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 المفهوم االستراتيجي

 2022لحلف الناتو  

   

 

 

 الموضوع
 

حزيران  29ة مدريد يوم ذلك خالل قم االستراتيجي الجديد الناظم له و م)الناتو( المفهو األطلسيأصدر حلف شامل 

 دول من منطقة الباسيفيك الهندي في إشارة لدور الناتو الجديد فيما يخص   ة حضور أربع. وقد شهدت القم 2022

 .1الصيني تحد يمواجهة ال

 

  نّص االستراتيجية

 

 مةمقد  

مننا ومن أجل السالم رج ألنحن، رؤساء دول وحكومات دول حلف الناتو، اجتمعنا في مدريد في وقت ح  

زمة واالستقرار الدوليين. اليوم، نؤّيد مفهوًما استراتيجًيا جديًدا لضمان بقاء تحالفنا الئًقا ومزّوًدا بالموارد الال

. نجاحنا هو نتيجة خدمة هموأمن للمستقبل. على مدى أكثر من سبعين عاًما، كفل حلف الناتو حرية الحلفاء

 حة. نحن مدينون لهم ولعائالتهم.المسلّ اتنا وتضحية رجال ونساء قوّ 

نحن ثابتون في عزمنا على حماية المليار مواطن والدفاع عن أراضينا وحماية حريتنا وديمقراطيتنا. سوف 

منا الديمقراطية ي  وحدتنا وتماسكنا وتضامننا، بالبناء على الروابط الدائمة عبر األطلسي بين دولنا وقوة ق   نعّزز

 لتزامنا الراسخ بحلف شمال األطلسي والدفاع عن بعضنا البعض ضد جميع التهديدات، بغّض المشتركة. نكّرر ا

 النظر عن مصدرها.

سنواصل العمل من أجل تحقيق سالم عادل وشامل ودائم وسنظل حصًنا للنظام الدولي القائم على القواعد. 

مات الدولية، مثل االتحاد المنظّ سنحتفظ بمنظور عالمي وسنعمل بشكل وثيق مع شركائنا والبلدان األخرى و

 األوروبي واألمم المتحدة، للمساهمة في السلم واألمن الدوليين.

ها االتحاد الروسي على أوكرانيا إلى ؤ به. لقد أّدت الحرب العدوانية التي شنّ ع عليه وال يمكن التنبّ عالمنا متنازّ 

غزوها الوحشي وغير القانوني وانتهاكاتها زعزعة السالم وتغيير بيئتنا األمنية بشكل خطير. وقد تسّبب 

المتكررة للقانون الدولي اإلنساني والهجمات والفظائع الشنيعة في معاناة ودمار ال يوصفان. إن وجود أوكرانيا 

                                                           
1 https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf 
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القوية المستقلة أمر حيوي الستقرار المنطقة األوروبية األطلسية. يعكس سلوك موسكو نمًطا من اإلجراءات 

ضد جيرانها والمجتمع األوسع عبر األطلسي. كما نواجه التهديد المستمر لإلرهاب بجميع  العدوانية الروسية

المتزايدة، والنهوض باالستبداد يتحّدى  االستراتيجيةأشكاله ومظاهره. إن عدم االستقرار المتفّشي، والمنافسة 

 مصالح وقيم الحلف.

لحلف الناتو هو ضمان دفاعنا الجماعي، استناًدا يؤّكد مفهومنا االستراتيجي الجديد على أن الهدف األساسي 

األمن والدفاع، منع األزمات وإدارتها، األساسية الثالث للحلف: الردع  مهامّ د الدرجة". وهو يحدّ  360إلى نهج "

التعاوني. نؤكد على الحاجة إلى تعزيز ردعنا ودفاعنا بشكل كبير باعتباره العمود الفقري اللتزامنا بموجب 

 للدفاع عن بعضنا البعض. 5المادة 

األسلحة  دامتالهدف األساسي لقدرة لناتو النووية هو الحفاظ على السالم ومنع اإلكراه وردع العدوان. ما 

. هدف الناتو هو عالم أكثر أماًنا للجميع. نسعى لخلق بيئة انوويً  االنووية موجودة، سيبقى حلف الناتو تحالفً 

 ووية.أمنية لعالم خاٍل من األسلحة الن

نا مهامّ يؤكد المفهوم االستراتيجي للحلف على أن ضمان مرونتنا الوطنية والجماعية أمر بالغ األهمية لجميع 

األساسية ويدعم جهودنا لحماية دولنا ومجتمعاتنا وقيمنا المشتركة. كما يؤكد على األهمية الشاملة لالستثمار 

البشري وأجندة حقوق المرأة والسالم واألمن في جميع المناخ واألمن  تغّيرفي االبتكار التكنولوجي ودمج 

 نا األساسية.مهامّ 

رؤيتنا واضحة: نريد أن نعيش في عالم ُتحترم فيه السيادة والسالمة اإلقليمية وحقوق اإلنسان والقانون 

مل مع الدولي، وحيث يمكن لكل بلد أن يختار طريقه الخاص، خاٍل من العدوان أو اإلكراه أو التخريب. نحن نع

 جميع الذين يشاركوننا هذه األهداف. نقف مًعا، كحلفاء، للدفاع عن حريتنا والمساهمة في عالم أكثر سالًما.

 الهدف والمبادئ

ضمان  ومسؤولياتنا ه م على حماية حرية وأمن الحلفاء. هدفنا الرئيسي وأهمّ حلف الناتو مصمّ  .1

 ات. نحن تحالف دفاعي.دفاعنا الجماعي، ضد جميع التهديدات، من جميع االتجاه

إن الروابط عبر األطلسي بين بالدنا ال غنى عنها ألمننا. نحن مرتبطون مًعا بقيم مشتركة: الحرية  .2

ا بأهداف ا راسخً الفردية وحقوق اإلنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وما زلنا ملتزمين التزامً 

 ومبادئ ميثاق األمم المتحدة وحلف شمال األطلسي.

اتو هو المنتدى الفريد واألساسي والذي ال غنى عنه عبر األطلسي للتشاور والتنسيق والعمل حلف الن .3

تحالفنا على أساس أمننا غير القابل  نعّززقة بأمننا الفردي والجماعي. سفي جميع األمور المتعلّ 

ي المادة للتجزئة وتضامننا والتزامنا الصارم بالدفاع عن بعضنا البعض، على النحو المنصوص عليه ف

 من معاهدة حلف شمال األطلسي. قدرتنا على الردع والدفاع هي العمود الفقري لهذا االلتزام. 5
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األمن التعاوني. والدفاع، منع األزمات وإدارتها، أساسية: الردع  مهامّ سيستمر الناتو في إنجاز ثالث  .4

 هذه العناصر مكّملة لضمان الدفاع الجماعي واألمن لجميع الحلفاء.

 مهامّ مرونتنا الفردية والجماعية والميزة التكنولوجية. هذه الجهود ضرورية لتحقيق ال نعّزز سوف .5

المناخ واألمن البشري وأجندة حقوق  تغّيروكمة الجيدة ودمج األساسية للحلف. سنعمل على تعزيز الح  

 كاس لقيمنا.نا. سنواصل تعزيز المساواة بين الجنسين كانعمهامّ المرأة والسالم واألمن في جميع 

 االستراتيجيةالبيئة 

المنطقة األوروبية األطلسية ليست في سالم. لقد انتهك االتحاد الروسي القواعد والمبادئ التي  .6

هجوم  ؤ به. ال يمكننا استبعاد احتمال شنّ ويمكن التنبّ  ساهمت في قيام نظام أمني أوروبي مستقرّ 

منافسة االستراتيجية وعدم االستقرار المتفّشي على سيادة الحلفاء وسالمتهم اإلقليمية. تحّدد ال

 والصدمات المتكّررة بيئتنا األمنية األوسع. التهديدات التي نواجهها عالمية ومترابطة.

ى الفاعلون االستبداديون مصالحنا وقيمنا وطريقة حياتنا الديمقراطية. إنهم يستثمرون في يتحدّ  .7

ة، مع قليل من الشفافية أو مراعاة المعايير طّورتالقدرات التقليدية والنووية والصاروخية الم

وااللتزامات الدولية. يختبر المنافسون االستراتيجيون قدرتنا على الصمود ويسعون الستغالل االنفتاح 

ساتنا الديمقراطية ويستهدفون أمن لون في عملياتنا ومؤسّ والترابط والرقمنة لدولنا. إنهم يتدخّ 

الهجينة، سواء بشكل مباشر أو من خالل وكالء. إنهم يقومون بأنشطة مواطنينا من خالل التكتيكات 

ون الهجرة، ويتالعبون زون حمالت التضليل، ويستغلّ خبيثة في الفضاء اإللكتروني والفضاء، ويعزّ 

بإمدادات الطاقة، ويستخدمون اإلكراه االقتصادي. هؤالء الفاعلون هم أيًضا في طليعة الجهود 

 سات المتعددة األطراف وتعزيز النماذج االستبدادية للحكم.ايير والمؤسّ المتعمدة لتقويض المع

يمثل االتحاد الروسي أكبر تهديد مباشر ألمن الحلفاء والسالم واالستقرار في المنطقة األوروبية  .8

األطلسية. يسعى االتحاد الروسي إلى إقامة مناطق نفوذ وسيطرة مباشرة من خالل اإلكراه والتخريب 

شركائنا.  نا وضدّ . االتحاد الروسي يستخدم وسائل تقليدية وسيبرانية وهجينة ضدّ والضمّ والعدوان 

د الستخدام القوة لتحقيق إن موقف االتحاد الروسي العسكري القسري وخطابه واستعداده المؤكّ 

 اتهث قوّ تحّديأهدافه السياسية يقّوض النظام الدولي القائم على القواعد. يقوم االتحاد الروسي ب

رة ذات القدرة المزدوجة، مع استخدام اإلشارات النووية وتوسيع أنظمة اإليصال الجديدة والمدمّ 

قدرته  النووية القسرية. إنه يهدف إلى زعزعة استقرار دول شرقنا وجنوبنا. في أقصى الشمال، تعدّ 

لحلف. إن الحشد ا استراتيجًيا لتحّديعلى تعطيل تعزيزات الحلفاء وحرية المالحة عبر شمال األطلسي 

العسكري لموسكو، بما في ذلك في مناطق البلطيق والبحر األسود والبحر األبيض المتوسط، إلى 

 ى أمننا ومصالحنا.جانب تكامله العسكري مع بيالروسيا، يتحدّ 
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على التهديدات  ل أي تهديد على االتحاد الروسي. سنواصل الردّ ال يسعى الناتو إلى المواجهة وال يشكّ  .9

بشكل كبير الردع والدفاع لجميع الحلفاء،  نعّززدة ومسؤولة. سمال العدائية الروسية بطريقة موحّ واألع

ل العدواني الخبيث. نا لمواجهة التدخّ ءود ضد اإلكراه الروسي وندعم شركاقدرتنا على الصم نعّززوس

. ومع ذلك، ما زلنا في ضوء سياساته وأعماله العدائية، ال يمكننا اعتبار االتحاد الروسي شريًكا لنا

على استعداد للحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع موسكو إلدارة المخاطر وتخفيفها، ومنع التصعيد 

ؤ في المنطقة األوروبية األطلسية وبين وزيادة الشفافية. نسعى إلى االستقرار والقدرة على التنبّ 

االتحاد الروسي لسلوكه العدواني  الناتو واالتحاد الروسي. يعتمد أي تغيير في عالقتنا على وقف

 واالمتثال الكامل للقانون الدولي.

اإلرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، هو أخطر تهديد مباشر غير متكافئ ألمن مواطنينا وللسالم  .10

هجمات  واالزدهار الدوليين. تسعى المنظمات اإلرهابية إلى مهاجمة الحلفاء أو التحريض على شنّ 

بكاتهم وعّززوا قدراتهم واستثمروا في تقنيات جديدة لتحسين وصولهم عليهم. لقد وّسعوا ش

حة غير التابعة للدولة، بما في ذلك الشبكات اإلرهابية اكة. تواصل الجماعات المسلّ وقدرتهم الفتّ 

العابرة للحدود الوطنية والجهات الفاعلة المدعومة من الدولة، استغالل الصراع والحوكمة الضعيفة 

 ئة وتوسيع موطئ قدمها.لتجنيد وتعب

والشرق األوسط بشكل مباشر على أمننا وأمن  إفريقيار النزاع والهشاشة وعدم االستقرار في يؤثّ  .11

 إفريقياما منطقة الشرق األوسط وشمال شركائنا. يواجه الجوار الجنوبي لحلف الناتو، وال سيّ 

. وتتفاقم هذه المشاكل بسبب ات أمنية وديموغرافية واقتصادية وسياسية مترابطةتحّديوالساحل، 

ية وانعدام األمن الغذائي. يوّفر هذا ة، وحاالت الطوارئ الصحّ سات الهشّ المناخ، والمؤسّ  تغّيرتأثير 

حة غير التابعة للدولة، بما في ذلك المنظمات اإلرهابية. الوضع أرًضا خصبة النتشار الجماعات المسلّ 

 ل المزعزع لالستقرار والقسري.التدخّ  كما أنه يمّكن المنافسين االستراتيجيين من

ي عدم االستقرار إلى العنف ضد المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، تفشّ  يؤّدي .12

ج فضال عن الهجمات على الممتلكات الثقافية واألضرار البيئية. فهو يساهم في النزوح القسري، ويؤجّ 

ات إنسانية وعابرة للحدود. إنها تحّديل هذه االتجاهات شكّ االتجار بالبشر والهجرة غير النظامية. ت

 يات.تقّوض أمن اإلنسان والدولة ولها تأثير غير متناسب على النساء واألطفال واألقلّ 

ى مصالحنا وأمننا وقيمنا. إن الطموحات المعلنة لجمهورية الصين الشعبية وسياساتها القسرية تتحدّ  .13

جموعة واسعة من األدوات السياسية واالقتصادية والعسكرية تستخدم جمهورية الصين الشعبية م

غامضة بشأن استراتيجيتها ونواياها وحشدها  لزيادة تواجدها العالمي وقوة مشروعها، بينما تظلّ 

الهجينة والسيبرانية الخبيثة لجمهورية الصين الشعبية وخطاب المواجهة  العسكري. تستهدف العملياتُ 
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م في بأمن التحالف. تسعى جمهورية الصين الشعبية إلى التحكّ  وتضرّ  لفاء  والمعلومات المضللة الح

اإلستراتيجية وسالسل  القطاعات التكنولوجية والصناعية الرئيسية والبنية التحتية الحيوية والموادّ 

التوريد. وتستخدم نفوذها االقتصادي لخلق التبعيات االستراتيجية وتعزيز نفوذها. وتسعى جاهدة 

النظام الدولي القائم على القواعد، بما في ذلك المجاالت الفضائية واإللكترونية والبحرية. لتقويض 

إن تعميق الشراكة االستراتيجية بين جمهورية الصين الشعبية واالتحاد الروسي ومحاوالتهما 

 المتعاضدة لتقويض النظام الدولي القائم على القواعد تتعارض مع قيمنا ومصالحنا.

اءة مع جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك بناء الشفافية فتحين على المشاركة البنّ ما زلنا من .14

المتبادلة، بهدف حماية المصالح األمنية للحلف. سنعمل مًعا بشكل مسؤول، كحلفاء، لمواجهة 

ات المنهجية التي تفرضها جمهورية الصين الشعبية على األمن األوروبي األطلسي وضمان تحّديال

ناتو الدائمة على ضمان دفاع وأمن الحلفاء. سنعمل على تعزيز وعينا المشترك، وتعزيز قدرتنا قدرة ال

على الصمود واالستعداد، والحماية من تكتيكات جمهورية الصين الشعبية القسرية والجهود المبذولة 

ما في ذلك لتقسيم التحالف. سوف ندافع عن قيمنا المشتركة والنظام الدولي القائم على القواعد، ب

 ية المالحة.حرّ 

الفضاء السيبراني موضع نزاع في جميع األوقات. تسعى الجهات الخبيثة إلى إضعاف بنيتنا التحتية  .15

ل في خدماتنا الحكومية، واستخراج المعلومات االستخباراتية، وسرقة الملكية الفكرية، الحيوية، والتدخّ 

 وإعاقة أنشطتنا العسكرية.

تراتيجيون والخصوم المحتملون في التقنيات التي يمكن أن تقّيد وصولنا يستثمر المنافسون االس .16

وحريتنا في العمل في الفضاء، وتقّوض قدراتنا الفضائية، وتستهدف بنيتنا التحتية المدنية 

 والعسكرية، وتضعف دفاعنا وتضر بأمننا.

إنهم يغّيرون طبيعة سواء.  إن التكنولوجيات الناشئة والتخريبية تجلب الفرص والمخاطر على حدّ  .17

الصراع، ويكتسبون أهمية استراتيجية أكبر ويصبحون ساحات رئيسية للمنافسة العالمية. تؤّثر 

 األسبقية التكنولوجية بشكل متزايد على النجاح في ساحة المعركة.

راتيجي. ا على االستقرار االستا سلبيً أّثر تآكل هيكل الحد من التسّلح ونزع السالح وعدم االنتشار تأثيرً  .18

من  قة بالحدّ وقد ساهمت انتهاكات االتحاد الروسي والتنفيذ االنتقائي اللتزاماته والتزاماته المتعلّ 

األوسع. ال يزال االستخدام المحتمل للمواد الكيميائية والبيولوجية ح في تدهور المشهد األمني التسلّ 

ل تهديًدا ألمننا. معادية وغير حكومية يمثّ بل أطراف الناتو من ق   واإلشعاعية والنووية أو األسلحة ضدّ 

تواصل إيران وكوريا الشمالية تطوير برامجها النووية والصاروخية. لجأت سوريا وكوريا الشمالية 

واالتحاد الروسي، إلى جانب جهات فاعلة غير حكومية، إلى استخدام األسلحة الكيميائية. تعمل 
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ة بشكل تطّورأنظمة توصيل م تطّورالنووية بسرعة و جمهورية الصين الشعبية على توسيع ترسانتها

 من المخاطر. من األسلحة أو الحدّ  ة في الحدّ سن نيّ متزايد، دون زيادة الشفافية أو االنخراط بحُ 

ا في عصرنا، وله تأثير عميق على أمن الحلفاء. إنه أزمة وتهديد دً ا محدّ تحّديالمناخ  تغّيرل يمثّ  .19

فاقم الصراع والهشاشة والمنافسة الجيوسياسية. يتسبب ارتفاع إلى ت يؤّديمضاعف. يمكن أن 

درجات الحرارة في ارتفاع مستوى سطح البحر، وحرائق الغابات، والمزيد من الظواهر الجوية المتكررة 

 تغّيربل عيشهم. يؤّثر د حياة مواطنينا وسُ والمتطرفة، مما يعطل مجتمعاتنا، ويقّوض أمننا ويهدّ 

 تغّيرحة. بنيتنا التحتية وأصولنا وقواعدنا معّرضة لتأثيرات اتنا المسلّ طريقة عمل قوّ المناخ أيًضا على 

ر استدعاء جيوشنا بشكل متكرّ  المناخ. تحتاج قواتنا إلى العمل في ظروف مناخية أكثر قسوة ويتمّ 

 للمساعدة في اإلغاثة في حاالت الكوارث.

 

 األساسية لحلف الناتو مهام  ال

 الردع والدفاع

تنا وعزمنا على الدفاع عن كل في قوّ  حين أن الناتو هو حلف دفاعي، فال ينبغي ألحد أن يشّك في  .20

شبر من أراضي الحلفاء، والحفاظ على سيادة وسالمة أراضي جميع الحلفاء واالنتصار ضد أي معتد. 

الدفاع في بيئة من المنافسة االستراتيجية، سنعمل على تعزيز وعينا العالمي والوصول إلى الردع و

درجة". يعتمد موقف  360والمنافسة والمنع في جميع المجاالت واالتجاهات، بما يتماشى مع نهجنا "

الردع والدفاع لحلف الناتو على مزيج مناسب من القدرات الدفاعية النووية والتقليدية والصاروخية، 

ًما مع التزاماتنا الدولية. تكّملها القدرات الفضائية واإللكترونية. إنه دفاعي ومتناسب ومتوافق تما

سنستخدم األدوات العسكرية وغير العسكرية بطريقة متناسبة ومتماسكة ومتكاملة للرد على جميع 

 التهديدات ألمننا بالطريقة والتوقيت وفي المجال الذي نختاره.

. بشكل كبير موقفنا الرادع والدفاعي لحرمان أي خصم محتمل من أي فرص محتملة للعدوان نعّززس .21

ا على األرض وفي البحر والجو، بما في ذلك من ا ومستمرً ا كبيرً ا لهذه الغاية، سنضمن وجودً وتحقيقً 

خالل تعزيز الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل. سنقوم بالردع والدفاع إلى األمام من خالل قوات 

السيطرة، والذخيرة ة للقتال ومن خالل تعزيز القيادة ودة المجاالت ومستعدّ قوية في موقعها ومتعدّ 

والمعدات مسبقة التجهيز، والقدرة والبنية التحتية المحّسنة لدعم أي حليف بسرعة، بما في ذلك في 

وقت قصير أو بدون إشعار. سنقوم بتعديل التوازن بين القوات الموجودة في الموقع والتعزيزات 

ًما ي والرادع موثوًقا ومرًنا ومصمّ لتقوية الردع وقدرة الحلف على الدفاع. سنضمن بقاء موقفنا الدفاع

 ومستداًما بما يتناسب مع التهديدات التي نواجهها.
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سنواصل تعزيز الجاهزية الجماعية واالستجابة وقابلية االنتشار والتكامل وقابلية التشغيل البيني  .22

ارد لقواتنا. سنقوم بشكل فردي وجماعي بتقديم مجموعة كاملة من القوات والقدرات والخطط والمو

واألصول والبنية التحتية الالزمة للردع والدفاع، بما في ذلك القتال متعّدد المجاالت عالي الشّدة ضد 

المنافسين المسّلحين نووًيا. سنعمل على ضمان وجود هيكل قيادة قوي ومرن ومتكامل، وزيادة 

قّوة الناتو. ث هيكل تحّديمواءمة الخطط الدفاعية الوطنية وخطط حلف شمال األطلسي وتعزيز و

تخطيطنا ونحّسن  نعّززف وسنرّشد عمليات صنع القرار لدينا، وسالتدريب والتطبيق، وسنتكيّ  نعّززس

 فعالية نظام االستجابة لألزمات.

موقفنا والوعي بالموقف لردع جميع التهديدات في  نعّززاألمن البحري هو مفتاح سالمنا وازدهارنا. س .23

 حة، وتأمين طرق التجارة البحرية وحماية خطوط اتصاالتنا الرئيسية.المجال البحري، ودعم حرية المال

سنعمل على تسريع التحّول الرقمي لدينا، وتكييف هيكل قيادة الناتو مع عصر المعلومات وتعزيز  .24

دفاعاتنا اإللكترونية وشبكاتنا وبنيتنا التحتية. سنعمل على تعزيز االبتكار وزيادة استثماراتنا في 

اشئة والتخريبية لالحتفاظ بقابلية التشغيل البيني والميزة العسكرية لدينا. سنعمل مًعا التقنيات الن

ظم البيئية لالبتكار لدينا، العتماد التقنيات الجديدة ودمجها، والتعاون مع القطاع الخاص، وحماية النُ 

ية وحقوق وتشكيل المعايير وااللتزام بمبادئ االستخدام المسؤول التي تعكس قيمنا الديمقراط

 اإلنسان.

الحفاظ على االستخدام اآلمن للفضاء والفضاء اإللكتروني والوصول غير المقّيد إليه من العوامل  يعدّ  .25

قدرتنا على العمل بفعالية في الفضاء والفضاء اإللكتروني  نعّززالرئيسية للردع والدفاع الفّعالين. س

التهديدات، باستخدام جميع األدوات المتاحة. لمنع واكتشاف ومقاومة واالستجابة لمجموعة كاملة من 

ة؛ أو العمليات العدائية من أو إلى أو في مجموعة واحدة أو تراكمية من األنشطة السيبرانية الضارّ 

ي بمجلس شمال األطلسي إلى الفضاء؛ يمكن أن تصل إلى مستوى الهجوم المسّلح ويمكن أن تؤدّ 

السلوك  نعّززنحن نعترف بانطباق القانون الدولي وسمن معاهدة شمال األطلسي.  5تطبيق المادة 

المسؤول في الفضاء السيبراني والفضاء. سنعمل أيًضا على تعزيز مرونة القدرات الفضائية 

 واإللكترونية التي نعتمد عليها في دفاعنا الجماعي وأمننا.

ي وعلى نطاق التحالف ضد ا لبناء القوة على المستوى الوطن واتساقً ا أكثر قّوة وتكاماًل سننتهج نهجً  .26

ات العسكرية وغير العسكرية ألمننا، وهذه مسؤولية وطنية والتزام جماعي متجّذر تحّديالتهديدات وال

د نقاط الضعف والتبعيات تحّديمن معاهدة حلف شمال األطلسي. سنعمل على  3في المادة 

تحتية الحيوية وسالسل التوريد تها، بما في ذلك ما يتعلق بالبنية الاالستراتيجية والتخفيف من حدّ 

ين والمصادر دستثمر في إمدادات الطاقة والمورّ أمن الطاقة لدينا ون نعّززية. سواألنظمة الصحّ 



10 

المستقّرة والموثوقة. سوف نضمن االستعداد المدني لتوفير استمرارية الحكومة، وتقديم الخدمات 

قدرتنا على االستعداد للصدمات  ّززنعاألساسية لسكاننا والدعم المدني لقواتنا المسلحة. س

واالضطرابات االستراتيجية ومقاومتها واالستجابة لها والتعافي منها بسرعة، وضمان استمرارية 

 أنشطة الحلف.

سوف نستثمر في قدرتنا على االستعداد والردع والدفاع ضد االستخدام القسري للتكتيكات السياسية  .27

بل الدول والجهات الفاعلة وغيرها من التكتيكات الهجينة من ق   واالقتصادية والطاقوية والمعلوماتية

غير الحكومية. يمكن أن تصل العمليات الهجينة ضد الحلفاء إلى مستوى الهجوم المسّلح ويمكن أن 

من معاهدة حلف شمال األطلسي. سنستمر في دعم شركائنا لمواجهة  5تؤدي إلى تفعيل المادة 

لة، مثل حقيق أقصى قدر من التآزر مع الجهات الفاعلة األخرى ذات الص  ات الهجينة والسعي لتتحّديال

 االتحاد األوروبي.

يتمثل الهدف األساسي لقدرة الناتو النووية في الحفاظ على السالم ومنع اإلكراه وردع العدوان.  .28

حة األسلحة النووية فريدة من نوعها. إن الظروف التي قد يضطر فيها الناتو إلى استخدام األسل

النووية بعيدة للغاية. إن أي استخدام لألسلحة النووية ضد الناتو من شأنه أن يغّير طبيعة النزاع 

بشكل جذري. يتمتع الحلف بالقدرات والعزم على فرض تكاليف على الخصم غير مقبولة وتفوق بكثير 

 الفوائد التي قد يأمل أي خصم في تحقيقها.

لف، وال سيما قوات الواليات المتحدة، هي الضمان األعلى ألمن إن القوات النووية االستراتيجية للح .29

الحلف. تلعب القوات النووية اإلستراتيجية المستقلة للمملكة المتحدة وفرنسا دوًرا رادًعا خاًصا بها 

وتساهم بشكل كبير في األمن العام للحلف. تساهم مراكز صنع القرار المنفصلة التابعة للحلفاء في 

تعقيد حسابات الخصوم المحتملين. يعتمد موقف الردع النووي لحلف الناتو أيًضا  الردع من خالل

ين. وال تزال على انتشار األسلحة النووية للواليات المتحدة في أوروبا وإسهامات الحلفاء المعنيّ 

المساهمات الوطنية للطائرات ذات القدرة المزدوجة في مهمة الردع النووي لحلف الناتو أساسية في 

 ذا الجهد.ه

سيتخذ الناتو جميع الخطوات الالزمة لضمان نجاح مهمة الردع النووي وفعاليتها وأمانها وأمنها. يلتزم  .30

الحلف بضمان تكامل وتماسك أكبر للقدرات واألنشطة عبر جميع مجاالت وطيف الصراع، مع إعادة 

الحفاظ على قوة الردع الموثوقة،  الناتو في ز للردع النووي. سيستمرّ التأكيد على الدور الفريد والمتميّ 

 وتعزيز اتصاالته االستراتيجية، وتعزيز فعالية تدريباته وتقليل المخاطر اإلستراتيجية.
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 نعّززسنواصل االستثمار في دفاعنا ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية. س .31

ا لضمان دمج هذه المتطلبات في موقف سياساتنا وخططنا وتدريباتنا وتماريننا وسنقّيم قدراتن

 الردع والدفاع لدينا.

من التسّلح، ونزع  ق من خالل الردع والدفاع الفّعالين، والحدّ االستقرار االستراتيجي، الذي يتحقّ  يظلّ  .32

ح ونزع السالح ا ألمننا. يساهم الحد من التسلّ ا أساسيً السالح، والحوار السياسي الهادف والمتبادل أمرً 

من التسّلح ونزع  نتشار بقّوة في تحقيق أهداف الحلف. تهدف جهود الحلفاء بشأن الحدّ وعدم اال

السالح ومنع االنتشار إلى تقليل المخاطر وتعزيز األمن والشفافية والتحّقق واالمتثال. سنسعى وراء 

ؤ من تنبّ جميع عناصر الحد من المخاطر االستراتيجية، بما في ذلك تعزيز بناء الثقة والقدرة على ال

خالل الحوار، وزيادة التفاهم، وإنشاء أدوات فّعالة إلدارة األزمات والوقاية منها. ستأخذ هذه الجهود 

في االعتبار البيئة األمنية السائدة وأمن جميع الحلفاء وتكمل موقف الردع والدفاع للحلف. سوف 

من  وثيقة حول جهود الحدّ ة للمناقشات المتعّمقة والمشاورات النصّ نستفيد من حلف الناتو كم  

 ح.التسلّ 

إن معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية هي الحصن األساسي ضد انتشار األسلحة النووية، وما زلنا  .33

ملتزمين بقوة بتنفيذها بالكامل، بما في ذلك المادة السادسة. يتمّثل هدف الناتو في خلق بيئة 

 فق مع أهداف معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية.أمنية لعالم خاٍل من األسلحة النووية، بما يتوا

إن مكافحة اإلرهاب أمر أساسي لدفاعنا الجماعي. يساهم دور الناتو في الحرب ضد اإلرهاب في  .34

األساسية الثالث للحلف وهو جزء ال يتجزأ من نهج الحلف الشامل للردع والدفاع.  مهامّ تنفيذ جميع ال

ات التي تحّدياننا وقواتنا وأراضينا. سنواصل مواجهة التهديدات والتهّدد المنظمات اإلرهابية أمن سك

عليها، على أساس مجموعة من تدابير المنع والحماية.  لها الجماعات اإلرهابية وردعها والردّ تشكّ 

التعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك األمم المتحدة واالتحاد األوروبي، لمعالجة الظروف  نعّززوس

 إلى انتشار اإلرهاب.المؤّدية 

 

 منع األزمات وإدارتها

لدى حلفاء الناتو مصلحة مشتركة في المساهمة في االستقرار وإدارة النزاعات مًعا من خالل الناتو.  .35

سنواصل العمل لمنع األزمات واالستجابة لها عندما يكون من المحتمل أن تؤّثر على أمن الحلفاء. 

ة التي اكتسبناها في إدارة األزمات. ولتحقيق هذه الغاية، سوف سنبني على القدرات والخبرات الفريد

نستثمر في االستجابة لألزمات والتأّهب لها وإدارتها، من خالل التدريبات المنتظمة واالستفادة من 

 دة الجنسيات وإدارتها ودعمها.قدرتنا على تنسيق عمليات االستجابة لألزمات متعدّ 
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والتدريب وترتيبات القيادة والتحكم لنشر ومواصلة إدارة األزمات سنضمن تأمين الموارد والقدرات  .36

العسكرية والمدنية وعمليات تحقيق االستقرار ومكافحة اإلرهاب، بما في ذلك على مسافة 

استراتيجية. بناًء على الدروس المستفادة على مدى العقود الثالثة الماضية، بما في ذلك من خالل 

واصل تحسين استعدادنا وقدراتنا العسكرية والمدنية والتخطيط عملياتنا في أفغانستان، سن

العسكري. سنعمل على تطوير قدرة الحلف على دعم إدارة األزمات المدنية  -والتنسيق المدني 

المناخ وانعدام األمن الغذائي وحاالت الطوارئ الصحية على  تغّيروعمليات اإلغاثة واالستعداد آلثار 

 على أي طارئ في وقت قصير. ا هذا بالردّ أمن الحلفاء. سيسمح لن

يقّدم الشركاء مساهمة مهمة في إدارة األزمات بقيادة الناتو. سنواصل ضمان المشاركة السياسية  .37

المستدامة وقابلية التشغيل البيني العسكري مع الشركاء الذين يعربون عن اهتمامهم بالمساهمة 

 نا وعملياتنا.مهامّ في 

األزمات والصراعات ومنعها. الوقاية هي طريقة مستدامة للمساهمة في سنضاعف جهودنا لتوّقع  .38

الدعم لشركائنا، بما في ذلك المساعدة في بناء قدراتهم على مكافحة  نعّززاالستقرار وأمن الحلفاء. س

ات األمنية المشتركة. سنعمل على زيادة حجم ونطاق مساعدتنا األمنية تحّدياإلرهاب والتصّدي لل

ات للشركاء المعّرضين للخطر في منطقتنا وخارجها، لتعزيز استعدادهم ومرونتهم وتعزيز وبناء القدر

 قدراتهم لمواجهة التدّخل الخبيث، ومنع زعزعة االستقرار ومكافحة العدوان.

ا ا محوريً يشّكل األمن البشري، بما في ذلك حماية المدنيين وتخفيف األضرار التي تلحق بهم، عنصرً  .39

لمساهمة في االستقرار ل ألزمات وإدارتها. سنعمل مع الجهات الدولية الفاعلة األخرىفي نهجنا لمنع ا

ي إلى تفّشي عدم االستقرار. ج األزمات وتؤدّ وإعادة اإلعمار ولمعالجة الظروف األوسع التي تؤجّ 

ألخرى تنسيقنا وتعاوننا مع األمم المتحدة واالتحاد األوروبي، وكذلك مع المنظمات اإلقليمية ا نعّززس

 فريقي.والتعاون في أوروبا واالتحاد اإل مثل منظمة األمن

 ألمن التعاونيا

ز توّسع الناتو حلفنا، وضمن أمن الماليين من المواطنين لقد كان توّسع الناتو نجاًحا تاريخًيا. لقد عزّ  .40

على سياسة  األوروبيين، وساهم في السالم واالستقرار في المنطقة األوروبية األطلسية. نعيد التأكيد

من معاهدة حلف شمال األطلسي، كتعبير عن  10الباب المفتوح التي نتبعها، بما يتفق مع المادة 

قيمنا األساسية ومصلحتنا االستراتيجية في السالم واالستقرار األوروبي األطلسي. ال يزال بابنا 

ديها الرغبة والقدرة على مفتوًحا لجميع الديمقراطيات األوروبية التي تشارك قيم تحالفنا، والتي ل

تها في أمننا المشترك. يّتخذ حلفاء الناتو ل مسؤوليات والتزامات العضوية، والتي تساهم عضويّ تحمّ 

 قرارات العضوية وال يكون ألي طرف ثالث رأي في هذه العملية.
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 إن أمن البلدان التي تطمح إلى أن تصبح أعضاء في الحلف متشابك مع أمننا. نحن نؤّيد بقوة .41

الحوار السياسي والتعاون مع أولئك الذين يهدفون إلى  نعّززاستقاللها وسيادتها ووحدة أراضيها. س

االنضمام إلى الحلف، وسنساعد في تعزيز قدرتهم على الصمود ضد التدّخل الخبيث، وبناء قدراتهم، 

تنا مع البوسنة وتعزيز دعمنا العملي للنهوض بتطلعاتهم األوروبية األطلسية. سنواصل تطوير شراكا

والهرسك وجورجيا وأوكرانيا لتعزيز مصلحتنا المشتركة في السالم واالستقرار واألمن في المنطقة 

وجميع القرارات  2008األوروبية األطلسية. ونعيد تأكيد القرار الذي اتخذناه في قمة بوخارست عام 

 الالحقة فيما يتعلق بجورجيا وأوكرانيا.

تعاون العملي مع الشركاء، على أساس االحترام المتبادل والمنفعة، في يسهم الحوار السياسي وال .42

األساسية لحلف الناتو. الشراكات  مهامّ زان أمننا في الداخل ويدعمان الاالستقرار خارج حدودنا، ويعزّ 

 ضرورية لحماية المشاعات العالمية، وتعزيز مرونتنا ودعم النظام الدولي القائم على القواعد.

ألوروبي شريك فريد وأساسي لمنظمة حلف شمال األطلسي. يشترك حلفاء الناتو وأعضاء االتحاد ا .43

االتحاد األوروبي في نفس القيم. يلعب حلف الناتو واالتحاد األوروبي أدواًرا متكاملة ومتماسكة 

ومتداعمة في دعم السالم واألمن الدوليين. على أساس تعاوننا الطويل األمد، سنعمل على تعزيز 

راكة االستراتيجية بين الناتو واالتحاد األوروبي، وتعزيز المشاورات السياسية وزيادة التعاون الش

المناخ على األمن،  تغّيربشأن القضايا ذات االهتمام المشترك، مثل التنّقل العسكري، والمرونة، وتأثير 

عن  م واألمن، فضاًل والتقنيات الناشئة والتخريبية، واألمن البشري، وأجندة حقوق المرأة والسال

ات النظامية التي تفرضها جمهورية الصين تحّديمواجهة التهديدات السيبرانية والهجينة والتصّدي لل

الشعبية على األمن األوروبي األطلسي. ومن أجل تطوير الشراكة اإلستراتيجية بين الناتو واالتحاد 

ألوروبي في جهود دفاع االتحاد األوروبي األوروبي، فإن المشاركة الكاملة لحلفاء من خارج االتحاد ا

أمر ضروري. يدرك حلف الناتو قيمة وجود دفاع أوروبي أقوى وأكثر قدرة وهذا يساهم بشكل إيجابي 

للتشغيل  لحلف شمال األطلسي وقاباًل  في األمن عبر المحيط األطلسي واألمن العالمي ويكون مكماًل 

ق الدفاعي وتطوير قدرات متماسكة ومتداعمة، مع تجّنب المتبادل معه. إن المبادرات لزيادة اإلنفا

 االزدواجية غير الضرورية، هي مفتاح جهودنا المشتركة لجعل المنطقة األوروبية األطلسية أكثر أماًنا.

عالقاتنا مع الشركاء الذين يشاركون الحلف قيمه واهتمامه بدعم النظام الدولي القائم على  نعّززس .44

ار والتعاون للدفاع عن هذا النظام ودعم قيمنا وحماية األنظمة والمعايير الحو نعّززالقواعد. س

والتقنيات التي تعتمد عليها. سنعمل على زيادة التواصل مع البلدان في جوارنا األوسع وفي جميع 

ذلك إلى تعزيز  يؤّديمنفتحين على المشاركة مع أي دولة أو منّظمة، عندما  أنحاء العالم وسنظلّ 
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ات تحّدينهجنا مدفوًعا باالهتمامات ومرًنا ومرّكًزا على معالجة التهديدات وال تبادل. سيظلّ أمننا الم

 ة.تغّيرالمشتركة وقادًرا على التكّيف مع الحقائق الجيوسياسية الم

يّتسم غرب البلقان ومنطقة البحر األسود بأهمية استراتيجية بالنسبة للتحالف. سنواصل دعم  .45

على تعزيز الجهود لتعزيز  في هذه المناطق األوروبية األطلسية. سنعملتطّلعات الدول المهتمة 

على الصمود ضد  اها وتعزيز قدرتهواجهتزة التي ات المتميّ تحّديلتصّدي للتهديدات والى الع اقدراته

ات األمنية تحّديتدّخل وإكراه الطرف الثالث الخبيث. سنعمل مع الشركاء للتصّدي للتهديدات وال

المناطق ذات األهمية االستراتيجية للحلف، بما في ذلك منطقة الشرق األوسط وشمال  المشتركة في

ة لحلف الناتو، نظًرا ألن عتبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ مهمّ ومنطقة الساحل. تُ  إفريقيا

ر الحوا نعّززات في تلك المنطقة يمكن أن تؤّثر بشكل مباشر على األمن األوروبي األطلسي. ستطّورال

ات تحّديوالتعاون مع الشركاء الجدد والحاليين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة ال

 اإلقليمية والمصالح األمنية المشتركة.

المناخ على األمن  تغّيرمة الدولية الرائدة عندما يتعلق األمر بفهم تأثير ينبغي أن يصبح الناتو المنظّ  .46

ي لتلك المناخ على الدفاع واألمن والتصدّ  تغّيرود لتقييم تأثير والتكّيف معه. سيقود الحلف الجه

من انبعاثات غازات االحتباس الحراري،  المناخ من خالل الحدّ  تغّيرات. سنساهم في مكافحة تحّديال

وتحسين كفاءة الطاقة، واالستثمار في االنتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة واالستفادة من التقنيات 

 مان الفعالية العسكرية والموقف الدفاعي والردع الموثوق به.الخضراء، مع ض

 ضمان استمرار نجاح التحالف

إن االستثمار في الناتو هو أفضل طريقة لضمان الروابط الدائمة بين الحلفاء في أوروبا وأميركا  .47

وتضامننا الشمالية، مع المساهمة في السالم واالستقرار العالميين. سنواصل تعزيز وحدتنا السياسية 

أمننا. نلتزم بتعزيز المشاورات عندما  وتوسيع وتعميق مشاوراتنا لمعالجة جميع األمور التي تمّس 

 ض أمن واستقرار حليف للتهديد أو عندما تكون قيمنا ومبادئنا األساسية في خطر.يتعرّ 

الموارد سوف نتقاسم المسؤوليات والمخاطر بشكل عادل فيما يتعلق بالدفاع واألمن. سنوّفر جميع  .48

نا األساسية وتنفيذ قراراتنا بشكل كامل. مهامّ والبنية التحتية والقدرات والقوات الالزمة لتنفيذ 

د االستثمار الدفاعي"، في مجمله، لتوفير النطاق سنضمن أن تفي دولنا بالتزاماتها بموجب "تعهّ 

ة نفقات الدفاع الوطني الكامل للقدرات المطلوبة. سنبني على التقدم المحرز لضمان أن تتناسب زياد

 ات نظام أمني أكثر إثارة للجدل.تحّديوالتمويل المشترك لحلف الناتو مع 

مة حلف شمال األطلسي عنصر ال غنى عنه لألمن األوروبي األطلسي. إنه يضمن سالمنا وحريتنا منظّ  .49

 ة.وازدهارنا. كحلفاء، سنواصل الوقوف مًعا للدفاع عن أمننا وقيمنا وحياتنا الديمقراطي
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مجموعة تنسيق إنفاذ   

القانون حول مكافحة 

 أنشطة حزب اهلل

   

 

 الموضوع
 

شطة حزب اهلل" عام  سيق إنفاذ القانون حول مكافحة أن ست "مجموعة تن ّس صدر آنذاك 2014تأ ، دون أن ي

ستمّرت حالة الغموض حول اجتماعات المجموعة من سي للمجموعة. ا سي سمي حول االجتماع التأ ذ أي بيان ر

بقى تأن . أي أّن إدارة أوباما اختارت 2017وحتى االجتماع الرابع لها في ربيع عام  2014التأسيييييس عام 

ن حتى عن تواريخ انعقادها أو ما جرى نقاشييييه في عل  م يُ األولى للمجموعة سييييّرية، ول ةاالجتماعات الثالث

ث عات الثال ما مب األولى ةاالجت نة عبر وزارة الخ -، إلى أن أصيييييدرت إدارة ترا ماع  -زا يان األول عن اجت الب

. الالفت أن اإلعالن 2019و 2017حصييييلت بين  تأربعة اجتماعا، لتليه بيانات عن 2017المجموعة في أيار 

لحوالي عامين ونصيييف، االجتماع جاء بعد توّقف  2022حزيران  30و 29عن االجتماع التاسيييع للمجموعة في 

تاسييييع هو األول خالل إدار ماع ال يدن.وليكون االجت با حدة  ة  يات المت هة الوال  يف يشيييييارك امعادة من ج

لداخلي والعدل ومكتب  اجتماعات المجموعة ممثلون عن الجهات اآلتية: وزارات الخزانة والخارجية واألمن ا

 .التحقيقات الفيدرالي والمركز الوطني لمكافحة اإلرهاب

ة، هناك توّجه واضح متعّمد لعدم بحسب المعل ن في تقارير إدارت ي ترامب وبايدن حول اجتماعات المجموع

ت  نشر تفاصيل عن الدول التي تشارك في اجتماعات المجموعة، لكن من الواضح أّن أغلب االجتماعات ُعق د 

د في مقر "اليوروبول" في هولندا. ليس هناك مزيد من التفاصيل عن المجموعة وما كان تحّديفي أوروبا وبال

وبداية والية  2014. بين اإلعالن عن تأسيسها عام ةجتماعات التسعالمشاركون قد بحثوه وناقشوه في اال

اجتماعات خالل سنتين فقط، ما يعكس  5اجتماعات، فيما عقدت خالل والية ترامب  3ترامب عقدت المجموعة 

تركيز إدارة ترامب على استهداف حزب اهلل وحشد المزيد من الدول واألطراف إلشراكهم في عملية استهداف 

 .الحزب

 

 

 

 

 



16 

 جدول االجتماعات
 

االجتماع 

 الرابع

 المضمون المعلن الجهات المشاركة مكان انعقاده التاريخ

 أيار

2017/5/4 

وزارة الخزانة، 

 واشنطن

صييييانعو سييييياسييييات 

وممييارسييييو مكييافحيية 

اإلرهيياب من أكثر من 

ن جميع حكوميية م 20

وسييط أنحاء الشييرق األ

بييية  نو ج ل يركييا ا م وأ

 إفييريييقييييياوأوروبييا و

وجنوب شييييرق آسيييييا 

وأميركا الشييمالية، إلى 

جييانييب اليييييوروبييول 

 .واإلنتربول

ّك  لى األنشيييييطيية ر ع تميياع  ج ز اال

قة بتمويل اإلرهاب اإلجرامية والمتعلّ 

لحزب اهلل، وناقش كيفية اسيييتخدام 

أدوات إنييفيياذ الييقييانييون واألدوات 

في ذلييك العقوبييات، المييالييية، بمييا 

بشييييكل أكثر فعالية لمواجهة هذه 

التهييديييدات. نيياقشييييييت الحكومييات 

المشييييياركيية كيف يمكن تحسييييين 

التعاون الدولي ضيييد أنشيييطة حزب 

ابية وغير المشييييروعة في اهلل اإلره

 المستقبل.

االجتماع 

 الخامس

12/14 

كانون 

األول 

2017 

 أوروبا

ممثلون عن أكثر من 

حكومة من الشيرق  25

وسييييييط وأميييييركييا األ

الييجيينييوبييييية وأوروبييا 

وجنوب شييرق  إفريقياو

آسيا وأميركا الشمالية، 

إلى جييانييب اليوروبول 

 واإلنتربول

على التخطيط  LECGركزت جلسيية 

اإلرهييابي لحزب اهلل وأنشييييطتييه، 

قل  ية ن خاص على كيف كل  وبشيييي

المنظميية للعمالء والبضييييييائع عبر 

ناقش المشييييياركون كيف  حدود.  ال

يمكن استخدام أدوات إنفاذ القانون 

هذه األنواع  هة  حدود لمواج وأمن ال

من التهديدات العابرة للحدود. أثبت 

LECG   نه م بادل نصيييييّ أ مة لت ة قي

ت حول أنشييييطة حزب اهلل المعلوما

غير المشروعة ولتطوير استراتيجيات 

لمواجهيية األنشيييييطيية اإلرهييابييية 

مات  عدد الحكو مة. يسييييتمر  للمنظ

في االزدياد،  LECGالمشييياركة في 

على االعتراف المتزايد بين  مما يدلّ 

الحاجة إلى التعاون في بشييييركائنا 

كات حزب اهلل جهودنا لمواجهة شييييب

 اإلرهابية العالمية

 
 
 
 

https://home.treasury.gov/news/press-release/sm0075
https://home.treasury.gov/news/press-release/sm0075
https://2017-2021.state.gov/prolonged-detention-of-joshua-holt-2/index.html
https://2017-2021.state.gov/prolonged-detention-of-joshua-holt-2/index.html
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االجتماع 

 السادس

 التاريخ
مكان 

 انعقاده
 المضمون المعلن الجهات المشاركة

41،31  

 ناريزح

8102  

 

يتو، ك

 اإلكوادور

تحييت رعيياييية االجتميياع  ُعقييد

شاركة عدد من اليوروبول" " بم

 أعضائه

يرّكز على  LECGان أول اجتماع لييييي ك

األميركتين، وهي منطقة يشييارك فيها 

حزب اهلل بنشييييياط في تطوير البنييية 

التحتية التي يمكن أن تدعم األنشييطة 

اإلرهييابييية والمخططييات اإلجرامييية 

مشيييييياركون المرتبطيية بهييا. وقييارن ال

المالحظييات حول أنشييييطيية حزب اهلل 

ضيييمن والياتهم القضيييائية ووضيييعوا 

إستراتيجيات حول كيفية تعزيز التعاون 

 لمواجهة هذه المجموعة الخطرة

االجتماع 

 السابع

17،18 

كانون 

األول 

2018 

 وروباأ

حكومات من الشيييرق األوسيييط 

بييية وأوروبييا  نو ج ل يركييا ا م وأ

قييياو ي فر يركييا  إ م وآسييييييييا وأ

شمالية، إلى جانب اليوروبول  ال

 واإلنتربول

صيييييل حزب اهلل التخطيط لإلرهاب يوا

عالم،  حاء ال وجمع األموال في جميع أن

مواجهيية تهييديييد الجميياعييات  وتعييدّ 

ية  مدعومة من إيران أولو ية ال اإلرهاب

 LECGقصييييوى لإلدارة. ال يزال فريق 

وسيييلة مهمة لتحسييين التعاون الدولي 

حزب اهلل  ططييات  خ فحيية م في مكييا

 اإلرهابية واإلجرامية

االجتماع 

 الثامن

16،17 

كانون 

األول 

2019 

 قرّ م

اليوروبول 

 في هولندا

مّدعون  قانون وال فاذ ال خبراء إن

العامون والممارسيييون الماليون 

من الشييييرق األوسييييط وأميركا 

 إفريقييياالجنوبييية وأوروبييا و

وآسيييييييا وأميركيا الشييييمييالييية، 

 .ن من اليوروبولوصومتخصّ 

طات ز االجتماع على شييبكات ومخطّ ركّ 

حزب اهلل المالية والتجارية والمشتريات 

با ها  قات هابي لحزب وعال لنشييييياط اإلر

ا إجراءات  اهلل. ناقش المشيياركون أيضييً

ها  خذت قانون األخيرة التي ات تطبيق ال

الحكوميات لتعطييل عملييات حزب اهلل 

 الدولية

االجتماع 

 التاسع

29/30 

حزيران 

2022 

 وروباأ

حكومة من الشييييرق  30ممثلو 

األوسييييط وأميركييا الجنوبييية 

وأميركييا الوسيييييطى وأوروبييا 

قييياو ي فر طقيية اإلنييدو إ ن م -و

باسيييييفيك وأميركا الشييييمالية 

 .واليوروبول

مشيياركون التخطيط اإلرهابي ناقش ال

العالمي المسييييتمر لحزب اهلل، وشييييراء 

األسيلحة، والمخططات المالية، وحددوا 

كيف يمكن لحزب اهلل أن يتكّيف في 

ب من إنفاذ القانون، المسييييتقبل للتهرّ 

وكيف يمكن اسييتخدام تطبيق القانون 

طة  يل أنشيييي ية لتعط مال أو األدوات ال

حييزب اهلل اإلرهييابييييية واإلجييرامييييية 

 .شبكات المرتبطة بهوال

https://2017-2021.state.gov/seventh-meeting-of-the-law-enforcement-coordination-group-focused-on-countering-hizballahs-terrorist-activities/index.html
https://2017-2021.state.gov/seventh-meeting-of-the-law-enforcement-coordination-group-focused-on-countering-hizballahs-terrorist-activities/index.html
https://2017-2021.state.gov/seventh-meeting-of-the-law-enforcement-coordination-group-focused-on-countering-hizballahs-terrorist-activities/index.html
https://2017-2021.state.gov/seventh-meeting-of-the-law-enforcement-coordination-group-focused-on-countering-hizballahs-terrorist-activities/index.html
https://2017-2021.state.gov/eighth-meeting-of-the-law-enforcement-coordination-group-focused-on-countering-hizballahs-terrorist-and-illicit-activities/index.html
https://2017-2021.state.gov/eighth-meeting-of-the-law-enforcement-coordination-group-focused-on-countering-hizballahs-terrorist-and-illicit-activities/index.html
https://www.state.gov/ninth-meeting-of-the-law-enforcement-coordination-group-focused-on-countering-hizballahs-terrorist-activities/
https://www.state.gov/ninth-meeting-of-the-law-enforcement-coordination-group-focused-on-countering-hizballahs-terrorist-activities/
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ماذا يجب أن يفعل بايدن في 

المنطقة.. مقاربة للوبي 

 الصهيوني

   

 

 لموضوعا
 

 نشهههرته "األوسههه الشهههر   يفة لجولة بايدن يات السهههياسهههولوي ألاتجديد االلتزام وعدم تقليصهههه  "تقرير بعنوان 

سهههة أن هذه المؤسههه   إصهههدارات. أهمية 2022تموز  11سهههة اليهودية ل من القومي األميركي بتاريخ المؤسههه  

 توصياتها توضح بشكل كبير المصالح اإلسرائيلية وكيف يطمح الصهاينة أن تساهم الواليات المتحدة فيها.

 

  تنفيذيةخالصة الال

 

 

في رحلته القادمة إلى "إسيييرائيل" والضيييفة الغربية والسيييعودية وضيييع "رؤية إيجابية  يعتزم الرئيس بايدن

مهّمة بالغة األهمية في لحظة حيوية. مع ذلك، لكي ينجح  هذلمشيييياركة الواليات المتحدة في المنطقة". ه

جاوًزا الرئيس، يجب أن يقّدم إعادة توجيه أسيياسييية السييتراتيجية الواليات المتحدة في الشييرق األوسييط، مت

األولويات العاجلة المتمّثلة بتشيييجيع الشيييركاء على االسيييتسيييالم لالتفاق النووي اإليراني، وفي حالة حلفائنا 

 الخليجيين، المزيد من النفط وتعويض أزمة الطاقة العالمية جّراء الغزو الروسي ألوكرانيا.

ن من شيييركائها في الشيييرق األوسيييط في يؤّكد هذا الغزو للواليات المتحدة كيف أّنها ال تزال بحاجة إلى تعاو

، وال يمكن عالجه بسهولة. إنه متجّذر اهذه التوّتر ليس جديدً  وقت أصبحت فيه تلك العالقات متوّترة للغاية.

ة بين شركائنا في الشرق األوسط حول تراجع الواليات المتحدة عن التزاماتها تجاه بعمق في التصّورات الضارّ 

صّورات التي تفاقمت بشّدة بسبب االنسحاب السريع من أفغانستان، والدبلوماسية وهي الت -األمن اإلقليمي 

 األميركيةالنووية الفاشلة مع إيران، وردود الفعل البطيئة على عدوان طهران اإلقليمي، وجهود إبعاد اإلدارة 

رات العربية في الوقت نفسييه، تعمل السييعودية و"إسييرائيل" واإلماعن الشييركاء الرئيسيييين مثل السييعودية. 

المتحدة مًعا بشييييكل متزايد لدعم األمن اإلقليمي، لكن هذا التعاون له حدود واضييييحة في غياب القيادة 

 األميركية المستمّرة.

شكل تحّديلمواجهة هذه ال شارة ب ستغالل هذه الرحلة لإل ات واغتنام هذه الفرص، يجب على الرئيس بايدن ا

شامل ال لبس فيه إلى أّن الواليات المتحدة ب ستراتيجي  وهو محور يعيد التزامها بدعم  -صدد اعتماد محور ا

ات المشييتركة التي تمّثلها تحّدياإلقليمي في مواجهة الاالسييتقرار في الشييرق األوسييط وتعزيز التعاون األمني 
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من احتماالت الصييييراع الذي قد يجذب الواليات المتحدة، ويعّزز مصييييداقية  ذلك إلى الحدّ  يؤّديإيران. سيييي

لتزامات األميركية على الصييييعيد العالمي، وُيط مئ ن الحلفاء القلقين، ويحّد من تغلغل بكين وموسييييكو في اال

المنطقة، ويمّكن شركاء الواليات المتحدة من تحّمل المزيد من األعباء المشتركة لمواجهة طهران والتهديدات 

 األخرى.

 . إعادة االلتزام بالشر  األوس  وفق عقيدة بايدنأ

ثه بييييييي "عقيدة بايدن" الذي يعيد التأكيد تحّديو 1980على الرئيس إعادة التأكيد على مبدأ كارتر لعام يجب 

صالح األميركية الحيوية في منع الهيمنة اإلقليمية من ق   بما في ذلك منع إيران  -بل أي قوة صراحًة على الم

ه باستعمال أي أو كل عناصر القوة الوطنية، من هذه التهديدات سُتواج   اوأّن أيًّ  -من التحّول إلى دولة نووية 

 .بما في ذلك استخدام القوة العسكرية وضمان قدرة الشركاء اإلقليميين على الدفاع عن أنفسهم

 ب. قيادة شبكة الدفاع الجوي اإلقليمية المتكاملة

الل العمل كما يتعّين على اإلدارة األميركية تطوير شييييبكة دفاع جوي وصيييياروخي إقليمية متكاملة، من خ

شركائها  شترك بين الواليات المتحدة و سرح جوي م شغيل م صول إلى ت سهيل  -للو بما في ذلك من خالل ت

 .نقل أنظمة الدفاع اإلسرائيلية إلى الدول العربية

 ج. معالجة مخاوف الشركاء األمنية بشأن إيران

ا فرصيية متأّخرة لطمأنة الشييركاء من خالل التأكيد على ما هو واضييح، أّن طهران لم ُتظٍهر  تمّثل الرحلة أيضييً

أبًدا أّي اسييتعداد للموافقة على صييفقة من شييأنها أن تمنعها بمصييداقية من الحصييول على قدرات األسييلحة 

النووية، وأّنها تواصل الدفع ببرنامجها النووي إلى مستويات خطيرة، وأّن هناك حاجة إلى "خطة ب" متعّددة 

، للضييييغط الشييييامل لمنع إيران من التحّول إلى دولة نووية ودحر عدوانها األطراف، بقيادة الواليات المتحدة

لهذه الغاية، يجب على الرئيس التأكيد على حرية "إسييييرائيل" في العمل من خالل ضييييمان  ااإلقليمي. تحقيقً 

 أو طلبت مشتريات عاجلة، بما في ذلك -التي جّهزتها "إسرائيل" بالفعل  -نقل سريع ألنظمة أسلحة رئيسية 

شترك شر الم ( والطائرات المزوِّدة PGM)  GBU-39 / B والذخيرة الموجَّهة بدقة (JDAM) ذخائر الهجوم المبا

دة ال F-35I ، وطائرات KC46A ابالوقود جوً  للرفع الثقيل، وطائرات  CH-53K ، وطائرات الهليكوبترمهامّ متعدِّ

دة ال الذخائر الموجَّهة بدّقة في مستودع القيادة المركزية ُيع دُّ وضع  .SH-60 / MH-60  مهامّ الهليكوبتر متعدِّ

 .أسرع مسار لنقل هذه الذخائر (WRSA-I) األميركية في "إسرائيل"

 توسيع التعاون الدفاعي اإلقليمي -د

، بما في ذلك  (CENTCOM) يجب على الرئيس دمج "إسرائيل" بشكل كامل في القيادة المركزية األميركية

ل" في التدريبات والتخطيط والعمليات وفرق العمل البحرية التي تقودها الواليات من خالل دمج "إسييييرائي
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" 59، و"فرقة العمل  (IMSC) ، وبناء األمن البحري الدولي (CMF) المتحدة مثل القوات البحرية المشييييتركة

 .الخاصة بعمليات الطائرات بدون طيار الهجومية البحرية

 كيةتعزيز الجاهزية العسكرية األمير -ج

ث تحّديبالتزامن مع ذلك، يجب على الواليات المتحدة تعزيز اسييييتعدادها العسييييكري في المنطقة من خالل 

خطط الطوارئ والتدريبات العسكرية لمواجهة إيران، وتعزيز وضع القوة اإلقليمية من خالل نشر ذخائر خارقة 

حرية األميركية وحضيييورها عبر مضييييق في دييغو غارسييييا في المحيط الهندي، مّما يعّزز الب (MOP) للذخائر

هرمز والبحر األحمر وبحر العرب، ويضمن حماية القوة لألصول االستراتيجية األميركية في جميع أنحاء الشرق 

 .األوسط

 ه. تطوير استراتيجية التطبيع اإلسرائيلي السعودي

الحقيقية التي اّتخذتها أخيًرا، يجب على الرئيس أن يسييييعى إلى االسييييتفادة من الخطوات المبدئية ولكن 

مع "إسييرائيل"، من خالل تطوير  نحو تعاون أمني جادّ  -والتي ليسييت جزًءا من "اتفاقيات إبراهام"  -الرياض 

سعودية. في حين أّن هذا الهدف النهائي قد يبدو بعيد المنال،  سرائيل" وال سع للتطبيع بين "إ ستراتيجية أو ا

بما في ذلك بذل جهد حقيقي لوضييع العالقات األميركية السييعودية  -فإّن رعاية الواليات المتحدة وحوافزها 

يمكن أن تسيياعد بالتأكيد في تعزيز تقّدم ملموس على المدى القريب  -على أسيياس أكثر اسييتقراًرا وإيجابية 

ية ات اإلقليمية الملّحة مثل أمن الموانئ البحرية، والوعي بالمجال البحري، ومرونة البنية التحتتحّديبشييييأن ال

 للطاقة، والتعاون في مكافحة الطائرات بدون طيار.
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واشنطن على  مقترح لحّث

تقديم دعم مالي للجيش 

 اللبناني

   

 

 

 لموضوعا
 

نشرته  لماذا يجب على واشنطن تقديم مدفوعات نقدية مباشرة للجيش اللبناني"مقال للباحث بالل صعب بعنوان "

. يحّث الباحث إدارة بايدن على تقديم مساعدات 2022حزيران  6سة الشر  األوس " في واشنطن بتاريخ "مؤس 

الح مصلااألسباب الموجبة لذلك ومخاطر عدم تقديم هذه المساعدات المالية على يعد د ومالية للجيش اللبناني، 

 . األميركية في لبنان والمنطقة

 

  نص  المقال

 
 

 1984أخرى في ة ومرّ  1976مّرة عام  -تين خالل األربعة عقود ونصف الماضية سة تفّككت مرّ بة لمؤسّ بالنس

على األزمة. ولكن مع انهيار االقتصييياد اللبناني، فإّن المأزق الذي يجد فيه  افإّن الجيش اللبناني ليس غريبً  -

ناني نفسيييييه اآلن غير مسييييبوق.  مالي الكبير ل دقلالجيش اللب عامين أّثر النقص ال ناني خالل ال لجيش اللب

 الماضيين بشكل ملموس على معنوياته واستعداده وقدرته التشغيلية.

في المقر العام للجيش حّذر فيه  اصحفيً  اف عون مؤتمرً ي، عقد قائد الجيش العماد جوز2021في حزيران عام 

ذا لم يتم التخفيف من حّدتها، من خطورة استمرار الشلل، وناشد حّكام البالد دعم الجيش اللبناني. وقال: "إ

إلى انهيار جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش اللبناني  افإّن األزمة االقتصادية والمالية ستؤّدي حتمً 

 العمود الفقري للبالد". -

، 2019للجندي اللبناني. لكن منذ أواخر عام  ادوالر شييييهريً  1000اعتاد الجيش اللبناني على دفع ما يعادل 

دوالًرا، وفًقا لقيادة الجيش اللبناني، بسييييبب فقدان الليرة  30فض هذا المبلغ المتواضييييع بالفعل إلى انخ

٪ من قيمتها مقابل الدوالر األميركي. سييياءت األمور إلى درجة أّنه في الوقت الذي كان 90اللبنانية أكثر من 

ناني يعرض ع كان الجيش اللب به في حزيران،  طا يه الجنرال عون خ طائرات يلقي ف لى السيييييائحين ركوب 

على الجنود اللبنانيين الحفاظ على  االهليكوبتر في محاولة لكسييب إيرادات إضييافية. لقد كان من الصييعب جدً 

تركيزهم، وإظهار الصيييمود، وأداء واجباتهم على مسيييتوى عال. اضيييطر الكثيرون إلى توّلي وظائف متعّددة 
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ر هم. حتى أّن الجيش اللبنانلمجرّ  ي أجبر أفراده على اتباع نظام غذائي نباتي ألنه ال يسيييتطيع د إطعام ُأسييي 

 شراء اللحوم.

ات الضخمة تنتظر تحّديال يمكن أن يكون هناك وقت أسوأ يمكن أن ينهار فيه الجيش اللبناني. سلسلة من ال

جيش اللبناني أن من االسييييتقرار، ال يمكن إال لل البنان اآلن بعد انتهاء االنتخابات النيابية، وكّلها تتطّلب قدرً 

 يوّفره.

. حقيقة أّن أكثر من عشرة مرشحين مستقّلين يسعون للتغيير في االنتخابات هو سبب للتفاؤل المحسوب. 1

لكن على الرغم من خسييائره التكتيكية، سيييحتفظ الحرس القديم بنفوذ سييياسييي كبير في البرلمان المقبل، 

سمح له بمحاربة أّي تغيير ذي مغزى للنظام  سي صدام  يؤّديالطائفي واإلقطاعي. من المرجَّح أن مما  هذا ال

ع أن تظّل  سييي طويل األمد. ومن المتوقَّ األسيياسييي بين اإلصييالحيين وقوى الوضييع الراهن إلى شييلل مؤسييَّ

شهر، وأن يتم تأجيل  سلطة عدة أ صريف األعمال بقيادة رئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي في ال حكومة ت

ر إجراؤها في الخريف، إلى أجل غير مسييمى. في هذه البيئة من المأزق السييياسييي االنتخابات الرئاسييية،  المقرَّ

سيييي، من األهمية بمكان أن يحافظ الجيش اللبناني على مكانته كمؤسيييسييية الدولة العاملة  والخلل المؤسيييَّ

 .الوحيدة المتبّقية التي تمّثل جميع الطوائف الدينية اللبنانية

ع أن يزداد 2 في البرلمان. إذا كان التاريخ  ااالسيييتقطاب السيييياسيييي وال يرجَّح أن يظّل محصيييورً . من المتوقَّ

إلى مظاهرات ومظاهرات مضييييادة، والتي عادة ما تتحّول إلى  يؤّديالحديث دلياًل، فقد يمتد إلى الشييييارع و

سييتورية العنف والخروج عن نطاق السيييطرة في لبنان. تقع على عاتق القوات المسييلحة اللبنانية مسييؤولية د

 .للحفاظ على السالم وستكون هناك حاجة ماسة إليها مرة أخرى

. مع عدم وجود حل سييريع للمشيياكل االقتصييادية الهيكلية في البالد، يمكن أن تتفاقم الحالة اإلنسييانية، 3

إلى  يؤّديالتي وصيييلت بالفعل إلى مسيييتويات مثيرة للقلق. من المرجَّح أن يتصييياعد اإلجرام والتشيييّدد، مما 

هور األمن بشييييكل عام. مع تراجع تنفيذ القانون بشييييكل كبير، سييييتزدهر تجارة المخدرات مرة أخرى في تد

القوات المسييّلحة اللبنانية القوّية والقادرة منطقة البقاع، مّما يعود بالفائدة على حزب اهلل والنظام السييوري. 

 .يمكنها معالجة هذه المشاكل أو على األقل احتوائهاالتي سة الوحيدة هي المؤسّ 

األهم في االنتخابات النيابية التي أجريت مؤخًرا هي أّن المزيد من الناس يريدون لبناًنا مسيييتقاًل  . الرسيييالة4

ك بمثل هذه المبادئ بشييكل أقوى من الجيش اللبناني.  سيية تسييعى إلى التمسييّ وذو سيييادة، وال توجد مؤسييّ

قضييية سييالح حزب اهلل في  ضييمنًيا أو بصييراحة، كان هذا تصييويًتا للجيش اللبناني. إذا أثار مرشييحو التغيير

البرلمان ودعوا إلى تجديد الحوار حول اسييتراتيجية دفاع وطني، فلن يسيياعد ذلك على اإلطالق وجود جيش 

 لبناني ضعيف أو منهار.
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. من الناحية الجيوسييياسييية، هناك منافسيية عالمية متصيياعدة وصييراع غير مباشيير بين الواليات المتحدة 5

ى الحرب في أوكرانيا. آخر شيء تريد واشنطن فعله اآلن هو منح موسكو شريان وروسيا في أوروبا بالّنظر إل

الغنّي بالغاز وجوًدا اسييتراتيجًيا أكثر في شييرق البحر المتوسييط،  دتحّديحياة في الشييرق األوسييط وعلى وجه ال

وسيا وحّلت محل الطبيعي، وفي الجناح الجنوبي لحلف الناتو. هذا ممكن إذا انهار الجيش اللبناني وانقّضت ر

الواليات المتحدة كشريك. لن تضطّر روسيا )وال تستطيع( تقديم نفس المساعدة عالية الجودة التي تقّدمها 

الواليات المتحدة. كّل ما عليها فعله هو إقامة عالقة تبادلية مع لبنان، والتي سيييكون من الصييعب جًدا على 

 نهياره.الجيش اللبناني مقاومتها دون سبب آخر سوى منع ا

ل للجيش اللبناني من شأنه أن يقّلل بشكل كبير من نفوذها  بالنسبة للواليات المتحدة، فإّن السقوط المحتم 

في لبنان. القوات المسيييلحة اللبنانية هي الشيييريك الوحيد الجدير بالثقة والفّعال الذي عملت معه واشييينطن 

في العالم العربي بإصالح أو حتى تحّول في  خالل العقد الماضي. عالوة على ذلك، لم يقم أّي جيش شريك

السنوات األخيرة بشكل أكثر مصداقية من الجيش اللبناني، وذلك بفضل الدعم األميركي. إّن فقدان موطئ 

قدم أميركا في لبنان يعني بشييكل أسيياسييي تسييليم البالد إلى إيران وحزب اهلل، األمر الذي لن تتسييامح معه 

ل أن تقلب إ يؤّدي"إسرائيل" ويمكن أن  لى حرب أخرى واسعة النطاق مع المجموعة الشيعية التي من المحتم 

 .االستقرار اإلقليمي

ر إدارة بايدن القيمة االسييييتراتيجية للشييييراكة مع الجيش اللبناني. في آذار  ، قال وزير الخارجية 2021تقدِّ

في أيلول وّقع الرئيس جو  أنتوني بلينكين إّن الواليات المتحدة سيييتواصيييل دعمها للجيش، وفي وقت الحق

مليون دوالر كمساعدات فورية. ومع ذلك، كانت تلك المساعدة األميركية  47بايدن مذّكرة تعّهد فيها بمبلغ 

 من الدعم المباشر للجنود اللبنانيين. اإلضافية في المقام األول للمعّدات الدفاعية بداًل 

ه القوات المسييييلحة اللبنانية، أعلنت وزارة الخارجية في اإلنسيييياني الكبير الذي تواجه تحّديوإدراًكا منها لل

بل مليون دوالر من المساعدات العسكرية لتوفير "دعم ُس  67أّنها تخّطط إلعادة توجيه  2022كانون الثاني 

شأن هذه  ضاء الكونغرس الجمهوريين مخاوف ب العيش" ألفراد الجيش اللبناني. ومع ذلك، أثار العديد من أع

قائلين إّنه ال ينبغي للواليات المتحدة  -ذا هو السييبب في عدم صييرف األموال للجيش اللبناني وه -المبادرة 

شريكة، وال ينبغي إعطاء أموال للجيش  شرة لجيوش الدول ال سابقة بتقديم مدفوعات نقدية مبا شّكل  أن ت

 اللبناني قد تفيد حزب اهلل. هذه الحجج غير مقن عة على اإلطالق.

يات المتحدة مليارات الدوالرات كل عام للعديد من الجيوش الشييييريكة الدولية، بما في ذلك ، تقّدم الوالأواًل 

القوات المسلحة المصرية واألردنية، مما يساعد في نهاية المطاف على توفير رواتب جنود هذه الدول. قد ال 

اهم فيه، على بل العيش" ولكن هذا هو بالضييبط ما تسييتسييمي الواليات المتحدة هذه المسيياعدة "دعم سييُ 
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األقل جزئًيا. ال يمكن للجيش األردني على وجه الخصييوص البقاء على قيد الحياة دون ضييخ األموال سيينوًيا 

 من الواليات المتحدة، نظًرا لنقص التمويل الوطني لدعم القوات المسلحة األردنية.

ًيا، إذا كان من الممكن الوثوق بالجيش اللبناني لحماية األسييييلحة الم ّقاها من الواليات رتطوّ ثان ة التي يتل

سجلّ  ستخدام النهائي وفًقا لوزارة الخارجية(،  المتحدة )في الواقع، كان لديه  شائبة في مراقبة اال شوبه  ال ت

ا النظر في  د أنه يمكن الوثوق به السيييتخدامه وإدارته الموارد المالية بشيييكل فّعال. يمكن أيضيييً فمن المؤكَّ

بية.استخدام اإلحصاءات الحيوية، ال  تي يمكن أن توّفرها المنّظمات الدولية، لضمان أفضل الممارسات المحاس 

يجب أن تتفّوق االعتبارات االسييتراتيجية بشييأن سييبب دعم الواليات المتحدة للجيش اللبناني على المخاوف 

إعطاء معّدات الثانوية المتعّلقة بالعملية التي أثارها بعض المشّرعين األميركيين. ال جدوى من االستمرار في 

العمود  -أميركية بقيمة عشييييرات الماليين من الدوالرات للجيش اللبناني كل عام إذا كان الجندي اللبناني 

 ابالكاد قادًرا على البقاء على قيد الحياة وتلبية احتياجاته. سييييكون ذلك غير منطقي وهدرً  -الفقري للجيش 

دمة المصييالح األميركية في لبنان على أفضييل وجه إذا ألموال دافعي الضييرائب األميركيين. سييتتم خ اواضييحً 

 تبّنت واشنطن رؤية أكثر شمولية واستراتيجية حول مساعدتها للجيش اللبناني.
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آراء روسية حول مجريات 

 الحرب في أوكرانيا

   

 

 

 لموضوعا
 

سادس وتترّكز حالًي شهرها ال سية في أوكرانيا  في الدونباس. فيما يلي تعليقات لبعض خبراء  ادخلت الحرب الرو

 السياسة الخارجية الروسية حول واقع الحرب في هذه المرحلة وتداعياتها المحتملة.

 

  أبرز النقاط

  1دميتري ترينين

  ّد لعبة. لقد أصبحت حرًبا شاملة، على الرغم من كونها لم تعد اللعبة الكبرى بين روسيا والغرب مجر

النطاق في الوقت اآلن، نظًرا ألن النزاع المسّلح في أوكرانيا ليس ذا طبيعة واسعة  حرًبا هجينة حتى

 فإن خطر الوصول إلى تصادم مباشر ليس موجوًدا فحسب، بل إنه يتزايد. الحالي. ومع ذلك

  عدم التوازن بين الخصوم كبير وال سيما عدم التوازن في القّوة والقدرات لدى طرفي النزاع، روسيا

ب. بناًء على ذلك، حّددت الواليات المتحدة وحلفاؤها أهداًفا أكثر جذرية من استراتيجيات االحتواء والغر

والردع المحاف ظة نسبًيا والتي اسُتخدمت مع االتحاد السوفياتي. إنهم في الواقع يسعون جاهدين 

كامل. إن نجاح الستبعاد روسيا من السياسة العالمية كعامل مستقل، وتدمير االقتصاد الروسي بال

"المسألة الروسية" أخيًرا وخلق آفاق  هذه اإلستراتيجية سيسمح للغرب بقيادة الواليات المتحدة بحلّ 

 مواتية للنصر في المواجهة مع الصين.

                                                           
تية اخدم ترينين في الجيش السوفياتي والروسي وكان ضابط ارتباط في فرع العالقات الخارجية لمجموعة القوات السوفي1

في ألمانيا )بوتسدام(. هو محاضر أول في المعهد العسكري الروسي، وعضو وفد مباحثات جنيف حول األسلحة النووية 

ي كلية الدفاع بحلف الناتو وزميل في معهد أوروبا التابع ألكاديمية العلوم الروسية، وهو مدير مركز والفضائية، وباحث أول ف

 عضو في مجلس الشؤون الدولية الروسي التابع لوزارة الخارجية الروسية.، 2008 ذكارنيغي موسكو من

https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/comments/how-russia-must-reinvent-itself-to-defeat-the-

west-s-hybrid-war/  
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  تتضّمن الديناميكية الجديدة للعالقات الروسية الغربية قطًعا دراماتيكًيا لجميع العالقات، وزيادة

، على الدولة، والمجتمع، واالقتصاد، والعلوم والتكنولوجيا، والثقافة، وعلى الضغط الغربي على روسيا

 جميع الجبهات. يرفض الغرب اليوم قبول حتى الحياد الروتيني للدول.

  علينا أن نفهم أن الهزيمة االستراتيجية التي يحاول الغرب بقيادة الواليات المتحدة إحداثها لروسيا لن

القات الحًقا. من المحتمل جًدا أن ينتقل مسرح "الحرب الهجينة" ببساطة تجلب السالم واستعادة الع

 من أوكرانيا إلى الشرق، إلى حدود روسيا، وسيكون وجودها في شكلها الحالي محل نزاع.

  إن المهمة الفورية واألكثر أهمية اليوم هي تحقيق نجاح استراتيجي في أوكرانيا ضمن المعايير التي

 جمهور.تم وضعها وشرحها لل

  السياسة الخارجية الروسية األوسع نطاًقا ليس اإلطاحة بالنظام العالمي المتمركز حول  مهامّ إن أهم

الواليات المتحدة بأي وسيلة وبأي ثمن )تآكله يرجع إلى عوامل مستقلة، لكن نجاح روسيا في أوكرانيا 

ن البناء المّتسق لنظام جديد سيكون بمثابة ضربة موجعة للهيمنة العالمية للواليات المتحدة(، ولك

نحن بحاجة إلى  .بالتعاون معها نظام عالمي جديد ية مع الدول غير الغربية، وتشكيلللعالقات الدول

العمل على هذه المهمة اآلن، ولكن لن يكون من الممكن العمل بشكل كامل إال بعد نجاح استراتيجي 

 في أوكرانيا.

 ام العالمي، فإن أهم صادية الخارجية وخلق نموذج جديد للنظفي سياق إعادة بناء العالقات االقت

ومع الالعبين اإلقليميين  -الصين والهند وكذلك البرازيل  -التعاون مع القوى العالمية  واالتجاهات ه

، إفريقياتركيا ودول اآلسيان ودول الخليج، وإيران، ومصر، والجزائر، و "إسرائيل"، وجنوب  -الرائدين 

 األرجنتين، والمكسيك وغيرها.وباكستان، و

  إلى جانب تطوير العالقات الثنائية، ينبغي إعطاء أولوية جديدة للتفاعل متعدد األطراف بين الدول

في الجزء غير الغربي من العالم. يجب أن يكون هناك تركيز أكبر على بناء المؤسسات الدولية. يحتاج 

من الجماعي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة االتحاد االقتصادي األوراسي، ومنظمة معاهدة األ

روسيا والهند والصين، ومجموعة البريكس، وآليات الحوار والشراكة بين االتحاد الروسي ورابطة أمم 

 إلى تعزيز العالقات لتحقيق المزيد من التنمية. ،وأميركا الالتينية إفريقياجنوب شرق آسيا، و

  ّإجبار دول الناتو على االعتراف بستراتيجي في أوكرانيا اح االالجديد بعد تحقيق النج تحّديل اليتمث

 الفعلي بالمصالح الروسية وتأمين الحدود الجديدة لروسيا.

  استخدام العديد من العوامل المثيرة بال تتمّثل المهّمة في إلحاق الضرر بالعدو في أي مكان، ولكن

عن التأثير على الوضع السياسي  يا، فضاًل انتباه الخصم وموارده عن التركيز على روس لإلزعاج لشدّ 

 اٍت لموسكو.ؤدة واالتحاد األوروبي في اتجاه مالمحّلي في الواليات المتح
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  ّاليوم هو تطوير استراتيجية لمواجهة ناشئة بين الواليات المتحدة والصين. الهدف األهم 

 ي ظل "الحرب الهجينة" في تؤّدي سياسات الواليات المتحدة إلى تعزيز التقارب بين روسيا والصين. ف

عتبر الدعم السياسي والدبلوماسي من الصين، وحتى التعاون االقتصادي والتكنولوجي أوكرانيا، يُ 

 المحدود معها، أمًرا مهًما للغاية بالنسبة لروسيا.

  ًوكذلك اإذا تفاقمت التناقضات األميركية الصينية، على روسيا أن تكون مستعدة لدعم بكين سياسي ،

اق محدود وتحت ظروف معينة، تقديم المساعدة العسكرية الفنية لها، مع تجّنب المشاركة على نط

فتح "جبهة ثانية" في آسيا إلى تخفيف  يؤّديالمباشرة في الصراع مع واشنطن. من غير المرّجح أن 

 د.ضغط الغرب على روسيا بشكل كبير، لكنه سيزيد التوّتر بشكل كبير في العالقات بين روسيا والهن

  من الضروري اآلن االنتقال من خطوات انتقامية إلى مبادرات من شأنها تعزيز مكانة روسيا في الحرب

االقتصادية الشاملة التي أعلنها الغرب، مما يسمح لها بإلحاق أضرار جسيمة بالعدو. في هذا الصدد، 

ذ سياسة منّسقة هناك حاجة إلى تنسيق أوثق لجهود الدولة وأنشطة مجتمع األعمال، وكذلك تنفي

في قطاعات مثل التمويل والطاقة والمعادن والزراعة والتكنولوجيا الحديثة )خاصة فيما يتعلق 

في إطار  -بالمعلومات واالتصاالت( والنقل واللوجستيات والصادرات العسكرية والتكامل االقتصادي 

قائع الجديدة في منطقة كل من االتحاد االقتصادي األوراسي وروسيا وبيالروسيا، مع مراعاة الو

 دونباس وشمال البحر األسود.

 

  2ألكسي أرباتوف

 ات التي طرأت على النظام العالمي في العقود الماضية، فقد أكمل الصراع العسكري تغّيرنظًرا لجميع الم

الذي بدأ في أوكرانيا الدائرة الكاملة في العالقات بين روسيا والغرب، وأعاد العالم مرة أخرى إلى 

 حرب الباردة.ال

 فإن العملية تسير كما ينبغي، مع االلتزام بالخطة  هنا أنه وفًقا للبيانات الرسمية يكفي أن نالحظ

 جندًيا. 3825وجرح  جندي 1301فقدت روسيا  آذار 25لرغم من أنه اعتباًرا من الموضوعة، على ا

                                                           
ا عضو عضو في المجالس العلمية لكل من معهد االقتصاد العالمي والعالقات الدولية واألكاديمية الروسية للعلوم. هو أيًض  2

لرقابة الديمقراطية على في لجنة هانس بليكس الدولية ألسييييلحة الدمار الشييييامل، وعضييييو المجلس الدولي لمركز جنيف ل

القوات المسييلحة، وعضييو معهد كروك لدراسييات السييالم الدولية، وعضييو لجنة بوغواش الروسييية تحت رئاسيية األكاديمية 

 الروسية للعلوم ومعهد إيست ويست.

https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/the-ukrainian-crisis-and-strategic-

stability/  
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 أصبحت احتمالية حدوث تصعيد اليوم، تتصاعد المواجهة بين روسيا والغرب إلى مستوى خطر جًدا، و

 .اباستخدام أسلحة نووية موضوًعا مهمً 

  يقول أحد علماء السياسة، المقّرب من السلطة ويعكس رأيها: "ال أعرف ما ستكون عليه نتيجة هذه

الحرب، لكنني أعتقد أن الحل سيشمل تقسيم أوكرانيا بطريقة أو بأخرى. نأمل أن يبقى شيء يسمى 

كان  . لكن ال يمكن لروسيا أن "تخسر"، لذا فنحن بحاجة إلى نوع من االنتصار. وإذاأوكرانيا في النهاية

 فأعتقد أن هناك إمكانية كبيرة للتصعيد ". هناك شعور بأننا نخسر الحرب

  سيتعّين علينا النظر في مسألة قطع خطوط إمداد السالح إلى وليس آجاًل  ، وعاجاًل أم آجاًل  عاجاًل ،

ذلك إلى تصعيد الضربات ضد المنشآت العسكرية وخطوط إمداد السالح  ؤّدييأوكرانيا. يمكن أن 

 خارج أوكرانيا. ويجب قطع جميع خطوط النقل في غرب أوكرانيا.

 

  3سيرغي كاراغانوف

  هذا الصراع وجودي بالنسبة لمعظم النخب الغربية الحديثة، التي فشلت وفقدت ثقة شعوبها. لجذب

 .وّ االنتباه يحتاج هؤالء إلى عد

  العالقات الروسية الغربية تتدهور منذ عقد ونصف. ليس هناك ما نخسره بسبب انهيار العالقات أكثر

ى أي تفكير وآمال األشييهر الماضييية. اآلن سييتعمل روسيييا على احتواء الغرب وردعه دون أن يتبقّ  يف

 ثانية. سننتظر ونراقب ما سيحدث داخل الغرب.

  يؤسفني أن عشرات اآلالف من اختصاصّيي( تقنيات المعلوماتIT قّرروا مغادرة روسيا بسبب الحرب )

 في أوكرانيا. نأمل أن يعود بعض هؤالء إلى روسيا.

  ا مثل كينيدي إننا نعيش في "أزمة صيييياروخية كوبية" مطّولة. ولكن هذه المّرة ال أرى أشييييخاصييييً

 وحاشيته في الجانب اآلخر.

 تمعنا ونخبنا من العناصر المؤّيدة للغرب.تساعدنا بتنظيف مج إن السياسات الغربية العدائية 

                                                           
ضو  3 صاد بجامعة األبحاث الوطنية. ع سة العليا لالقت شؤون الدولية بالمدر صاد العالمي وال شرف أكاديمي على كلية االقت م

سي.  شارات األكاديمية التابعة لمجلس األمن الرو ست ضو في فرق اال سية. ع سة الخارجية بوزارة الخارجية الرو سيا مجلس ال

الخارجية والدفاعية. عضييو مجلس تعزيز مؤسييسييات المجتمع المدني وحقوق اإلنسييان رئيس هيئة رئاسيية مجلس السييياسيية 

ضو اللجنة الثالثية، وهي المنظمة الرائدة للمواطنين المؤثرين في الواليات المتحدة وأميركا  تحت رئاسة االتحاد الروسي. ع

 الشمالية وأوروبا الغربية وآسيا.

https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/comments/why-russia-believes-it-cannot-lose-the-war-in-

ukraine/ 
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  يا في الحربأل الحد األدنى لالنتصييييار هو التحرر من نظام كييف في ما هو تعريف انتصييييار روسيييي

تحرير جنوب وشييرق أوكرانيا. بعد ذلك المطلوب الدونباس، وتحقيق هذا النصيير في مراحله األخيرة. 

األراضيييي التي ُتركت تحت سييييطرة كييف من المحتمل أن يكون هدف روسييييا بعدها هو أن تكون 

 محايدة ومنزوعة السالح تماًما.

  تعتبر أوكرانيا جزًءا مهًما ولكن صغيًرا من عملية انهيار النظام العالمي السابق القائم على اإلمبريالية

عداًل  عالم أكثر  هاب نحو  لذ حدة، وا يات المت ها الوال ية التي فرضييييت عالم ية ال ية م الليبرال عدّ وحر د ت

 د الحضارات والثقافات.تعدّ ماألقطاب و

 

  4ات الميدانية للعملية العسكرية في أوكرانياتطو رتعليقات صحفية روسية حول ال

 للسيطرة على مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك، آخر مدينتين رئيستين ا المعارك حاليً  تدور

 تخضعان لسيطرة السلطة األوكرانية في الدونباس.

 ا وأوروبا، قّررت روسيا إجراء استفتاء في أيلول المقبل لضم المدن بحسب المصادر في روسي

األوكرانية التي سيطرت عليها. سيجرى االستفتاء في مدينتي خيرسون وزاباروجيا وعند ضم المدينتين 

 سيصبح لروسيا موطئ قدم ثابت هناك.

  ًنسكي أمام نقطة ا لسلطة كييف أال تسمح بإجراء استفتاء في مدينة خيرسون. زيليمن المهم جد

 روسية. اأرًض تحّول مهّمة في مسار المعركة، إما استعادة خيرسون أو تصبح المدينة 

  بحسب اإلعالم األوكراني، فإن الدول الغربية قد تراجع موقفها تجاه النزاع في أوكرانيا وتقطع

الهجوم والسيطرة إمداداتها من األسلحة إذا فشلت القوات المسلحة األوكرانية في إثبات قدرتها على 

 على خيرسون بحلول شهر أيلول )كما وعد زيلينسكي(.

  تضغط بريطانيا على الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي لمنع تراجع القوات المسلحة األوكرانية

 عن حدود زاباروجيا. 

  وريتي ت، فلم يعد الهدف فقط تحرير جمهتغّيرأعلن الفروف أن "أهداف العملية العسكرية الروسية

 ت".تغّيردونيتسك ولوهانسك. جغرافيا العملية العسكرية 

 الجغرافية لروسيا  مهامّ مع قيام الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، قال الفروف إن "ال

سيتم دفعها إلى أبعد من الخط الحالي ألننا ال نستطيع السماح للجزء الخاضع لسيطرة زيلينسكي أو 

                                                           
4 Pravda, RIA Novosti, TASS, Interfax, MGIMO, Valdai 
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ا ألراضينا ا مباشرً الفته في أوكرانيا، بالحصول على أسلحة من شأنها أن تشّكل تهديدً من يأتي لخ

 وأراضي تلك الجمهوريات التي أعلنت استقاللها".

  ًثها تحّدييعّزز الروس مواقعهم الدفاعية في جنوب أوكرانيا. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في  احالي

حين والّذخيرة والمخازن الدفاعية بين ماريوبول وزاباروجيا اليومي أن ذلك يشمل حركة األفراد المسلّ 

 وفي خيرسون.

  قال مسؤول عسكري أوكراني إن روسيا تستعد للمرحلة التالية من هجومها في أوكرانيا. وبحسب

المتحدث باسم المخابرات العسكرية األوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، "تشهد أوكرانيا اليوم ضربات 

والبحر. يمكننا أن نرى القصف على طول خط التماس بأكمله، وهذا يمّهد لخطوة  صاروخية من الجو

 روسية جديدة في أوكرانيا".

  ّرة هجومية. هذه الصفقة لديها حظوظ كبيرة للنجاح ألن تعمل إيران على إمداد روسيا بطائرات مسي

 عاًما. 40إيران ال تخشى أي نوع من العقوبات الغربية فهي تعيش تحت العقوبات منذ 

  بالنظر إلى أن روسيا ستنشر أسلحة هجومية إيرانية في مسرح العمليات األوروبية ضد أنظمة الدفاع

الجوي التي زودتها الواليات المتحدة ودول الناتو ألوكرانيا، يمكننا القول إن هذا رد مناسب من إيران 

 دا وجمهورية التشيك.على نظام الدفاع الصاروخي األميركي الموّجه ضدها في رومانيا وبولن

  وّقعت روسيا اتفاقية دولية بشأن تصدير الحبوب األوكرانية من أوديسا، وبعد التوقيع قامت بضرب

ميناء أوديسا على الفور. هذه إشارة روسية بأن االتفاق ال يشّكل ضمانة بأن موسكو لن تستهدف 

 المدينة.

 ك مما كانت عليه في حالة جمهورية سيكون من األصعب على الجيش الروسي السيطرة على دونيتس

لوهانسك الشعبية. تتمّتع القوات األوكرانية في دونيتسك بتموضع دفاعي أكثر تقدًما، بسبب وجود 

 على األرجح.  تغّيرعّدة تحصينات وأنفاق. يشير هذا إلى أن تكتيكات العمليات العسكرية الروسية ست

 أوكرانيا إلى حصار مدينة خيرسون، وقطع  كجزء من عملية هجوم مضاد، من المرّجح أن تسعى

اإلمدادات والتعزيزات عن القوات الروسية في المدينة، وإبقاء الحصار حتى استسالم روسيا. هذا من 

 ا مهما.شأنه أن يعطي أوكرانيا انتصارً 

  هذا لتغيير  يؤّديبعد السيطرة على لوهانسك لم تحّقق القوات الروسية أي تقّدم ملحوظ. قد

 بل موسكو.ات العسكرية المعتمدة من ق  التكتيك

  ا أن تقوم بالسيطرة على لن تتوّقف القوات الروسية حتى تسيطر على مدينة أوديسا. من الممكن أيًض

 خاركوف ودنيبروبيتروفسك.
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خلفيات تمديد الرئيس 

األميركي حالة الطوارئ حول 

 لبنان

   

 

 

 لموضوعا
 

 الفيدرالي للنشررر أّن الرئيس جو بايدن أرسررإ ىلا اللررجّإ الحالي تموز 28في أعلن البيت األبيض في بيان نشررر  

 13441اإلشررر ار الين ينص علا أّن ةالة الروارل الوةنية فيما يت ّلل بلبنان الم ل نة في األار التنفيين ر   

ب التمديد بأّن "ب ض عّلإ بيان البيت األبيض أسباو 5 .2022آب  1، ستلتمر سارية المف ول ب د 2007آب  1بتاريخ 

والتي تشررمإ أنةمة أسررلحة  -األنشرررة الجارية، ا إ عمليان ن إ األسررلحة الملررتمري ان ىيران ىلا ة ب ا  

ت مإ علا ت ويض اللررريااي اللبنانية، وتلررراع  في عدق االسرررت رار اللرررياسررري  -ي بشرررمإ ات ايد ترّورا

لألان ال واي واللرررياسرررة ال ارجية للواليان واال تصررراان في المنر ة، وتلرررتمر بتشرررميإ تعديد  ير عاان 

 ."المتحدي

 

  هومفاعيل هأسباب هذا اإلعالن وخلفيات

 

نَّ في قانون الطوارئ الوطنية الوطنية إلى  الطوارئيسيييتند إعالن حال  هو و 1976أيلول عام  14الذي سيييُ

ّر إلنهاء جميع حاالت الطوارئ الوط نية السييييابقة، وإلضييييفاء الطابع الرسييييمي على قانون اتحادي أميركي ُأق 

صة أثناء األزمات،  صالحيات خا سلطات الطوارئ الممنوحة للرئيس األميركي. يخّول القانون الرئيس تفعيل 

هاء إعالن  يات. يمكن للكونغرس إن هذه الصييييالح جاج ب ند االحت ية ع ّنه يفرض بعض اإلجراءات الشييييكل ولك

ل القانون الرئيس تفعيل أحكام الطوارئ في القانون بح قانوًنا. يخوّ الطوارئ بقرار مشيييترك يتم سييينُّه ليصييي

من خالل إعالن الطوارئ، بشييييرط أن يحييّدد الرئيس األحكييام التي تم تفعيلهييا على هييذا النحو ويخطر 

د حالة  الكونغرس. ينتهي مفعول اإلعالن إذا أعلن الرئيس بشييكل رسييمي إنهاء حالة الطوارئ، أو إذا لم يجدِّ

ي الكونغرس قراًرا بإنهاء حالة الطوارئ. الطوارئ  سنوًيا، أو إذا أصدر كل مجلس من مجلس 

                                                           
5   https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/07/28/message-to-the-congress-on-the-
continuation-of-the-national-emergency-with-respect-to-lebanon/ 
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لد فورد في  بل الرئيس جيرا عام  14تم التوقيع على التشييييريع من ق عام 1976أيلول  باًرا من آذار  ، واعت

ا سييييارية حالة منه 30حالة طوارئ وطنية بموجب هذا القانون، وال تزال أكثر من  60، تم اإلعالن عن 2020

المفعول. وُتعت ب ر أطول حالة طوارئ وطنية مستمرة تلك التي أعلنها الرئيس األسبق جيمي كارتر في تشرين 

، التي حجزت ممتلكات الحكومة اإليرانية، بموجب قانون سييييلطات الطوارئ االقتصييييادية 1979الثاني عام 

عام  ية في  قانون الطوارئ الوطن نذ إقرار  ية. م لدول حاالت طوارئ ، أعلن 1976ا كل رئيس أميركي عن 

(؛ ترامب 13(؛ أوباما )12) االبن(؛ بوش 17(؛ كلينتون )4(؛ بوش األب )6(؛ ريغان )2وطنية متعّددة: كارتر )

(7.) 

بشكل مستمر في  13441ُتعلن عملية تمديد حالة الطوارئ المعل نة في األمر التنفيذي رقم وبخصوص لبنان 

 13441األمر التنفيذي رقم  االبنكل عام، منذ أن أصدر الرئيس األميركي األسبق جورج بوش أواخر تموز من 

األساس القانوني الذي يخّول وزارة الخزانة )بالتشاور  13441. وُيعت ب ر األمر التنفيذي رقم 2007آب عام  1في 

كيانات التي تصنَّف على مع وزارة الخارجية( مصادرة ممتلكات وأصول وأموال الشخصيات والمؤسسات وال

د مؤسساته الديمقراطية". وتشمل هذه اإلجراءات الجهات التي تصّنفها الخزانة  أّنها "تمس بسيادة لبنان وتهدِّ

مع هذه الجهات، والمقصود  ااألميركية على أّنها إما تقوم باألفعال سالفة الذكر بشكل مباشر أو تتعامل ماديً 

مع الحزب من األميركيين، حيث تصادر األصول داخل الواليات المتحدة  هنا هو حزب اهلل وكل من يتعاون

عى أنها تعود لحزب اهلل أو أي جهة )فرد أو كيان( أميركية تتشارك مع أو تسّهل عمل الحزب، سواًء  التي ُيدَّ

قراطية على األرض األميركية أو أي مكان آخر في العالم. وقد استعملت اإلدارات األميركية المتعاقبة )ديم

مرجع قانوني لفرض ك، إلى جانب العديد من األوامر التنفيذية األخرى، 13441وجمهورية( األمر التنفيذي رقم 

عقوبات على شخصيات من حزب اهلل أو مقّربة من حزب اهلل أو أفراد وكيانات تّدعي واشنطن أّنها سّهلت أو 

 نشاط حزب اهلل.عملت لصالح 

 
 :2007آب  1في  االبنالذي أصدره جورج بوش  13441الحرفية لألمر التنفيذي رقم  في ما يلي الترجمة

  6تجميد ممتلكات األشخاص التي تمّس بسيادة لبنان أو عملياته ومؤّسساته الديمقراطية

بموجب السلطة المخوَّلة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الواليات المتحدة األميركية، بما في ذلك قانون 

 .U.S.C 50وقانون الطوارئ الوطنية ) (IEEPA) (وما يليها U.S.C.1701 50ات الطوارئ االقتصادية الدولية )سلط

 ، قانون الواليات المتحدة(:3من المادة  301والقسم  (NEA) (وما يليها 1601

يض الحكومة فات بعض األشخاص لتقوأنا، جورج دبليو بوش، رئيس الواليات المتحدة األميركية، أقّرر أّن تصرّ 

د لسيادة القانون  االلبنانية الشرعية والمنتخبة ديمقراطيً  أو المؤسسات الديمقراطية، للمساهمة في االنهيار المتعمَّ

في لبنان، بما في ذلك من خالل العنف والترهيب بدوافع سياسية، إلعادة تأكيد السيطرة السورية أو المساهمة 

                                                           
6 https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2007/08/20070802-1.html 
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ّدي على السيادة اللبنانية أو تقويضها، يساهم في عدم االستقرار السياسي في التدّخل السوري في لبنان، أو التع

واالقتصادي في ذلك البلد والمنطقة ويشّكل تهديًدا غير عادي لألمن القومي والسياسة الخارجية للواليات 

 :المتحدة، وأعلن بموجب ما تقّدم حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع هذا التهديد. أطلب بموجبه

  IEEPA (50 U.S.C.  1702 ( من4( و )3( و )1)ب( ) 203)أ( باستثناء الحد المنصوص عليه في القسم  .1قسم ال

( ، أو في اللوائح أو األوامر أو التوجيهات أو التراخيص التي قد يتم إصدارها وفًقا لهذا األمر، 4( و )3( و )1)ب( )

منوح قبل تاريخ هذا األمر، فإّن جميع الممتلكات النظر عن أي عقد مبرم أو أي ترخيص أو تصريح م وبغّض 

والمصالح في الممتلكات الموجودة في الواليات المتحدة، والتي تدخل فيما بعد إلى داخل الواليات المتحدة، أو 

التي تقع أو فيما بعد في حوزة أو سيطرة أي شخص أميركي، بما في ذلك أي فرع خارجي، من األشخاص التاليين 

 :قلها ودفعها وتصديرهاوال يجوز ن

 :أي شخص يحّدده وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية  (1)

    (I)  ،تهدف أو تؤّدي إلى تقويض أن يّتخذوا، أو يشّكلوا مخاطرة كبيرة باتخاذ إجراءات، بما في ذلك أعمال عنف

سيادة القانون في لبنان، ودعم إعادة تأكيد  العمليات أو المؤّسسات الديمقراطية في لبنان، والمساهمة في انهيار

السيطرة السورية أو المساهمة بطريقة أخرى في التدّخل السوري في لبنان أو التعّدي على السيادة اللبنانية أو 

 تقويضها؛

    (II) مثل هذه  أن يكون قد ساعد مادًيا أو رعى أو قّدم دعًما مالًيا أو مادًيا أو تقنًيا أو سلًعا أو خدمات تدعم

 اإلجراءات، بما في ذلك أعمال العنف، أو أي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات وفًقا لهذا األمر

    (III) أن تكون زوًجا أو طفاًل معااًل ألي شخص يتم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات وفًقا لهذا األمر؛ أو 

    (IV) و تتصّرف أو تزعم أنها تعمل لصالح أو نيابة عن، بشكل مباشر أو أن تكون مملوكة أو مسيطر عليها، أ

 .غير مباشر، أي شخص يتم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا األمر

 IEEPA (50 ( من2)ب( ) 203)ب(. أقّرر بموجب هذا األمر أّن تقديم تبرعات من نوع المواد المحّددة في القسم 

U.S.C. 1702  ( )ن قبل أي شخص أو لصالحه الذين يتم حظر ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات وفًقا ( م2)ب

للفقرة )أ( من هذا القسم من شأنه أن يضعف بشكل خطير قدرتي على التعامل مع حالة الطوارئ الوطنية المعلنة 

في الفقرة )أ( من هذا في هذا األمر، وأنا بموجب هذا األمر أحظر مثل هذه التبّرعات على النحو المنصوص عليه 

 .القسم

( تقديم أي مساهمة 1)ج(. تشمل المحظورات الواردة في الفقرة )أ( من هذا القسم على سبيل المثال ال الحصر )

أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أي شخص يمتلك ممتلكاته ويتم حظر الفوائد في الممتلكات 

 .أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل ( استالم2بموجب هذا األمر، و )

)أ( ُتحظر أية معاملة يقوم بها شخص أميركي أو داخل الواليات المتحدة تتجّنب، أو يكون الغرض منها  .2القسم 

 .التهّرب أو تجّنب، أو محاوالت انتهاك أي من المحظورات المنصوص عليها في هذا األمر

 .ر أي مؤامرة النتهاك أّي من المحظورات المنصوص عليها في هذا األمر)ب( تحظ
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 :ألغراض هذا األمر .3القسم 

 )أ( يعني مصطلح "شخص" الفرد أو الكيان؛

)ب( يعني مصطلح "كيان" شراكة أو اتحاد أو ائتمان أو مشروع مشترك أو شركة أو مجموعة أو مجموعة فرعية 

 أو منظمة أخرى؛ و

ص أميركي" يعني أي مواطن أميركي أو أجنبي مقيم دائم أو كيان منّظم بموجب قوانين )ج( مصطلح "شخ

الواليات المتحدة أو أّي والية قضائية داخل الواليات المتحدة )بما في ذلك الفروع األجنبية( أو أي شخص في 

 .الواليات المتحدة

الممتلكات بموجب هذا األمر والذين قد بالنسبة لألشخاص الذين تم حظر ممتلكاتهم ومصالحهم في  .4القسم 

يكون لهم وجود قانوني في الواليات المتحدة، أجد أنه بسبب القدرة على تحويل األموال أو األصول األخرى على 

بهذا األمر من شأنها أن تجعل  الفور، فإن إشعاًرا مسبًقا لهؤالء األشخاص حول اإلجراءات التي يتعّين اتخاذها عماًل 

غير فعالة. لذلك أقّرر أنه لكي تكون هذه التدابير فعالة في معالجة حالة الطوارئ الوطنية المعل نة في  هذه تدابير

 .من هذا األمر 1د تم إجراؤه وفًقا للقسم تحّديهذا األمر، فال داعي ألن يكون هناك إشعار مسبق بإدراج أو 

موجب هذا األمر اتخاذ مثل هذه اإلجراءات، بما في وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، مخوَّل ب .5القسم 

، حسب االقتضاء  IEEPA ذلك إصدار القواعد واللوائح، واستخدام جميع الصالحيات الممنوحة للرئيس من قبل

لتنفيذ أغراض هذا األمر. يجوز لوزير الخزانة إعادة تفويض أي من هذه الوظائف لضباط ووكاالت أخرى في 

تحدة، بما يتوافق مع القانون المعمول به. يتم توجيه جميع وكاالت حكومة الواليات المتحدة حكومة الواليات الم

بموجب هذا األمر التخاذ جميع التدابير المناسبة في حدود سلطاتها لتنفيذ أحكام هذا األمر، وعند االقتضاء، إلبالغ 

 401زير الخزانة ضمان االمتثال ألحكام القسم وزير الخزانة في الوقت المناسب باإلجراءات المتخ ذة. يتعّين على و

 .المطبقة على وزارة الخزانة فيما يتعلق بهذا األمر ( (U.S.C. 1641 50من قانون الطوارئ الوطني )

ح لوزير الخزانة، بعد التشاور مع وزير الخارجية، بموجب هذه الوثيقة، بتقديم التقارير المتكّررة  .6القسم  ُيصرَّ

)ج( من  401لهذا األمر، بما يّتفق مع المادة  االكونغرس بشأن حالة الطوارئ الوطنية المعل نة وفقً والنهائية إلى 

 .IEEPA (50 U.S.C. 1703 (c)) من (c) 204والقسم  (USC 1641 (c) (50قانون الطوارئ الوطني )

ئي، واجب النفاذ بموجب ال يهدف هذا األمر إلى إنشاء أي حق أو منفعة أو امتياز، موضوعي أو إجرا .7القسم 

القانون أو اإلنصاف من قبل أي طرف ضد الواليات المتحدة أو إداراتها أو وكاالتها أو أدواتها أو كياناتها أو 

 .مسؤوليها أو موظفيها أو أي شخص آخر

 جورج دبليو. بوش
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