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الصهيو�   الكيان  منذ هناك اج�ع يف  الفساد  أي حالة  املرتاكمة،  املشاكل  االزمة هو  لهذه  األساسية  األسباب  أّن  عىل 

 نّ أ طبيعة النظام السيايس اللبنا� الذي ولّد هذه االزمات. يرى اإلرسائييل يف قراءته العامة  و تسعينات القران املايض،  

هذه االزمة االقتصادية املرتاكمة هي نتاج فساد داخيل، لكن ينظر لها اإلرسائييل من منطلق� أساسي�: منطلق التهديد  

 ومنطلق الفرصة.

 تهديد إلرسائيل  االزمة االقتصادية يف لبنان:-1

نسبة اىل الكيان عىل أكرث من أكرث عىل مسألة التهديد حيث يرى أنه �كن أن يكون لها اثار سيئة بال  كيان االحتالل  يركّز

 مستوى. 

األول: االزمة:  املستوى  االزمة    تفاقم  الداخيل   إذاأّن هذه  املستوى  استقرار عىل  عدم  اىل  تؤدي  أن  تفاقمت �كن 

هناك نوع من   كان إذا�كن أن تدفع املقاومة نحو خيارات تصعيدية يف اتجاهات مختلفة خاصة القراءة اإلرسائيلية، وب

 ، االستث�ر لها باتجاه الضغط عىل املقاومة التي �كن أن تقوم بردة فعل ويكون الجانب اإلرسائييل قريب من هذا الردّ 

قد يكون هناك تصعيد باستع�ل هذه االزمة كمدخل    بالقراءة اإلرسائيلية  بل رمبا الرد األسايس يكون يف هذا االتجاه.

وخلق حالة من عدم االستقرار   ،والضغط عىل مختلف األطراف من خالل إيذاء إرسائيل  ،ومحاولة لتصدير االزمة للخارج

 عند الحدود من أجل دفع األطراف األخرى او املجتمع الدويل للتدخل ودعم لبنان والحيلولة دون حالة االنهيار.

القراءة اإلرسائيلية ليس هناك أي فئة يف لبنان قادرة عىل االمساك بالوضع    لبنان: يفستوى الثا�: االنهيار الشامل يف  امل

قوة أساسية متجّذرة عىل املستوى العسكري ، اّال  لنظام العامليف حال حصل تآكل ملؤسسات الدولة وانهيار    الداخيل

الن االحتالل يعترب دامئا الحكومة   ،خطر عىل أكرث من مستوى  شّكلألة تمس  الله، وهذهوالتنظيمي والشعبي وهي حزب  

ان تكون مت�يزة اىل حد ما يف السياسات العامة للبنان ويف مقاربة و   ،اللبنانية مضطرّة ان تكون مقبولة يف املجتمع الدويل

تخاطب األمريكي� واملجتمع الدويل ان  أيضا  مضطرة    . وهيلرصاع مع إرسائيل والتعاطي مع موضوع املقاومة وغ�هاا

 تخضع للكث� من الرشوط واالمالءات.  أن بلغة يقبلها و 

بالتدخل األمرييك و التدخالت االمريكية وغ�ها عىل أكرث من مستوى تتعلق بالوضع الداخيل، بتسليح الجيش،    للعلم، فاٍنّ 

ة يف أكرث من اتجاه حتى يف اتجاهات لها عالقة بالتوجه  والتدخل يف توجيه السياسة اللبناني  ،بالسياسات العامة يف البالد

 .من امللفات يف العالقة مع سوريا وغ�هاو رشقا،  
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يعترب اإلرسائييل انه يف حال انهار النظام وسقطت الدولة، فالبديل هو القوة التي تستطيع ان تحّل يف هذا املكان وهي  

او الذهاب نحو بناء سلطة يكون له تأث�   ،در عىل اإلمساك باألرضحزب الله هو القا  أنّ ويعترب اإلرسائييل  حزب الله.  

اىل تغي� الصورة العامة بلبنان عىل    أسايس عليها وتخضع إلمالءاته بشكل كامل. وبالتايل هذا خطر اخر سيؤدي بنظره

الحكومي عىل  والتوجه    سياسة الدولةاملستوى السيايس سواء عىل مستوى موازين القوى عىل األرض او عىل مستوى  

الله هامش كب� من املناورة    حزب  األمور متنح  هذهكل  مختلف األصعدة السياسية واالقتصادية واالسرتاتيجية وغ�ها.  

لن يكون هناك أي أداة او رافعة ضغط عىل    ، وبالتايلعىل مستوى حركة الحكومة وعىل مستوى تحركاته عىل األرض

مصلحة   مراعاة  خالل  من  الله  األخرىحزب  السياسية  واألطراف  بنظر  .الحكومة  الساحة   اإلرسائييل،  وهذه  ستحّول 

وبالتايل ستفاقم االزمة وستزيد   ،اللبنانية اىل ساحة تهديد ال �كن التعامل معها عرب بعض األدوات والوسائل الداخلية

رهان عىل أي عمل مستقبيل  وهذه أيضا ستقلص أي    ،قوة نفوذ حزب الله وتعاظم قوته العسكرية من غ� أي ضوابط

القدرة مستقبال عىل اعت�د اسرتاتيجية معينة تؤدي اىل تجريد حزب    أن يكون للجيش اللبنا�او    ،لتعديل مهام اليونيفيل

 . وغ�ها من الشعارات التي يتبناها اإلرسائييل والذي يأمل انها �كن ان تحقق يف يوم من األيام ،الله من سالحه 

يناريو فهو دفن لكل الطموحات اإلرسائيلية عالية املستوى واسقاط لكل رهان للتأث� عىل حزب الله  حصل هذا الس  إذا 

 عىل املستوى الداخيل سواء اضعافه او محارصته او الدخول يف مواجهة معه وغ�ها وتسليمه زمام األمور بشكل كامل. 

الشاملة سيكون لها انعكاسات أيضا لكن مبستوى اقل   وهذه الفوىض  ،ل لبنان اىل الفوىض الشاملة تحوّ   املستوى الثالث:

بشكل كب� ألنه عندما تحصل الفوىض لن يكون هناك سلطة �كن مخاطبتها او التعامل معها وبالتايل ستكون الخيارات  

او   بشكل  بتصعيد  والقيام  الخط  عىل  الدخول  األطراف  لبعض  تتيح  ورمبا  االتجاهات  بكل  مفتوحة  ورمبا   بأخركلها 

 هداف املصالح اإلرسائيلية من داخل األرايض اللبنانية. است

لديها إمكانيات عسكرية ممكن ان   ، والتياملجموعات الفلسطينية يف لبنان ك� يراها اإلرسائييل  إضافة اىل ذلك، تواجد 

بشكل او باخر مبوضوع   يتأثريكون لديها هامش أكرث للتحرك إذا مل يكن هناك سلطة وكان هناك فوىض وطبعا لبنان  

 الجبهة الفلسطينية واي تطور عىل املستوى الفلسطيني.  
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 فرصة لإلرسائييل: : يف لبنان االزمة االقتصادية -2

 تظهر االزمة اللبنانية كفرصة بالنسبة لإلرسائييل عىل مستويات عدة: 

كانوا رصيح� يف القول   الذين  املسؤول� اإلرسائيلي�تحّدثت عنه الكث� من مراكز الدراسات وحتى  املستوى األول:  -1

من خالل السياسات االمريكية للضغط عىل لبنان من   رأيناهاوهذه املسالة    ،بانه يجب استث�ر االزمة الداخلية يف لبنان

تنفيذ بعض الرشوط العربية  إذا  ،اجل  اقتصاديا عرب بعض املساعدات  يتنفس  ان  رشوط هناك دفرت    ، يبدوكان يريد 

لكن موضوع حساس داخليا،    ألنههم ال يقاربون سالح حزب الله    ،إرسائييل واضح له عالقة مبجموعة من القضايا. االن

تشّكلت حكومة مقبلة   إذاهناك رشط إرسائييل يقول  أّن    يعني  ، وهذاعزل حزب الله عىل املستوى الداخيليدفعون اىل  

حزب   بأجندات  يتأثر ا وعىل الحكومة ان يكون لديها جدول اع�ل ال  ال يجب ان يكون حزب الله جزء منها بل خارجه

يجب ان يكون لديها خطة متحررة من العالقة   هذه الحكومة،  .الله وخططه ورؤيته للوضع العام وللرصاع مع اإلرسائييل

  ل من القرار ك  يعني وضع   ،مع الحزب يعني حكومة تستجيب للقرارات الدولية مثل� أشار لذلك السعودي واالمرييك

وهذا يعني تشكيل حكومة مواجهة لتطبيق بعض القرارات املتعلقة بتفعيل   ،ضمن اجندة هذه الحكومة  1701و  1559

موضوع دخول السالح تفعيل دورها عىل الحدود الرشقية والغربية للبنان من اجل ضبط  و دور اليونيفيل يف الجنوب،  

اإلرسائيلية   لإلمالءات، إضافة اىل حكومة تكون خاضعة  هذه كلها مواضيعموضوع تجريد حزب الله يف سالحه،  و اىل لبنان،  

حرص األمريكي� عىل تحقيق املصالح اإلرسائيلية يف موضوع رتبط بيف موضوع ترسيم الحدود الربية والبحرية وهذا م

 النفط والغاز يف البحر املتوسط.

األصوات التي  وهي  هي فرصة لتعزيز بعض األصوات ورفع عق�تها يف وجه حزب الله،  هذه االزمة    املستوى الثا�:  -2

تنادي بنزع سالح حزب الله. يف ظل موجة االحتجاجات برزت منصات وقوى وأحزاب وتيارات تتبنى شعار رفع املواجهة 

ه األكاذيب التي يحاولون من وكل هذ   ،وإخراج لبنان من تحت الوصاية اإليرانية واالحتالل اإلرسائييل  ،مع حزب الله

خاللها التأث� عىل الرأي العام. يعمل اإلرسائيليون عىل تعزيز هذه األصوات للمراهنة عليها وبالتنسيق مع األمريكي�، 

التي تعمل عىل هذا الخط واملعروف أن هؤالء    واألحزاب والشخصياتهناك حركة ودعم واسع ملجموعة من القوى  

هم حيثيات سياسية وشعبية من اجل ان يشّكلوا رافعة ديليكون ل  ،ة املقبلة أي االنتخابات النيابيةللمرحل  تجهزون الناس ي

هذا التحرك   ملحور داخيل او تحالف داخيل يف مواجهة الحزب ورفع شعار أّن سالح حزب الله هو املشكلة األساسية.  

،  م وتحفيز هذه املجموعة واعطائها كامل الحيّزتعزيز ودعب يف صلب املصلحة اإلرسائيلية فهو معني بشكل كب�  يصّب  

أنّ  أيضا جاهز �االمريكي  ك�  املستوىي  بح�ية مصالح   ،ن عىل هذا  تتعلق  لبنان  األساسية يف  األمرييك مصلحته  الن 
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متوفرة سابقا،  هذه الفرصة  لم تكن  ى  تها العسكرية.اإرسائيل ورضب املقاومة وتجريدها من مقوماتها الشعبية وقدر 

فالقوى السياسية داخليا هي يف حالة من الهدنة نوعا ما مع املقاومة او متحالفة معها لكن هناك تيارات جديدة تتجّرأ  

منها ما عىل املقاومة وترفع الصوت بشكل رصيح وتقول نحن ضد هذا السالح وضد االستمرار يف الرصاع مع إرسائيل،  

هذه الشعارات كلها يراهن عليها اإلرسائييل وهي احدى افرازات االزمة االقتصادية و   مع الحياد...او  مع التطبيع،  هو  

 حتى االن. 2019ترشين األول  17منذ 

الثالث:  -3 أشار معهد أبحاث االمن القومي الصهيو� بشكل واضح ورصيح اىل أنه يجب  الحرب اإلعالمية،  املستوى 

وتحميله مسؤولية االنهيار، وكان هناك توصيات لهذا املعهد برضورة  العمل إعالميا عىل تصويب املعركة ضد حزب الله

بأن هناك مجتمع عريب ال  و ربط انفجار املرفأ بسالح حزب الله، وتأزم الوضع االقتصادي وانهيار العملة وارتفاع األسعار  

نطقة ودوره يف هذا وان حزب الله مسؤول بشكل أسايس نتيجة رصاعه عىل مستوى امل   ،يرىض ان يتعامل مع الحكومة

هذه    . ك� أنّ هذا الثمن   مسؤولية دفعل لبنان  وانه حمّ   ،الرصاع، وعىل مستوى مواجهة املشاريع االمريكية واإلرسائيلية

 ولإلرسائيلي�  لألمريكي�االزمة هي ناجمة عن تدخالت حزب الله الخارجية ومعارضته للسياسات االمريكية ومواجهته  

 يف املنطقة.  

الله مسؤولية ما يجري من أزمات هي محاولة تجي� هذه االزمة عىل املستوى اإلعالمي والدعايئ من اجل   تحميل حزب

إيجاد رشخ ب� حزب الله والبيئة اللبنانية بشكل عام خصوصا لدى بعض الطوائف وإيجاد رشخ أيضا يف بيئة حزب الله 

االحتالل مثل� راهن يف السياسة عىل كيان  حزب. يراهن  تدفع مثن سياسات هذا ال  هذه البيئةمن خالل الرتكيز عىل ان  

. اذ هناك خطاب يتبنى داخليا هذه اللغة ويحّور حقيقة االزمة التي ال ترتبط بسالح أيضا  بعض املجموعات، يف االعالم

هذه املسالة وكأنها نتاج لسياسات حزب الله وهيمنته عىل    وصفحزب الله، ال من قريب وال من بعيد وهو يحاول  

السياسية يف لبنان لتقديم تنازالت يعني محاولة الضغط عىل السلطة    ،عىل هذا املسار  االرسائييل  القرار اللبنا�. يعمل

ستوى الشعبي أي إيجاد رأي عام داعم ملجموعات وقوى سياسية تتبنى  املمن خالل هذه االزمة، ومحاولة التأث� عىل  

وتت�هى مع االحتالل يف طروحاته، إضافة اىل أنه يتبنى منهجية إعالمية ودعائية تصّوب عىل حزب الله وتصّوره وكأنه  

   ة يف لبنان.أساس املشكل

هذه مجمل السياسة اإلرسائيلية املتعلقة مبا يسّمى بالتهديد والفرصة املتمثل يف االزمة القامئة حاليا يف لبنان واملرّشحة 

 للتصعيد. 


