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التعاون العسكري األميركي   

 .  ..اإلسرائيلي

 قفزة تاريخية

   

 

 

 الموضوع 
 

بايدن يقترب من الحرب مع  للكاتب وليام م. آركين بعنوان: "  امقال    21/12/2022نشر موقع مجلة نيوزويك بتاريخ  

ة عن العالقات العسكرية واالستخباراتية بين ا يكشف معلومات مهم شريك ا عسكرًيا كامل    "إسرائيل"إيران ما يجعل  

 إيران.  الواليات المتحدة والكيان الصهيوني والجهود المبذولة لتشكيل تحالف عسكري في المنطقة ضد 

  الحرفي للمقال  النص 

 

التخطيط العسكري.    في  "سرائيلإ"استعداًدا ألي حرب محتملة ضد إيران، قامت إدارة بايدن رسمًيا برفع مستوى  

بالتزامن مع تحّول الجيش األميركي من "الحرب على اإلرهاب" إلى القتال المحتمل    "إسرائيل"يأتي تغيير مكانة  

،  اأصبحت شريًكا عسكرًيا كاملً   "إسرائيل"نظًرا ألن و  الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران. -مع األربعة الكبار 

س  رية الخاص بها بهدف التجسّ ص مزيًدا من الجهد لبرنامج اللغة العب فإن أجهزة االستخبارات األميركية تخصّ 

الشريك العسكري واالستخباراتي    "إسرائيل"على حليفها األول في الشرق األوسط. بالنسبة للبنتاغون، تعتبر  

 مة.لخبرتها القتالية الواسعة وتقنياتها المتقّد ا األكثر قيمة في الشرق األوسط نظرً 

التي قامت بها إدارة ترامب في اتفاقات أبراهام ترى    مع انتهاء القتال في أفغانستان والعراق وجهود الوساطة

لدمج  فرصة  كبير:    "إسرائيل"  واشنطن  )أميركي(  استخباراتي  مسؤول  يقول  جديد.  إقليمي  تحالف  إن  في 

ا مع الجيش األميركي بينما ت منع في الوقت نفسه من  سمح لها اآلن بالتعاون علنً تخرج من الخزانة وي    ""إسرائيل

خزانة أخرى. يضيف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إلجراء مناقشة حول التخطيط العسكري  الوصول إلى  

عتبر التبادالت جزًءا من التحالف العسكري الجديد. ولكن في  أنه "بالنسبة لبعض األمور مثل ضرب األهداف، ت  

س اإلسرائيلي(،  التجسّ   )ضّد  اّدس المضاإلسرائيلية مثل التجّسوالحاالت التي قد تتباعد فيها المصالح األميركية  

 .أو كشف األسرار حول الترسانة النووية اإلسرائيلية، ضاعفت الواليات المتحدة جهودها في الجمع المعلوماتي"

ن التغيير  دة التي تصدر كل سنتين، وهو ما يقّنعلى تغيير كبير في خطة القيادة الموّح  2022عام    وّقع بايدن 

دة هي الوثيقة األعلى مستوى التي  خطيط العسكري األميركي. خطة القيادة الموّحفي موقع "إسرائيل" في الت

إسرائيل" إلى القيادة المركزية  " ( UCP 2021دة )حّولت خطة القيادة الموّحوقد د منطقة عمليات كل قيادة. تحّد

( األوسطCENTCOMاألميركية  الشرق  المسؤولة عن  القيادة  مهّم  ،(، وهي  القيادة  من  السابقة كجزء من  تها 
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أشرفت القيادة األوروبية على األبعاد العسكرية لهذه العالقة الخاصة، وعملت للدفاع عن  و(.  EUCOMاألوروبية ) 

 جيرانها.  دة للغاية ضّدفي ظروف محدّ "إسرائيل"  

ب تعقيدات العالقة  مع تجّن  وفًقا للبنتاغون، سمح النظام السابق للقيادة المركزية ببناء تحالف بين الحلفاء العرب

اللدود للعديد من تلك البلدان. لكن ذلك عزل "إسرائيل" عن الشراكة رسمًيا مع القيادة    العدّو  -  "إسرائيل"مع  

 مشترك.  عدوّ   المركزية األميركية والتخطيط للطوارئ ضّد

مقرًًّ تامبا  تتخذ من  التي  القيادة  المسؤولية عن  وقالت  توليها  بعد  لها  المركزية  إسرائي "ا  القيادة  "ستعمل  ل": 

األميركية على تنفيذ التزام الحكومة األميركية بنهج شامل لألمن اإلقليمي والتعاون مع شركائنا". بدوره قال 

التوّت أتاح تخفيف  "لقد  بين  البنتاغون  استراتيجية  "رات  أبراهام فرصة  اتفاقات  بعد  العرب  وجيرانها  إسرائيل" 

شريك    "إسرائيل"التهديدات المشتركة في الشرق األوسط، و  لشركاء الرئيسيين ضّدللواليات المتحدة لتوحيد ا

إضافية للتعاون مع شركائنا في القيادة المركزية األميركية    ا ح فرصً يتاستراتيجي رائد للواليات المتحدة وهذا سي  

 مع الحفاظ على تعاون قوي بينها وبين حلفائنا األوروبيين". 

أخبرت مصادر حكومية نيوزويك أنه بخالف ما يبدو أنه تعديل بيروقراطي، فإن المهمة الجديدة تمّثل التغيير  

األمل كما قد يقول البعض يتمثل بتمهيد الطريق أمام  و  ".يل األكثر عمًقا للجيش األميركي منذ تأسيس "إسرائ

لتحضير للحرب مع إيران  ا  لمن أج تحالف عسكري إقليمي مشابه لحلف شمال األطلسي في أوروبا ليس فقط  

 ولكن أيًضا إلحباط الزحف الروسي والصيني في المنطقة.

 االستخبارات حول "إسرائيل"  

الجديد والتعا الرغم من الوضع  أولّو"  "إسرائيل  رتتصّدون،  على  المخابرات األميركية. "إسرائيل"  باستمرار  يات 

والصاروخي   الجوي  الدفاع  مجال  وفي  الحديثة  الحرب  أشكال  من  العديد  في  وخبير  عالمي  عسكري  قائد  هي 

الموّج الطاقة  أي  وأسلحة  في  حاسمة  أنها  البنتاغون  يرى  التي  المأهولة  غير  واألنظمة  الليزر  مثل  معركة  هة 

اع  ّنحادية الجانب ضّد خصومها تهّم كبار ص  نووية ولديها سياسات وخطط أ   " أسلحةمستقبلية. تمتلك "إسرائيل

واشنطن.   في  "إسرائيلوالقرار  مع  التعامل  من    "في  األحيان  بعض  في  متناقضين  مسارين  واشنطن  اّتبعت 

 التعاون والتنافس. 

العالقات مع وكاالت المخابرات اإلسرائيلية وعن جمع المعلومات  ( مسؤولة عن  CIAوكالة المخابرات المركزية )إن  

اإلسرائيلية.   القيادة  المسّلوعن  من  القوات  شيء  كل  على  العسكرية  االستخبارات  عن  مسؤولة  األميركية  حة 

"إسرائيل قدرات  إلى  وخططهاالتكنولوجيا  تتنّص"  الجيش،  داخل  االتصاالت  .  على  القومي  األمن  وكالة  ت 

 س على جيرانها العرب وإيران. بينما تتعاون أيًضا مع نظيراتها اإلسرائيلية، التي تتجسّ  - اإلسرائيلية 

. معظم هؤالء "إسرائيل"ـ  ب  قتتعّلبرية في الحكومة األميركية على مسائل  مختص ًّ باللغة الع    1000يعمل حوالي  

لعمل في جمع المعلومات  قين. لكن نحو ثلث افي الدبلوماسية، كملحقين دفاعيين ومنّس  -لهم وظائف علنية  
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بالتجسّ  تحديًدا  يتعلق  وتحليلها  "إسرائيلاالستخبارية  على  القومي  أما    ". س  األمن  عن    - وكالة  المسؤولة 

برية يترجمون إرساالت حكومة "إسرائيل" اآلمنة باللغة الع    امختص    250لديها حالًيا حوالي  ف  -استخبارات اإلشارات  

مركّ  وحركة  العسكرية  استواالتصاالت  من  وتحليل  زة  برصد  كبير  عدد  يقوم  كما  الخليوي.  الهاتف  خدامات 

الع   العلنية باللغة  التواصل االجتماعي وغيرها من وسائل االتصال  برية. )يعمل  الصحافة اإلسرائيلية ووسائل 

ين باللغة العبرية بموجب عقود في كل من وكالة األمن القومي ووكاالت استخبارات  مئات آخرون من المختّص

 حة(.ات المسلّ عدة موظفي الحكومة وأفراد القّوأخرى لمسا

. 2025برية بحلول العام  ين باللغة الع  مضاعفة عدد المختّص  ر أن تتّموفًقا لمصادر استخباراتية، فإن من المقّر 

هذه الزيادة في العدد تهدف في جزء منها، وفًقا لوثائق المخابرات والمصادر الحكومية، لخدمة التعاون المتزايد  

 .بينبين الجان

ون  م المختّصالتدريب االستخباراتي باللغة العبرية في معهد لغة الدفاع في مونتيري بكاليفورنيا، حيث يتعلّ   يتّم

الع   لمعاداة  باللغة  والحديث  التاريخي  والتحليل  الثقافية  والدراسات  واإلسرائيلي  اليهودي  التاريخ  أيًضا  برية 

إلى فورت جوردون في أوغوستا بجورجيا حيث تدير وكالة ت  السامية. من هناك، يذهب العاملون في مجال التنّص

ت والتحليل الخاص بالشرق األوسط بهدف تقديم الدعم للجيش  ( مركزها الضخم للتنّصNSAاألمن القومي )

)يتّم حساسّي  األميركي.  األكثر  السياسية  االستخبارية  المعلومات  مع  فيالتعامل  والية   Ft. Meade ة  في 

برية في هاتين القاعدتين، باإلضافة  ين في مجال االستخبارات باللغة الع  عظم المختصّ ين متعيّ   يتّم ماريالند(.

 .ات التجميع الموجودة في السفن والجّونّصإلى م  

دولة"إسرائيلإن   التجسّ   "  "األمن  يصعب  على  الروتيني  وتركيزها  الفنية  خبرتها  بسبب  فقط  ليس  عليها  س 

ضّد أن  العملياتي"  يعني  وهذا  آخرين.  وخصوم  السيبراني  جيرانها  واألمن  لالتصاالت  جيًدا  نظاًما  وضعت  ها 

متطّو تشفيًرا  وبالتاليوتستخدم  رسائله.  ترميز  في  االستخباراتية    ًرا  المعلومات  جمع  جهود  من  الكثير  فإن 

األميركية ترّكز على االستهداف الدقيق لألفراد )أي هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من األجهزة(  

 استخالص المعلومات االستخباراتية من األجهزة التي يسهل استغاللها. حيث يمكن

كان    إليران  اعسكريً   اكونها خصمً   " فيما زادت مصداقية "إسرائيليقول المسؤول االستخباراتي الكبير إنه "كّل

ينها" على  ق بالقدرات التي نساعد في إنشائها وتحس ما في ما يتعلّ في التعامل معها كمشتبه به السّي  اذلك سببً 

المسؤول األميركي الذي عمل في مجال العالقة    على حّد تعبير ك أقرب"  ءقاعدة "أبِق أعداءك قريبين منك وأصدقا

 المتحدة.  " والوالياتبين "إسرائيل

 تكوين صداقات   

عندما استضاف الجنرال مارك ميلي نظيره الميجور   اظاهرً للعالقة األميركية اإلسرائيلية    فقط الجانب الودّيكان  

في   البنتاغون  في  اجتماع  2022  ديسمبر/األولكانون    5جنرال هيرزي هاليفي  وجاء  زيارة    األولكانون  .  بعد 
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جيك  لواشنطن قام بها الرئيس الحالي لهيئة األركان العامة لقوات الدفاع اإلسرائيلية أفيف كوخافي، حيث التقى  

 " للقاء سرائيل"إة المركزية األميركية الجنرال مايكل )"إريك"( كوريال إلى  سوليفان. بعد ذلك ذهب قائد القياد

كوخافي في رابع زيارة له خالل سبعة أشهر فقط منذ أن أصبح قائد القيادة المركزية. وقال كوريال، الذي وصف 

تراتيجية ألميركا  التحالف العسكري بين الجانبين بأنه "مصفَّح"، إن الشرق األوسط "يقع في قلب المنافسة االس

 إيران.  كان علىفإن التركيز الحقيقي للقيادة المركزية  مع روسيا والصين". ومع ذلك

  ران قدرات عسكرية مشتركة بوتيرة متسارعة" ضدّ وفي حديثه عن زيارة كوريال، قال كوخافي إن البلدين "يطّو

وتضمّ  للقّوطهران.  المشترك  "االستخدام  مناقشة  العسكري  التبادل  ضّدن  الزيارة ون.  طهرا  ة"  من  جال   كجزء 

المقاتلة األميركية    F-35iكوريال في قاعدة نيفاتيم الجوية التي تستضيف الجناح اإلسرائيلي الجديد لطائرات  

وقال كوريال في    ". إسرائيل"ًما في الترسانة األميركية والتي باعتها الواليات المتحدة لـ  الصنع وهي األكثر تقدّ 

 ية مثيرة لإلعجاب. لى قدرة جّونيفاتيم: تحافظ "إسرائيل" ع

حّلق سالح الجو األميركي والطائرات المقاتلة اإلسرائيلية في سماء شرق البحر األبيض    بعد أيام من زيارة كوريال

مشتركة.   بعمليات  للقيام  التزّوتضّموقد  المتوسط  طائرات  مشاركة  العمليات  الجّونت  بالوقود   KC-10ي  د 

“Extender”نطاق المقاتالت لضربات بعيدة المدى.  ، وهي طائرات يمكنها توسيع 

باإلضافة إلى الزيارات والتبادالت العديدة التي قام بها قادة آخرون في القيادة المركزية، قامت وحدات أخرى في  

زاد الجيش )األميركي( من التعاون في مجال الدفاع الجوي.  والجيش األميركي أيًضا بتسريع الزيارات والتدريب.  

ي. كذلك لدى الحرس  المحدَّث ومجموعة عمل مشتركة جديدة للدفاع الجّو   Juniper Cobraنن ذلك تمرييتضمّ 

مع   شراكة  ميسوري  والية  في  فيإسرائيل"الوطني  القّو  "  وزادت  التدريب.  األميركية  مجال  البحرية  ات 

، أجرت وكالة الدفاع  2022يناير  / واإلسرائيلية من مستوى التدريب المشترك وزيارات الموانئ. في كانون الثاني

تجربة لصاروخ   أيًضا  اإلسرائيلية  ونظيرتها  للبنتاغون  التابعة  المطوَّ  Arrow 3الصاروخي  ر بشكل  االعتراضي 

بين قيادات في مجال السايبر من البلدين في وقت   Cyber Dome VIiقيمت التدريبات العسكرية  مشترك. كما أ

 سابق من هذا الشهر. 

زت حرب أوكرانيا، على وجه الخصوص، االهتمام العسكري األميركي على الدفاع الصاروخي وعمليات مكافحة رّك

يهما. هذا الصيف، على سبيل المثال،  ة في كلّ الطائرات من دون طيار، حيث يملك الجيش اإلسرائيلي خبرة واسع

تسّم ثنائية  مناورة  واإلسرائيلية  األميركية  البحرية  غير  أجرت  مستقبلية  "حشود"  الختبار  الرقمي"  "الدرع  ى 

 مأهولة وحرب ذكاء اصطناعي. 

االصطناعي    ، من المعجبين بزيادة استخدام الذكاءاكان كوريال، القائد السابق للفيلق الثامن عشر المحمول جوً 

د بسرعة مئات األهداف،  في الحرب. قال كوريال في أيار/مايو: "يمكننا أن نأخذ قطًعا كبيرة من التضاريس ونحّد

د تلك التي يجب أن نضربها بالموارد ونمنحها األفضلية على أساس قائمة األهداف ذات األولوية العالية التي تحّد
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ن من  تمّكنل  اأحيانً   ناما قد يستغرق ساعات في العادة وحتى أيامرة لدينا.. يحدث ذلك في ثواٍن مقابل  المتوّف

ة )األمامية( في مواقع القيادة  تحديد هذه األهداف. ويتم القيام بذلك في الوقت الحقيقي )أي مباشرة( على الحاّف

 ة أخرى في بيئة الحوسبة التابعة للحامية العسكرية. الخاصة بنا وال يتم تقييده مّر

دة الجنسيات، بما في ذلك تمرين  أيًضا في عدد من التدريبات متعدّ   "إسرائيل"ديد، شاركت  كجزء من وضعها الج

ز على  وهي مناورة تركّ   Global Sentinel 22بقيادة الواليات المتحدة و   Rim of the Pacific 22في آسيا بعنوان:   

ى الرغم من أن المصادر دول أخرى في الشرق األوسط، عل   حرب الفضاء. لم يشمل أي من هذين التدريبين أّي

 من "إسرائيل" والدول العربية كمشاركين.  اكلً  االعسكرية تقول إن مثل هذه المواجهات ستشمل قريبً 

، لوفود حكومية وعسكرية إسرائيلية بالقيام  "إسرائيل"عة مع  سمحت البحرين، وهي إحدى الدول العربية المطّب

، وصل  2022ديسمبر  كانون األول /ركية المتمركز هناك. في  بزيارة والعمل مع األسطول الخامس للبحرية األمي 

األسطول الخامس في زيارة غير    وفد من األمن القومي للحكومة اإلسرائيلية إلى البحرين لعقد اجتماع في مقّر

 ه. ، استضاف قائد األسطول الخامس نائب األدميرال براد كوبر أيًضا كوخافي في مقّر2022 مسبوقة. في آذار

 كشريك إسرائيل  

رة للجيش األميركي: في خطط الحرب، كانت دولة يجب الدفاع عنها ولكن لم  دولة محيّ   "إسرائيل" لطالما كانت  

ية، وتم  على أنها حالة خاصة ومختلفة وسرّ   "إسرائيل"تم التعامل مع    يتم االعتراف بها على هذا النحو. بالنتيجة

الحظر النفطي الذي أعقب ، و1973ربطها بقيادة خارج الشرق األوسط. بعد الحرب اإلسرائيلية العربية في عام  

  ة مهامّ خت فكرة إنشاء قيادة خاصة للمنطقة في قّوتي ألفغانستان والثورة اإليرانية، ترّساذلك والغزو السوفي

تم إنشاء القيادة المركزية    للمساعدة في الدفاع عن المصالح األميركية في المنطقةو مشتركة سريعة االنتشار.  

، ولكن 1982ديسمبر  /كانون األوللها بموافقة الرئيس رونالد ريغان في    االجديدة التي تتخذ من فلوريدا مقرًًّ

قيادة   احتفظت  المنطقة  في  التعقيدات  يسّم  EUCOMبسبب  ما  عن  في  بالمسؤولية  المواجهة  "دول  بـ  ى 

 وسوريا ولبنان" وكذلك المغرب والجزائر وتونس وليبيا.    "إسرائيل"

وبدء الحرب على اإلرهاب، عندما اقترح دونالد رامسفيلد إضافة    أيلول  11ظل هذا الترتيب سارًيا حتى هجمات  

(. رفض الجميع، باستثناء سالح CENTCOMوسوريا ولبنان إلى حقيبة القيادة المركزية األميركية )  "إسرائيل" 

متا أقا  "إسرائيل"  و  EUCOMر على "عملية السالم" وأن القيادة األوروبية  ة أن التغيير قد يؤثّ ، الفكرة بحّجالجّو

عالقة عمل قوية. بعد رفض الجنراالت واألدميراالت، وضع رامسفيلد خاتمة للقضية وحمل جورج دبليو بوش  

المركزية األميركية فيما بقيت   القيادة  إلى  ولبنان  الموافقة على نقل سوريا  القيادة "على  إسرائيل" جزًءا من 

 األوروبية.  

األ على  رسمي  بشكل  اإلرهاب  على  الحرب  انتهاء  مرّ   قّلمع  المشتركة  األركان  هيئة  قضية  أثارت  أخرى  ة 

قيادة   إنشاء  تم  شمال  إ“إسرائيل".  عن  مسؤولة  وأصبحت  بقيت  إفريقيا فريقية  فيما  شاّذ  "إسرائيل"،  ة  كحالة 



8 

ية للتخطيط العسكري في  ( إليالء أهّمCENTCOMاحتاجت القيادة المركزية األميركية )  وحيدة. عالوة على ذلك 

تتفق و ى الرئيس بايدن منصبه.  حرب على اإلرهاب. كانت المناقشات جارية بالفعل عندما توّلمرحلة ما بعد ال

المصادر العسكرية على أن اتفاقيات أبراهام سهَّلت التغيير حتى لو كان الهدف الرئيسي من وراء تجديد التحالف  

 العسكري هو التركيز على إيران. 

له في مجلس الشيوخ بعد ترشيحه ليصبح القائد القادم للقيادة قال الجنرال كوريال في أيار في جلسة استماع  

بعض القدرات الفريدة جًدا التي تعتقد أن بإمكانها مشاركتها مع شركائها   "إسرائيل"م  المركزية األميركية: "تقدّ 

إذا  و العربية بشأن إيران.    " والدولإسرائيل"أوثق بين    اعسكريً   االعرب في المنطقة". كوريال يرى في األفق تحالفً 

ع في الشرق  فسيؤدي ذلك إلى تحالف عسكري أوس  نجح هو وزعماء البنتاغون اآلخرون في تحقيق هذا الهدف

 األوسط. 

: "أخيًرا، يجني الجيش  "إسرائيلى " لإيقول أحد مخططي البنتاغون الذي شارك في التغييرات التي طرأت بالنسبة   

نشرت الواليات المتحدة وحدات دعم  لقد  األميركي بشكل علني فوائد القوة العسكرية والتكنولوجيا اإلسرائيلية".  

ته لقبول يقول المخطط الذي اشترط عدم الكشف عن هوّيو يل"،  لوجيستي ورادارات ووحدة دفاع جوي في "إسرائ 

سرّ  أمور  القواعد  مناقشة  إنشاء  المطاف  نهاية  وفي  المشترك  والتدريب  الزيارات  من  المزيد  هو  "التالي  ية: 

العسكرية ثم تأسيس تحالف عسكري شبيه بحلف شمال األطلسي. كل ذلك باسم إيران وروسيا واالنتقال إلى 

للحرب مع إيران؟   ا استعدادً ها  د المنطقة كّلولكن هل سيستمر جيران "إسرائيل" في ذلك؟ هل ستتوّححرب كبرى.  

 هذا هو السؤال الرئيسي". 
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نتائج "مسح    Council on Foreign Relations  –كعادته قبل نهاية كل عام، نشر مجلس العالقات الخارجية األميركي  

ــراعات والتوج  ، الذي يشــمل التوق  1"2023يات الوقائية لعام  األولو   ــية عالميً عات المحتملة للص ــياس ،  ا وإقليميً  اهات الس

 السياسيين والباحثين واألكاديميين.آراء مئات استطالع  بناء على 

وخبراء    ينركي ي ماأل  ينحكومي ال  ينمســـ ولمن ال 18900، تم إرســـال االســـتطالع إلى أكثر من 2022في تشـــرين الثاني 

منهم تـقدير الـتيرير على المصــــالح    ب من ـكل  . ُطل  540اســــتـجاب منهم حوالي وـكاديميين،  األالســـــياســــة الـخارجـية و

 ث كل حالة طوارئ وفق ا لإلرشادات العامة.ركية واحتمالية حدوي األم
 

  خالصة التقرير 

 

  ترجيح لم يتم    ، المقبلللعام  ة منذ أن بدأ المسح الخاص باألولويات الوقائية قبل خمسة عشر عاًما،  ألول مّر ●

كحادثة طوارئ  لها،  د  حليف معاه  أي  هجوم على الواليات المتحدة أو    مة إرهابية أجنبية بشّناحتمال قيام منّظ

التحتية  ضحايا بشكل جماعيينجم عنها   البنية  احتمالية وقوع هجوم سيبراني معّطل يستهدف  . ال تزال 

 من الداخلي.بل دولة أو جهة فاعلة غير حكومية هو الشاغل الرئيسي لألالحيوية للواليات المتحدة من ق  

القوى الكبرى    تشمللة التي  ر المحتم  ق غالبية الحاالت الطارئة من المستوى األول اآلن إما بنقاط التوّتتتعّل ●

أو   روسيا(  االستقرار في  أوكرانيا، وعدم  الحرب في  تايوان، وتصعيد  مع  الحدود  أزمة  المثال،  )على سبيل 

ط الواليات المتحدة في مواجهة ارتفاع خطر توّرب   وإما  ماليةبل إيران وكوريا الشتطوير األسلحة النووية من ق  

احتمال  ب   جزمه لم يتم الهما في وقت واحد(. على الرغم من أنّ ير كلعسكرية مع الصين أو روسيا )ويمكن تصّو

حصل على فرصة    احتمال كل    ال يزال من المثير للقلق أّن،  2023حدوث طوارئ من المستوى األول في عام  

 متساوية للحدوث. 

 
1 https://cdn.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/CFR_CPA_PPS23.pdf 

 الموضوع 
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أّن ● المشاركون  اعتبر  السابقة،  االستقصائية  الدراسات  من  التجاه  أكثر    إفريقيا  وفًقا  من  األوسط  والشرق 

ها  فريقية على أّنتم تصنيف كل حالة طوارئ تشمل الدول اإلو.  2023عام    خالل رضة لألزمات  المناطق ع  

 دة. ذات تأثير منخفض على مصالح الواليات المتح

ل االحتماالت الجديدة في تصعيد . تتمّث2023تم إدراج سبع حاالت طوارئ جديدة في مسح األولويات الوقائية لعام  

إيران  "القمع الوحشي" التوّتمما يؤّد  ،لالحتجاجات الشعبية في  النظام؛ تصاعد  رات والمواجهة ي إلى احتمال تغيير 

رقية بين كوسوفو وصربيا؛ تصاعد العنف على الحدود لتوترات الع  العسكرية المحتملة بين اليونان وتركيا؛ تصاعد ا

بين قيرغيزستان وطاجيكستان؛ تصعيد النزاع وتفاقم األوضاع اإلنسانية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 

مما   روسيا  في  المدنية  واالضطرابات  الشعبي  االستياء  موسكو؛    يدّ يؤتزايد  في  السلطة  على  صراع  ة  الهجر إلى 

يغّذ التي  أمالمتزايدة  في  القاسي  والطقس  االقتصادية  األوضاع  وتدهور  العنف  ذلك  ييها  في  بما  الوسطى،  ركا 

 نيكاراغوا والمكسيك. 

مرتبطة بليبيا، وأفغانستان، وميانمار، وأثيوبيا،    رت بشكل كبير عن االستطالعات السابقة حاالت طوارئ تغّي  تسع

لم يتم تضمين سبع حاالت طوارئ تم تقييمها  بالمقابل    الهند، وكشمير وهايتي.  –الصين    –وكوريا الشمالية، وتايوان  

مسح   في  الماضي  يتسّب2023العام  الذي  اإلرهابي  الهجوم  جانب  إلى  إصابات جماعية  .  وقوع  الواليات    فيب في 

رقية المتزايدة  رات الع  : التوّتشملت هذه الحاالت  منظمة إرهابية أجنبية،  على يد  ،د حليف معاه    في بلدالمتحدة أو  

وعدم االستقرار السياسي في الكاميرون؛ تزايد العنف وعدم االستقرار السياسي ونزوح المدنيين في نيجيريا؛ تصعيد 

بات  النهضة اإلثيوبي الكبير واألراضي المتنازع عليها؛ تنامي االضطرا   رات بين إثيوبيا وجنوب السودان بشأن سّدالتوّت

مخاوف طويلة األمد   ؛رات بين الجزائر والمغرب حول الصحراء الغربيةالسياسية في البوسنة والهرسك؛ وتصعيد التوّت

 ركا الوسطى.يرات في المكسيك في حالة طوارئ واحدة تشمل أمقة بالعنف المرتبط بالمخّدمتعّل
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 التيرير  االحتمالية  الحالة  # 

 المستوى األول 

1 
ي تصعيد الضغط القسري الذي تمارسه الصين على تايوان، بما في ذلك النشاط العسكري المتزايد،  ي د  

 أخرى في المنطقة. اإلى اندالع أزمة شديدة عبر المضيق تشمل الواليات المتحدة ودول  
 مرتفع متوسطة

2 

تشارها إلى البلدان تصعيد النزاع المسل ح في أوكرانيا الناتج عن استخدام أسلحة غير تقليدية، وان

المجاورة )بما في ذلك الهجمات اإللكترونية على البنية التحتية الحيوية(، و/أو المشاركة المباشرة 

 ألعضاء الناتو. 

 مرتفع متوسطة

 مرتفع متوسطة هجوم إلكتروني مدم ر للغاية يستهدف البنية التحتية الحيوية للواليات المتحدة.  3

4 
االستياء الشعبي من الحرب في أوكرانيا وتدهور األوضاع االقتصادية إلى تنامي االضطرابات أن ي د ي 

 األهلية في روسيا وصراع على السلطة في موسكو. 
 مرتفع متوسطة

5 
ة في شمال شرق آسيا ناجمة عن تطوير كوريا الشمالية واختبارها ألسلحة نووية  أزمة أمنية حاد  

 بعيدة المدى.وصواريخ باليستية 
 مرتفع متوسطة

6 
برنامج النووي واستمرار دعمها للجماعات المسل حة  المواجهة عسكرية بين "إسرائيل" وإيران بسبب 

 في دول الجوار. 
 مرتفع متوسطة

7 
أن ي د ي العنف المتزايد واالضطرابات السياسية وتدهور األوضاع االقتصادية في أميركا الوسطى 

 ة، إلى زيادة الهجرة إلى الواليات المتحدة.والذي قد يتفاقم بسبب األحداث المناخية الحاد  والمكسيك، 
 مرتفع متوسطة

 المستوى الثاني 

8 
زيد من تفاقم تغذ ي العنف وتجهود طالبان لتعزيز سيطرتها على الصعيد الوطني في أفغانستان س

 حالة الطوارئ اإلنسانية المستمر ة. 
 منخفض  مرتفعة

9 
ي "القمع الوحشي" لالحتجاجات الشعبية في إيران إلى سقوط ضحايا مدنيين على نطاق واسع،  ي د  

 وتزايد عدم االستقرار السياسي، وإمكانية تغيير النظام. 
 متوسط متوسطة

10 
العداء المتزايد بين اإلسرائيليين والفلسطينيين حول المستوطنات والوصول إلى الموارد والحقوق 

 ي إلى اشتباكات عنيفة، ما سيوص ل إلى تفاقم التوت رات اإلقليمية. السياسية ي د  
 متوسط متوسطة

11 
ي د ي التدهور المستمر في الظروف االجتماعية واالقتصادية في فنزويال إلى مزيد من الصراع 

 السياسي وزيادة تدف قات الهجرة إلى الخارج
 متوسط متوسطة

12 
اإلجراءات الصينية العدوانية في بحر الصين الجنوبي إلى مواجهة مسل حة تشمل الصين والواليات  ت د ي 

 المتحدة و/أو حلفاء الواليات المتحدة.
 مرتفع منخفضة

13 
تثير أزمة كبيرة   مواجهة عسكرية بين اليونان وتركيا في بحر إيجه أو شرق البحر األبيض المتوسط

 واالتحاد األوروبيداخل الناتو 
 مرتفع منخفضة
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 المستوى الثالث 

14 
رات تصاعد االضطرابات والعنف والقمع في كشمير الخاضعة لإلدارة الهندية ما سي د ي إلى تجد د التوت  

 بين الهند وباكستان وانهيار التزامات وقف إطالق النار. 
 منخفض  متوسطة

 منخفض  متوسطة االستقرار السياسي إلى تصاعد انهيار الدولة في لبنان.ي تدهور األوضاع االقتصادية وعدم ي د   15

 منخفض  متوسطة ا. الجماعات الكردية المسل حة داخل تركيا و/أو في العراق وسوريوقوات التركية التصاعد العنف بين  16

17 
إلى تدخ ل عسكري  ة المتفاقمة إلى تسريع فشل الدولة في هايتي، مما ي د ي المحل يت د ي األزمات 

 أجنبي الستعادة األمن العام والخدمات األساسية. 
 منخفض  متوسطة

18 
تجد د القتال في اليمن بين التحالف بقيادة السعودية والحوريين، مما ي د ي إلى تدهور األوضاع 

 اإلنسانية وتصاعد التوت رات اإلقليمية. 
 منخفض  متوسطة

19 
وأذربيجان في منطقة ناغورنو كاراباخ وخارجها، ومن المحتَمل أن تشارك  تصاعد الصراع بين أرمينيا 

 فيه قوى إقليمية، بما في ذلك تركيا. 
 منخفض  متوسطة

20 
ي د ي عدم إجراء االنتخابات في ليبيا إلى تفاقم الصراع المسل ح بين الفصائل المتناحرة المدعومة من 

 ق المجاورة. الجيوش األجنبية، مما يزيد الهجرة إلى المناط
 منخفض  متوسطة

21 
العنف المتزايد والمجاعة المتفاقمة الناجمة عن الجفاف في الصومال يعز زان القوة العسكرية  

 والسياسية لحركة الشباب. 
 منخفض  متوسطة

22 
ي دي تزايد عدم االستقرار السياسي الذي يفاق مه تغي ر المناخ إلى تصاعد العنف وتفاقم األزمة  

 ما في منطقة الحدود الثالرية لبوركينا فاسو ومالي والنيجر(. اإلنسانية في منطقة الساحل )ال سي  
 منخفض  متوسطة

23 
ت د ي الفظائع المتزايدة التي يرتكبها المجلس العسكري في ميانمار إلى تنامي عدم االستقرار 

 قليمية. قات الهجرة إلى الخارج، وتصاعد التوت رات اإلالسياسي، وزيادة تدف  
 منخفض  متوسطة

24 
تصاعد النزاع بين الجماعات المسل حة الحكومية وغير الحكومية على األراضي والموارد الطبيعية في 

 شرق الكونغو، مما ي د ي إلى تدهور األوضاع اإلنسانية وتصاعد التوت رات اإلقليمية. 
 منخفض  متوسطة

25 
الطائفي، وتدهور العالقات بين المدنيين والعسكريين، ما  تصاعد قمع االحتجاجات، وتفاقم العنف 

 سيشعل فتيل حرب أهلية في السودان
 منخفض  متوسطة

26 
ي د ي تحو ل الجغرافيا السياسية اإلقليمية وتفاقم ُندرة الموارد إلى تيجيج المناوشات الحدودية 

 التصعيد العسكري. العنيفة بين قيرغيزستان وطاجيكستان، مما ي د ي إلى مزيد من 
 منخفض  متوسطة

27 
استئناف األعمال العدائية بين إريوبيا وجبهة تحرير تيغراي الشعبية، مما ي د ي إلى تجد د الصراع األهلي  

 وتفاقم األزمة اإلنسانية. 
 منخفض  متوسطة

28 
المتمر دين في شمال موزامبيق  ي د ي الحكم غير الفع ال وتدهور األوضاع االقتصادية إلى تصاعد نشاط 

 الخسائر في صفوف المدنيين.وزيادة 
 منخفض  متوسطة

29 
ي إلى االنتشار العسكري المتزايد وتطوير البنية التحتية على الحدود الصينية الهندية ما سي د  

 اشتباكات مسل حة بين القوات الصينية والهندية. 
 متوسط منخفضة

30 
المتصاعدة بين كوسوفو وصربيا ست د ي إلى اندالع اشتباكات عنيفة على الحدود، رقية التوت رات الع  

 عسكرًيا أجنبًيا. امما قد يستلزم تدخ ل  
 منخفض  منخفضة
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 غاز الشرق األوسط

 إفريقياوشمال  

 2022- 2023 

   

 
 

 
 

 

  الموضوع 

 
 
 
 

أن تجد مصادر بديلة قادرة على أن    تحاول  كلذ عن الطاقة الروسية. ولتحقيق    تسعى أوروبا نحو االستقالل التام 

% من 45ما يقارب    إفريقياة األوروبية. تشك ل منطقة الشرق األوسط وشمال  ها القار إلي  يات التي تحتاجتصد ر الكم 

ة لألوروبيين الباحثين عن هذا المورد. فيما يلي مجمل احتياطيات الغاز حول العالم، وبالتالي هي وجهة طبيعي

 .1على تلبية الحاجة األوروبية إفريقيابعض المعطيات المتعل قة بقدرة منطقة الشرق األوسط وشمال 

 

  يات عط  أبرز المُ 

 

إلى آسيا. لكن خالل النصف    منها ٪70أكثر من  ،من الغاز مكّعبمتر  ات مليار 9 مصررت ، صّد2021في عام  •

بفضل    مكّعبمليار متر    4.9٪ لتصل إلى  5٪ من صادراتها، التي زادت بنسبة  65ذهبت    2022األول من عام  

 إلعادة التصدير، إلى أوروبا.  "إسرائيل" واردات الغاز المرتفعة من 

  الدول دامت  ما    لذلك،.  (On Spot)   في السوق الفوريةت باع  مصر    منغالبية شحنات الغاز الطبيعي المسال   •

الغاز   ه إليه غالبيةاألوروبية مستعدة للمزايدة على مناطق أخرى، خاصة آسيا، فهذا هو المكان الذي ستتوّج

 المصري. 

تها ثالث سنوات مع االتحاد األوروبي لتأمين  ومصر اتفاقية مّد  "إسرائيل"عت  ، وّقحزيران الماضيفي منتصف   •

 اإلنتاج والصادرات.   لزيادةاإليطالية اتفاقيات مع الجزائر ومصر  نيإيعت شركة إمدادات الغاز. ووّق

العام  في  ، الذي تجاوز  المحّليعلى مجموعة من اإلجراءات لخفض استهالك الغاز  الماضي  في آب    مصروافقت   •

 سنوات.  10ة منذ ألول مّر مكّعبمليار متر  60الماضي 

 كها من الغاز من قطر عبر خط أنابيب تحت البحر. لث استهال، تستورد اإلمارات ث  المحّليمن أجل تلبية الطلب   •

الوطنية لمنح عقد إلنشاء مصنع جديد للغاز الطبيعي المسال   ي أبو ظبط شركة بترول  ، تخطّ 2023في عام   •

 .2027بدء التسييل للتصدير بحلول عام  جلأمن في الفجيرة 

 
1 https://www.al-monitor.com/pro/trend-reports/natural-gas-substitution-middle-easts-opportunity-replace-

russian-gas-eu 
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 لتسريع   اإلماراتية  أدنوكشركة  ، عقدت شركة إيني اإليطالية محادثات رفيعة المستوى مع 2022  أيلولفي   •

مان "إلطالق  الفرنسية صفقة في ع    توتالأبرمت شركة  نفسهمشاريع الغاز في اإلمارات. في الوقت  ب  العمل

 والطلب على تصدير الغاز". المحّلي إمكانات إضافية لتلبية الطلب 

بلوك ، في تطوير الالفرنسية وتوتال  البريطانية    شل  شركة  مانية، معبدأ شركة الطاقة الع  ست   ،2023في عام   •

من    مكّعبمليار قدم    0.5ع أن يصل إنتاجه إلى  من حقل غاز سيح رول في البالد والذي من المتوّق  10  رقم

 الغاز يومًيا. 

مليار   117.3استهلكت إجمالي    2021في عام  ا،  مثلً .  ألنها تستهلك كامل إنتاجها منه  السعودية الغازال تصّدر   •

 . 2030ة في عام طموح لتصدير الغاز ألول مّرالمملكة   ىلد ف  ذلك،التي أنتجتها. ومع  مكّعبمتر  

العام • بداية  منذ  أوروبا  إلى  المسال  الطبيعي  الغاز  شحنات  زادت  التي  الوحيدة  الخليجية  الدولة  هي   قطر 

٪ من الشحنات القطرية في  72  -ق إلى آسيا  تدّفياون الخليجي  غاز دول مجلس التع  أغلبزال  ي . ال  الماضي 

ع    -  2021عام   واإلمارات وسلطنة  لقطر  انخفاض  حيث يمكن  أعلى بسبب  الحصول على صافي ربح  مان 

اآلسيويين   المستوردين  وألن  الشحن،  األجلتكاليف  طويلة  عقود  توقيع  يمانعون  الدول ال  عكس  على   ،

 . الرافضة  األوروبية

استفادت    عت بشكل كبير من وجودها في أوروبا؛ ومع ذلكتكون دول مجلس التعاون الخليجي قد وّسقد ال   •

إن  فوزير الطاقة القطري    وبحسب قطر من ارتفاع أسعار الغاز عند بيع بعض الشحنات في السوق الفورية.  

 . إلى أوروبا ابالمئة من إنتاج قطر يمكن تحويله  15 إلى  10ما بين 

مع األعوام كبير  دول مجلس التعاون الخليجي متشابهة إلى حّد الغاز المصّدرة هذا العام منيات كمّ ستكون  •

 . 2027-2026بحلول  ومن المتوّقع أن يزداد اإلنتاج، يوجد قدرة إنتاجية أكبر ؛ ال  السابقة

٪  290السكاني واالقتصادي إلى زيادة الطلب على الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة    ى النمّوأّد •

عامي   تقريًبا. سيتطّل2019و  1990بين  الضعف  إلى  قفز  اإلنتاج  لكن  عند ،  الغاز  الحفاظ على صادرات  ب 

 المتزايد.  المحّليي اإلنتاج إلى اللحاق بالطلب المستويات الحالية أن يؤدّ 

تستهلك   ا، على المدى القصير. يعود هذا ألن إيرانمن الصعب أن تستطيع إيران زيادة صادراتها، القليلة أصلً  •

،  ن من تصدير الغاز إلى أوروبا في المستقبل القريب معظم ما تنتجه، وتفتقر إلى البنية التحتية الالزمة لتتمّك

 .حاجتها الستثمارات كبيرة لتطوير اإلنتاج وهو ما يستوجب رفع العقوبات عنهالو

كي لى مدى العقد المقبل  عفي قطاع الغاز  مليار دوالر من االستثمارات    80ب القطاع اإليراني حوالي  يتطّل •

 تستطيع إيران زيادة صادراتها بشكل ملحوظ. 



15 

: هما  لسببين رئيسيين  "إسرائيل"و  إفريقياشمال    منع حدوث زيادة كبيرة في إمدادات الغاز  توّقالم من غير   •

 . المحّلياالستهالك   وتزايدعدم وجود طاقة فائضة كبيرة 

مليار متر    4-3أو    مكّعبمليار متر    3-2بحوالي    زيادة إمداداتها إلى إيطاليا  تستطيع الجزائرمن المحتمل أن   •

 على المدى القصير.  مكّعب

المستويات الحالية بحلول  لى٪ ع 55الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة  ع أن يزداد من المتوّق •

 . 2030عام 

 "إسرائيل "الغاز. قامت    ة سنوات لبدء ضّخقد يستفيد لبنان على المدى الطويل، حيث سيستغرق األمر عدّ  •

. على عكس  2013، وبدأت في إنتاج الغاز منه في عام  2009لها في حقل تمار في عام    بأول اكتشاف مهّم

 والشلل السياسي.   ،وضعف البنية التحتية ،ي الفساد يواجه لبنان أزمة اقتصادية وتفّش "، إسرائيل"

 

 2023األساسية أمام زيادة التصدير في عام  يات  : نسبة زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا والتحد  1جدول رقم  

 الدولة 
نسبة الزيادة في الصادرات إلى أوروبا خالل عام  

 ( مكع ب )مليار متر    2022
 يات األساسية التحد  

 القدرة التصديرية % 61 أميركا

 القدرة اإلنتاجية -تفضيل السوق اآلسيوي % 7 قطر

 اآلسيوي تفضيل السوق  -االستهالك المرتفع 0 اإلمارات

 االستهالك المرتفع  0 السعودية 

 تفضيل السوق اآلسيوي  -االستهالك المرتفع 0 مانُع

 0 إيران
االستهالك   -عدم وجود بنية تحتية للتصدير  -العقوبات

 المرتفع

 النزاع مع المغرب  % 1.4 الجزائر

 % 14.3 مصر
تزايد   -القدرة التصديرية -كلفة اإلنتاج المرتفعة

 تفضيل السوق اآلسيوي-االستهالك 

 تزايد االستهالك -القدرة التصديرية -القدرة اإلنتاجية 2نسبة قليلة غير معلومة  "إسرائيل"

 الحاجة الستثمارات  -األزمة السياسية 0 ليبيا

 

 
يذهب الغاز من فلسطين المحتلة إلى مصر واألردن كي يعاد تصدير جزء منه إلى أوروبا وبالتالي ال يمكن تحديد نسبة الغاز "اإلسرائيلي"     2

ا يصّدرونه على أنه غاز مصري. ولكن تقّدر نسبة زيادة التصدير من فلسطين المحتلة إلى أوروبا  شكل دقيق ألن المصريين مثًلالمصّدر ب

 %. 14بـ 
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 20223ط في عام  االكتشافات الرئيسية لشرق المتوس  :  2جدول رقم  

 تاريخ اكتشاف  الدولة  الشركة المشغ لة  ( مكع ب مليار متر ية ) الكم   الحقل 

 أيار  فلسطين المحتلة  إنيرجيان 8 أرينا

 آب قبرص إيني 70 1-كرونوس

 تشرين األول  فلسطين المحتلة  إنيرجيان 15-7 هرمس

 تشرين األول  فلسطين المحتلة  إنيرجيان 13 1-زيوس 

 كانون األول قبرص توتال 84-57 01-زيوس 

 كانون األول مصر شيفرون 1X 99-نارجس

 

 20234ط لها لعام  ط المخط عمليات الحفر الرئيسية في شرق البحر األبيض المتوس :  3جدول رقم  

 التاريخ المخط ط للبدء  الدولة  الشركاء  الشركة المشغ لة  الحقل 

Ha’py ( 70إيني )% ( 30إينيرجيان )% النصف األول من العام مصر 

 %(35توتال ) 5قانا 
قطر  -%( 35إيني )

 %(30للطاقة )
 6الربع األول من العام لبنان

 %( 35شيفرون ) أفروديت
نيو ميد   -%( 35شل )

(30)% 
 الربع األول من العام قبرص

Israel Campaign الربع األول من العام فلسطين المحتلة  - إنيرجيان 

بلوك شمال شرق  

 العامرية
 من العام الثانيالربع  مصر %(50بتروناس ) %(50شل )

 %BP (82.75 ) غرب النيل دلتا 
  وينترشال ديا

(17.25)% 
 2023/2024 مصر 

 

 

 

 

 

 
 Energy Intelligenceالمصدر:  3
 Energy Intelligenceالمصدر:  4
 . شراكة الكونسورتيوم لم ت حسم بعد  5
 .  2023لة حتى النصف الثاني من العام  ؤّجح أن عمليات الحفر في حقل قانا ممن المرجّ  6
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توصيات جديدة لـ "مجموعة  

 العمل من أجل لبنان" 

   

 
 

 لموضوع ا
 

الثاني    14في   توصيات  2023كانون  ورقة  لبنان"  أجل  من  العمل  "مجموعة  نشرت  بعنوان: ،  األميركية  لإلدارة 

مجاالت للسياسة التي   7، تضم نت  1"ركية اللبنانية: وضع إطار دولي جديد لحكومة أكثر استجابةيالعالقات األم"

لبنان.   التعاطي مع  الثاني   19عقد حلقة نقاشية في  تال ذلك  يتوج ب على واشنطن أن ترك ز عليها عند  كانون 

المواقف   من المس ولين والباحثين األميركيين. نورد في هذا التقرير أبرز التوصيات إضافة إلى أهم   اجمعت عددً 

 التي وردت في الحلقة النقاشية.
 

  أبرز التوصيات والمواقف 

 

 ص التنفيذي الملخ  

األشهر القليلة المقبلة، مع اإلصالحات المطلوبة أو   يسبق له مثيل في تاريخه.يسير لبنان في مسار مأساوي لم  

بل الطبقة  يمكن أن ت عز ى إخفاقات لبنان إلى الفساد المستشري من ق    بدونها، ستشّكل طريقها لسنوات قادمة.

على قادة لبنان أن يخاطروا بما يلزم لتغيير اتجاه السياسية وإفالت حزب اهلل "الدولة داخل الدولة" من العقاب.  

ا التحّدي  بلدهم الذاهب إلى هاوية االنهيار االقتصادي والسياسي، لكنهم لن يكونوا قادرين على مواجهة هذ

يجب على الواليات المتحدة أن تقود أصدقاءها في أوروبا والخليج لتشجيع األحزاب السياسية والقادة،    بمفردهم.

لقد حان الوقت    الذين فشلوا في السابق في االستجابة بفعالية لشعبهم، إلنشاء إطار جديد للبنان لبدء تعافيه.

طت فيه الواليات المتحدة من خالل تشجيع لبنان على اتخاذ خطوات  اآلن لالعتماد على االتفاق البحري الذي توّس

   لتحقيق أهداف أخرى قابلة للتحقيق ومواصلة الزخم إلى األمام.

 

 

 

 

 
1 https://www.atfl.org/wp-content/uploads/2022/12/ATFL-US-Lebanon-Relations-Policy-Paper-v4.pdf 
 

https://www.atfl.org/wp-content/uploads/2022/12/ATFL-US-Lebanon-Relations-Policy-Paper-v4.pdf
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 مات الواردة في التقرير: أبرز المقد  

سيطرت القضية اإليرانية على تفاعل الكونغرس مع اإلدارة بشأن سياسة الشرق األوسط، وهي قضية   •

الواليات  رئيسية   بين  العالقات  إلى  المنتخبين  المسؤولين  من  العديد  بها  ينظر  التي  الطريقة  توّجه 

   المتحدة ولبنان.

لدى اإلدارة والكونغرس قلق مشترك بشأن جهود الصين وروسيا وإيران لزيادة نفوذهم في لبنان، وهو   •

المتحدة.  الواليات  وغايات  أهداف  مع  يتعارض  المتحاستمّر  ما  الواليات  لخفض  ت  فرص  خلق  في  دة 

   التصعيد اإلقليمي وتعزيز االستقرار في لبنان.

وشركاء   • أخرى  أوروبية  ودول  فرنسا  ذلك  في  بما  أصدقاءها،  ترشد  أن  المتحدة  الواليات  على  ينبغي 

بفعالية   االستجابة  في  سابًقا  فشلوا  الذين  والقادة،  السياسية  لألحزاب  حوافز  تقديم  في  خليجيين، 

 دًما.ق   إطار عمل للبنان للتعافي والمضّيلشعبهم، إلنشاء  

بالفعل من   • اليقين في منطقة تعاني  المزيد من عدم  االستقرار بطرق تخلق  أن يزعِزع  للبنان  يمكن 

السيّ  الحكم  تشمل  الضعيف،  تحّديات  التنموي  التخطيط  وتأثيرات  وداخلها،  الدول  بين  والصراع  ئ، 

 والنتائج المتفاقمة لتغّير المناخ.

لد حالًيا نحو مسار كارثي، واألشهر القليلة المقبلة، مع أو بدون اإلصالحات المطلوبة، ستشّكل  يسير الب    •

 طريق لبنان لسنوات قادمة.

نشّجع حكومة الواليات المتحدة على قيادة المجتمع الدولي في استخدام نفوذها لتحفيز البرلمان اللبناني   •

معالجة المسائل االجتماعية  وال وملتزم باإلصالح؛  فّع  الجديد على اتخاذ الخطوات الالزمة النتخاب رئيس

واالقتصادية والسياسية على المدى القصير والطويل؛ وتكليف رئيس وزراء يتمّتع بالمصداقية، وقادر 

  على تشكيل حكومة فّعالة تلتزم بتنفيذ اإلصالحات الالزمة.

بل الطبقة  لفساد المستشري من ق  ا  -في الجوهر، يمكن أن ت عزى إخفاقات لبنان إلى سببين رئيسيين   •

الظاهرت ين، على   العقاب. بدون معالجة هاتين  "الدولة داخل الدولة"، من  السياسية وإفالت حزب اهلل، 

جميع المستويات الحكومية، وفيما يتعّلق بالقطاع المصرفي والقطاعين العام والخاص والمنّظمات غير  

 ، ناهيك عن التقّدم نحو دولة تعمل بكامل طاقتها. الحكومية، هناك فرصة ضئيلة ألن يتعافى لبنان

 

 الة وكمة: انتخاب رئيس وتشكيل حكومة فع  ي الحَ تحد   .1

وفشل البرلمان حتى    2022تشرين األول    31لبنان غارق في فراغ السلطة الحاكمة. انتهت والية الرئيس في  

، على النحو المنصوص عليه في الدستور، دخلت  2022اآلن في انتخاب بديل. بعد االنتخابات البرلمانية في أيار  
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يل. البلد بحاجة ماسة إلى انتخاب رئيس  الحكومة في وضع تصريف األعمال، تاركة سلطتها للعمل دون رئيس أص 

سات الدولة، ومحاربة نظيف وقادر وموّجه نحو اإلصالح، يمكنه المساعدة في قيادة الطريق نحو إعادة بناء مؤّس

ية التكليف عن ذلك أهّم  الفساد، وتشجيع اإلصالح، وتمكين االنتعاش االجتماعي واالقتصادي السريع. وال يقّل

ذ  االحقً  وزراء  الثقة لرئيس  الحكم األساسي، وعكس فقدان  الثقة في  ي مصداقية، وحكومة ملتزمة باستعادة 

الفّع واالقتصادي  االجتماعي  التعافي  خطة  ودعم  اللبنانية،  المؤسسات  في  المتحدة  العام  للواليات  يمكن  الة. 

غط على األحزاب  استخدام نفوذها ومساعيها الدبلوماسية الحميدة ونفوذ شركائها األوروبيين والخليجيين للض

 اللبنانية للتحّرك بسرعة نحو انتخاب رئيس مؤّهل وقادر.

 التوصيات 

الدبلوماسي   • والدعم  الدولية  المساعدات  أّن  المختلفة  السياسية  واألحزاب  الحالي  للبرلمان  التوضيح 

ل  مرهون بانتخاب رئيس نظيف وقادر وملتزم باإلصالح يلّبي احتياجات الشعب اللبناني وكذلك التشكي 

ازدادت االضطرابات التي من المرجَّح أن    ما طالت فترة االنتخابات الرئاسيةالالحق لحكومة فّعالة، فكلّ 

 يواجهها لبنان، وهذا ليس في مصلحة الواليات المتحدة. 

وضع توّقعات واضحة للمساعدات األميركية والدعم الدبلوماسي مع األحزاب السياسية والقادة في لبنان   •

أّي إدارة رئاسية جديدة أو حكومة جديدة بشأن تعيين أشخاص نظيفين  من خالل   االعتماد على دعم 

وفّعالين وذوي مصداقية في مناصب المسؤولية، وكذلك بشأن إحراز تقّدم واضح وقابل للقياس فيما  

حسين  سات الدولة وتيتعّلق بتنفيذ اإلصالحات ومحاربة الفساد واستعادة سيادة الدولة وإعادة بناء مؤّس

 الحكم. 

الالمركزية،   • مثل  سياسات  خالل  من  البالد  في  الديمقراطية  للمؤّسسات  لبنان  تعزيز  إلى  الدعوة 

ة إلنهاء وجود "الدولة داخل الدولة" الخاصة بحزب اهلل، من خالل الموافقة على  واالنخراط في عملية جاّد

. للواليات المتحدة وفرنسا  استراتيجية دفاع وطني، ووضع مسؤولية السيادة فقط ضمن سلطة الدولة

 ودول الخليج دور رئيسي تلعبه هنا. 

عن   اتعزيز ودعم األحزاب السياسية اإلصالحية الجديدة وأعضاء البرلمان واللجان البرلمانية الجدد، فضلً  •

وسائل اإلعالم المستقّلة، من خالل المنّظمات غير الحكومية، مثل المعهد الجمهوري الدولي والمعهد  

طي الوطني، لتمكين لبنان من االنتقال إلى ديمقراطية تعمل بشكل أفضل، خاصة بالّنظر إلى  الديمقرا

 . 2023االنتخابات البلدية المتوقَّعة في عام 
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على أساس اإلصالحات التي أدخلها البرلمان.    إدراج أحكام إلحياء مجلس الخدمة المدنية الكفوء والمستقّل •

ان قطاع الخدمة المدنية. إّن إعادة تأهيل هذا القطاع ضروري  هجرة األدمغة واستنزاف الرواتب يضعف

 لمواجهة تحّديات الحكم في لبنان. 

زة ألّي  ّيمة المم إصدار قانون يمنح االستقالل للسلطة القضائية في لبنان. استقاللية القضاء هي الس   •

 سياسي. ديمقراطية، ومشروع القانون الحالي يفشل في حماية النظام القضائي من التدّخل ال 

 

 تحد ي اإلصالحات: خطوات مستدامة وموجَّهة ومصداقية  .2

النقد الدولي ستتطّلب قرارات شجاعة وصعبة من ق    أّي إصالحات لصندوق    بل البرلمان في نهاية المطاف. إّن 

وإصالح تتضّمن بعض المتطّلبات الرئيسية التي يجب على المشّرعين معالجتها ما يلي: خفض النفقات العامة،  

المؤسّ  التهّرب الضريبي، وترشيد  الضريبية ومكافحة  سات االستثمارية للدولة )مثل شركة الكهرباء  السياسات 

،  2023وقطاع االتصاالت(، وإضفاء الطابع الرسمي على قانون الكبيتال كونترول، وإبرام ميزانية واقعية لعام  

ال المصرفي وتحسينه مع حماية حقوق  اعتماد وإعادة هيكلة القطاع  الحكومة تريد  إذا كانت  الصغار.  مودعين 

 بل القيادة. فإّن األمر يحتاج إلى تأييد قوي من ق   صفقة صندوق النقد الدولي

 التوصيات 

ها الدوليين يتوّقعون  ءالتأكيد ألي رئيس جديد، وكذلك للبرلمان الحالي، على أّن الواليات المتحدة وشركا •

صالحات على النحو المبيَّن في اتفاقية خبراء صندوق النقد الدولي. يجب  اًلا وشامًلا لإلتنفيًذا سريًعا وفّع

الخطوات   من  مزيد  إلى  حاجة  هناك  ستكون  أّنه  يوضحوا  أن  أيًضا  وشركائها  المتحدة  الواليات  على 

أ ريد التفاقية صندوق النقد الدولي أن تترّسخ، وإذا كان لالستثمار الدولي   والسياسات واإلصالحات إذا 

ة أخرى إلى البالد. عالوة على ذلك، يجب على الواليات المتحدة أن توضح أّن  اعدات أن تتدّفق مرّ والمس

 دعمها وتمويلها يعتمدان على مثل هذه النتائج. 

تشجيع الحكومة اللبنانية على التواصل بشكل أفضل مع الشعب اللبناني وشرح اإلصالحات المطلوبة   •

والدعم لهذه العملية. إن وسائل اإلعالم    افة إلى بناء الوعي العاّميتها بطريقة شّفافة، باإلضوإظهار أهّم

 االجتماعية المستهد فة والمستجيبة ضرورية. 

في ذلك القادة في البرلمان والحكومة، على االجتماع بروح من    نتشجيع األطراف اللبنانية الفاعلة، بم •

 النقد الدولي.  التعاون والحوار إليجاد توافق يبني الدعم لتمرير اتفاق صندوق
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والمتوّس • الصغار  المودعين  أّي حزمة إصالحات ستشمل حماية  بأّن  اللبناني  الشعب  طين. هناك  إعالم 

حاجة إلى التزام دراماتيكي تجاه الشعب. على سبيل المثال، وضع بيان يضمن أّن رأس المال المتبّقي  

 خراتهم.  تخصيصه لهؤالء المودعين لضمان مّد في البنك المركزي سيتّم

 

 قطاع الطاقة والكهرباء  .3

ربما ال توجد قضية توضح الطبيعة المتكاملة لإلصالحات ونتائجها بشكل أفضل من إعادة هيكلة قطاع الطاقة،  

  الذي يعاني حالًيا من عدم الكفاءة، وسياسات الدعم والتسعير غير المستدام، وضعف تحصيل الرسوم والجباية. 

عانى    الكهرباء مجاًنا ألكثر من عقد من الزمن، بدعم من أموال المودعين في البنوك.سة كهرباء لبنان  توّفر مؤسّ 

تحصيل   وضعف  المعّدات،  تحديث  في  االستثمارات  وإهمال  اإلدارة،  سوء  من  سنوات  مدى  على  الطاقة  قطاع 

و  الرسوم. األمن  وزيادة  الدولي،  الدعم  كسب  في  كبيرة  خطوة  اتخذ  لبنان  أّن  إلى  اإلشارة  االستقرار،  وتجدر 

"إسرائيل".  البحرية مع  اتفاق ترسيم حدوده  المحتم لة من  االقتصادية  المدى    والفوائد  هذه خطوة مهّمة على 

   بالنسبة للبنان، إال أّنها ال تعالج االحتياجات القصيرة األجل والملّحة للبلد. دًماللمضّي ق  الطويل 

الشام )مع مصر واألردن وسوريا(، اتخذت الحكومة اللبنانية مؤّخًرا واحدة من  فيما يتعّلق بصفقة الطاقة في بالد  

لسوء    تين لتلّقي الدعم المالي من البنك الدولي: اإلعالن عن تعرفة مستدامة للكهرباء.خطوتين إصالحيت ين أّولّي

ن تدّفقات طاقة كافية  لة ناظمة للكهرباء. بدوالحظ، لم تبدأ الحكومة بعد في الخطوة األخرى: تعيين هيئة مؤهّ 

شركات تكنولوجيا المعلومات أو غيرها توفير الخدمات  د، تعاني المرافق العامة، وال تستطيع  ومنّظمة بشكل جّي

 لعمالئها، وتستمر أسعار الديزل في إفقار المستهلكين، وال يمكن للشركات أن تعمل بكفاءة. 

 

 التوصيات 

ها ال ينظرون إلى اتفاق الحدود البحرية على  ءات المتحدة وشركاالتوضيح للمشّرعين اللبنانيين أّن الوالي •

أنه بديل عن صفقة إصالحات صندوق النقد الدولي، وأّن األمر سيستغرق سنوات قبل أن يرى لبنان أي  

 فائدة من التنقيب واالستخراج. 

بية مناسبة  تشجيع الواليات المتحدة للبنان من أجل تطوير صندوق سيادي مستدام، مع معايير محاس   •

 واستراتيجية الستثمار عائدات أّي تطوير للنفط والغاز فقط من أجل التنمية المستقبلية للبالد. 

مع   • وتنسيًقا  الذي سيتطّلب مشاركة  األمر  الطاقة،  لتصدير  النهائية  لتطوير خططه  لبنان  مع  التعاون 

 منتدى غاز شرق المتوسط ودبلوماسية أميركية إضافية.
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على تقديم اقتراح مقبول إلى البنك الدولي، من أجل تنمية واستدامة قطاع الكهرباء  حّث وزير الطاقة   •

في لبنان على المدى الطويل، وهو أمر حيوي إلنجاز صفقة الطاقة في بالد الشام. يجب أن يفي مثل  

ناظمة   هيئة  وإنشاء  تنافسي،  بشكل  الكهربائية  الطاقة  لخصخصة  الدولية  بالمعايير  البرنامج  هذا 

 هرباء تكون مستقّلة عن النفوذ السياسي. للك

الضمانات   • المسؤولية عن تقديم  الطاقة،  وزارة  الخصوص  اللبنانية، وعلى وجه  الحكومة  يجب تحميل 

الالزمة للبنك الدولي، األمر الذي سيتيح فرصة فورية وقصيرة األمد لزيادة الكهرباء للشعب اللبناني في  

 األسابيع المقبلة. 

الدولي بالحاجة الملّحة لمساعدة مواطني لبنان، وكيف أّن صفقة الطاقة في بالد الشام هي  إقناع البنك  •

الحاجة. هذه  لتلبية  طريقة  أعلى    أسرع  على  الدولي،  للبنك  توضح  أن  المتحدة  الواليات  على  يجب 

مه بوضع  دًما بناًء على التزاوبالمثل، يجب على البنك الدولي المضي ق    ية هذا المشروع.المستويات، أهّم

اللمسات األخيرة على اتفاقية تستند إلى تحديد لبنان لرسوم الجباية، واقتراح استرداد تكلفة مقبول،  

 وبدء التوظيف في الهيئة الناظمة للكهرباء. 

% من احتياجات  30تشجيع الحكومة اللبنانية، كخطوة فورية إلى األمام، على السماح بتلبية ما يصل إلى   •

اوات / محطة( التي طّورتها  غمي  15أقصى    اريع الكهرباء المتجّددة الصغيرة )بحّدالكهرباء من خالل مش

يجب    بيع الطاقة الزائدة للشبكة.  إمكانيةالبلديات والمؤّسسات غير الربحية والجهات األخرى، مع توفير  

تطوير    ة التي تعمل علىالمحّليدعم المبادرات  ب  USAIDالوكالة األميركية للتنمية الدولية    أن تستمّر

 إنتاج المركزي للطاقة مؤّهل لتلّقي دعم حكومة الواليات المتحدة. 

 

 العقدة   حل    - ي الالجئين السوريين  تحد   .4

من   أكثر  المفوضّي  825,000هناك  لدى  مسّجلين  لبنان  في  سوري  لشؤون  الجئ  المتحدة  لألمم  السامية  ة 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وقف تسجيل  ة  طلبت الحكومة اللبنانية من المفوضّي مع ذلك  الالجئين. 

لبنان هو أعلى دولة   تختلف التقديرات بحسب العدد الفعلي لالجئين في البالد.  . وبالتالي2015الالجئين في عام  

أّن لبنان قد فعل وما زال يفعل الصالح   ا يجب أن يكون مفهومً   مضيفة لالجئين في العالم من حيث نصيب الفرد.

على الرغم من الجهود الدولية، يستمر وضع الالجئين في    العالمي في استجابته ألزمة الالجئين السوريين.  العام

   ة المضيفة في التدهور.المحّليلبنان، وكذلك أزمة المجتمعات 

ومع ذلك،    من الجيد أن يصّر المجتمع الدولي على العودة اآلمنة والكريمة والطوعية لجميع الالجئين ويحميها. 

له متزايدة  حاجة  المضيفة.لناك  اللبنانية  المجتمعات  الحتياجات  واالستجابة  الالجئين    فهم  برامج  تطوير  تم 
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% من السكان من الفقر، من  80اليوم، مع ارتفاع معّدالت البطالة ومعاناة أكثر من    السوريين قبل انهيار لبنان.

ي المناهض لالجئين في لبنان، مما يؤّدي إلى  يتزايد الضغط السياس  الضروري إلقاء نظرة جديدة على المشكلة.

إلى  الطوعية  للعودة  النظر  قصيرة  وجهود  البلديات(  مستوى  على  )خاصة  إقصائية  وسياسات  تمييزي  خطاب 

المعلومات المتداولة حالًيا بشأن الالجئين السوريين تستند أحياًنا   الوطن، والتي لم تحقق سوى نتائج هامشية.

هناك حاجة لنشر المعلومات على نطاق واسع، بناًء على بحث عميق وأدّلة    فيها.   اكون مباَلغً إلى أدّلة وأحياًنا ت

   واقعية، من أجل تطوير حلول محتملة.

بعد أكثر من عقد من الصراع، من الواضح أن هناك حاجة إلى حلول مبتَكرة ألزمة الالجئين السوريين تتوافق  

أن تكون العودة إلى سوريا آمنة وطوعية وكريمة، وتقّر بأّن لبنان ال   على  مع القانون الدولي لالجئين الذي ينّص

 يستطيع إدارة هذا الوضع لوحده.

 التوصيات 

زيادة المساعدة الحكومية األميركية لالجئين والمجتمعات المضيفة والسكان المعّرضين للخطر بمقدار   •

وموازنة الخدمات المطلوبة لهؤالء السكان. يجب  من أجل معالجة    2023مليار دوالر في السنة المالية    1

على المجتمع الدولي أن يشارك مع الواليات المتحدة في تلبية احتياجات هذه المجتمعات. ويجب أن تكون  

هذه الزيادات متوازنة بالتساوي بين المجتمعات المضيفة وعائالت الالجئين وربطها باحترام الحكومة  

 بها دولًيا لالجئين الذين يعيشون في لبنان. اللبنانية للحقوق المعتر ف 

باقتراح الحلول المستدامة    تشكيل فريق دراسة السياسات لتحديد أزمة الالجئين الحالية، مع تفويضه •

بالقانون الدولي بأّن أّي عودة لالجئين  االلتزام    وكذلك  ،االعتباربعين    استقرار لبنانأخذ  وإيجادها، مع  

آمنة   أن تكون  الكامل  يجب  للتأثير  المتحدة  الواليات  الجهد تفّهم  وطوعية وكريمة. سي ظهر مثل هذا 

 ألزمة الالجئين في لبنان. 

لي، كجزء من جهود الدراسة، إلنشاء بيانات موثوقة حول تأثيرات أزمة الالجئين في البالد،  إجراء بحث أّو •

مكن أن يساعد ذلك  عن األخطاء، من أجل فهم نطاق المشكلة بشكل كامل. ي  يحقيقتقدير الوفصل ال

 في إزالة سوء التفاهم في لبنان حول تأثير الالجئين على البالد. 

 

 سبيل النجاة من أجل البقاء   – تحد ي اإلغارة اإلنسانية واالجتماعية المالئمة   .5

نفجار ما بعد القيادتها جهود اإلغاثة اإلنسانية العالمية للبنان، ال سيّ   ااستثنائيً   االواليات المتحدة تقديرً   تستحّق

عام   في  بيروت  المالية  2020مرفأ  السنة  منذ  من  2021.  أكثر  وجد  اإلنساني   800،  الدعم  من  دوالر  مليون 

مستفيد في    900,000األميركي طريقه من خالل المنّظمات غير الحكومية والمستشفيات والعيادات ألكثر من  
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تأثير مستداًما، يجب على الواليات المتحدة،  لجعل هذا ال .  البالد. اآلن ليس الوقت المناسب لتقليل هذه الجهود

جنًبا إلى جنب مع أصدقائها، تعزيز التعليم من رياض األطفال وحتى التعليم الجامعي والتعليم العام والخاص،  

التي   والسياسات  والبرامج  واالبتدائية،  الفنية  والمدارس  الطاقة على نطاق صغير،  والزراعة، وقطاع  والصحة، 

 ية وحلول مبتَكرة للتحّديات التي تواجه البالد. تشّجع الالمركز 

 التوصيات 

توجيه    االستمرار في حشد الدعم اإلنساني الدولي بقيادة الواليات المتحدة للشعب اللبناني. يجب أن يتّم •

هذا الدعم من خالل منّظمات غير حكومية محّلية ودولية ذات مصداقية وليس من خالل الحكومة، حيث  

 .مّثل خطًرا كبيًرا ال يزال الفساد ي 

مليون دوالر لكل من الجامعة األميركية في بيروت والجامعة اللبنانية   100زيادة المساعدة السنوية إلى  •

ة الناعمة للواليات  األميركية، والتأّكد من عدم فشلهما خالل هذه األزمة. إّنهما من بين أفضل أدوات القّو

 .المتحدة

الشرق • الشراكة  لمبادرة  الدعم  البحثية   (MEPI) أوسطية  زيادة  المؤّسسات  تدعم  التي  المنح  وكذلك 

 .ومنّظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحكم والديمقراطية وأزمة لبنان والتعافي منها

لبنان جيلً  • الدولي لتفادي إغالقها. يواجه  المقّدم للبنك  اللبنانية  اقتراح الجامعة  أكبر    اضائعً   ادعم  ألّن 

األدنى من التعّلم    ها مضاءة. يغادر األساتذة وي تر ك الطالب مع الحّدئجامعاته ال تستطيع حتى إبقاء أضوا

 .االفتراضي وبدون اإلمدادات األساسية

المدارس   • من  تتراوح  والتي  لبنان،  في  والعامة  الخاصة  التعليمية  المؤّسسات  لدعم  األولوية  إعطاء 

 .ات، والتي تواجه نفس التهديد الذي تواجهه الجامعة اللبنانيةاالبتدائية إلى الجامع

لتشمل المزيد من الشباب والنساء مع التركيز    USAIDتوسيع مشاريع الوكالة األميركية للتنمية الدولية   •

عتبر حاسمة الستقرار  على ريادة األعمال، ورفع المهارات، وإعادة تشكيل المهارات في القطاعات التي ت  

 .ناء البالدوإعادة ب

والجالية اللبنانية األميركية إلضفاء الطابع   USAIDتشكيل شراكة بين الوكالة األميركية للتنمية الدولية   •

 .الرسمي على جهد األطباء اللبنانيين األميركيين إلنشاء نظام دعم افتراضي للتعليم الطبي

يجب أن تستمر الواليات المتحدة في    للكوليرا:  حاّد  ن  إدراك أّن مناطق معّينة داخل البلد تعاني من تفّش •

 . المساهمة بجهود التطعيم ضد الكوليرا
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   وجوب استدامة العالجات   – ي األمن  تحد   .6

اللبناني )وهو   الكاملة من وزارة الدفاع األميركية وقادة   المؤّسسة يتمّتع الجيش  البالد( بالثقة  األكثر ثقة في 

فقدان   بعد  واإلدارة.  الحزبين  من  اآلن  الكونغرس  اللبناني  الجيش  يقف  اللبناني،  المصرفي  القطاع  في  الثقة 

اط وتساعد في  الوحيدة التي توّحد البالد. تواصل الواليات المتحدة تعزيز العالقات مع الضّب  المؤّسسةباعتباره  

القوية   ة طائفية. إّن المساعدة األمنيةدفع الجيش اللبناني للحفاظ على والئه للدولة اللبنانية وليس ألّي هوّي

والبرمجة المنّسقة، وتخصيص األموال غير المنَفقة لدعم جهود األمم المتحدة لتمويل تعديل تكلفة المعيشة  

القّو والمراجعات في  واالجتماعات  المشتركة،  التدريبات  أثناء  المسؤولين  وزيارات  اللبنانية،  المسّلحة  ات 

 االستراتيجية ستعّزز األمن في البلد. 

ًكا رئيسًيا في أزمة لبنان التي طال د استقرار لبنان النشاط اإليراني الخبيث الذي ال يزال محرّ ومما يزيد من تعقي 

ويجب أن يكون نقطة انطالق في التفاوض    ها. نعتقد أّن اتفاًقا نووًيا مع إيران يتناول األمن النووي أمر مهّمأمد  

رهابيين في المنطقة. على مدى السنوات  بشأن المزيد من القيود على نشاط الصواريخ اإليرانية والوكالء اإل

لوزارة  األوسط، وفًقا  الشرق  الجيوش كفاءة في منطقة  أكثر  أحد  أنه  اللبناني  الجيش  أثبت  الماضية،  العديدة 

 الدفاع األميركية، وأصبح أفضل رادع مؤسَّسي للتدّخل العسكري اإليراني عبر حزب اهلل. 

 التوصيات 

الل  • ما لتشغيل  بناني، وهو جزء أساسي من وجودنا في المنطقة، وال سّياستمرار الدعم المادي للجيش 

 وحفظ الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي. 

س   • دعم  الواليات  استدامة  تستمر  أن  يجب  الداخلي.  األمن  قوى   / اللبناني  الجيش  لعائالت  العيش  بل 

اعدات المدرسية ودعم  المتحدة في كسب الدعم من حلفائنا في أوروبا والخليج من أجل الغذاء والمس

 األسرة. 

يجب على الواليات المتحدة أن تشّجع مجلس الوزراء والوزارات المختّصة على تطوير استراتيجية الدفاع   •

 الوطني.

السياسة   • إلى  ترجع  اللبناني  للشعب  الحالية  المعاناة  بأّن  القائلة  اإليرانية  "المقاومة"  رواية  محاربة 

 ة في هذا الصدد. متحدة االنخراط في جهود الدبلوماسية العاّماألميركية. يجب على الواليات ال

الحفاظ على دور نشط للواليات المتحدة في التنفيذ الكامل لالتفاقية البحرية اللبنانية اإلسرائيلية بهدف   •

 ية بين الدولتين. النزاعات البرّ  توسيع خدمات الوساطة في نهاية المطاف لحّل
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 العقوبات  .7

المتحدة الواليات  ع    فرضت  إرهابية على  ماغنتسكي وعقوبات  انتهاكات حقوق دّ قانون  لبنانية بسبب  ة جهات 

لقد   اإلرهابية.  األنشطة  ودعم  والفساد  العواقب    تغصي اإلنسان  وتجّنب  األفراد  الستهداف  بحكمة  العقوبات 

حاجة إلى المساعدة  . خالل زياراتنا، أعرب الكثير من اللبنانيين عن الالسلبية إللحاق الضرر بالشعب بشكل عاّم

 في محاسبة المسؤولين الفاسدين والمسيئين. 

 التوصيات 

االستمرار في ضمان استناد العقوبات إلى أدّلة واضحة على الفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان أو اإلرهاب،   •

 ة بشفافية إلى الشعب اللبناني والدولي.وإيصال تلك األدّل

 ة، وال ت ستخد م ألغراض سياسية. سقة وقائمة على األدّلأّن العقوبات متنامن  االستمرار في التأّكد  •

 

إذا فشلت الواليات المتحدة وحلفاؤها في التحّرك اليوم، فسيضطرون إلى التصّرف غًدا ألّن العواقب  من الخالصة:  

الالجئين في   أكبر عدد من  لواحد من  أيًضا موطن  إّن دولة فاشلة، هي  بأكملها ستكون ضاّرة.  المنطقة  على 

 .العالم، على الحدود مع كل من سوريا و"إسرائيل" ستصبح تهديًدا أمنًيا وشيًكا، وكارثة إنسانية ال يمكن تجاهلها
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 أبرز ما ورد في الحلقة النقاشية حول التقرير 

 

   : إيثان غولدريتش  نائب مساعد وزير الخارجية األميركي لش ون بالد الشام 

 اإلصالحات االقتصادية الحاسمة في لبنان سيكون أكثر صعوبة، لكن هناك مجال للتفاؤل. إن تنفيذ  •

أولً طّو • وشعبه  للبنان  نصرة  السياسة  أولويات  من  سلسلة  بايدن  إدارة  في  ارت  وشركائنا  علينا  يجب   .

وكالهما  فاعلة،  حكومة  وتشكيل  الرئاسية  االنتخابات  أجل  من  الضغط  نواصل  أن  الدولي  المجتمع 

 الحاجة إليها.   ري إلحراز تقّدم في اإلصالحات التي تشتّدضرو

وعالنية،    ااّدعى البعض أّن لبنان لن يفعل ذلك وال يمكنه القيام بذلك دون تدّخل أجنبي. كما أوضحنا، سرًًّ  •

ا لمطالب الشعب اللبناني. نحن، حكومة الواليات  على مجلس النواب اللبناني انتخاب الرئيس المقبل وفقً 

  نعمل على انتقاء الرابحين والخاسرين. المتحدة، ال

أن نقول   • إّلا  البالد. لكن مصلحة    ّنإال يسعنا  أن يوّحد  الفساد يمكنه  إلى رئيس خال  من  لبنان بحاجة 

أولً  اللبناني  حاسمة  االشعب  اقتصادية  إصالحات  أولّو  ،وتنفيذ  إلى  يقودني  ما  تأمين  وهو  التالية:  يتنا 

 ذي يبقى الخيار األفضل والوحيد للبنان تجاه التعافي على المدى الطويل.  برنامج صندوق النقد الدولي، ال

وشركا • نحن  علينا  يجب  اإلصالحات،  تنفيذ هذه  في  لبنان  لمساعدة  استعداد  على  نحن  في  ئوبينما  نا 

 لن يكون هناك إنقاذ. بدونه المجتمع الدولي أن نوضح أّنه ال يوجد بديل لبرنامج صندوق النقد الدولي و

كومة األميركية ملتزمة بتحديد حلول الطاقة المستدامة للبنان وشعبه، بما في ذلك من خالل ال تزال الح •

صفقات الطاقة اإلقليمية التي يمّولها البنك الدولي. لذا فهي أولوية لهذه اإلدارة. تبقى الكرة في ملعب  

اللبنانيين على استكمال البنوك   القادة  اللبنانية. نواصل حّث  صالح المطلوبة لهذه  شروط اإل الحكومة 

 الصفقات والبقاء على اتصال وثيق مع جميع أصحاب المصلحة. 

مع تفاقم األزمات، فإّننا نتطّلع أيًضا بوضوح إلى التهديد الذي ال يزال حزب اهلل يمثِّله على لبنان والواليات   •

يد. على سبيل  المتحدة والمنطقة. سنواصل استخدام مجموعة األدوات المتاحة لنا لتقويض هذا التهد 

، فرضنا عقوبات على مجموعة من األفراد والكيانات لتقديمهم خدمات مالية  2022المثال، في خريف عام  

حّد نفسه،  الوقت  في  اهلل.  النفط  لحزب  من  األرباح  تحويل  عن  المسؤولة  الكبرى  التهريب  شبكة  دنا 

 اإليراني إلى خزائن حزب اهلل.

 محاربة نفوذ حزب اهلل ودعم استقرار لبنان وأمنه أهداًفا رئيسية لإلدارة األميركية.    تظلّ  •

والروح المعنوية للجيش اللبناني وقوى األمن    فيما يتعّلق بقطاع األمن، فإن االستعداد التشغيلي المستمّر •

 الداخلي أمران حاسمان لمنع أسوأ سيناريو في لبنان. 
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والمعّدات واإلمدادات والتدريب مباشرة لكلتا    مليارات دوالر من المواّد  3ر من  ، قّدمنا أكث2006منذ عام   •

المؤسست ين. نواصل استكشاف المزيد من الدعم لقطاع األمن وندعو أصدقاء لبنان والمجتمع الدولي إلى  

 . فعل الشيء نفسه

لتي يضعها ذلك  ظل ممتّنين للغاية لكرم لبنان في استضافة الالجئين، حتى ونحن ندرك الضغوط ان •

على موارد البالد المحدودة بشكل متزايد. بينما نتفّهم اإلحباط الذي يشعر به البعض في لبنان، ما زلنا 

نشعر بالقلق من أّن خطاب بعض المسؤولين اللبنانيين يمكن أن ي لِهم العنف ويزيد من تقويض استقرار  

 البالد.

عمليات العودة هذه منّسقة عن كثب مع  دامت  ما  جئين  ال تعارض الواليات المتحدة العودة الطوعية لال  •

ة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. مع ذلك، يجب أن يتغّير الوضع في سوريا. يمكن  المفوضيّ 

لنظام األسد فقط تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة من خالل االنخراط في العملية السياسية  

 ة. يّ بح ْسن نِ 

 

 شرق األوسط بول سالم: مدير معهد ال 

ولديها   • إيران اإلسالمية  وذات قدرات عالية تستجيب لجمهورية  تامة  حزب اهلل هو منّظمة ذات سيادة 

اللبنانية أو الشعب   دفاعها واستخباراتها وسياستها الخارجية الخاصة بها وتستمر في شّل قدرة الدولة 

 اللبناني. 

ستكون قادرة على عكس هذا الوضع المتهالك للغاية    لن نخدع أنفسنا بأنه ال يوجد رئيس أو حكومة •

 الذي خلقه حزب اهلل في البالد.

أفضل ما يمكن أن نأمله هو تباطؤ االنهيار وبدء التعافي. الميزانية الحكومية، التي كانت تبلغ في السابق   •

ستمرار وجود الدولة  مليار دوالر، تعادل اآلن حوالي مليار دوالر، مما يعني أّنه على الرغم من ا  16حوالي  

 فإّن عضالتها وأوتارها وقدرتها على العمل مشلولة.  الواقعنظرًيا في 

الواليات المتحدة ودول  دعم  سات التي تحافظ على تماسك البالد. إّن  المؤّس  الجيش اللبناني من أهّم •

لتلك   وا  مهمّ   المؤّسسة أخرى  الفوضى  التام في  االنهيار  البالد من  جًدا في منع  المختلفة  جًدا  ألشكال 

 للميليشيات وحرب الميليشيات. 

. للرئيس  2029سنوات، أي حتى عام    ة ستّ ينبغي الوصول إلى انتخاب رئيس، يتمّتع بحضور صلب لمّد •

للغاية. ومن    دور في تشكيل الحكومة. له دور في نوع من السياسة بشكل عام. لذلك فهو قرار مهّم
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الدولي، بل أن يستخدم نفوذه الشرعي، وإن كان لبنان يحتاج    المهم في هذه المرحلة أال يتدّخل المجتمع

 إلى مساعدة من المجتمع الدولي. 

ال يمكننا تحّمل ست سنوات أخرى من إدارة فاسدة وعميلة تعمل بشكل أساسي جنًبا إلى جنب مع حزب   •

 اهلل. 

ال يستطيع لبنان تحّمل عامين أو عامين ونصف العام من الشغور الرئاسي وشلل الحكومة. اآلن، علينا   •

جزء مما   ،إعادتهم إلى البرلمان، والكثير منهم  تأن نضع في اعتبارنا أّن الكثير من السياسيين الذين تّم

رقة ألموال الناس في  د عصابة إجرامية قادت أكبر سيجب أن نسّميهم عصابة إجرامية. هذه ليست مجّر

 أي بلد في التاريخ.  

  ا كبيرً   ار جزءً كما أنهم أشرفوا بشكل فّعال على تفجير المرفأ الذي أّدى إلى مقتل المئات وجرح اآلالف ودّم •

من العاصمة. أّي تحقيق جّدي في هذه الجريمة التاريخية؟ لذلك ال يمكننا أن نخدع أنفسنا بأّن الرئيس  

اها. لكن يجب على المجتمع الدولي استخدام نفوذه للحصول على خيار  سيغّير الوضع بين عشية وضح

هناك انتفاضة بدأت في عام   تمن خيار أسوأ. آمل أن يكون الشعب اللبناني نش ًطا، فقد كان  اأفضل بدلً 

 .2022وكان لها بعض النتائج في االنتخابات البرلمانية لعام  2019

النتائج كما نأمل في االنتخابات البلدية المقبلة ثم االنتخابات البرلمانية  يمكن أن يكون هناك المزيد من   •

لديّ 2026لعام   لذلك  الماّس  .  الحاجة  أيقظ  قد  اللبناني  الشعب  أّن  في  األمل  أكثر  بعض  ليكون  له  ة 

بين  ر الوضع في إيران. آمل أن تمكِّن الصفقة البحرية  قد يتغّي  انخراًطا. آمل أيًضا أنه ربما بمرور الوقت

"إسرائيل" ولبنان من الوصول إلى موارد الغاز البحرية، والتي ستكون مهّمة إلنتاج الكهرباء واالستثمار 

 االقتصادي في لبنان. 

سيحتاج لبنان إلى التواصل مع منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضّم العبين إقليميين باإلضافة إلى   •

أي   لتصدير  المتحدة  الواليات  أوروبيين في  دولي  شركاء  اتجاه  في  لبنان  أيًضا  يدفع ذلك  أن  آمل  غاز. 

 .  اوإقليمي أكثر تكاملً 

بينما يحتاج لبنان إلى مساعدة إقليمية ودولية، عليه أن يستمع إلى الخارج. ولدى الخارج ما يقوله حيال  •

ر  كون له آثاتذلك. وللخارج أيًضا مصلحة في عدم وقوع لبنان في عمق الفوضى واالنهيار، ألّن ذلك س

على األمن في بالد الشام، واألمن في شرق المتوسط، وتدّفق الالجئين إلى أوروبا. لذا فهي أيًضا قضية  

 ذات اهتمام دولي. 



30 

حتى اآلن، لم يتم تنفيذ اإلصالحات لتطبيق اتفاق صندوق النقد الدولي. ودعونا ال ننسى أنه إذا اّتفق   •

دولية للموافقة على التمويل، وهو ما سيكون أكثر  ة  يقا دفهذا يوّفر مص   لبنان مع صندوق النقد الدولي

 جاذبية لدول غربية ودول الخليج. سيكون تنفيذ االتفاق مع صندوق النقد الدولي بداية إلحياء الثقة.  

ألّنه ال يوجد في الواقع خيار آخر للبنان. ال يوجد مسار غير صندوق النقد الدولي    اقليلً   اما زلت متفائلً  •

 . دي الجاّدلالنتعاش االقتصا

سيتفاقم الفساد أكثر على يد بعض األحزاب    بعض الخوف من أّنه مع االتفاقية البحرية مع "إسرائيل"  لدّي •

وآخرين. لدينا صفقة مع "إسرائيل"، وقد نحصل على    ا، وأعتقد حركة أمل أيضً افي البالد، كحزب اهلل مثلً 

ما يمكننا أن نعيش كدولة نفطية فاسدة  . رّبالمقبلة. ربما هذا يكفي الغاز في السنوات الخمس أو السّت

الدولي   المجتمع  مع  االندماج  إلى  الحاجة  دون  األخرى،  البلدان  مثل  مثلها  نيجيريا،  مثل  أو  إيران  مثل 

الرئاسة،   على  الصراع  أّن  في  السبب  هو  هذا  الدولية.  بالقواعد  صراع  ووااللتزام  هو  الحكومة،  على 

 د أسماء. حقيقي، فهي ليست مجّر

. األوليغارشية التي حكمت البالد على مدى الثالثين عاًما  اعامً   30نبغي تطبيق الالمركزية قبل  كان ي •

كل عمليات  وكل األموال،  و الماضية لم ترغب في فعل ذلك، ألّنها أرادت السيطرة على جميع الصفقات، 

 صنع القرار في بيروت. 

لد والمجتمع اللبناني يتحّمل الكثير. لكن  حول وضع الالجئين المزري. ال شك في أّنها مسألة خطيرة، والب  •

البنوك...االنهيار  أمران  هنا في  أموالنا  سرقة  سبب  ليس  الالجئين  وضع  أنفسنا.  نخدع  ال  دعونا   .

 االقتصادي ليس بسبب الالجئين وال العملة، بل بسبب غياب السيادة اللبنانية الذي تسّبب فيه حزب اهلل.  

فإّن الوضع في سوريا    ل وضع الالجئين، ألّنه إذا كان الوضع في لبنان سيًئا أنا قل ق للغاية بشأن مستقب •

 أسوأ بكثير.  

في مالحظة إيجابية، أشرت  إلى أّنه على المدى الطويل، فإّن اكتشاف الغاز البحري سيساعد االقتصاد   •

انًيا، في مرحلة ما، ستبدأ  اللبناني، سواء لتزويده بالكهرباء أو في نهاية المطاف لتصدير الغاز إلى أوروبا. ث

ك. وأعتقد أّن لبنان سيكون نقطة انطالق رئيسية ألّي  إعادة اإلعمار في سوريا، كما تعلمون، في التحّر

نشاط اقتصادي في سوريا، لكن ربما سيطول األمر لسنوات عديدة في المستقبل. لكن عندما أنظر بعد  

ر سيتحّقق. وكذلك الصفقة البحرية مع "إسرائيل"  عشر سنوات من اآلن، أرى بطريقة ما أّن هذا التصّو

 والتطبيع الذي يحدث، وقد يخلق كل ذلك أيًضا فوائد اقتصادية للبنان وكذلك لمنطقة شرق المتوسط. 

البنوك في االستيالء على أموال الناس وتعطيهم مبالغ صغيرة فقط. يجب أن تكون هناك صفقة   تستمّر •

خرات الناس. ومن ثم يصبح من الضروري للغاية إيجاد صفقة من مّد  أفضل بكثير إلنقاذ ما يمكن إنقاذه
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ب ذلك رأس مال من الخارج. سيتطّلب  لدمج وتوحيد وإعادة تعويم النظام المصرفي اللبناني. سيتطّل

 ال. قرارات صعبة من أجل أن يكون لدينا اقتصاد فّعال، ألّننا بحاجة إلى نظام مصرفي فّع اذلك أيضً 

س فعلًيا وال توجد ثقة فيه. كانت هناك مقاومة لمراجعة حسابات البنك المركزي.  البنك المركزي م فل   •

هناك مقاومة من حاكم البنك المركزي لتحّمل أّي مسؤولية عن أي شيٍء حدث. البلد بحاجة إلى ورقة  

 المركزية.  المؤّسسةدًما لتلك ق    نظيفة للبنك المركزي، وقيادة جديدة وطريقة جديدة للمضّي

بل طبقة سياسية فاسدة وأعوانها. لذا فإن  لتي يتم إنفاقها بشكل صحيح ال يتم استنزافها من ق  األموال ا •

ة أمران ضروريان للغاية، ولكن أيًضا ال يمكن تجّنب وجود اقتصاد مركزي  المحّليالالمركزية والحكومة  

مركزي فّعال    في االقتصاد، ونظام مصرفي، وأموال مستقّرة، وبنك   فّعال، ومؤّسسات تعمل على األقّل

 ومالية عامة يمكن إدارتها. وال يمكن للبنان أن يفعل ذلك بدون صفقة مع صندوق النقد الدولي. 

االتجاه   • في  ستضعنا  لكّنها  مثالية،  النقد  صندوق  صفقة  تكون  لن  وسلبيات.  إيجابيات  لها  صفقة  كل 

مار. هناك مليارات ومليارات  ة أخرى على االستث الصحيح. لكن بشكل أساسي، يحتاج لبنان إلى االنفتاح مرّ 

لبنان   في  االستثمار  التي ترغب في  اللبنانية  األموال  الخليجية، وهناك  و من  األموال  الكثير من  هناك 

لتلّق موجودة  ليست  البيئة  لكن  الخارج،  في  الغاز  أموال  وهناك  األوروبية،  األموال  من  هذه  الكثير  ي 

 األموال.  

ا في منتصف الطريق، لجعل عقد  يإعالم مستقّلة ينبغي أن يتالق أعتقد أّن المجتمع المدني وأّي وسيلة   •

فستظهر على رادار المجتمع    االنتخابات البلدية قضية كبرى في لبنان. وإذا كانت قضية رئيسية في لبنان

 الدولي.  

المختلفة معترف بها في   • المجتمعات  أّن  إنه فدرالي بمعنى  أنواع الفيدرالية.  الحكم نوع من  في لبنان 

لدستور كمجتمعات مكوِّنة... هي ليست بالضرورة طريقة فيدرالية جغرافية، ولكن فيدرالية مجتم عية.  ا

 ما.  لذلك هناك الكثير من الفيدرالية المدمجة بالفعل في النظام إلى حدّ 

هناك سلسلة كاملة من االقتراحات حول الفيدرالية وهذا موجود في الورقة التي نشرناها. سيكون البحث   •

ليكون    اونقاشها بالتأكيد خطوة في االتجاه الصحيح. لقد ذهب البعض اآلخر إلى نطاق أوسع قليلً   فيها 

لديهم نوع من النظام الكونفدرالي، حيث تمتلك مناطق مختلفة من البالد بالفعل، كما تعلمون، قدرة  

 أكبر على اتخاذ القرار، ومجموعة أضعف بكثير من السلطات في الحكومة المركزية.

المناقشة. السؤال أو التحّدي السياسي هو أّنه إذا كان اللبنانيون    تقد أن كل هذه االقتراحات تستحقّ أع •

أعتقد في مرحلة ما  وسنة مضت، فهذا ال يزال مفتوًحا،    33إلى    30يريدون إنهاء االتفاق الذي ساد منذ  

 اذا في البلد. أنه سيكون ضرورًيا، لكّنه يفتح مجموعة كاملة من المحادثات حول من يريد م
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أوّد أن أقول إّن الالمركزية هي الشيء األكثر إلحاًحا الذي يجب القيام به في هذا االتجاه. في أّي نظام   •

سنبقى بحاجة إلى حكومة مركزية. سويسرا لديها حكومة مركزية فّعالة. الواليات المتحدة لديها    فيدرالي

.  المحّليقلت إننا يجب أن نتحّرك نحو الالمركزية والحكم  واحدة فّعالة للغاية. كذلك البرازيل. لهذا السبب  

العالم  المركزية. ال يوجد دولة بدون حكومة مركزية في  وإعادة بناء حكومتنا  أيًضا إصالح  لكن علينا 

 الحديث. 

 الباحث في معهد ويلسون والدبلوماسي األميركي السابق ديفيد هيل 

سياساتها تجاه األحداث والعالقات األخرى في المنطقة. وأعتقد  السياسة األميركية تجاه لبنان مشتّقة من   •

أّن طبيعة الطريقة التي نتعامل بها مع لبنان ستكون ناجحة. سوف يتأّثر لبنان بالطريقة التي نأخذ بها  

 ذلك في االعتبار في نهجنا تجاه إيران. 

لتقييم صحيًحا، فمن المحتمل أن  أتوّقع أّن هناك موجة تطبيع مع نظام األسد في سوريا. وإذا كان هذا ا •

نرى قضية الالجئين أصبحت ذات أولوية أعلى مع زيادة التوّقعات بأّن المجتمع الدولي سوف يفعل شيًئا  

الالجئين عن البلدان المجاورة، بما في ذلك لبنان. ولذا أعتقد وآمل أن يفّكر    ء للمساعدة في تخفيف عب

أن نفعله لتحفيز    -إذا حانت تلك اللحظة  - في ما يمكننا   اسبةجميع األشخاص الذين لديهم األدوات المن

العودة الطوعية اآلمنة لالجئين؟ ولذا أعتقد أن هذا شيء آمل أن تتناوله اإلدارة، ألّنه مرتبط بموضوع  

 العقوبات.

أّن  كما تعلمون، العقوبات هي أداتنا المفضَّلة. هذه هي السياسة الخارجية في واشنطن لسنوات، خاّصة و •

ي سأطلب من الناس  العقوبات. لكّن  استخدام الضغط العسكري أصبح أقّل شعبية. لن أجادل بالتأكيد ضّد

أن يفّكروا في مدى فعالية تطبيق العقوبات كما نفعلها حالًيا، ألّن العقوبات ليست غاية في حّد ذاتها.  

اءة األكبر، وهي أداة فّعالة للغاية  إّنها أداة سياسية ويعتمد نجاحها أو فشلها على سياسة العقوبات البّن

 في دعم تلك السياسات. 

إصدار القانون األول الذي مّكننا   عاًما، وذلك عندما تّم  25لدينا عقوبات شاملة للغاية على حزب اهلل لمدة   •

. وال أعتقد أّن أّي شخص هنا قد يجادل بأّن  أيًضا  ولكن الكيانات اإلرهابية فقط،  الدول  من معاقبة ليس

الـ  حزب اهلل ك عاًما هذه. كان الوضع سيكون أسوأ بدون العقوبات. لكّنني ال    25ان يضعف خالل فترة 

إلى   بحاجة  نحن  اإليرانية.  األسلحة  توريد  مع  التعامل  يمكننا  كيف  فّعال  بشكل  اكتشفنا  أّننا  أعتقد 

 أيًضا أن  سبب للتفكير في مدى فعالّيتها. أوّد  هافعل. لكّن  االعتراف بهذه الحقيقة. هي ليست حّجة ضّد
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ه. لكن هل هي  د أن أحاجج ضّدأشير إلى أّن هناك مثاًلا آخر، من الواضح أّن معاقبة الفاسدين أمر لن أّو

 ات لتطبيق القانون في الدولة اللبنانية لمالحقة الفساد؟جزء من استراتيجية أكبر؟ هل هناك آلّي

أّننا  النقطة األخيرة التي أوّد توضيحها هي ذات شقّ  • أّي  ين. األول هو  أّننا نحارب  التأّكد من  بحاجة إلى 

عالقة  تصّو له  ليس  وهذا  للبنان.  االقتصادية  المشاكل  في  تساهم  األميركية  العقوبات  بأّن  خاطئ  ر 

باالنهيار المالي أو األزمة المالية في القطاع المصرفي وما إلى ذلك. نحن نحاول إثبات هذه القضية. ولذا  

دًما. والثاني هو أّننا يجب أن نتجّنب ممارسة  بشأن ذلك بينما نمضي ق    يتعّين علينا أن نكون واضحين جًدا

أميركيين، ويمكنهم تقديم أسماء   الذين يملكون عالقات بمسؤولين  اللبنانيين،  انتقامية لبعض  لعبة 

ة ألهداف السياسة األميركية. يعتبر فحص  من إيالء األولوّي  اقتضي مصالحهم الخاصة ذلك، بدلً تعندما  

ق  أمرً فعالية  الخزانة  وزارة  العقوبات؟ نحن ال نجيد    ارارات  جًدا في تطبيق  جًدا. هل نحن جيدون  مهًما 

تها. يمكننا اآلن تحديد العقوبات غير الفّعالة في إيران وما إلى ذلك. لكن هل نغّير السلوك  قياس فعالّي

مّرة ننتهج فيها    ّلمت العقوبات من أجله؟ وهذا، في اعتقادي، يحتاج إلى نظرة فاحصة في ك الذي ص مّ 

 طريق العقوبات.  

السبب في وجود شغور رئاسي في لبنان ليس ألّن الناس سيئون أو ال يعرفون كيف يحكمون لبنان، بل   •

ألّن هناك اختالًفا حاًدا في الرأي، وهو في الواقع هّوة في األيديولوجيا والتوّجه. وهكذا إذا أردنا للبنان  

أن نسمح بحدوث حلول وسط يمكن أن تؤّدي إلى الخيارات الصحيحة. لذا    إعادة البناء واالستقرار، علينا

أوّد أن أؤّكد ذلك وأوّد أن أشّدد على الحاجة إلى أن ال تكون الدبلوماسية األميركية موجَّهة نحو األزمات  

أّننا بحاجة إلى التعامل مع لبنان   وفًقا  فحسب، بل ثابتة ومتفاعلة مع مرور الوقت. وثالًثا، أوافق على 

لمزاياه الخاصة، لكّننا نحتاج أيًضا إلى إشراك السعودية وإيران كعاملين رئيسيين يؤّثران على السلوك  

 داخل لبنان أيًضا، إذا أردنا تغيير الوضع. 

 


