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 تعريف المشروع

تهامات الموجَّهة بشكل ملحوظ االتصاعدت في السنوات األخيرة في الواليات المتحدة األميركية 

لحزب اهلل بالضـلوع في تجارة المخدرات وغسـيل األموال والنشـاإل اإلجرامي والجريمة المنّظمة، 

ــــر االإلى جانب اال ــــرديات تهام القديم باإلرهاب. لم تقتص ــــحافية أو س تهامات على تقارير ص

العدل األميركية في تشــرين األول تتناقلها وســائل إعالم، بل وصــل األمر إلى حد إعالن و ارة 

عن "تصـــنيف حزب اهلل كمنّظمة إجرامية عابرة للحدود". هاا التصـــنيف يعكس قراًرا  2018عام 

نتقال إلى مرحلة جديدة في مواجهة حزب اهلل، تضاف إلى حرب العقوبات والتصنيفات أميركًيا باال

 ضمن قوائم ما يسمى "اإلرهاب".

رد وجهود هائلة لربط حزب اهلل بالقسم الغربي من الكرة األرضية وال تبال الواليات المتحدة موا

ســيما أميركا الالتينية مســتفيدة من تواجد ملحوظ لمهاجرين لبنانيين في تلك المناوق. ويفيد 

ــــط في "الحديقة  ــــد حزب اهلل باعتبارش ينش هاا الربط بأنه يتيح تعبئة الرأي العام األميركي ض

ــــًرا وقريًبا لارض األميركية، كما أنه يمهد الخلفية" للواليات المت حدة أي أنه يمثل تهديًدا مباش

التي تجتاح القارة األميركية  اإلجراميةصــالت مزعومة بين حزب اهلل وجملة من األنشــطة  إليجاد

 مثل تجارة المخدرات وغسيل األموال ونشاإل الجريمة العابرة للحدود.

ية" إلى  كا الالتين ية حول حزب اهلل في أمير يك المزاعم األميرك ــــروع البحثي "تفك هدف المش ي

عرض ومراجعة االدعاءات األميركية حول عالقة حزب اهلل بكارتيالت تجارة المخدرات وعصــابات 

اإلتجار بالبشـــر والبضـــائع المهّربة ومنظمات غســـيل األموال في أميركا الالتينية، وفهم عملية 

 اج تلك المزاعم وكشف آلياتها وقنواتها.إنت

لى مراجعة ودراسة وتقصي عشرات الجلسات داخل الكونغرس األميركي إيستند هاا المشروع 

حول حزب اهلل وقوانين أميركية وقرارات تنفياية وبيانات من و ارة العدل األميركية وتصريحات 

صحفية وتحقيقات إعالمية. أما نتائج أميركيين وكتابات لخبراء وأكاديميين ومقاالت  لمسؤولين

هاا البحث وخالصاته فيجري نشرها بالتتابع ضمن سلسلة أوراق مصنفة موضوعًيا بحسب ما 

 حزب اهلل.  إلدانةيثيرش األميركيون من موضوعات 
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 مقدمة

ضمن قائمة وويلة من االتهامات التي دأب أعداء حزب اهلل على توجيهها له باستمرار تبر  تهمة 

في  ااتجارش المزعوم بالمخدرات. على مدى ما يقارب ثالثة عقود تدّرج أعداء الحزب تصاعديً 

، وبنسج عالقات مع امنسوب االتهامات التي ُوّجَهت إليه باإلتجار بالمخّدرات بشكل مباشر حينً 

شبكات االتجار بالمخدرات العالمية )وال سيما األميركية الالتينية( لتسهيل عمليات تمويل أنشطته 

م لحزب اهلل أخرى. وعند البحث والتدقيق في الجهات التي أصّرت على توجيه هاش الته اأحيانً 

السردية الصهيونية  اسيظهر أّن العدو اإلسرائيلي كان أقدم هاش الجهات، ليتبّنى األميركيون الحقً 

، وليلتحق بعض اعن النشاإل المزعوم للحزب باإلتجار بالمخدرات والجريمة المنّظمة عمومً 

جهات المعادية ركب الب - 2011تيجة الصراع في المنطقة بعد عام ن –الخليجيين في وقت متأخر 

للحزب التي تحاول ترسيخ التهمة على كافة المستويات عبر إمكاناتها وأدواتها اإلعالمية 

 والسياسية.

في هاا العدد من المشروع البحثي "المزاعم األميركية حول دور حزب اهلل في أميركا الالتينية" 

مخدرات والجهات التي سنحاول تقديم عرض مبّسط ومتسلسل لجاور اتهام حزب اهلل بتجارة ال

سعت إلى تصوير التهمة على أساس أّنها "حقيقة" ال تقبل النقاش، مستفيدين من المضمون 

المعلوماتي الاي سعت الجهات المحّرضة على الحزب إلى ضّخه في جلسات االستماع في 

قوانين الكونغرس األميركي، الاي استعملها بدورش في إوار تشويه سمعة حزب اهلل وتبرير إصدار 

عقوبات مباشرة عليه، أو في محاوالت تطويق أنظمة سياسية في بعض دول أميركا الالتينية، 

 ضمن برنامج تغيير األنظمة اليسارية المعادية للواليات المتحدة وسياساتها. 

يركز هاا العدد على الكشف عن المصادر الصهيونية لرواية حزب اهلل والمخدرات التي تحّولت 

لالتهامات األميركية ومنها على وجه التحديد المزاعم بشأن وجود فتوى دينية تبيح  امصدرً  االحقً 

ضد أعدائه. وعليه نعرض لهاش المجريات مع اإلشارة  اللحزب استخدام االتجار بالمخدرات سالحً 

 لنقاإل الوهن والتضارب بشأنها. 
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 : بدايات التهمةأواًل 

من القرن الماضي سعى العدو اإلسرائيلي للترويج لسردية  خالل حقبَتي الثمانينيات والتسعينيات

اتجار حزب اهلل بالمخدرات وإدخالها إلى المجتمع الصهيوني عبر "منطقة الشريط الحدودي" أو 

التكّسب من بيعها ألغراض تمويل نشاوه، وذلك في سياق حربه على الحزب ومحاولته تشويه 

في المجتمعات الغربية كما كانت تل أبيب  اية تجاوبً سمعته. لم تلَق هاش االدعاءات اإلسرائيل

 تطمح، عالوة على دول عربية وإسالمية.

لعل أوضح األدلة على المحاوالت اإلسرائيلية المبّكرة للتأثير على القوى الغربية لتبّني أجهزتها 

تماع الرسمية اتهام حزب اهلل باالتجار بالمخدرات ظهرت في تسعينيات القرن الماضي. ففي اج

قال  1997حزيران عام  16للجنة "الحرب على المخدرات" في الكنيست اإلسرائيلي التي ُعِقَدت في 

نائب قائد العمليات الخاصة في و ارة األمن الداخلي شموئيل نركيس: "يمكنكم تتّبع المخّدرات 

خدرات، وكل من التي تتدّفق إلى أميركا من حزب اهلل ولبنان وسوريا. حزب اهلل متوّرإل بإنتاج الم

هو على اوالع على ما يحصل في لبنان يعرف ذلك". وفي الجلسة نفسها قال العقيد رؤوفين 

إرليخ، نائب منسق الحكومة اإلسرائيلية في لبنان، ألعضاء اللجنة نفسها: "من المهم تجنيد الغرب 

حزب اهلل ما يكفي والواليات المتحدة في هاش الحرب ]ضد حزب اهلل[". وأشار إرليخ إلى أنه "لدى 

من المال جّراء إنتاج ]المخدرات[ لتغاية تنظيمه. يبدو أن هناك صلة بين المخدرات واإلرهاب. 

 .1يجب اختبار هاا االفتراض بطريقة دقيقة"

في  اباللغة اإلنكليزية حصرً  اتقريرً  1998نيسان عام  25عاد العقيد رؤوفين إرليخ ونشر في 

"المعهد الدولي لمكافحة اإلرهاب" التابع لـ "مركز هرتزيليا لالختصاصات المتعددة" عنوانه: "إ الة 

. احتّج إرليخ في تقريرش 2لبنان وسوريا من الئحة و ارة الخارجية للدول الراعية لتجارة المخدرات"

ه لم يورد أي مصدر على القرار األميركي وحاول تقديم سردية مبنّية على ادعاءات سابقة، لكنّ 

أو مرجع في تقريرش وكّرر فيه االدعاء بأّن حزب اهلل ينتفع من تجارة المخدرات للصرف على 

أنشطته العسكرية واالجتماعية بالشراكة مع االستخبارات العسكرية السورية، ودليله على ذلك 

لسورية وحزب اهلل. هاا هو أن القّوَتين المهيمَنتين في منطقة البقاع اللبناني هما المخابرات ا

فيما بعد للكثير من الكّتاب والباحثين األميركيين في كتبهم وأبحاثهم التي  االتقرير كان مرجعً 

 رّوجت التهام حزب اهلل بتجارة المخدرات واألنشطة اإلجرامية.

                                                           
1  Steve Rodan, “US may hit Hizbullah drug trade”, The Jerusalem Post, June 17, 1997. 

https://bit.ly/3bZGQ6I 

2 Reuven Erlich, “Terror and Crime in Lebanon: Removal of Syria and Lebanon from the U.S. Department 

List of Countries Selling Drugs”, International Institute for Counter-Terrorism, Apr. 25, 1998. 

https://www.ict.org.il/UserFiles/Terror%20and%20Crime%20in%20Lebanon.pdf 

https://bit.ly/3bZGQ6I
https://www.ict.org.il/UserFiles/Terror%20and%20Crime%20in%20Lebanon.pdf
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ات يظهر من خالل البحث والتقّصي أّن أقدم ما ُنِشر عن اتهام حزب اهلل بالتوّرإل بتجارة المخدر

. ادعى 1988آذار عام  9كان في تقرير لصحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" األميركية بتاريخ 

عن مصادر استخبارية غربية" بأّن سلطة دينية شيعية أصدرت فتوى لحزب  كاتب التقرير "نقاًل 

 . 3اهلل تشّرع له إنتاج األفيون والهيروين والما أنها ُتباع لـ "الكفار"

كريستيان ساينس مونيتور" بأيام نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" األميركية بعد نشر تقرير "

نقل فيه كاتباش عن مسؤول في و ارة العدل في إدارة ريغان  1988آذار عام  24في  اتقريرً 

وصفاش بـ "رفيع المستوى" أّنه "أصبح من الواضح أّن أعضاء حزب اهلل يتوّروون في تهريب 

تلفة من تنظيمهم"، لكن المسؤول أضاف أّن حكومته "ال تعرف ما إذا المخدرات لدعم عناصر مخ

. وقالت الصحيفة في التقرير نفسه أّن 4كانت األموال تاهب مباشرة لدعم األنشطة اإلرهابية"

وكالة المخابرات المركزية األميركية َخُلَصت إلى أّن اإليرانيين "عّلموا حلفاءهم اللبنانيين كيف 

بحسب  –فيون"، وهو تقييم لم يثُبت لدى وكالة مكافحة المخدرات األميركية يزرعون خشخاش األ

استخبارية  اما ذكر الكاتبان في تقريرهما. إضافة إلى ما سبق، ادعى كاتبا التقرير أّن "أوساوً 

أميركية توّصلت إلى أدّلة على عالقة حزب اهلل بالمخدرات، بما في ذلك فتوى دينية من رجل 

فيلي ألتباعه حّارهم فيها من تعاوي المخدرات لكن أوصاهم فيها ببيعها الدين صبحي الط

 .5للكّفار"

سنوات على بداية نشر بعض الصحف األميركية التهمة في تقاريرها الصحافية، تسّلل  4بعد 

تشرين الثاني  23االتهام األميركي إلى إحدى لجان مجلس النواب في الكونغرس األميركي. ففي 

واقم موظفي "اللجنة الفرعية حول الجريمة والعدالة الجنائية" في مجلس  أصدر 1992عام 

فضيحة اإلدارة  –تحت عنوان بـ "سوريا، الرئيس بوش، والمخدرات  االنواب األميركي تقريرً 

. يّدعي التقرير أّن سوريا توّروت بتجارة المخدرات ونقلها إلى الواليات 6القادمة )العراق غيت("

                                                           
األميركي "إيرل أنطوني واين" الاي كان قد شِغل منصب السكرتير األول في السفارة كاتب التقرير هو الدبلوماسي  3

، ثم أخا إجا ة من عمله في الخارجية األميركية ليعمل كمراسل لشؤون 1987و 1984األميركية في باريس بين عاَمي 

 لتقرير أنظر:. للمزيد حول مضمون ا1989األمن القومي في صحيفة كريستيان ساينس مونيتور حتى عام 

E.A. Wayne, “Militias cooperate on drug trade to pay for war - against each other. DRUGS IN LEBANON”, 

Christian Science Monitor, March 9, 1988. 

https://www.csmonitor.com/1988/0309/acut.html 

4 John Walcott and Andy Pasztor, “Iran-Backed Militant Group in Lebanon Smuggles Heroin, U.S. 

Intelligence Says”, The Wall Street Journal, March 24th, 1988. 

نه مخّول إصدار فتاوى صحيح أن صبحي الطفيلي كان حينها األمين العام لحزب اهلل لكن كونه عالم دين ال يعني أبدًا أ  5

 .تباش إليه عند كتابتهما تقريرهماكونه ال يملك صفة المرجعية، وهاا ما فات كاتبا التقرير االن

6 Syria, President Bush, and drugs--the Administration's next Iraqgate, Staff report by the House 

Subcommittee on Crime And Criminal Justice, November 23, 1992. 

https://bit.ly/2VeFPkx 

https://www.csmonitor.com/1988/0309/acut.html
https://bit.ly/2VeFPkx
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المتحدة األميركية والتعاون مع كارتيالت المخدرات في أميركا الالتينية، ويزعم بأّن "القوات 

مليون  100السورية في البقاع اللبناني رعت قيام حزب اهلل باالتجار بالمخدرات وجنَي ما يقارب 

 من هاش التجارة".  ادوالر سنويً 

ما  اتهامات التي لم توثَّق بأدّلة، وكانت دائمً صفحة باالدعاءات واال 36امتا التقرير المؤلَّف من 

تنسب ادعاءاتها إلى مصادر استخبارية أميركية لم تسّمها. وتجدر اإلشارة إلى أّن تقرير اللجنة 

الفرعية، التي رَأسها آنااك النائب الديمقراوي عن والية نيويورك المنحا  للكيان الصهيوني 

من االدعاءات من تقرير سابق صادر عن  ار مباشر كثيرً تشاك شومر، استوحى بشكل مباشر أو غي

ورد فيه اتهام لحزب اهلل باالتجار  - اصدر باللغة اإلنكليزية حصرً  -استخبارات الشروة اإلسرائيلية 

. وعلى امتداد 7مليون دوالر كعائدات مزعومة لهاش التجارة 100بالمخدرات وُذِكر فيه مبلغ الـ 

رير اللجنة الفرعية الاي ُأوِلق عليه "تقرير شومر"، استعمله األميركيون السنوات الالحقة لصدور تق

الصهاينة والصهاينة أنفسهم في كتبهم وكتاباتهم كأمثال الصهيوني األميركي دانيال بايبس 

 .8والجنرال اإلسرائيلي آمي أيالون رئيس جها  الشين بيت األسبق

 

 : الفتوى المزعومةاثانيً 

بل كل شيء على أن حزب اهلل حزب ديني يتبّنى العقيدة اإلسالمية التي تحّرم ال بد من الـتأكيد ق

تعاوي المخدرات واالتجار بها، لالك كان ال بد ألي جهة معادية لحزب اهلل أن تسعى لتأسيس 

سردية ما تتجاو  هاا التحريم لتسهيل ترويج التهمة. استغل االحتالل اإلسرائيلي وجود مشكلة 

الت واألفراد في مناوق البيئة التي انبثق منها الحزب في لبنان بالمخّدرات اتجار بعض العائ

( لترويج اتهام الحزب بأّنه يرعى  راعة األفيوم والحشيش أو إنتاج ا)منطقة البقاع اللبناني تحديدً 

مخدرات صناعية. في حين أّن  راعة المخدرات في المناوق الطرفية في لبنان مسألة قديمة 

د حزب اهلل وعابرة للطوائف ومرتبطة بضعف وجود الدولة األمني واالقتصادي في وسابقة لوجو

 .9تلك المناوق

وقد صدر العديد من الكتب واألبحاث وُنشَرت عشرات المقاالت )إن لم يكن المئات( خالل العقدين 

ت األخيرين اّدعت وجود فتوى مزعومة لدى حزب اهلل تجيز لعناصرش االتجار واستعمال المخدرا

                                                           
7 Jonathan V. Marshall, The Lebanese Connection: Corruption, Civil War, and The International Drug Traffic, 

Stanford University Press, 2012, p. 115. 

8 Ami Ayalon, Middle East Contemporary Survey, Volume XVI, Westview Press, 1992, pp. 730. 

Daniel Pipes, Syria Beyond The Peace Process, Policy Papers, Number 40, The Washington Institute For 

Near East Policy, 1996, pp. 38. 

9 Jonathan V. Marshall, (2012), op. cit.: p. 149. 
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كسالح الستهداف أعدائه، وبناًء على هاش الفتوى جرى بناء السردية التي على أساسها اُتِهم حزب 

بأنه ينخرإل بالنشاإل اإلجرامي لتمويل أنشطته.  –وال يزال  –اهلل من قبل أعدائه وخصومه 

. وردت الفتوى المزعومة وفق النص التالي: "نحن نصنع هاش المخدرات للشيطان أميركا واليهود

. في جميع المصادر والكتب 10إذا كّنا غير قادرين على قتلهم بالسالح، سنقتلهم بالمخدرات"

واألبحاث والمقاالت التي وجدناها وأوردت هاش الفتوى المزعومة ال ُياَكر اسم المرجع الديني أو 

ه كدليل عالم الدين الاي يّدعون أّنه أفتى بها للحزب. ثم إن المصدر األساسي الاي ُيسَتشَهد ب

على وجود الفتوى المزعومة في كل المنشورات )أّول من نشرها في كتاب بالصيغة الماكورة 

( هو نفسه، المدعو يوسف بودانسكي، اإلسرائيلي الاي حصل على الجنسية 1993أعالش عام 

األميركية في بداية الثمانينيات، وعمل في مؤسسات ودوائر أميركية رسمية تشرف على صناعة 

 سات والقرارات في واشنطن.السيا

 

 : من هو يوسف بودانسكي؟اثالثً 

فريق عمل الكونغرس المعني باإلرهاب "لـ  اأميركي عمل مديرً  -هو عالم سياسي إسرائيلي 

مدير  اوهو أيًض . 2004و 1988في مجلس النواب األميركي بين عاَمي  "والحروب غير التقليدية

" بول هوبتز نيتز" في كلية ا ائرً  االبحوث في جمعية الدراسات االستراتيجية الدولية، وكان باحثً 

 اوفي الثمانينيات، عمل مستشارً . األميركية للدراسات الدولية المتقّدمة في جامعة جونز هوبكنز

ـ  اعمل أيًض . 11في و ارَتي الدفاع  والخارجية األميركيَتين اكبيرً  مجموعة الدفاع والشؤون "كمحرر ل

 نشر العديد من الكتب". الموسوعة الدولية للعسكر والدفاع"، وكمساهم في "الخارجية للنشر

" ديفنس جينز"دورية  والمقاالت حول الشؤون االستراتيجية في دوريات ومجالت مهّمة مثل

 ايشغل حاليً  .المية، وغيرها العديد من الصحف الع"الدفاع والشؤون الخارجية"األسبوعية، ومجلة 

التي تقول في موقعها على اإلنترنت إّنها  منصب رئيس الفرع األميركي لمجموعة "غلوبال بانل"

"تعمل خلف الكواليس لدعم الحكومات وشركات القطاع الخاص في مختلف الدول حول العالم، 

 .12"ورجال أعماللو راء خارجية، ورؤساء تنفيايين، وجماعات ضغط، وعلماء، وتقّدم خدماتها 

قبل انتقاله إلى الواليات المتحدة األميركية، عمل يوسف بودانسكي كمحرر في المجلة الرسمية 

لسالح الجو اإلسرائيلي في السبعينيات، وهاجر إلى الواليات المتحدة في مرحلة ما قبل انتصار 

                                                           
10 Yossef Bodansky, Target American & The West Terrorism Today, SPi Books, 1993, p. 317. 

11 Harper Collins Publishers, “Author, Yossef Bodansky Biography”, accessed on April 2nd, 2020. 

https://www.harpercollins.com/author/cr-101397/yossef-bodansky/ 

12 Global Panel, “Board Members”, accessed on April 2nd, 2020. 

http://globalpanel.net/board-members/ 

https://www.harpercollins.com/author/cr-101397/yossef-bodansky/
http://globalpanel.net/board-members/
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وبكنز. أصبح في جامعة جونز ه احيث عمل أكاديميً  1979الثورة اإلسالمية في إيران عام 

بودانسكي بالتوا ي مع عمله األكاديمي "المحرر الفني" لمجّلة تصدر عن "المعهد اليهودي لشؤون 

. وفي السنوات األولى إلدارة ريغان تم توظيفه من قبل ريتشارد بيرل JINSA"13 –األمن القومي 

وستيفن برايان كمستشار لو ارة الدفاع، وقد كان ترتيًبا غير مألوف في المؤسسات الرسمية 

األميركية كون بودانسكي كان ال يزال ُيصنَّف كمواون إسرائيلي. قّدم بودانسكي خدماته 

قسم نقل التكنولوجيا"، الاي كان يدرس ما إذا كان نقل االستشارية في البنتاغون في "

 التكنولوجيا إلى دول مثل العراق وباقي دول الشرق األوسط أمر مسموح به.

بعد وقت قصير من القبض على الموظف في المخابرات البحرية جوناثان بوالرد بتهمة التجسس 

لمصادر أميركية  ابودانسكي وفقً  توارى بودانسكي عن األنظار. كان 1985لصالح "إسرائيل" عام 

" اإلسرائيلي، فرع التجسس التكنولوجي LEKEM –أحد مشّغلي بوالرد، كوكيل لـجها  "ليكيم 

 Executive Intelligence Reviewفي و ارة الحرب اإلسرائيلية. وبحسب ما نشرت دورية 

خطط إسرائيلية للحصول األميركية، ُأرِسل بودانسكي في األصل إلى الواليات المتحدة كجزء من 

لة من وائرة LAVI –على التكنولوجيا الال مة لبناء وائرة "الفي   F-16"، وهي نسخة معدَّ

األميركية. وبعد انكشاف الجاسوس بوالرد نشرت صحيفة حزب العمل اإلسرائيلي "دافار" في أحد 

 .14ببوالرد اأعدادها أّن بودانسكي كان مرتبطً 

"، وهي شركة استشارية Mid-Atlantic Researchر وظيفة في "وجد بودانسكي بعد بضعة أشه

في مدينة بالتيمور األميركية، أدارها كل من ضابط المخابرات في سالح الجو الملكي البريطاني 

 ADLورابطة مكافحة التشهير  FBIجون ريس )الاي ارتبط أيًضا بمكتب التحقيقات الفيدرالية 

ؤول في المخابرات البريطانية وروائي التجسس روبرت موس؛ التابعة للوبي اإلسرائيلي(؛ والمس

ثم رئيس تحرير صحيفة واشنطن تايمز "أرنو دي بورشغريف". في الوقت نفسه، بدأ بودانسكي 

 بكتابة مقاالت حول موضوعات األمن القومي لصحيفة واشنطن تايمز، كما أصبح مراساًل  اأحيانً 

أصبح مديًرا لـ "فريق العمل حول اإلرهاب  1989ول عام لصحيفة "جاين للدفاع" البريطانية. وبحل

                                                           
في تلك الفترة رَأست تحرير المجلة "شوشانا برايان"،  وجة ستيفن برايان، المسؤول بو ارة الدفاع في إدارة الرئيس  13

األميركي آنااك رونالد ريغان. وقد تلّخصت مهّمة المجلة بإظهار "الحاجة الحيوية للواليات المتحدة لدعم "إسرائيل" عسكرًيا". 

رد بيرل أحد صقور المحافظين الجدد، الاي أصبح فيما بعد مساعًدا لو ير دفاع رونالد ومن مؤّسسي المجلة اآلخرين ريتشا

ريغان )كاسبر واينبرغر(؛ والصهيوني مايكل ليدين الصديق المقّرب لنائب مدير وكالة المخابرات المركزية للعمليات السرية 

من بيرل وبرايان بشكل رسمي بتهمة التجسس آنااك تيودور شاكلي. وكانت حكومة الواليات المتحدة قد حّققت مع كل 

 لصالح "إسرائيل".

14 Joseph Brewda, “Mossad script sets U.S. against Islam”, Executive Intelligence Review, Volume 20, 

Number 28, July 23, 1993. 

https://larouchepub.com/eiw/public/1993/eirv20n28-19930723/eirv20n28-19930723_058-

mossad_script_sets_us_against_is.pdf 

https://larouchepub.com/eiw/public/1993/eirv20n28-19930723/eirv20n28-19930723_058-mossad_script_sets_us_against_is.pdf
https://larouchepub.com/eiw/public/1993/eirv20n28-19930723/eirv20n28-19930723_058-mossad_script_sets_us_against_is.pdf
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والحرب غير التقليدية" في مجلس النواب األميركي، حيث أعّد عبر هاا الفريق تقارير عن "التهديد 

 .15اإلسالمي" ألميركا

. اإلرهاب اليوم" ماش والغرب.عنوانه "الهدف هو أميركا  اأصدر يوسف بودانسكي كتابً  1993عام 

في ذلك إلى حادث تفجير مركز التجارة العالمي قبل أشهر  االتخويف من اإلسالم مستندً بأفكار 

من إصدار الكتاب، وتجربة "الجهاد األفغاني" خالل حقبة الثمانينيات واندالع الحرب في البوسنة 

 والهرسك. 

حاول بودانسكي تصنيف حزب اهلل وفصائل المقاومة الفلسطينية في نفس خانة التنظيمات 

السلفية الجهادية، وقد اّدعى وجود نشاإل إجرامي تقوم به حركات المقاومة وعلى رأسها حزب 

اهلل بغرض استهداف الغرب عبر نشر المخدرات في مجتمعاته. يزعم بودانسكي في أحد فصول 

الكتاب توّرإل سوريا وإيران و"عمالئهما" في االتجار بالمخدرات وأّنهم نجحوا حينها في استهداف 

تمع األميركي. واّدعى بودانسكي في الكتاب أّن "دوافع السوريين كانت مالية ربحية، بينما المج

 .16دوافع كلٍّ من إيران وحزب اهلل كانت أيديولوجية لضرب األميركيين واليهود"

في كتابه الماكور أعالش مصدر الفتوى التي تربط حزب اهلل بالمخدرات إلى  نسب بودانسكي

، وضمن 1990آذار عام  21و 20، 19وكالة أنباء الجماهيرية الليبية في نشراتها الصادرة بتواريخ 

جهود للتقّصي عن صحة ورود ذكر الفتوى من عدمه في نشرات وكالة أنباء الجماهيرية الليبية 

على شيء. وكان الباحث األميركي جوناثان مارشال قد أوضح في كتابه "السّكة  لم يتّم العثور

أّن اقتباس بودانسكي في  2012اللبنانية" حول تاريخ تجارة المخدرات في لبنان الصادر عام 

 .17كتابه عن الفتوى مشكوك بصحته

 

 : تناقل الفتوىارابعً 

اإلرهاب اليوم" أول كتاب ترد فيه الفتوى . والغرب.كان كتاب يوسف بودانسكي "الهدف هو أميركا 

من الكّتاب والباحثين األميركين بشكل أساسي )وأغلبهم  اكبيرً  اأن عددً  االمزعومة، ليتبّين الحقً 

من تيار اليمين الصهيوني األميركي( تناقلوا الفتوى عنه ودّونوها في كتبهم ومؤّلفاتهم إما 

( إحصاء بأسماء المؤّلفين، 2( ورقم )1جدوَلين رقم )بشكل مباشر أو عبر ناقل أساسي عنه. في ال

 والكتب واألبحاث التي تناقلت الفتوى المزعومة وتواريخ صدورها.

 

                                                           
 المصدر السابق. 15

16 Yossef Bodansky, (1993), op. cit.: p. 317. 

17 Jonathan V. Marshall, (2012), op. cit.: p. 149. 
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 (. الكتب التي أوردت الفتوى المزعومة التجار حزب اهلل بالمخدرات ومؤلفوها وتواريخ صدورها1الجدول رقم )

 تاريخ صدورش عنوان الكتاب أو البحث إسم المؤّلف

Rachel Ehrenfeld 

 راشيل إيرنفيلد

Funding Evil – How Terrorism Is Financed and How to Stop It 

 يف يتم تمويل اإلرهاب وكيفية إيقافهك -تمويل الشر
2003 

Paul L. Williams 

 بول ويليامز

Osama’s Revenge: The Next 9-11: What the Media and the 

Government Haven't Told You 

 أيلول القادم: ما لم يخبركم به اإلعالم والحكومة 11إنتقام أسامة: 

2004 

Paul L. Williams 

 بول ويليامز

The Al Qaeda Connection: International Terrorism, Organized 

Crime, and the Coming Apocalypse 

 القاعدة: اإلرهاب الدولي والجريمة المنظمة ونهاية العالم القادمةارتباإل 

2005 

Harvey W. Kushner 

 هارفي كوشنير

Holy War on the Home Front: The Secret Islamic Terror Network in 

the United States 

الحرب المقدسة على الجبهة الداخلية: شبكة اإلرهاب اإلسالمي السرية في 

 ات المتحدةالوالي

2006 

Robert Zubrin 

 روبرت  وبرن

Energy Victory: Winning the War on Terror by Breaking Free of Oil 

 انتصار الطاقة: كسب الحرب على اإلرهاب من خالل التحرر من النفط
2007 

Paul Rexton Kan 

 بول ريكستون كان

Drugs and Contemporary Warfare 

 المعاصرةالمخدرات والحرب 
2009 

Gregory F. Treverton 

 غريغوري تريفيرتون

Film Piracy, Organized Crime, and Terrorism 

 قرصنة األفالم، الجريمة المنّظمة واإلرهاب
2009 

Dean T. Olson 

 دين أولسون

Perfect Enemy: The Law Enforcement Manual of Islamist Terrorism 

 إنفاذ القانون لإلرهاب اإلسالميالعدو المثالي: دليل 
2009 

John Horgan & Kurt 

Braddock 

 جون هورغان وكيرت برادوك

Terrorism Studies: A Reader 

 دراسات اإلرهاب: قراءة
2012 

Dean T. Olson 

 دين أولسون

TACTICAL COUNTERTERRORISM: The Law Enforcement Manual 

of Terrorism Prevention 

 التكتيكية لإلرهاب: دليل إنفاذ القانون لمنع اإلرهاب المواجهة

2012 

Matthew Levitt 

 ماثيو ليفيت

Hezbollah: The Global Footprint of Lebanon's Party of God 

 البصمة العالمية لحزب اهلل
2013 

Łukasz Kamieński 

 لوكاس كامينسكي

Shooting Up: A Short History of Drugs and War 

 التصويب إلى األعلى: تاريخ قصير للمخدرات والحرب
2016 

Paul Rexton Kan 

 بول ريكستون كان

Drug Trafficking and International Security 

 االتجار بالمخدرات واألمن الدولي
2016 

Pamela J. Schram  &

Stephen G. Tibbetts 

باميال شرام وستيفان 

 تيبيتس

Introduction to Criminology: Why Do They Do It? 

 مقدمة لعلم الجريمة: لماذا يفعلونها؟
2018 
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 (. األبحاث التي أوردت الفتوى المزعومة التجار حزب اهلل بالمخدرات ومؤّلفوها وتواريخ صدورها2الجدول رقم )

 عنوان البحث إسم الباحث الجهة الناشرة
تاريخ 

 صدورش

Federal Research Division, 

Library of Congress 

under an Interagency 

Agreement with the 

Department of Defense 

قسم البحوث الفيدرالية في 

مكتبة الكونغرس وو ارة الدفاع 

 األميركية

Rex A. Hudson 

LaVerle Berry 

Glenn E. Curtis 

Nina A. Kollars 

 ريكس هادسون

 الفيرلي بيري

 غلين كورتس

 نينا كولر 

A Global Overview of 

Narcotics-Funded 

Terrorist and Other Extremist 

Groups 

نظرة عامة على الجماعات 

اإلرهابية والمتطّرفة المموَّلة من 

 تجارة المخدرات

2002 

Congress Research 

Service 

خدمة أبحاث الكونغرس 

 األميركي

John Rollins 

 جون رولنز

International Terrorism and 

Transnational Crime: Security 

Threats 

اإلرهاب الدولي والجريمة 

 المنظَّمة: تهديدات أمنية

2010 

 

مع كتاب بودانسكي هو المصدر األول الاي ذكر الفتوى المزعومة إال أّن أغلب الكتب واإلصدارات 

 ما نسبته إلى بحث اما نسبت المصدر عند ذكرها للفتوى إلى بودانسكي، وغالبً  االالحقة نادرً 

قسم البحوث الفيدرالية في مكتبة الكونغرس" بالشراكة مع و ارة الدفاع األميركية الاي أصدرش "

. في الصفحة العاشرة من بحث هادسون يورد الفتوى 2002في أيار عام  ريكس هادسون

حرب على بكتاب مختلف ليوسف بودانسكي هو "بن الدن: الرجل الاي أعلن ال االمزعومة مستشهدً 

ولم ترد فيها الفتوى المزعومة  1999أميركا". الالفت أن الطبعة األولى من الكتاب صدرت عام 

صدرت الطبعة الثانية من  2001أيلول  11، لكن بعد أحداث 18حول إتجار حزب اهلل بالمخدرات

سياق في  322كتاب بودانسكي التي تبّين أّنه عّدل عليها وأضاف الفتوى المزعومة في الصفحة 

 عمه بأّن التنظيمات اإلسالمية السّنية والشيعية اختلفت في األيديولوجيا لكن تعاونت في 

 .19الجريمة المنّظمة بناء على تحالف سّري مزعوم بين تنظيم القاعدة وإيران

راشيل  الم يكن هادسون الناقل األساسي الوحيد لفتوى بودانسكي المزعومة، بل نقلتها أيًض 

بعنوان "تمويل الشر: كيف يتم تمويل اإلرهاب وكيفية  2003في كتابها الصادر عام  إيرنفيلد

 إيقافه". تشارك كتاب إيرنفيلد وبحث هادسون الحصص بنشر الفتوى، في ظل تقاعس الباحثين

                                                           
18 Yossef Bodansky, Bin Laden: The Man Who Declared War on America, Forum, New York, 1999. 

19 Yossef Bodansky, Bin Laden: The Man Who Declared War on America, Roseville, California: Prima 

Publishing/Random House, 2001. 



  

 16  2021 ولتشرين األ – لثسلسلة مشروع بحثي: تفكيك المزاعم األميركية حول دور حزب اهلل في أميركا الالتينية / العدد الثا

 

( عن ذكر كتاب بودانسكي كمصدر أساسي اأو عمدً  )جهاًل  اوالمؤّلفين الاين أّلفوا كتبهم الحقً 

 . 20ومةللفتوى المزع

 : من هي راشيل إيرنفيلد؟ اخامًس 

هي إسرائيلية في المولد هاجرت إلى الواليات المّتحدة وحصلت على جنسيتها. عملت ككاتبة 

وناقدة واشُتِهَرت بادعاءاتها المثيرة للجدل الهادفة إلى ربط "اإلرهاب" بالجريمة العابرة للحدود. 

وهو مركز سياسات معاٍد لإلسالم وحركات  "،ACD –أّسست "المركز األميركي للديمقراوية 

المقاومة ومؤّيد لسياسات اليمين الصهيوني، مقرش في مدينة نيويورك، ويرد في موقعه 

اإللكتروني أّنه "مكّرس لفضح أعداء الحرية والديمقراوية ووريقة عملهم واستكشاف الطرق 

 .21لية"البراغماتية لهزيمتهم مع تعزيز معايير النزاهة الوونية والدو

رغم التشكيك في دقة أبحاثها التي غالًبا ما كانت موضع تساؤل األكاديميين، نالت إيرنفيلد 

استحسان وثناء المحافظين الجدد وأوساإل اليمين لما نشرته حول "اإلرهاب" كالمدير األسبق 

شغل لوكالة االستخبارات المركزية جيمس وولسي ومنّظر المحافظين الجدد ريتشارد بيرل، الاي 

 .مع وولسي عضوية مجلس إدارة "المركز األميركي للديمقراوية" الخاص بإيرنفيلد

لطالما كانت جّل كتابات إيرنفيلد تتمحور حول "تمويل اإلرهاب" و"الروابط بين اإلرهاب 

 اوالمخدرات"، وقد تبّنت مجموعة من المواقف المتشّددة بشأن الشرق األوسط بشكل عام، وكثيرً 

ما اّتهمت إدارة أوباما بدعم أو "استرضاء" العناصر المعادية ألميركا في المنطقة. على سبيل 

يطالب بالتدخل األميركي العسكري في الحرب  2013المثال، في منشور لها على مدّونة عام 

السورية، اتهمت إيرنفيلد أوباما بـ "الجلوس على يديه لمدة عامين"، وخلصت إلى أّن "أوباما 

 .22حاول مهادنة العالَمين العربي واإلسالمي"ي

تدير إيرنفيلد في مركزها ما تسّميه "معهد الحرب االقتصادية" الاي ترّوج إصداراته وتقاريرش 

باستمرار لسردية "الروابط بين اإلرهابيين والمجرمين وتجار المخدرات والشخصيات العامة"، وقد 

. وربما كان كتابها "تمويل الشر: كيف يتم تمويل ابيرً ك أثارت ادعاءاتها حول هاا الموضوع جداًل 

                                                           
وكمثال على هؤالء، مدير برنامج االستخبارات واإلرهاب في معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى ماثيو ليفيت الاي   20

تخّطى أسلوبًا معروفًا عنه في تدوين المراجع والمصادر التي يستشهد فيها في أبحاثه، فهو غالبًا ما يحرص على ذكر 

ثناء الفتوى المزعومة التي نسبها لريكس هادسون في بحثه الصادر عام المصدر األول الاي أورد فكرة معينة كمرجع، باست

 .وليس لبودانسكي بشكل مباشر 2002

21 American Center for Democracy, “About Us - American Center for Democracy website, accessed on 

April 12th, 2020. 

http://acdemocracy.org/mission 

22 Rachel Ehrenfeld, “Obama’s Seat on the Fence”, ACD, May 4, 2013. 

http://acdemocracy.org/obamas-seat-on-the-fence 

http://acdemocracy.org/mission
http://acdemocracy.org/obamas-seat-on-the-fence
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اإلرهاب وكيفية إيقافه" أكثر أعمالها إثارة للجدل. من المزاعم التي أولقتها إيرنفيلد في الكتاب 

بعد انتشار  اأّن سامي العريان، األستاذ في جامعة جنوب فلوريدا، الاي ُوِرَد من عمله وُسِجن الحقً 

كات المقاومة الفلسطينية، كان "أحد أهم عمالء تنظيم القاعدة في الواليات مزاعم بأّنه يدعم حر

المتحدة". بعد دحض هاا االدعاء، اتصل مراسل صحافي بإيرنفيلد ليسألها عن اتهامها للعريان 

 .23فقالت إنها حصلت على المعلومة من "مصادر سرية" ورفضت التعليق

ب على اإلرهاب" سعت إيرنفيلد مع آخرين للترويج أيلول وإوالق ما ُسمَي "الحر 11منا أحداث 

لحملة إلدراج "منطقة الحدود الثالثية" بين باراغواي والبرا يل واألرجنتين كمركز للتخطيط لـ 

ظهرت في مؤتمر صحفي في الكونغرس نّظمه "المعهد اليهودي  2005"اإلرهاب" وتمويله. عام 

يمات مثل حماس وحزب اهلل والقاعدة والجهاد " واّدعت أّن تنظJINSA –لشؤون األمن القومي 

اإلسالمي "أصبحت أكثر نشاًوا بشكل متزايد" في أميركا الالتينية. وكّررت إيرنفيلد في كلمتها 

اعتقادها بوجود عالقة وثيقة بشكل متزايد بين تهريب المخدرات و"اإلرهاب"،  اعمة أّن 

ا المسلمين باستخدام أموال المخدرات لدعم اإلسالميين أصدروا فتاوى عبر اإلنترنت يأمرون فيه

 .24ما سّمته "اإلرهاب اإلسالمي"

، اّدعت إيرنفيلد أّن حزب اهلل متورإل في تهريب 2006في مقابلة لها مع وكالة بلومبرغ عام 

المخدرات من خالل اتفاقية مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية )فارك( ويصنع السلع المقلَّدة، 

أقراص الفيديو الرقمية، في منطقة الحدود الثالثية. في المقابلة نفسها،  عمت  بما في ذلك

إيرنفيلد أّن حزب اهلل يتلقى جزًءا كبيًرا من تمويله من أميركا الالتينية. وأضافت أّن حزب اهلل 

وحركة حماس لن يتمّكنا من إوالق الصواريخ وتدريب الناس أو توفير ما سّمته "الضمان 

. في كتابات أخرى، ادعت إيرنفيلد أّن 25شراء والء السكان إذا لم يكن لديهما المال"االجتماعي ل

"حزب اهلل يجمع تبّرعات من المهاجرين اللبنانيين الشيعة في األميركيَتين الشمالية والجنوبية 

 .26تحت التهديد المادي باألذى أو بالموت"

                                                           
23 Militarist Monitor, “Rachel Ehrenfeld Profile”, accessed on April 12th, 2020. 

 https://militarist-monitor.org/profile/rachel-ehrenfeld/ 

24 Jewish Institute for National Security Affairs, “Looking in Our Own Backyard—Terrorists in Latin 

America”. JINSA, November 8, 2005. 

25 Charles Goldsmith, Judy Mathewson, and Jonathan Ferziger, “Iran Copies Chinese Rockets to Arm 

Hezbollah, Deter Sanctions”, Bloomberg News, August 4, 2006. 

https://bit.ly/2XuUYRC 

26 Rachel Ehrenfeld, "A 'Political Party' Unveiled," Washington Times, August 10, 2006. 

https://www.washingtontimes.com/news/2006/aug/10/20060810-084245-5230r/ 

https://militarist-monitor.org/profile/rachel-ehrenfeld/
https://bit.ly/2XuUYRC
https://www.washingtontimes.com/news/2006/aug/10/20060810-084245-5230r/
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ـ "اإلرهاب الدولي" تعدُّ مسألة ظرفية لكن الدليل على أّن منطقة الحدود الثالثية مرتبطة مب اشرة ب

وغير مباشرة بالنسبة إليرنفيلد، فعندما ُولب منها تقديم إثباتات الدعاءاتها على أّن المجتمع 

العربي واللبناني إلى حد كبير يمّول حزب اهلل وحركات المقاومة الفلسطينية في منطقة الحدود 

ّري "ولب عدم الكشف عن هويته بسبب االنتقام الثالثية،  عمت إيرنفيلد بأّن مصدرها س

 .27المحتمل من اإلرهابيين"

َصت  2005في تشرين األول من عام  شاركت إيرنفيلد في جلسة استماع في البرلمان الكندي ُخصِّ

لبحث المزاعم حول عمليات تمويل لمنّظمات ُتصنَّف على أّنها إرهابية. كّررت إيرنفيلد  عمها 

ته في كتابها "تمويل الشر" بأّن حزب اهلل أصدر فتوى لعناصرش تحّلل لهم الاي كانت قد دّون

االتجار بالمخدرات لقتال اليهود والغرب. وكّررت إيرنفيلد سردية استغالل حزب اهلل المزعوم 

للجالية اللبنانية الشيعية في منطقة الحدود الثالثية لتمويل أنشطته واّدعت أّن عناصرش 

ال الجريمة المنّظمة العابرة للحدود. ومن المزاعم التي نطقت بها في منخروون في كافة أشك

فدان من األراضي التي تنتج له ما ال يقل  13000أّن "حزب اهلل يسيطر على حوالي  االجلسة أيًض 

ون من الحشيش سنوًيا، حيث يتم تصدير معظمها إلى أوروبا". واّدعت إيرنفيلد أن  300عن 

مليون دوالر سنوًيا من  راعة الحشيش، وأّن مختبرات إنتاج المخدرات  180حزب اهلل يربح حوالي 

مليارات دوالر  3الصناعية التي يديرها حزب اهلل تقوم بتكرير أونان من الهيروين تدّر عليه حوالي 

 .28سنوًيا"

بادعاءات  اعنوانه "المال الشرير" ماته أيًض  1993عام  اوكانت راشيل إيرنفيلد قد نشرت كتابً 

حول سعي ما تسّميه "اإلرهاب اإلسالمي المتطّرف" لضرب الواليات المتحدة األميركية عبر تمويل 

. وفي نقد لكتابها في "دورية نيويورك اأنشطته من العمليات المالية والتبرعات في الغرب عمومً 

إلى  اطّرفة"، مشيرً لنقد الكتب" وصفها الناقد مايكل ماسينغ بأّنها "ليست مجّرد محاِفظة بل مت

"قّلة األدّلة التي تعرضها لدعم ادعاءاتها، حيث تفّضل االختباء خلف اّدعاء السّرية وهو عار ضعيف 

 .29ضمن أي لغة كانت"

 

                                                           
27 Gary Reid, “Transnational 'Libel Chill”, Canada Free Press, August 18, 2006. 

28 Canadian House Of Commons, Subcommittee On Public Safety And National Security Of The Standing 

Committee On Justice, Human Rights, Public Safety And Emergency Preparedness, 38th Parliament, 1st 

Session, Wednesday, October 26, 2005. 

https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/38-1/SNSN/meeting-25/evidence#Int-1435912 

29 The New York Review of Books, “Evil Money - Peter Dale Scott and Rachel Ehrenfeld, reply by Michael 

Massing”, March 4, 1993. 

https://www.nybooks.com/articles/1993/03/04/evil-money/ 

https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/38-1/SNSN/meeting-25/evidence#Int-1435912
https://www.nybooks.com/articles/1993/03/04/evil-money/
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 : الفتوى في الكونغرساسادسً 

مع مرور الوقت وتعاقب السنين وتسّلل الفتوى المزعومة إلى المؤسسات األميركية الرسمية، 

بالتزامن مع التطورات السياسية والميدانية في مواجهة حزب اهلل لالحتالل اإلسرائيلي، جرى ورح 

اد الفتوى كـ "حقيقة" داخل أروقة الكونغرس األميركي، وتعّمد بعض النواب األميركيين االستشه

بالفتوى المزعومة في جلسات استماع كانت موضوعاتها إما عن حزب اهلل بشكل مباشر أو عن 

كارتيالت المخدرات وعصابات الجريمة المنّظمة في أميركا الالتينية. وجرى ذكر حزب اهلل في هاش 

زعومة الجلسات من باب ترسيخ مزاعم وجود عالقة بين الحزب وتلك الكارتيالت. ُذِكَرت الفتوى الم

 (.3في ثالث جلسات استماع كما هو واضح في الجدول رقم )

 

 (. الجلسات التي ُذِكَرت فيها الفتوى المزعومة لتشريع االتجار بالمخدرات3الجدول رقم )

 ذاكر الفتوى عنوان الجلسة إسم اللجنة تاريخ عقد الجلسة

13/10/2011 
لجنة الشؤون الخارجية في 

 مجلس النواب

المتصاعدة واألمن في التهديدات 

نصف الكرة الغربي: الخطوات 

 القادمة للسياسة األميركية

النائب الجمهوري عن 

والية تاكساس مايكل 

 ماكول

14/10/2011 
لجنة األمن الداخلي في 

 مجلس النواب

دعوة للتحرك: خطر االرهاب 

المرتبط بتجارة المخدرات على 

 حدودنا الجنوبية

النائب الجمهوري عن 

والية تكساس مايكل 

 ماكول

17/11/2011 
لجنة الشؤون الخارجية في 

 مجلس النواب

االرهاب المرتبط بالمخدرات 

والاراع االميركية الطولى لتطبيق 

 2 -القانون 

النائب الجمهوري عن 

والية كاروالينا الجنوبية 

 جيف دنكن

 

كما يوضح الجدول أعالش، ُذِكَرت الفتوى المزعومة في ثالث جلسات لمجلس النواب أواخر عام 

على لسان نائَبين جمهوريَّين، ويصادف أّن أحدهما هو مايكل ماكول الاي كتب مقدمة  2011

. اإلرهاب اليوم"، أول كتاب ورد فيه ذكر والغرب.كتاب يوسف بودانسكي "الهدف هو أميركا 

 المزعومة.الفتوى 
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 الخاتمة

 يتضح مما تقدم جملة خالصات نوجزها على الشكل االتي:

  يتضح أن الزعم األميركي بشأن ارتباإل حزب اهلل بتجارة المخدرات بدأ في نهاية ثمانينيات

بتصعيد العداء األميركي مع الحزب بعد الهجوم على  االقرن الماضي وكان ذلك مرتبطً 

. إضافة إلى أن هاش 1992وأ مة الرهائن التي انتهت عام قوات المارينز في بيروت 

االتهامات كانت ترد في سياق التعرض لسوريا وإيران وبغرض التمهيد لفرض عقوبات 

 عليهما وتشويه السمعة والتعبئة الداخلية. 

  ًعلى مسار الترويج ومساندة الرواية األميركية بداية من خالل  اانضم الصهاينة سريع

ثم تقارير لمراكز دراسات صهيونية ولجان في  1993الفتوى المزعومة لبودانسكي عام 

عبر رعاية شخصيات غربية من باحثين وأكاديميين وظيفتها تأكيد هاش  االكنيست والحقً 

مجاالت اإلعالمية واألكاديمية حتى تتحول الرواية واعادة إنتاجها وتحفيز تداولها ضمن ال

إلى "حقيقة" مسلم بها. وقد رود في متن الورقة إشارة لدعوة إسرائيلية في بداية 

التسعينيات لتجنيد الغرب في الحرب على حزب اهلل فيما يخص إنتاج المخدرات. وكانت 

 مسألة. هاش بداية حملة تحريض إسرائيلية واسعة في الدول الغربية بشأن هاش ال

  الفتوى المزعومة التي رّوج لها بدايةً  شخص إسرائيلي هو يوسف بودانسكي ال يوجد لها

وهو  1990مصدر موثوق بل يحيل إلى نص نشرته وكالة أنباء الجماهيرية الليببية عام 

في هكاا مسائل، كما ال يوجد  اموثوقً  اوليست الوكالة الماكورة مصدرً  الم يعد متوفرً 

مرجع صاحب الفتوى ما يزيد من ضبابية الموضوع. وبما أن موضوع الفتوى ذكر إلسم ال

في مزاعم اتجار حزب اهلل بالمخدرات فإنه من المستغرب أن يجري  اهامشيً  اليس أمرً 

التسليم بصحتها واالستناد إليها رغم كل ما يشوبها من نقص وضبابية وعدم قدرة على 

مارشال قد أوضح في كتابه "السّكة اللبنانية" التحري. وكان الباحث األميركي جوناثان 

، أّن اقتباس بودانسكي في 2012حول تاريخ تجارة المخدرات في لبنان الصادر عام 

 كتابه عن الفتوى مشكوك بصحته.

  استندت االتهامات المرتبطة باتجار حزب اهلل بالمخدرات إلى تكهنات أو مصادر استخبارية

حول  The Lebanese Connectionارشال مؤّلف كتاب ياكر جوناثان م مجهولة. مثاًل 

أّن اّدعاء وكالة المخابرات المركزية األميركية  2012تجارة المخدرات في لبنان الصادر عام 

النتشار  ا، نظرً ابأن اإليرانيين عّلموا عناصر حزب اهلل  راعة األفيون ليس عقالنيً  1988عام 

بكثير، األمر الاي ينفي الحاجة إلى المساعدة   راعة األفيون في لبنان قبل الثمانينات

 اإليرانية لتعّلم حرفة هاش الزراعة.



  

 21  2021 ولتشرين األ – لثسلسلة مشروع بحثي: تفكيك المزاعم األميركية حول دور حزب اهلل في أميركا الالتينية / العدد الثا

 

  بعد  2001أعاد بودانسكي نشر الفتوى في كتاب ثان له ضمن الطبعة الثانية أواخر عام

من أي ذكر للفتوى. وهاا األمر مرتبط بوضوح بهجمات  1999أن خلت الطبعة األولى عام 

اينة أنه من المناسب استغالل مناخات العداء األميركي للتيارات أيلول حيث وجد الصه 11

اإلسالمية لتحريض األميركيين ضد حزب اهلل وإعادة "تاخير" التهم والقضايا الممكنة ومن 

 ضمنها االتجار بالمخدرات. 

  نجح األميركيون في ربط تهمة االتجار بالمخدرات باألمن القومي األميركي من خالل

ش التجارة تتيح للحزب تمويل عملياته وأنها سمحت له ببناء تواجد أمني في الزعم بأن ها

الفناء الخلفي للواليات المتحدة أي في أميركا الالتينية، كما أنه يهدد المجتمع األميركي 

عبر ضخ المخدرات إلى داخل الواليات المتحدة. بهاا المعنى جرى تحويل حزب اهلل إلى 

ي األميركية والمواونين األميركيين وليس مجّرد عدو بعيد تهديد داهم ومباشر لاراض

 يهدد القوات أو المصالح األميركية في الشرق األوسط. 

 

في المحّصلة تبر  شراكة إسرائيلية أميركية في تلفيق تهمة االتجار بالمخدرات لحزب اهلل 

ب صورة حزب اهلل هاش التهمة تهدف لضر وتزخيمها حين تكون الظروف السياسية مناسبة. أواًل 

لجاب الجهود  اإضافيً  اهي أوجدت مسارً  اوتظهيرش منظمة إجرامية إضافة للتهمة اإلرهابية. وثانيً 

من الدول ترفض االنخراإل  ابأعماله اإلجرامية المزعومة إذ إن كثيرً  االدولية لمواجهة الحزب ربطً 

يمكن تحت هاش الاريعة إثارة الشكوك  امن خالل موضوع المقاومة. وثالثً  مواجهة الحزبفي 

حول رجال األعمال الشيعة وفرض ضغوإل على التحويالت المالية للمغتربين إلى لبنان والبيئة 

تتيح هاش التهمة تحويل حزب اهلل إلى تهديد لامن القومي األميركي ما يسهم  االشيعية. رابعً 

 لمواجهة الحزب.  في تعبئة الجمهور األميركي وتشريع فر  موارد متزايدة
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