحل "

 
  :)14/05/2022( ديفيد شينكرمساعد الخارجية السابق لشؤون الرشق األد� يف مقابلة نظمها معهد واشنطن مع 

عىل مؤسسات حزب الله املالية، كبنك الجّ�ل. وكنّا حريص� عىل مزامنة ذلك مبارشة بعد قيام  فرضنا عقوبات"
ديز للتصنيف االئت�� بخفض تصنيف لبنان، ويف اليوم التايل أعلنّا فرض العقوبات عىل بنك الجّ�ل، وكالة مو 

 ."لكن كنّا نحن من يقف خلف قرار خفض تصنيف لبنان االئت��
 

ة الوكيل السابق لوزارة الخارجية للشؤون السياسية للواليات املتحدة األمريكييف مقال له نرشه مركز ويلسون، قال 
  :)17/05/2022(ديفيد هيل

هو أفضل ما �كن أن تقوم به واشنطن  اإلصالحجعل اإلعانات املالية مرشوطة ببإن السياسة األم�كية الحالية "
ضغط األمرييك عىل لبنان هو اإلصالح،  ."يف ظل الظروف الراهنة لكن ما يتم طرحه يف املفاوضات مع عنوان ال

 املسؤول� اللبناني� هو تسليم الصواريخ الدقيقة والحد من حركة املقاومة يف لبنان. 
 

جعل لبنان بلداً ضعيف االقتصاد،  ياملتحدة األمريكية للكيان املؤقت، هإن أفضل خدمة �كن أن تقدمها الواليات 
وإضــعاف حصــانته األمنية، وتعريضــه لــــــ "حرب وبالتايل جعله يعا� من أزمات اجت�عية وســياســية جرّاء ذلك، 

 اإلرغام" حتى تتمخض الظروف عن رأي عام وتوجه سيايس لبنا� للحد من وجود وقوة ودور املقاومة. 
 
 استخراج الغاز اللبنا� عىلحصار ال
 

مبا يتعلق بشؤون الطاقة بعبارات "تراعي" اإلجراءات املفروضة عىل للبنان دامئاً ما ترتافق عبارات الدعم األمرييك 
وهو الهيمنة عىل مقدرات  ،من ذلك ييعكس الهدف األمرييك الحقيق وهذالبنان من عقوبات تهدف ملحارصته، 

لبنان والتحكم بسياساته ملا يخدم املصلحة اإلرسائيلية بالدرجة األوىل، إبقائه بلداً ضعيفاً، وهو ما يتعارض مع ما 
مسؤوليها أو وثائقها من اهت�م مبعالجة أزمة الطاقة اللبنانية، نظراً  تخالل ترصيحامن تنرشه اإلدارة األمريكية 

 ا يف الوقت الذي هو يف أمس الحاجة ألي مصدر يؤمن حاجاته منها.للرشوط التي تضعه
 

 :)26/01/2022( "نيد برايسها، "املتحدث باسميف بيان صحفي لوزارة الخارجية األمريكية عرب عنه 
قلقون جدا من أزمة الطاقة وتأث�ها عىل االستقرار يف دولة لبنان، وحكومة الواليات املتحدة تنتظر من األطراف "

االتفاقيات النهائية ورشوط متويلها لض�ن أن مشاريع الطاقة تتطابق مع سياسة الواليات املتحدة وأنها تأخذ 
الوعود األم�كية الخاوية تهدف إىل منع لبنان من اللجوء إىل قبول  ."بع� االعتبار القلق من مسألة العقوبات

رباء من خالل الفيول، والتعمية عىل برنامج الحصار الهبات اإليرانية املجانية املتعلقة بتشغيل معامل الكه
 األمرييك.

قال املتحدث باسم وزارة  حول التقارير التي تحدثت عن أن إيران ستقدم آالف األطنان من النفط للبنان
ال يزال نظام عقوباتنا ضد إيران ساري املفعول، لكننا سنواصل بذل كل ما يف وسعنا لنكون رشيكاً ": الخارجية

رغم أن الهبة مجانية وال عالقة لها باإلجراءات  .)26/01/2022( "لشعب لبنان ونساعده يف توف� ما يحتاج إليه
  االقتصادية األمريكية العدوانية تجاه إيران، لكنها تنقض برنامج الحصار.

https://www.cruz.senate.gov/
https://www.cruz.senate.gov/
https://www-alarabiya-net.translate.goog/arab-and-world/american-elections-2016/2022/01/16/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86?_x_tr_sl=ar&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
https://twitter.com/RepJoeWilson/status/1482084427211718662?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1482084427211718662%7Ctwgr%5E99e45b56eda6371b32a79691b370559144502855%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.enabbaladi.net%2Farchives%2F540279
https://twitter.com/RepJoeWilson/status/1482084427211718662?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1482084427211718662%7Ctwgr%5E99e45b56eda6371b32a79691b370559144502855%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.enabbaladi.net%2Farchives%2F540279
https://twitter.com/RepJoeWilson?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1482084427211718662%7Ctwgr%5E6bdd3ba40953ef782ee9f05c74701af860ef7536%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.enabbaladi.net%2Farchives%2F540279
https://twitter.com/RepJoeWilson?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1482084427211718662%7Ctwgr%5E6bdd3ba40953ef782ee9f05c74701af860ef7536%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.enabbaladi.net%2Farchives%2F540279
https://2017-2021.state.gov/biographies/david-schenker/index.html
https://2017-2021.state.gov/biographies/david-schenker/index.html
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/hezbollah-shia-dynamics-and-lebanons-election-challenges-opportunities-and-policy
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/hezbollah-shia-dynamics-and-lebanons-election-challenges-opportunities-and-policy
https://2009-2017.state.gov/r/pa/ei/biog/216227.htm
https://www.wilsoncenter.org/article/lebanons-election-offers-no-salvation
https://www.wilsoncenter.org/article/lebanons-election-offers-no-salvation
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  لعربيةا 13القناة ة مع لبيف مقا :آموس هوكشتاين"الوسيط األمرييك "
إرسائيل تريد نصيبها االقتصادي وكذلك االستقرار يف البحر املتوسط، وهذا ما تم تأمينه باتفاق ترسيم الحدود "

 ).15/10/2022( "مع لبنان
عملت الواليات املتحدة عىل ح�ية الكيان  .)15/10/2022( "االتفاق البحري ب� الجانب� مفيد ألمن إرسائيل"

لالستهداف الصاروخي من قبل املقاومة يف لبنان، وهو الهدف املتناسب مع السياسات املؤقت من التعرض 
، أي بعد حرب متوز، والقايض بالتدخل السيايس واالقتصادي يف لبنان لح�ية 2006األمريكية يف لبنان منذ عام 

 الكيان.
 

 دايفيد ساترفيلد: مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الرشق األد�
نقل "ساترفيلد" رسائل من اإلدارة خالل توليه منصب مساعد وزير الخارجية األمرييك لشؤون الرشق األد�، 

تسليم الحزب ترسانته الصاروخية مقابل تسهيل واملسؤول� يف الدولة اللبنانية، مفادها لحزب الله  ةاألمريكي
  ).31/05/2019مفاوضات الحدود البحرية ب� لبنان والكيان املؤقت (

 
  

 األمريكية بعد الرتسيم: استمرار الحصار الترصيحات
 

عن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الرشق األد� "باربرا ليف"، السياسة مؤخراً الترصيحات التي صدرت  أظهرت
أن الربنامج األمرييك للضغط عىل لبنان بشكل أكرب قد جرى تفعيله، تب� األمريكية املقبلة تجاه لبنان بعد الرتسيم، إذ 

ذلك ربطاً مبا حققه لبنان من إنجاز يف ملف الرتسيم والذي يعود الفضل فيه بالدرجة األوىل للمقاومة، لذا فإن كالم 
ددة لالستقرار، وهنا باربرا ليف ربط كل ما يجري يف لبنان من انهيار وأزمات، بأع�ل حزب الله التي وصفتها بامله

اإلدارة األمريكية تواصل عملها يف معاقبة وتخصيص شبكات للضغط املقصود استقرار الكيان املؤقت، إذ رصحت بأن 
وتحليالت تش� إىل  عىل حزب الله. وهنا ندرج بعضاً من ترصيحات "ليف" باإلضافة لترصيحات عدد من املسؤول�

 ة الرتسيم مع الكيان املؤقت.التضييق عىل لبنان بعد إنجاز اتفاقي
 

 ملف الرشق األد�، باربرا ليف
 

 باربرا ليفمساعدة وزير الخارجية األمرييك لشؤون الرشق األد�  يف مقابلة نظمها مركز ويلسون مع
)04/11/2022(: 

 ."، التفكك هو األسوأ بينها، هناك العديد من السيناريوهات الكارثيةسيناريوهات عدةأرى "
نحن نضغط عىل القادة السياسي� ليقوموا بعملهم ولكن ال يشء يؤثر مثل الضغط الشعبي، وعاجالً أم آجًال، "

إشارة واضحة إىل الدور األمرييك يف الضغوط القادمة والتي يتوىل تنفيذها القادة  ."سيتحرك ذلك من جديد
املدنيون الذين جرى تدريبهم يف الواليات املتحدة بحسب كالم باربرا ليف، وهم يلعبون دوراً مكمالً للحصار 

  اومة. من خالل م�رسة الضغوط وتوجيه املطالبات وتوزيع املسؤوليات، مع تركيز خاص عىل املق
إنني مدركة للرواية السائدة أن ترك لبنان ينهار قد �ّكنه بطريقة ما من إعادة البناء من الرماد بعيًدا عن "

تهدف جهودنا عىل وجه التحديد إىل تجّنب هذا السيناريو مع . الطاعون الذي مثله حزب الله لسنوات عديدة.
البالد، لكن دعني أقول إننا واضحون بشأن التهديد الذي �ثّله الضغط عىل أولئك الذين تتمثل مهمتهم يف حكم 

رغم االهت�م باحت�ل انهيار لبنان إال أن . "حزب الله يف معارضته للبنان والواليات املتحدة وإرسائيل واملنطقة
 الرتكيز دوماً يبقى عىل املقاومة وخطرها عىل الكيان. 

https://2009-2017.state.gov/r/pa/ei/biog/230679.htm
https://arabic.rt.com/world/1399100-%D9%87%D9%88%D9%83%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%87/
https://www.alraimedia.com/article/850699/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%B1--%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.alraimedia.com/article/850699/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%B1--%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.alraimedia.com/article/850699/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%B1--%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.state.gov/biographies/barbara-a-leaf/
https://www.state.gov/biographies/barbara-a-leaf/
https://www.youtube.com/watch?v=s99cVUrx0KY
https://www.youtube.com/watch?v=s99cVUrx0KY
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ال من حيث هذا املعنى، فإن موارد لبنان الخاصة هي مجرد تخم�، من الواضح أن إرسائيل تتقدم يف هذا املج"
تعب� يعكس النوايا األمريكية تجاه ، "وبقدر ما أعرف، وفًقا لخريطة مفصلة ملا يوجد من موارد تحت األمواج

 الوضع االقتصادي اللبنا�، أن تتقدم إرسائيل ويبقى لبنان ممنوعاً من استث�ر موارده النفطية.
 

إن لبنان مفتقر ألي قدرة عىل إصالح قطاع الطاقة، حتى أن أي مساعدة يف هذا املجال من الرشق هي ممنوعة من 
، لذا فإنها تسعى للضغط عىل املسؤول� عرب التهديد لتأليف حكومة تحقق السياسات األمريكية األمريكيةقبل اإلدارة 
 ل عبئاً مضافاً عىل املقاومة.والتي تشك

 
 األوسط.مديرة مركز كارينغي للرشق : يحيىمهى 

 
ويقدم استشارات ، ومقره ب�وت، لبنان، 2006: تأسس مركز كارنيغي للرشق األوسط يف عام مركز كارنيغي

 .العمل الخارجي في� يتعلق مبنطقة غرب آسيا وبلدانها ومن ضمنها لبنانلإلدارة األمريكية ومؤسسات 
التي ، من املرجح أن تؤدي صفقة الرتسيم إىل االنتهاء من االتفاقات بعىل املدى القري": املوقعيف مقال لها عىل 

الحالت� عرب سوريا. يبدو أن  اتم التفاوض عليها مسبقاً لتزويد لبنان بالغاز من مرص والكهرباء من األردن، يف كلت
هذه االتفاقيات قد تم تأجيلها جزئياً بسبب امتناع واشنطن عن االلتزامات بح�ية مرص واألردن من تداعيات 

 .)12/10/2022( "التي لها تعامالت كب�ة مع سورياقانون قيرص، وهو قانون يفرض عقوبات عىل الدول 
 
  

https://carnegie-mec.org/experts/929
https://carnegie-mec.org/?lang=en
https://www.fdd.org/analysis/2022/10/28/recognizing-iranian-equities/
https://www.fdd.org/analysis/2022/10/28/recognizing-iranian-equities/
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تب� بشكل ال لبس فيه اإلقرار األمرييك الرسمي بأن هندسة السياسة األمريكية يف لبنان تهدف إىل تأم� أفضل 
رشوط البقاء اآلمن للكيان املؤقت املحتاج إىل عناية مستمرة للبقاء عىل قيد الحياة، بعد أن كان موثوقاً يف استقاللية 

). ماذا يقول الصهاينة عن الدور 1973 – 1967النتصار فيها (أمنه إىل درجة خوض حروب مع دول عربية عدة وا
األمرييك يف لبنان؟ وما هي عالقتهم به؟ هل هم مستشارون أم رشكاء غرفة قرار واحدة؟ أم لديهم نفوذ داخل 

 اإلدارة األمريكية يستخدمونه لتمرير سياساتهم وإجراءاتهم تجاه لبنان؟ 
 

 نفيذ الحصار يف ت األمرييك -التنسيق اإلرسائييل
 

اتر كب� يف املسائل العسكرية واألمنية والدبلوماسية املتعلقة بالتهديد و اإلرسائييل بوضوح وت-يظهر التقاطع األمرييك
اللبنا�، لكن مثة تعتيم عىل الدور الذي يلعبه الكيان املحتل يف العمليات األمريكية السياسية يف لبنان، رغم أنه 

ك� ظهر في� سبق. يعود ذلك التعتيم لسبب� عىل األقل، األول أن الحضور الصهيو� تصب يف خدمة أمن الكيان 
املبارش يف الساحة الداخلية اللبنانية حيث يتحرك األمرييك غ� مقبول قانونياً وسياسياً وإ�ا برزت الحاجة لألمرييك 

إلرغام. السبب الثا� يتمثل يف أن أي لعدم متكن الكيان من م�رسة دور سيايس يف لبنان تتطلبه بالرضورة حرب ا
تب عليه مخاطر أو تحديات بالحد األد�، ويفرغ التدخل األمرييك � تدخل علني وواضح ومتواتر من قبل الكيان س

بالنيابة عن االحتالل من جدوائيته وغايته األساسية وهي ح�ية الكيان من املخاطر وصوالً إىل تفكيك بؤرة التهديد 
 إن أمكن.

ترتسب يف الوعي العام فكرة أن الحركة األمرييك يف لبنان تخدم الكيان الصهيو�، لكنها تبقى حركة أمرييك مستقلة 
إىل حرب اإلرغام باإلنابة  االنتقالال يتحمل الكيان أي مسؤولية عنها أو تجاهها، وحتى اآلن فقد نجحت سياسة 

ظهر مؤخراً يف عملية الرتسيم أن ترتيب أي مسؤولية عىل بشكل كب� يف ح�ية الكيان من التعرض للضغوط، وقد 
الكيان سيؤدي إىل تفكيك لعبة اإلنابة وإخضاع العدو لرشوط املقاومة. تتناثر يف األدبيات الصهيونية تعب�ات متنوعة 

قى تناثرها تش� إىل املسؤولية الصهيونية بشكل غ� مبارش، وهي ال تقدم يف رواية رسمية أو إعالمية واحدة، بل يب
 حاجباً لحقيقة الدور الذي يلعبه الكيان يف حصار لبنان. 

يشكل وجود الكيان، من ناحية أخرى، مرتكزاً للهيمنة الغربية يف املنطقة، ولبنان من ضمنها، حيث أقرت فئات 
 تسمح ونخب وتجمعات مصالح بوجود الكيان املؤقت، خوفاً أو طمعاً، وتحولت إىل رؤوس جسور للمستعمر الغريب

له بالتدخل يف شؤون البالد، وبذلك فإن الكيان يتحمل كذلك مسؤولية كونه محفزاً وسبباً ومسهًال للتدخل األمرييك 
يف لبنان واملتمثل حالياً بالحصار الخانق، إىل جانب كون هذا الحصار إجراًء صمم لخدمته، وبدأ تنفيذه بعد انتصار 

�اث سم� من القدرة والخربة من جراء املشاركة يف تلك الحرب. إذن املقاومة يف الحرب السورية وخروجها مب
 املسؤولية الصهيونية لها وجهان، األول هو تشكيل دوافع الحصار، والثا� هو تشكيل الظروف املناسبة للحصار. 

األمريكية، وهي إذاً فإن الفاعل� األساسي� يف إطباق الحصار االقتصادي عىل لبنان ه� الكيان املؤقت واإلدارة 
الذي يعد منفعة ذاتية ريكية لصالح ح�ية أمن إرسائيل، هذا األمن عملية مشرتكة بينه�، تنفذها اإلدارة األم

 لألمرييك يف املنطقة. 
�كن وصف العالقة ب� أمريكا وإرسائيل، خاصًة مبا يتعلق بامللف اللبنا�، بالتفاعلية، وكاله� يتفقان عىل الهدف 

، وهو ما �كن لحاظه املحتملة واملخاطر االتجاهاتاملوقف و تقدير حول بينه� قصد يحصل النقاش لكن الرئييس، 
خالل مفاوضات الرتسيم البحرية التي جرت مؤخراً ب� لبنان والكيان املؤقت، والتي أظهرت الرؤية األمريكية يف 

ت املقاومة التصعيدية االتفاق، خاصًة بعد خطواتحديد االتجاهات املناسبة للكيان واملصالح الخاصة يف تحقيق 
و�كن االستنتاج م� جرى خالل قضية الرتسيم، أن األمرييك ينفذ سياسة ح�ية الوجود اإلرسائييل يف  تجاه امللف،

 ؤثر.املغ� رفوض نفوذه املبارش يف لبنان و لبنان، نيابًة عن الكيان امل
األمريكية، يتحمل بشكل مبارش مسؤولية الحصار االقتصادي عىل لبنان  وعليه فإن الكيان اإلرسائييل ك� اإلدارة

وتش� وتداعياته، فهو الدافع األسايس لهذا اإلجراء إن كان عىل صعيد القرار والتوقيت والشكل واالستمرارية، 
اً وكذلك الدور الترصيحات والتحليالت الصهيونية إىل االهت�م التفصييل بالشأن اللبنا� والبعد االقتصادي خصوص
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املبارش يف توجيه السياسات األمريكية، رغم أن هذه التعب�ات بقيت متناثرة وغ� مركزة ومموهة إىل درجة كب�ة، 
 بحيث تبقي الكيان بعيداً عن تحمل مسؤولية تداعيات سياسات الحصار األمرييك. 

 
 الصهيو� بالحركة األمريكية يف لبنان  االهت�م

 
يشكل لبنان مصدر تهديد رئييس لوجود الكيان املؤقت، واي تحرك أو متغ� يجري عىل أرض لبنان يشكل محل 
اهت�م تلقايئ للنخبة الصهيونية، خصوصاً عند التحوالت االسرتاتيجية مثل االنهيار االقتصادي الحايل الذي يشهده 

تزمة وفق قوانينها وسياساتها بأمن الكيان بشكل صارم، لبنان، ويف ظل العالقات العميقة مع الواليات املتحدة املل
فإن التنسيق ب� الطرف� بشأن السياسات األمريكية يف لبنان يصبح جزءاً من رضورات حفظ أمن الكيان، نظراً ملا 

اليات ترتبه تلك السياسات من مخاطر محتملة أو فرص يفرتض اغتنامها، وبالتايل فإن التدخل اإلرسائييل يف إدارة الو 
 املتحدة للحصار عىل لبنان يفرتض أن يكون أمراً روتينياً ضمن عمليات التنسيق الدامئة ب� الطرف�. 

 
"تعكس ترصيحات وزير االمن االرسائييل بني غانتس، تغ�ا معيناً يف موقف   2021-07-07هآرتس عاموس هرئيل 

ية يف لبنان إرسائيل م� يحدث يف الطرف الثا� من الحدود مع لبنان: أوالً، إرسائيل قلقة من خطورة األزمة الداخل
والتي تتدهور بشكل رسيع. ثانياً، ارسائيل قلقة من احت�ل قيام إيران بطرح نفسها كمخلص للبناني�. ثالثاً، رغم 
أن السيناريو يبدو أنه بعيد املدى اآلن، إال أن ارسائيل متنبهة إلمكانية أن �سك حزب الله زمام األمور يف ب�وت، 

تداعيات االنهيار ومتعلقاته واالحت�الت املختلفة الناتجة عنه هي النتقالية". من خالل استغالل ضعف الحكومة ا
 محط اهت�م رأس الهرم األمني يف الكيان، وبالتايل فإنها ستحتل مكاناً يف اإلجراءات واملشاورات مع الواليات املتحدة. 

 
"يتابعون يف االجهزة االمنية، بقلق االنهيار االقتصادي والسلطوي يف لبنان، الذي يُعزِّز   2021-07-11ام� بوحبوط 

موطئ قدم إليران وحزب الله. االنهيار االقتصادي الصعب يف لبنان والفراغ السلطوي الذي يتشكل، أدخل االجهزة 
الذي تعمل فيه إيران وحزب الله عىل توسيع موطئ قدمهم يف لبنان، االمنية االرسائيلية يف حال استعداد. يف الوقت 

حذر مصدر أمني ارسائييل من أن الوضع القابل لالنفجار الذي وصلت اليه بالد االرز، يقرب ارسائيل من املواجهة. 
ن الحصار أمر إدارة درجة الضغوط وكيفية تفريغ األزمات اللبنانية الناتجة عحرب لبنان الثالثة هي مسألة وقت". 

�س مبارشة بأمن الكيان املؤقت، ولذلك فإن التحركات األمريكية تقع بشكل تلقايئ تحت نظر ومتابعة وعناية 
 أجهزة األمن الصهيونية ومواقع القرار.  

 
تعرب عن دعم واضح من الواليات املتحدة األمريكية  الرسالة األمريكية" )29/10/2022أحرونوت ( يديعوتصحيفة 

ملوقف إرسائيل بشأن القضايا املتعلقة بالخط البحري، مبا يف ذلك االلتزام الذي يرقى يف بعض الحاالت إىل ترصيحات 
 االعت�د الصهيو� عىل التدخل األمرييك يف املسألة اللبنانية. ."سياسية

 
النائب السابق ملدير السياسة الخارجية والشؤون الدولية يف مجلس األمن القومي اإلرسائييل ونائب  :ع�ان ل�مان

، فإن الواليات املتحدة هي الدولة الوحيدة التي توصل إىل اتفاقالإذا تم " .رئيس معهد القدس لالسرتاتيجية واألمن
 االعت�د الصهيو� عىل التدخل األمرييك يف املسألة اللبنانية. .)23/11/2022( "كان بإمكانها أن تتوصل إليه

 
"وجاء الرتقي اإلرسائييل يف توجيه االتهامات، امس عرب كلمة ألقاها قائد املنطقة الش�لية يف  2220-07-20 هآرتس

الجيش اللبنا� يغض “الجيش االرسائييل، يوفال سرتايك، طالت أيضا املؤسسة العسكرية اللبنانية، إذ اشار اىل أن 
التغطية لدورياته (حزب الله) يف جنوب لبنان، الطرف عن نشاط حزب الله، ويزوده مبعلومات هامة، ك� يؤمن 

التأث� األمرييك عىل الجيش اللبنا� ". وكذلك يسمح لعنارصه باستخدام أبراج مراقبة تابعة للجيش، ضد إرسائيل
وقدرته عىل توجيه أولويات الجيش هي مسألة أساسية يف الخطاب الصهيو� املحرض عىل لبنان، وصحيح أن حركة 

https://natourcenters.com/%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%82%D9%84/
https://www.times-arab.com/?p=48849
https://hodhodpal.com/post/72720/
https://hodhodpal.com/post/72720/
https://www.middleeasteye.net/news/israel-lebanon-maritime-talks-ripple-across-eastern-mediterranean
https://www.saidaonline.com/new/en/news/details/news-735721693
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بة ارسائيلياً تجاه املقاومة ليست جزءاً من الحصار، لكنها تستند إىل تأث�ات الحصار عىل الجيش اللبنا� الجيش املرغو
 وإمكانية استغاللها. 

 
 الصهيو� بوضعية االقتصاد اللبنا�  االهت�م

 

االنهيار االقتصادي اللبنا� الناتج عن السياسات األمريكية فرصاً ومخاطر بالنسبة للكيان املؤقت، فمن ناحية  مثَّل
هو فرصة إلضعاف البنية اللبنانية التي يتحرك فيها حزب الله ولتعريض املقاومة لضغوط وإشغالها مبعالجة أزمات 

يار إىل الحد األقىص سبباً لتحويل لبنان إىل منطقة خاضعة يف بيئتها الحاضنة، ومن ناحية أخرى يشكل وصول االنه
لحزب الله أو إىل ساحة �تلك فيها حرية التحرك املطلقة. بناًء عىل هذا الواقع تحرك االهت�م الصهيو� بالوضع 

 يع مع لبنان. االقتصادي اللبنا� بدءاً من املنظور األمني ومن ثم انتقل إىل استث�ر الظروف القاسية للرتويج للتطب
  

"تدرك إرسائيل بأن رفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب عىل طهران بعد  2021-07-07هآرتس عاموس هرئيل 
االنسحاب من االتفاق قبل ثالث سنوات ستضخ بالتدريج مليارات الدوالرات لالقتصاد اإليرا�. جزء من هذه األموال 

املستقبل أيضاً لزيادة نفوذ  يتوقع أن يجد طريقه إىل حزب الله، وجزء من أرباح النفط اإليرا� رمبا تستخدم يف
تحسن الظرف االقتصادي اللبنا� من خالل تحريك املال اإليرا� تجاه ب�وت، وكذلك وصول املال   إيران يف ب�وت".

 إىل حزب الله يشكل مصدر قلق إرسائييل.
 

ل أن تصل أموال إعادة اإلع�ر للجيش ولبنان من الغرب ومن "إرسائيل تُف 2021-07-07هآرتس عاموس هرئيل  ضِّ
اخرتاق الحصار من قبل القوى الرشقية يتناقض مع املصالح الصهيونية،  دول الخليج وليس من إيران وروسيا والص�".

، من خالل واملساعدات الغربية واألمريكية تحديداً وصلت إىل املنظ�ت املدنية التي تشكل جزءاً مكمالً للحصار
 استث�ره وإنكاره ح�يًة لصورة الواليات املتحدة.

  
غانتس حذر اللبناني� من االعت�د عىل إيران يف مجال الطاقة: سيدفعون الثمن "  2022-09-21يديعوت احرنوت 
 ".عىل غرار السوري�

 
لبنان االقتصادية وصلت إىل الحدود من خالل زيادة  "إن أزمة ":i24، مصدر عسكري إرسائييل لقناة "1/10/2022

عمليات تهريب األسلحة واملخدرات... معنيون جدا برفاهية ورغد العيش ملواطني لبنان، نحن لسنا راض� عن 
استث�ر الحصار للوصول إىل التطبيع  الوضع...وحبذا لو قبلوا املساعدة منا، لرأيتنا نلقي لهم الطعام من الجو".

ذلك باملخاطر التي يشكلها االنهيار عىل أمن الكيان، هنا تحاول إرسائيل استك�ل واستث�ر سياسة الحصار  وتربير
 من الناحية التنفيذية. 

 
" قدمت األسبوع املايض عرب مسؤول� يف الجيش  ، وزير الحرب لدى الكيان املؤقت، بيني غانتس:2/2/2022

اإلرسائييل اقرتاحا نقلته "اليونيفيل" لتقديم املساعدة للجيش اللبنا�. لبنان أصبح جزيرة من عدم االستقرار، ولهذا 
عرضنا املساعدة عىل لبنان أربع مرات هذا العام، نركز عىل مساعدة الجيش اللبنا� الذي يعا� من نقص يف 

دادات األساسية وفقدان أكرث من خمسة آالف جندي تركوا صفوفه مؤخرا، وذلك يف مواجهة تصاعد قوة حزب اإلم
محاوالت متهيدية الستث�ر الحصار يف استكشاف إمكانية االخرتاق وبدء التطبيع  الله بدعم مبارش من إيران".

 وخصوصاً للوصول إىل عالقة مع الجيش اللبنا�. 
 

"هناك أزمة طاقة كب�ة يف لبنان.. ال �كن ألحد أن  ، وزيرة الطاقة لدى الكيان املؤقت، كارين الحرار:15/2/2022
جزيئات ويعرف إن كان مصدرها إرسائيل أم مرص. ال مشكلة إذا وجد الغاز الطبيعي الذي تصدره إرسائيل يفحص ال

https://natourcenters.com/%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%82%D9%84/
https://natourcenters.com/%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%82%D9%84/
https://nabd.com/s/109087864-dd26c4/%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1641826185-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%80i24news-%D9%85%D9%86%D8%B2%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1641826185-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%80i24news-%D9%85%D9%86%D8%B2%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1641826185-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%80i24news-%D9%85%D9%86%D8%B2%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1641826185-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%80i24news-%D9%85%D9%86%D8%B2%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1641826185-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%80i24news-%D9%85%D9%86%D8%B2%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.annahar.com/arabic/section/111-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/15022022014252782
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استث�ر الحصار لتحقيق أي  ملرص طريقه إىل لبنان، البلد العدو منذ زمن بعيد والذي يعا� حالياً من أزمة طاقة".
 كيان إىل لبنان.اخرتاق ولو من خالل وصول موارد الطاقة بشكل غ� مبارش من ال

 
"إن منظمة حزب الله "اإلرهابية" تواصل التعاظم عىل  ، وزير الحرب لدى الكيان املؤقت، بيني غانتس:23/2/2022

حساب املواطن� اللبناني� التعساء والعاطل� عن العمل والجائع�، وهؤالء املواطنون العزل هم الذين يدفعون 
استث�ر الحصار يف الضغط السيايس عىل املقاومة والتطابق مع خطاب وكالء ". وسيواصلون دفع مثن سياسة املنظمة

 مريكا يف لبنان، وهنا يظهر الكيان كمستفيد وكجزء من الربنامج التنفيذي للحصار. أ 
 
"إن مرشوع إيران إلنشاء لبنان ثان مات وانتهى.  ، رئيس قسم األبحاث يف شعبة "أمان" عميت ساعر:5/11/2022

قرار يف لبنان يشهد حالة انهيار ملؤسسات الدولة. حزب الله هو الجهة ذات السيادة يف لبنان بدليل أنه �لك ال
الشؤون السياسية واألمنية واالقتصادية. ومن ناحية أخرى �سك حزب الله بأقوى األوراق عىل سفينة التيتانيك. 

يعكس هذا التحليل أن الحصار يستهدف حزب الله تحديداً، الجهة املمسكة بالقرار بنظر  عل� بأن الدولة تغرق".
 ن.مؤسسة أمان التي متثل العقل االسرتاتيجي للكيا

 
 التدخل يف الشؤون اإلجرائية للسياسة األمريكية 

 
تقدم السياسات األمريكية يف لبنان صورة التدخل اإليجايب، ولذلك فإن أي مقاربة علنية أمريكية أو إرسائيلية لهذه 

اللبنانية، تبع السياسات ينبغي أن يتخذ الطابع اإليجايب واملرشوع، وبهذا فإن خفاء التدخل اإلرسائييل يف األزمة 
لخفاء وتعتيم حقيقة السياسة األمريكية يف لبنان، التي ال تستطيع أن تقدم نفسها بلباس (دولة الحصار) ملا لذلك 

، نظراً ألن برنامج الحرب االقتصادية عىل لبنان يطال كل الرشائح من مخاطر عىل نفوذها وتأث�ها وصورتها
كال الطرف� يصف الحالة يف لبنان عىل أنها ناتج للمشكلة . نة للمقاومةواالتجاهات وهو غ� محصور بالبيئة الحاض

اللبنانية الداخلية، ويقدم نفسه كطرف منفصل ع� يجري يف لبنان مع استثناء ما �كن أن يقدمه من "مساعدة" 
 للشعب أو الجيش اللبنا�. 

 

"مسار اخر مقلق جدا بالنسبة لألجهزة االمنية االرسائيلية، وهي الجيش اللبنا�. وحول   2021-07-11ط ام� بوحبو 
كشف مصدر أمنى ذلك أكد مصدر أمني رفيع. أن انهيار الجيش اللبنا� بسبب مشاكل جارية، يعزز حزب الله. 

رضورة دعم الجيش اللبنا�، يف محاولة ملنع ارسائييل رفيع املستوى، أنه تم نقل رسائل اىل الواليات املتحدة حول 
يعا� الجيش اللبنا� نتيجة الحصار، وهذا ما يشكل فرصة �كن استغاللها لزيادة التحكم بالجيش  تعزز حزب الله".

 من خالل املساعدات. 
 

"رغم االنتقاد املوجه ألداء الجيش اللبنا� يف منع اخرتاقات عىل الحدود وعالقته  2021-07-07هآرتس عاموس هرئيل 
يف جميع املحادثات  جوده كعامل استقرار، وبالتأكيد باملقارنة مع زيادة نفوذ حزب الله.مع حزب الله، هي تفضل و 

السياسية واالمنية التي تجريها ارسائيل مع ام�كا وفرنسا ودور أوروبية أخرى، تُطرح مسألة حاجة لبنان اىل املساعدة، 
ارش ب� الكيان وب� اإلدارة األمريكية تدخل وتنسيق رسمي مب من خالل ض�ن استقراره ومنع سيطرة حزب الله".

 حت مظلة الحاجات األمنية املربرة.في� يتعلق بإدارة املرسح اللبنا�، ويتم اإلعالن عنه ت
 

متعددة منذ أشهر، ارتقت فيها من التقارير يف اإلعالم الحملة، التي اتخذت أشكاال وأساليب " 2022-07-20 هآرتس
الواردة عىل لسان ضباط يف الجيش االرسائييل، وصوال إىل رأس الهرم السيايس، ” املهنية الرسمية“العربي، إىل املواقف 

س الحكومة تفعيل تأث�ه عىل رئي“رئيس الحكومة بنيام� نتنياهو، الذي طلب من الرئيس الفرنيس، إمانويل ماكرون، 
الدور األمرييك . "اللبنانية، سعد الحريري، يك يضغط باتجاه كل ما يتعلق بأنشطة حزب الله، وتحديدا يف جنوب لبنان

https://baladnaelyoum.com/news/838466
https://baladnaelyoum.com/news/838466
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/444595/%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/444595/%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7
https://www.times-arab.com/?p=48849
https://natourcenters.com/%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%82%D9%84/
https://www.saidaonline.com/new/en/news/details/news-735721693
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مل يصل إىل الغايات املنشودة، ولذلك يتم االستعانة بأدوار غربية، الدور الفرنيس هنا تحديداً، مل�رسة الضغوط التي 
 اته إلخضاع لبنان وعزل املقاومة داخلياً. تستغل الحصار االقتصادي وتداعي

 
لة "هناك عّدة طرق ملحاو  " اإلرسائيلية، إيهود يعاري:12، معلّق الشؤون العربية يف موقع القناة الـ "20/2/2022

التأث� يف نتائج التصويت يف االنتخابات النيابية اللبنانية، وذلك بالعمل مع األم�كي� والفرنسي� ودول الخليج. �كن 
التأث� يف نتائج التصويت من خالل املساعدات املالية واملهنية للحمالت االنتخابية، والدخول كوسيط صامت ملساعدة 

كيل لوائح انتخابية مشرتكة، وكذلك خلق أجواء مناسبة كل تلك األمور �كن السياسي� الذي يجدون صعوبة يف تش
مساعي صهيونية مبارشة بالتنسيق مع األمرييك للتدخل والتأث�  أن تؤدي مبعاريض حزب الله إىل تحقيق نجاحات".

الطرف�، يف ظل وجود برامج يف نتائج االنتخابات النيابية، وهذا يعطي شاهداً واضحاً عىل التنسيق اإلجرايئ ب� 
  أمريكية مفصلة بشأن االنتخابات اللبنانية.

 
: "البيد أصيب بالذعر، ومل يشغل كاريش، واآلن هو يريد أن يعطي بنيام� نتنياهورئيس حكومة االحتالل السابق 

ي إرشاف أو رقابة من جانبنا، حقل غاز بقيمة مليارات الدوالرات، تخدم حزب الله يف امتالك آالف لبنان، من دون أ 
ينطوي كالم نتنياهو، وهو خارج ) 21/9/2022الصواريخ والقذائف الصاروخية التي ستوّجه نحو مدن إرسائيل". (

ل عائدات استخراج الغاز، وهو القلق الحكومة آنذاك، عىل وجود قلق من تحسن الوضع االقتصادي اللبنا� من خال
الذي دفع األمريكي� إىل منع استخراج الغاز ألكرث من عرش سنوات، وهو الذي سيدفعهم كذلك إىل امل�طلة يف 
 عمليات االستخراج من خالل الرشكات الفرنسية (توتال انرجيز) واإليطالية (إيني) التي �لك األمرييك نصف أسهمها.

 
"يف املستقبل، إذا  األمرييك الفعال. االتفاق ب� لبنان وإرسائيل كنموذج للدور): 2022موقع "ميتفيم" (ترشين أول 

تم اكتشاف الغاز بالفعل وبدأت األرباح تتدفق إىل إرسائيل فسيتع� عىل الواليات املتحدة األمريكية إنشاء آلية 
وإيران، يجب أن تستمر الوساطة واملراقبة األمريكية حتى بعد  حزب اللهدقيقة لض�ن عدم وصول األموال إىل 

تكرر التحذير من وصول عائدات الغاز اللبنا� إىل حزب الله، وهذا ما يش� إىل قلق غ� رصيح . توقيع االتفاقية"
 من تحسن الوضع االقتصادي اللبنا�، وخروج لبنان من األزمة. 

 
 أورنا مزراحي

 
سابقاً، ومتخصصة يف الشأن اللبنا� يف معهد دراسات األمن القومي  نائب مستشار األمن القومي للسياسة الخارجية

حزب الله والضغط عىل االتحاد األورويب ملواجهته  لتقويض رشعيةتجد "مزراحي" أهمية يف التحرك يف تل ابيب. 
دة عىل مواصلة ضغطها السيايس واالقتصادي عىل الحزب، يف ظل االنهيار كج�عة إرهابية. مع تشجيع الواليات املتح

مقابل منع إيران من تقديم مساعدات اقتصادية للبنان،  .االقتصادي، إىل جانب املشاركة واملساعدة املستمرة للبنان
دارة وتوجيه الضغوط تلعب مراكز دراسات الكيان املؤقت دوراً مؤثراً يف إ  .وتشديد العقوبات املفروضة عىل طهران

أساسياً لصانعي الدفع الستمرارها، وخصوصاً املراكز املؤثرة مثل معهد دراسات األمن القومي الذي يشكل مغذياً 
القرار الصهيو�، وأورنا مزراحي متخصصة يف الشأن اللبنا�، وهنا تقدم استشارة لصانع القرار حول الحاجة للطلب 

 من األمرييك زيادة الضغط االقتصادي عىل لبنان بشكل رصيح. 
 

يف ورقة بحثية يف مركز أبحاث األمن القومي تقول مزراحي: "أما في�  بعد نكبة ب�وت: هل سيتغ� الوضع يف لبنان؟
يتعلق باملساعدات االقتصادية التي يطلبها لبنان، فإن قدرة إرسائيل محدودة عىل التأث� املبارش عىل املساعدات من 

لبنا� واملكانة املقلصة لـ "حزب الله" التي سرتافق هذه املساعدة. ومع ذلك، الغرب أو مطالب إصالح النظام ال
التي ليس لها مصلحة يف انهيار لبنان بشكل عام أو دفع لبنان بالكامل يف أيدي املحور  -سيكون من املهم إلرسائيل 

لتقديم مساعدات اقتصادية  أن تتخذ إجراءات إلقناع الدول الغربية، وخاصة فرنسا والواليات املتحدة، -الشيعي 

https://www.almayadeen.net/news/politics/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A:-%D8%AB%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88:-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88:-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://mitvim.org.il/en/publication/the-israel-lebanon-maritime-deal-is-an-example-of-successful-us-led-mediation-can-it-be-copy-pasted-to-other-middle-eastern-arenas/
https://u-feed.com/post.php?id=122638
https://u-feed.com/post.php?id=122638
https://www.inss.org.il/publication/change-in-lebanon-after-the-explosion/
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مليار دوالر يف شكل قرض) برشط كبح ج�ح حزب الله. هذا باإلضافة إىل االستفادة من  20للبنان (الذي يطلب 
الفرص الجديدة يف عالقات إرسائيل مع دول الخليج، وعىل األخص اإلمارات العربية املتحدة، ملساعدة لبنان. يخلق 

ء محورها فرصة للغرب ملواصلة تقديم مساعدات واسعة النطاق للبنان برشط الضعف االقتصادي إليران وأعضا
تستبق مزراحي تحقيق مطالب اإلصالح السيايس وتقليص نفوذ حزب الله ومكانته كميليشيا عسكرية مستقلة". 
ح عىل الحكومة القيام بالتوجيه العمال� للسياسة األمريكية بالقول أن الكيان ال �لك التأث� الكايف، لكنها تقرت 

الصهيونية القيام بإجراءات إلقناع الواليات املتحدة، ف� هي هذه اإلجراءات؟ محادثات رسمية، حركة اللويب 
الصهيو�، حملة إعالمية؟ يبدو من العبارة أن هناك آلية عمل، أو آليات عمل، يتم اعت�دها للتأث� عىل السياسة 

  األهداف العليا، فالطرفان يعمالن يف اتجاه واحد وملصالح موحدة. األمريكية من الناحية التكتيكية، أما يف
 

"انهيار لبنان  يف ورقة بحثية يف مركز أبحاث األمن القومي تقول مزراحي: انهيار لبنان ودالالته بالنسبة إىل إرسائيل
مفيد إلرسائيل: أولئك الذين يتبنون هذا النهج، وخاصة أولئك الذين يزعمون أن لبنان يخضع لسيطرة حزب الله 

حزب الله يف األمراض (مبا يف ذلك حالة  يغرقبالفعل، يعتقدون أنه إذا تفاقمت األزمة الداخلية يف البالد، فسوف 
ه الكامل للرصاع مع إرسائيل، والتكيف معها مبوقف أكرث تحفظًا. وفًقا لخط االنهيار)، ويجد صعوبة يف إيالء اهت�م

وهي  -التفك� هذا، حتى لو تحرك حزب الله يف النهاية لالستيالء عىل السلطة وأصبح املهيمن الرسمي يف لبنان 
لة وما وراء كواليس خطوة تجنبها بدقة حتى اآلن بسبب مزايا الوضع الراهن يف الحفاظ عىل قوته العسكرية املستق

من املرجح أن يخدم هذا السيناريو مصالح إرسائيل، عىل  -التأث� السيايس عىل األحداث يف الدولة من خالل حلفائه 
الرغم من عيوبه. عالوة عىل ذلك، يف هذا السيناريو، الذي يش� إىل أن الدولة اللبنانية وحزب الله واحد، ستزداد 

تطرح عية العمليات ضد لبنان، ال سي� يف حالة الرصاع العسكري أو الحرب الشاملة". حرية إرسائيل يف العمل ورش 
مزراحي سيناريو آخر يعترب أن سقوط لبنان يؤدي إىل زيادة قوة حزب الله، وإذا نظرنا إىل نقطة التوازن ب� 

يات السلبية لكال الخيارين، سنشاهد الحركة األمريكية الحالية وهي تحاول عدم الوقوع يف أي من التداع
السناريوه�، أي التوازن ب� وجهات النظر الصهيونية، وهو ما يعكس دقة التالؤم والتنسيق ب� الواليات املتحدة 

 وب� الكيان املؤقت.
 

التدخل هنا هو عملية تأث� الحقة عىل اإلجراءات األمريكية، ومن الطبيعي أن تبقى عمليات التخطيط املشرتك 
طاملا أن النوايا األمريكية اإلجرائية تجاه لبنان غ� معلنة، وهو يخرج إىل الضوء، أي هذا التدخل، خارج الصورة، 

أحياناً بفعل الحاجة املاسة إلثارة تنبيه حول املخاطر والفرص ولتلعب االتجاهات واللوبيات لعبتها الطبيعية، وما 
ار، وإ�ا استدراك علني لسياسات جارية خلف الكواليس، يظهر مل يكن يف معرض التعب� عن الدور اإلرسائييل يف الحص

مل يحصل استقراء تام للمصادر وذلك لرضورات تدفع لذلك أو حتى نتيجة رصاعات االتجاهات داخل الكيان. 
الصهيونية، لكن البحث شمل مساحة واسعة من األدبيات الصحافية والبحثية، ويظهر هنا استثناء لكتابات أورنا 

تخصصة يف الشأن اللبنا�، التي تخطت التلميح إىل الترصيح املبارش بالدور الصهيو� يف الحصار عىل مزراحي، امل
 لبنان.

 
 وكالء أمريكا الكيان و التنسيق ب� 

 

حركة الواليات املتحدة يف لبنان إىل مروحة واسعة من الوكالء السياسي� واالقتصادي� واملدني�، مرفقة بهم  ترتكز
شبكة مكثفة من أجهزة إعالمية ومنصات الكرتونية، ويشكلون أداة مكملة للحصار وسبباً الستمراره، وتظهر املتابعة 

، ما يعكس الدور اإلرسائييل ء الوكالء يف الخطاب واألداء والتوقيتمدى التنسيق اإلجرايئ ب� الكيان املؤقت وب� هؤال 
املبارش يف الحصار من خالل املشاركة يف غرفة عمليات إعالمية وسياسية مشرتكة تدعم وتستثمر الظروف الناتجة 

 عن الحصار.

https://www.inss.org.il/publication/lebanon-collapse/
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تزامنا مع ارتفاع بعض االصوات املحرضة عىل سالح املقاومة يف لبنان، كشفت صحيفة "  2022-08-26إرسائيل اليوم 
ارسائيل اليوم الصهيونية ما يشبه خارطة طريق لتنظيم حملة مدعومة من االستخبارات االرسائيلية يف سبيل كشف 

يتكرر كث�اً يف املشهد اللبنا� التقاطع والتنسيق ب� بعض وكالء الواليات ". لحزب الله يف لبنان مخازن السالح التابعة
املتحدة وب� الكيان املؤقت، وهذه إحدى الحاالت، لكن ما يجري من التنسيق يتمثل بالتكرار الدائم للتقاطع 

 والتزامن والتطابق اللغوي أحياناً.
 

عىل ارسائيل ان تبدأ الخروج من سياسة عدم التدخل املبارش وعرب الكشف أمام "  2022-08-26إرسائيل اليوم 
اللبناني� نحو املطالبة بطرد الحزب  الشعب اللبنا� معلومات استخبارية حول مخازن سالح حزب الله، وبالتايل قيادة

من بلدهم كليا، بحسب املخطط الذي تكشفه الصحيفة التي توسعت للكشف عن مسار خريطة الطريق ضد حزب 
تعمل الواليات املتحدة والكيان املؤقت وفق سياسة تحميل حزب الله مسؤولية  ."الله ب� تل ابيب واشنطن ورعاتها

املحتملة مستقبًال، وذلك لتضييق نطاق مقبوليته وتأييده وعزله بالتايل عن البيئة اللبنانية، األزمات الجارية واملخاطر 
وأحد املرتكزات لهذه السياسة تحميل املقاومة مسؤولية الفساد والخراب االقتصادي، وهو ما عملت عليه املنظ�ت 

 وقبلها وبعدها.  املدنية واألحزاب الوكيلة للواليات املتحدة إبان االنتخابات املاضية
 

 للبنانيونانتقد القادة ابين� يحظى حزب الله ببعض الدعم الشعبي  ):02/08/2022صحيفة "تا�ز أوف إرسائيل" (
 التعويل اإلرسائييل عىل نفس الوكالء الذين تعول عليهم الواليات املتحدة يف لبنان. الحزب إلطالقه الطائرة املس�ة.

 
 
 
 
  

https://ar.mehrnews.com/news/1907025/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.mehrnews.com/news/1907025/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.timesofisrael.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1/
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 للكونغرس الصهيو� توجيه اللويب

 
حجج تصنيع مصالحه إىل  ويلجأ لتحقيقيعد اللويب الصهيو� من العوامل األكرث تأث�اً عىل الكونغرس األمرييك، 

وبراه� تدعم أهدافه، ويعد الباحثون الصهاينة يف مراكز األبحاث والدراسات األمريكية من أعمدة هذا اللويب، نظراً 
واملتبناة من قبل  عملية صنع القرار نتيجة أهمية التوصيات الصادرة عنهم والتي تنرشها تلك املراكز تأث�هم عىلل

 يكية.الجهات الحكومية يف اإلدارة األمر
يتمثل دور اللويب الصهيو� يف توجيه السياسة األمريكية يف حاجة أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ إىل روايات 
وحجج تربر لهم وللناخب� دافعي الرضائب سبب التدخل األمرييك يف لبنان بدالً من رصف األموال يف املدن واملناطق 

 سنوياً بقيمة ثالثة مليارات دوالر، إىل جانب الحضور العسكري التي �ثلونها، خصوصاً وأن الكيان يتلقى متويالً
الغريب املبارش وحرك الحلفاء االقليمي� املنضوين يف التشكيلة األمريكية عىل الصعيد املايل والسيايس دع�ً للكيان. 

م اإلعالمي واملايل للويب من ناحية أخرى يأمل املرشعون والتنفيذيون األمريكيون املنتخبون أو املعينون يف نيل الدع
الصهيو� يف االنتخابات، ك� يخشون الهجوم اإلعالمي والسيايس لشبكات اللويب ضدهم يف حال رفضهم تأييد الرغبات 

 الصهيونية وتحويلها إىل سياسات وإجراءات.
إقناع املؤسسات الحكومية األمريكية بالقيام بإجراءات صارمة ضد لبنان  اإلرسائيليون طويالً يف جهد الباحثون

تستهدف حزب الله، وذلك عرب تلفيق عدد من التهم التي تؤثر بالرأي العام األمرييك يف محاولة للضغط عىل 
 املؤسسات لتنفيذها.

 
 الدفاع عن الد�وقراطية، متثل جنح الليكود يف اللويب الصهيو�، مؤسسة طو� بدران

لسياسية يف بالد الشام. ولد ، حيث يركز عىل لبنان وحزب الله وسوريا والجغرافيا اFDDطو� بدران هو باحث يف 
مريكية تجاه عدة مناسبات في� يتعلق بالسياسة األ و� ونشأ يف لبنان، وقد أدىل بشهادته أمام مجلس النواب يف ط

إيران وسوريا ولبنان، ويعترب ضمن تشكيلة اللويب الصهيو�، وهو شخصية متصهينة عىل صعيد القناعات وينعكس 
 . تي يقدمهاال االستشاراتذلك يف طبيعة 

كل� زاد استث�ر الواليات املتحدة وفرنسا يف لبنان، ازدادت حرية إرسائيل يف العمل "له عىل املوقع:  مقالضمن 
تعقيداً، حيث ستتكئ واشنطن وباريس عىل إرسائيل لثنيها عن اتخاذ أي إجراء ضد حزب الله يف لبنان، حتى لو 

 لتكون أكرث تطرفاً يف لبنان.التأث� عىل السياسة األمريكية  ).28/10/2022( "متليه مقتضيات األمن القومي
 

 دراسة باسم جا�س ريكاردز.  األزمة اللبنانية: ترشيح االنهيار االقتصادي
العقوبات، ومصادرة األصول، وأدوات السياسة األخرى، الواليات  الضغوط القصوى، واملالحقة الجنائية،"باستخدام 

املتحدة وأوروبا والربازيل واألرجنت� واليابان �كن أن تخنق حزب الله ماليا. اإلرهاب ال ينتهي ب� عشية وضحاها، 
 الله فرصة لبعث حياة جديدة يف نظام لبنان املحترض".وستظل إيران توفر رشيان الحياة، لكن قد يوفر تهميش حزب 

الضغوط القصوى هي العقوبات الشاملة، والتي تطال البالد يف كل نواحيها، ك� هي التجربة اإليرانية، وهو مصطلح 
 اعتمده الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب، يف توصيف الحرب االقتصادي عىل الجمهورية اإلسالمية.

 
 خدرات يف أمريكا الالتينيةملف امل

والرتويج  اتهام حزب الله باالتجار باملخدراتمن القضايا الهامة التي يعمل الباحثون اإلرسائيليون عىل الرتويج لها، 
والذين قد شاركوا وبالتحديد يف الواليات املتحدة األمريكية، والباحثون املروجون لهذه التهم له يف أمريكا الش�لية 

ويهدف ذلك إىل دور مزعوم لحزب الله يف أمريكا الالتينية،  لإلضاءة عىليف جلسات است�ع بالكونغرس األمرييك 
لتمويل الذي تنفقه اإلدارة األمريكية تحت تكريس السياسة األمريكية العدوانية تجاه املقاومة يف لبنان، وتربير ا

https://www.fdd.org/team/tony-badran/
https://www.fdd.org/
https://www.fdd.org/analysis/2022/10/28/recognizing-iranian-equities/
https://www.fdd.org/analysis/2022/10/28/recognizing-iranian-equities/
https://www.fdd.org/wp-content/uploads/2020/08/fdd-monograph-crisis-in-lebanon.pdf
http://www.dirasat.net/uploads/research/7960035.pdf
http://www.dirasat.net/uploads/research/7960035.pdf
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عنوان "مساعدات" للبنان، وهو متويل يغذي الجهات التي تعمل عىل استث�ر الحصار واألزمة االقتصادية لزيادة 
 هم:، وهؤالء الباحثون الصهاينة الضغط عىل املقاومة

بوليفيا وكولومبيا وفنزويال انتقل للعمل كمراسل لصحيفة "واشنطن بوست" يف كل من : دوغالس فرح •
 وغطى أخبار الحرب عىل عصابات املخدرات فيها.

: صحفي يهتم بتتبع شؤون حركات اإلسالم السيايس يف املنطقة العربية ويف العامل اإلسالمي، ماثيو ليفيت •
 لكنّه يركز بشكل خاص عىل حزب الله يف أبحاثه ومقاالته وتقاريره.

يشغل منصب نائب رئيس مجلس السياسة الخارجية األمريكية ومحرر مجلة : يهودي أمرييك، إيالن ب�مان •
 "شؤون األمن الدويل.

: يعترب أوتوليغي األكرث بروزاً ب� الباحث� واألفراد الذين دعوا للشهادة يف جلسات إ�انويل أوتولينغي •
 االست�ع أما مختلف لجان الكونغرس.

 خدرات األمريكية.: ضابط سابق يف وكالة مكافحة املمايكل برون •

 : ضابط سابق يف وكالة االستخبارات األمريكية.سكوت موديل •

: مساعد وزير الخارجية األسبق لشؤون نصف الكرة الغريب وسف� أمرييك سابق لدى منظمة روجر نورييغا •
 الدول األمريكية.

ملكافحة اإلرهاب : شغل منصب نائب مساعد الرئيس األمرييك ونائب مستشار األمن القومي خوان زارايت •
 خالل إدارة جورج بوش االبن. 

: رئيس مؤسسة "الجوار البيني األمرييك" وعضو مجلس العالقات الخارجية ويكتب يف مجلة مايكل شيفرت •
 فورين بولسييس.

 : عسكري سابق يف قوات املارينز يف الجيش األمرييك.جوزيف هوم�ي •

 .2014و 2005افحة املخدرات األمرييك ب� عامي : مدير العمليات األسبق يف وكالة مكديريك مالتز •

 2001يف وزارة الخارجية ب� عامي : شغل منصب كب� املستشارين لرشق آسيا واملحيط الهادئ ديفيد آرش •
 .2005و

بان ر البحوث السابق يف مركز حاييم ص: عميد مشارك لكلية والش بجامعة جورجتاون ومديدانيال با�ان •
 يف معهد بروكينغز.لسياسة الرشق األوسط 

 : عمل كمحلل يف قسم مكافحة اإلرهاب يف وزارة الخزانة األمريكية.جوناثان شانزر •

 .ونغرسك: مستشارة سابقة يف عدد من لجان الجانيس كيبارت •

 : يعمل كباحث مقيم يف معهد "املرشوع األمرييك".فريديريك كاغان •

من سفارة أمريكية حول العامل ومنها يف بعض : دبلومايس أمرييك سابق عمل يف أكرث إيريك فارنسورث •
 الدول الالتينية.
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وهي لجنة تعترب من مساحات  :)2020املتعلقة باألمن الوطني والشؤون الخارجية ( دراسات الجمهوري�تقرير لجنة 
 نفوذ اللويب الصهيو� وأحد رشكائه يف التأث� عىل صانع القرار لصالح الكيان املؤقت. 

قطع متويل املساعدة األمنية األمريكية عن الجيش اللبنا� وحظر صندوق النقد الدويل  يجب عىل الكونجرس"
متثل هذه اللجنة وجهة نظر متطرفة قريبة إىل بعض آراء حزب الليكود والصهاينة اليميني�،  ."إلنقاذ لبنان

وإن كانت ال تعرب عن وجهة نظر اإلدارات والقيادات الصهيونية املختلفة في� يتعلق بقطع التمويل عن الجيش 
بنان تتطابق مع اإلدارات األمريكية اللبنا�، إال أنه في� يتعلق بحظر تقديم القروض عرب صندوق النقد الدويل لل

 والصهيونية املتعاقبة. 
 ."، �ارس حزب الله قدًرا كب�ًا من السلطة داخل هيئات القرار يف الجيش اللبنا�وفًقا للجيش اإلرسائييل"
 فإن السياسة األمريكية املضللة لتعزيز ما)، FDDك� أشار تو� بدران من مؤسسة الدفاع عن الد�قراطية ("

يستشهد  ."يسمى مبؤسسات الدولة يف لبنان مل تعمل إال لصالح حزب الله الذي يسيطر عىل هذه املؤسسات
تقرير اللجنة بآراء طو� بدران هنا، وهو يدعو إىل فرض حالة الشلل العام عىل املؤسسات اللبنانية الرسمية، 

 وهو ما يحصل حالياً يف لبنان بفعل الحصار األمرييك املطبق. 
مترير ترشيع يحظر أي أموال دافعي الرضائب لصندوق النقد الدويل من الذهاب إىل  ب عىل الكونغرسيج"

يظهر هنا التدخل املبارش للويب الصهيو� يف هندسة الحصار، ويف مفردة عمالنية هي تعطيل  ."خطة إنقاذ لبنان
استجرار الغاز املرصي والكهرباء  حركة صندوق النقد الدويل يف لبنان، وهو ما يؤدي اآلن إىل إيقاف مرشوع

 األردنية، إىل جانب عوامل سياسية أخرى. 
 

 يف معهد واشنطن ماثيو ليفيتخارطة 
التي تدعي الجهات املعادية أن حزب الله قام بها  لكل العمليات الدوليةتتضمن مسحاً جغرافياً وزمنياً  ةهي خارط

وحتى اآلن، وتهدف للرتكيز عىل الخطر الدويل الذي �ثله حزب الله، وذلك بهدف التحريض عليه دولياً،  1982منذ 
سية ودفع الواليات املتحدة والدول األوروبية إىل الضغط عىل لبنان وحزب الله عرب األدوات املدنية االقتصادية والسيا

 إقناع الكونغرس وممثيل الشعب األمرييك برضورة ضخ األموال يف حرب اإلرغام يف لبنان.واإلعالمية. 
 

 " األمريكية: الكاتب الصهيو� بيني آفنيصحيفة "ذا صن
تفك� صانعي  الواقع الجديد"يجب أن يوجه هذا  ).20/10/2021( هل حان الوقت ملعاملة لبنان كعدوالعنوان: 

 عليه، وليس الحليف الذي نرغب أن يكون".القرار يف واشنطن وإرسائيل: التعامل مع لبنان عىل أنه العدو الذي هو 
ما يحصل حالياً بعد "املساعدات" األمريكية والتدخل اليومي يف السياسة اللبنانية الداخلية خصوصاً يف املستوى 

 االقتصادي، فإن لبنان يعيش كضحية لتلك السياسات، وهو ما طلبه آفني تحديداً.
 

معلق الشؤون األمنية، رونن برغ�ن، إىل أن "هذا السالح (صاروخ ياخونت) الذي   2017-02-19يديعوت احرنوت 
يعمل اإلعالم الصهيو� عىل تكوين أصبح بحوزة حزب الله يشكل أيضاً تهديداً كب�اً جداً لألسطول السادس األم�يك". 

بهدف تعزيز الدور األمرييك يف لبنان ملواجهة الروايات املؤاتية الستخدامات اللويب يف الواليات املتحدة، وذلك 
 املقاومة، بالطرق املدنية التي يعمل فيها ضمن منظور حرب اإلرغام.

 
  

https://rsc-banks.house.gov/national-security-strategy
https://rsc-banks.house.gov/national-security-strategy
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/introducing-hezbollah-worldwide-map-and-timeline
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/introducing-hezbollah-worldwide-map-and-timeline
https://www.nysun.com/article/foreign-is-it-time-to-treat-lebanon-like-the-enemy-it-is
https://www.nysun.com/article/foreign-is-it-time-to-treat-lebanon-like-the-enemy-it-is
https://www.alwatantoday.net/%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8/
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 تحديد املسؤوليات 
 

أن الكيان املؤقت رشيك كامل يف الحصار عىل لبنان، فوجوده وح�ية أمنه ه�  يظهر من هذا االستعراض والتحليل
الدافع األسايس خلف قيام الواليات املتحدة األمريكية بهذا الحصار، وكذلك عىل صعيد القرار الذي يحصل بالتنسيق 

قاومة يف الحرب السورية، وكذلك ب� الطرف� مراعاًة للمصالح األمنية املشرتكة، ويتعلق ذلك بالتوقيت بعد انتصار امل
بالشكل والدرجة والوت�ة واملستوى واملجاالت التي يطالها الحصار، واألهم هو االستمرارية والتصعيد املستمر يف 
الحصار، وبناًء عليه فإن الكيان يتحمل مسؤولية الحصار الذي توازي نتائجه نتائج الحرب، و�كن تلخيص مجاالت 

 ملها الكيان بالشكل اآليت: املسؤولية التي يتح
 

 التحريض عىل ارتكاب جر�ة الحصار. -1
 التورط يف قرار الحصار وتحديد برامجه التنفيذية.  -2
 التحريض عىل استمرار الحصار وتصاعد إجراءاته ومزامنتها وتحديد درجتها. -3
 املساهمة يف التخطيط العام للربنامج عن سابق إرصار.  -4
 يد العسكري واالستث�ر املبارش اإلعالمي واألمني. املساهمة يف الحصار عرب التهد -5
 املشاركة يف االستشارات التنفيذية املواكبة ملسار الحصار، فهو بالتايل مساهم دائم يف الحصار. -6

 
حين� يؤدي الحصار إىل تدم� البنى االقتصادية واملؤسسات الحكومية والقطاعات اإلنتاجية ويبدد قيمة العملة 
الوطنية وينرش البطالة والتفكك االجت�عي املؤدي للجر�ة، ويدفع بالبالد إىل حالة املجاعة فإنه يصبح حرباً كاملة 

  األوصاف، ويعد جر�ة بحق اإلنسانية. 
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 سياسية وقانونية اشكاليات
 

 يتضمن الطرح مبالغة واستهدافاً مغرضاً  -1
إن وجود الكيان غ� الرشعي ذو الطبيعة العدوانية التوسعية هو سبب األزمات األمنية يف املنطقة ويف 
لبنان باألخص، وتعمل الواليات املتحدة بالطرق غ� القتالية عىل تجريد لبنان من سالحه وإخضاعه 

ملحقة سياسياً واقتصادياً وثقافياً بكيان االحتالل، وعليه فإن مسؤولية الكيان عن  وتحويله إىل حالة
 السياسات االمريكية الهدامة والتخريبية يف لبنان هي مسؤولية كاملة. 

 املؤقتالواليات املتحدة ليست دمية بيد الكيان  -2
وأمريكية باألخص، ولذلك فإن إن وجود الكيان املؤقت وبقاءه وتفوقه يف املنطقة هي مصلحة غربية 

قيام الواليات املتحدة بخدمة املصالح األمنية للوجود الصهيو� املصطنع هو تحقيق للمصالح األمنية 
 واالقتصادية األمريكية يف املنطقة.

�كن تأط� الحالة ضمن نظريات العالقات الدولية والقانون الدويل الذي ال يحمل مسؤولية للحليف  -3
 فه بأع�ل ذات فوائد مشرتكة بينه�عند قيام حلي

للجمعية العامة لألمم املتحدة، الفصل الرابع، املعنون بـ "مسؤولية الدولة عن فعل  2625تبعاً للقرار 
املتعلقة باملبادئ التوجيهية والرقابة يف لجنة (القانون الدويل) حول الفعل غ�  17دولة أخرى"، املادة 

لتي تعطي توجيهات لدولة أخرى والتي متارس املراقبة عىل ارتكاب الفعل املرشوع دوليا، فإن "الدولة ا
غ� املرشوع دوليًا من قبل هذه األخ�ة تكون مسؤولة دوليًا عن هذا الفعل إذا: (أ) الدولة املذكورة 
تفعل ذلك وهي تعلم بالظروف املحيطة بالفعل غ� املرشوع دوليًا، (ب) يكون الفعل غ� مرشوع 

 ا ارتكبته تلك الدولة.دوليًا إذ
 مثة الكث� من نقاط التفاوت واالفرتاق يف املواقف واملصالح ب� أمريكا والكيان  -4

تختلف وجهات النظر ب� الحكومات الصهيونية واإلدارات األمريكية حول السبل املثىل لح�ية أمن 
الكيان املؤقت، نظراً لتشعب نظرة الواليات املتحدة واستيعابها لكامل املشهد األمني يف املنطقة والعامل، 

 ولكن ال يتعارض ذلك مع التطابق التام يف األهداف األمنية العليا. 
 مخاطر من ادخال الكيان يف اللعبة الداخلية اللبنانية  مثة -5

إن املخاطر التي تجرها السياسات األمريكية الهدامة عىل لبنان توازي املخاطر التي �كن أن يشكلها 
توريط الكيان يف املسؤولية عن تلك السياسات، خصوصاً إذا أخذنا بع� االعتبار تجربة الرتسيم 

 ونتائجها.
الكيان ان يؤكد أنه بريء من التدخل ويقوم بإجراءات تثبت براءته واختالف سياساته عن يستطيع  -6

 السياسات األمريكية
ال تعرتف الواليات املتحدة باألساس مب�رستها لحصار اقتصادي عىل لبنان، ولذا فإن قيام الكيان بتربئة 

 ساحته من املسؤولية عن ذلك الحصار، سيعني اعرتافه بوجوده. 
 تشكيك بأصل وجود حصار أمرييك عىل لبنان  مثة -7

 تتوفر خارطة شاملة ملجاالت الحصار وتأث� كل منها عىل االقتصاد اللبنا�. 
 مثة مخارج بديلة أقل تكلفة  -8

إن الضغط عىل الكيان املؤقت يف مجال الحصار االقتصادي يساهم يف نقل الضغوط إىل مجاالت أخرى، 
 وازية لتخفيف األزمة اللبنانية.وال يتناىف ذلك مع سلوك سبل م

 سيتصاعد التهديد الصهيو� بسب زجه يف اللعبة اللبنانية الداخلية -9
أظهرت تجربة الرتسيم عجز الكيان عن اإلقناع والتوكيد عىل مصداقية التهديدات تجاه لبنان، وهذا 

بلبنان تحديداً ومحور  يعود إىل األزمة االسرتاتيجية التي تعا� منها عقيدة القتال لديه في� يتعلق
  املقاومة إىل جانبه.
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 رمبا يتصاعد منسوب الضغط االقتصادي  -10
يعمل برنامج الحصار وفق برنامج تراكمي، وبذلك فإن الوقت يعد مبزيد من الضغوط واألزمات، 

 واستدراك ذلك يتطلب املبادرة والتحرك مبوازاة هذا الرتاكم. 
 املؤقتيان ستعمل الواليات املتحدة عىل تربئة الك -11

 ال تستطيع الواليات املتحدة نفي مسؤولية الكيان عن الحصار، ذلك ألنها ال تعرتف أصالً بوجود الحصار.
، وليست كل اجراءاتها العدوانية لدى الواليات املتحدة حججها الخاصة للقيام بالحصار والربامج -12

 متعلقة بخدمة الكيان
متعددة للحصار، لكن أمن الكيان املؤقت هو دافع حاسم صحيح أن الواليات املتحدة لديها دوافع 

وعتبة ال �كن تجاوزها يف هذا الشأن، إىل جانب الدور الذي يلعبه الكيان يف التحريض عىل الحصار 
 ويف هندسته وادارته.

 املسؤولية مشرتكة ب� أمريكا والكيان وليست منفردة  -13
يات املتحدة وال عىل الكيان املؤقت، وإ�ا تم تغييب بالتأكيد ليس هناك مسؤولية منفردة، ال عىل الوال 

مسؤولية الكيان نظراً لقيام الواليات املتحدة بالدور املبارش يف الحصار، في� يلعب الكيان دور املحرض 
 واملنسق واإلدارة املشرتكة. 

 تعرضت ارسائيل للضغط  إذاالواليات املتحدة صاحبة قرار ولن ترتاجع  -14
الكيان للخطر، فإن املصالح األمريكية تتعرض للخطر نظراً ألن أمن الكيان جزء من  إذا ما تعرض أمن

تلك املصالح وعامل مشكل لها تكويناً، وعليه فإنها ستضطر ملراعاة الظروف وإعادة هندسة سياستها 
 يف لبنان، تبقى األهداف وتتغ� األساليب. 

 هذا االتجاه غ� مفيد ولن يؤدي لتعطيل الحصار  -15
تحريك املياه الراكدة يدفع إىل التبرص يف املساحات املفتوحة للحركة، وإن مل يؤد تلقائياً إىل تعطيل إن 

 املسار الجاري، وبالتايل �كن التعامل مع هذه املقاربة عىل طريقة االستطالع بالن�ان.
 يسمح هذا االتجاه للعدو بالقيام بأع�ل عىل أساس م�ثل -16

هداف الجمهورية اإلسالمية وسوريا نتيجة قيامه� بإجراءات مدنية غ� يقوم العدو الصهيو� باست
قتالية لدعم املقاومة يف لبنان، وبذلك فإن العدو يعتمد أصالً سياسة تحميل املسؤوليات للجهات غ� 

 املبارشة.
 يتسبب هذا التحليل بتوجيه االتهام إىل املقاومة بأنها هي سبب الحصار  -17

أمريكياً وسعودياً يف لبنان واملنطقة عىل تكريس رواية أن التطبيع يؤدي إىل حل يعمل اإلعالم املمول 
املشكالت االقتصادية، وهو بذلك يشكل اتهاماً مبطناً للمقاومة باملسؤولية عن األزمات مع الدول 
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