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لبنان، منذ االول من آب املايض، واقع تحت "حالة الطوارئ الوطنية" املجدد لها من جانب الكونغرس االم�� بطلب 
التوايل، لكنه يجدد التساؤالت ع� يراه  البيت االبيض. القرار ليس جديدا، وهو مستمر منذ 15 سنة عىل  من رئيس 

الرئيس جو بايدن االن كتهديد للمصالح االم�كية، بعد ايام عىل زيارته الرسائيل 

كيف وملاذا وضع بايدن لبنان
تحت "حالة الطوارئ الوطنية"؟ 

حول  الوطنية"  الطوارئ  "حالة  قصة  تعود 
لبنان  كان  عندما   ،2007 العام  اىل  لبنان 
وصف  ما  وطأة  تحت  عموما،  واملنطقة 
في   لها،  تتعرض  ام�كية  اسوأ هجمة  بانها 
ويجولون  يصولون  الجدد،  املحافظون  كان 
فحسب،   ��االم القرار  دوائر  اروقة  يف  ال 
مصالحهم  لفرض  املعمورة،  ارجاء  يف  وا�ا 
الدول،  والتدخل يف شؤون  للعا¢،  ورؤيتهم 
والسعي اىل فرض "سالم" وفق اهوائهم ولو 
واالقتصادية  العسكرية  القوة  باستخدام 

والديبلوماسية. 
يف هذا االطار، ليس غريبا ان القانون طبق 
تبعت  التي  التالية  السنة  يف  لبنان  عىل 
انتهاء حرب °وز العام 2006، والتي حاولت 
عالنية،  واشنطن  ودعمتها  ارسائيل،  خاللها 
عىل  جديدة  وامنية  سياسية  ترتيبات  فرض 
 �تدم خالل  من  مقاومته  واضعاف  لبنان 
بناه التحتية وقتل وجرح االالف من ابنائه، 
اىل  القانون يشكل مسعى  ان  اىل   �م  يش
التي  القنابل  مالي¼  تحققه   ¢ ما  تحقيق 

اسقطها االرسائيليون عىل لبنان وقتها. 
لكن الغريب ان لبنان ¢ يكن كالعراق تحت 
عندما   2003 العام  يف  معلنة  ام�كية  حرب 
بوش  جورج  االسبق   ��االم الرئيس  قرر 
اسلحة   �وتدم تحريرها  بهدف  البالد  غزو 
احد)،  عليها   Âيع  ¢ (التي  الشامل  الدمار 
الجيوش  عرب  الجدد،  املحافظون  ليتمركز 
الرشق  العربية  املنطقة  قلب  يف  االم�كية 
انها ح مات  االوسط، °هيدا ملا تب¼ الحقا 
االنظمة   �تغي اىل  ومساع  تتوقف،   ¢ دم 

واملجتمعات. 
لهذا، من الالفت ان واشنطن التي توصلت 
القتالية  للمهمة  انهاء رسمي  اىل  بغداد  مع 

تاريخ  تحمل  التي  الكونغرس  اىل  رسالته  يف 
28 °وز 2022، يقول بايدن يف طلب التمديد 
مثل  الجارية،  االنشطة  "بعض  ان  للقانون 
اىل  اليران  املستمرة  االسلحة  نقل  عمليات 
اسلحة  انظمة  تشمل  التي   - الله  حزب 
عىل  تعمل   - متزايد  بشكل  متطورة 
اللبنانية، وتساهم يف عدم  السيادة  تقويض 
املنطقة،  يف  واالقتصادي  السيايس  االستقرار 
 �وغ  Îاستثنا تهديد  تشكيل  يف  وتستمر 
الخارجية  والسياسة  القومي  لالمن  عادي 

املتحدة".  للواليات 
للرئيس  يجيز  القانون  فان  آخر،  Ðعنى 
االمر  اقتىض  ان  القوة  اىل  اللجوء   ��االم
والذي   ،��االم القومي  االمن  عن  الدفاع 
وقعه  الذي  القدس"  "اعالن   �يش ك  
ارسائيل  بأمن  تام  بشكل  مرتبط  هو  اخ�ا، 
واستقرارها يف مواجهة من وصفهم بـ"وكالء 
الله  فيهم حزب  اي Ðن  املنطقة،  ايران" يف 

وسالحه.  
مع  ايضا  هذا  الطوارئ  قانون  يتالءم 
ال  في   ارسائيل،  لهواجس  االستجابة 
واشنطن  يف  السياسية  التقديرات  تستبعد 

الدÔوقراطي  الحزب  يحقق  ال  ان 

عاد  املايض،  العام  يف  العراق  يف  االم�كية 
الطوارئ  "حالة  ومدد  بايدن  جو  رئيسها 
 ،2022 ايار  يف  العراق  حول  الوطنية" 
متحدثا عن "تهديد غ� مألوف وغ� عادي 
الخارجية للواليات  القومي والسياسة  لالمن 

املتحدة". 
عىل  مطبق  القانون  ان  معلوم،  هو  ك  
سوريا حاليا، وهو تم °ديده يف ايار املايض 
نفسها  االم�كية  للمفاهيم  ووفقا  ايضا، 
بشكل  املهددة  االم�كية  املصالح  حول 
للحكومة  اتهامات  اىل  باالضافة  عادي،   �غ
وÐا  السوري¼  ضد  بانتهاكات  السورية 
يتعلق باالسلحة الكيميائية ودعم املنظ ت 

االرهابية. 
دولة  ثالث  يضم  محور  هناك  بالتايل، 
"حالة  قانون  تحت  واقعة  متجاورة، 
°ثل  وهي   ،��االم الوطنية"  الطوارئ 
وال   - ام�كيا  مرغوبا  ليس  جغرافيا  تواصال 
االم�كية  االدارات  نظر  يف  النه   - ارسائيليا 
اىل  طهران  من  امتدادا  °ثل  املتعاقبة، 
او  قطعه  يتحتم  املتوسط،  رشق  سواحل 

تفكيكه، او انهاكه. 
هذه  الدول  سلسلة  ان  غريبا  ليس  لهذا، 
مسلسل  اىل  املاضية  العقود  خالل  تتعرض 
متتابع من الضغوط والعقوبات والتهديدات 
واملخاطر بل والحروب. ال Ôكن فهم "حالة 
الطوارئ االم�كية" من دون وضعها يف سياق 

الصورة االوسع للرؤية االم�كية للمنطقة. 
االوىل  املرة  يف  تجىل  ما  بالضبط،  ذلك  كان 
التي اصدر فيها جورج بوش قراره التنفيذي 
هذا حول لبنان يف اب 2007، يف ظل احتدام 
املستنقع  يف   ��االم العسكري  التورط 
دمشق  عىل  الضغوط  وتزايد  العراقي، 

كولن  وقتها  الخارجية  وزير  حملها  والتي 
اغتيال  وبعد  االسد،  بشار  الرئيس  اىل  باول 
رئيس الوزراء الشهيد رفيق الحريري، وبعد 

عدوان °وز.
تجميد  عنوان  وقتها  بوش  قرار  حمل 
سيادة  يقوضون  الذين  االشخاص  ممتلكات 
وطلب  الدÔوقراطية،  مؤسساته  او  لبنان 
وزارة  مع  بالتنسيق  االم�كية  الخزانة  من 
هذه  عليهم  تنطبق  من  معاقبة  الخارجية 
اع ل  يف  املساهمة  ذلك  يف  Ðا  التهمة، 
والوصاية  الهيمنة  اعادة  دعم  او  عنف، 
السورية (التي كانت انتهت اصال بانسحاب 

القوات السورية املتبقية يف البلد). 
بايدن،  Ôدد  التوايل  عىل   15 للمرة  االن، 
اوباما  باراك  ثم  قبله،  بوش من  فعل  مثل  
ودونالد ترامب من  قبل، القرار في  الرصاع 
االقليمي - الدويل يف رشق املتوسط محتدم، 
شبه  اقتصادي  انهيار  حالة  يف  لبنان  وبين  
الطاقة  موارد  اىل  الحاجة  امس  ويف  شامل 
الكامنة يف البحر التي تنازعه عليها ارسائيل، 
بانهم  لالم�كي¼  االتهامات  تتزايد  وفي  
او  عرقلة  يف  اخر،  يف  او  شكل  يف  ساهموا 
ملوارده  واستخراجه  لبنان  حصول   �تأخ
عقوباتهم  تسببت  بين   البحر،  من  الغازية 
استجرار   �تأخ يف  قيرص"  بـ"قانون  املتمثلة 
عرب  واالردن،  مرص  من  والغاز  الكهرباء 

سوريا، اىل لبنان. 
اتخذ  بايدن  ان  سعيدة  صدفة  ليست  رÐا 
لبنان،  حول  الطوارئ  قانون  °ديد  قرار 
اىل  زيارته  من  باسبوع¼  قبلها  العائد  وهو 
القدس"،  "اعالن  معها  وقع  التي  ارسائيل 
من  ايران  Ðنع  منه  جانب  يف  يقيض  الذي 
يتضمن  انه  اال  نووي،  سالح  عىل  الحصول 
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ما يكفي من العبارات التي قد تجعل لبنان 
يف دائرة املستهدف ايضا من االعالن، سواء 
امن  واشنطن  التزام  عىل  التأكيد  خالل  من 
العسكري  التفوق  عىل  والحفاظ  ارسائيل 
مواجهة  خالل  من  او  االرسائييل،  النوعي 
االنشطة االيرانية اقليميا، سواء منها املبارشة 
والجهاد  او عرب وكالئها مثل حركتي ح س 
االسالمي يف فلسط¼، او حزب الله يف لبنان. 
لبنان  حول  الطوارئ  قانون  °ديد  يعكس 

بايدن  ادارة  بأن  االيحاء  عىل  تأكيدا  ايضا، 
بعدما  املنطقة  يف  بوجودها  التزامها  تجدد 
اقليميا  انكفائها  عىل  املؤرشات  تزايدت 
وروسيا،  الص¼  "خطري"  عىل  والرتكيز 
خصوصا مع اندالع الحرب االوكرانية. فخالل 
مقابلة  يف  بايدن  قال  ارسائيل،  يف  وجوده 
اىل  ستعود  املتحدة  الواليات  ان  تلفزيونية 
الفراغ الذي تركته اعاد  الرشق االوسط ألن 

الص¼ وروسيا اىل املنطقة.

الرئيس االم�� جو بايدن خالل زيارته الرسائيل.

مرر الكونغرس االم�� قانون الطوارئ الوطنية يف العام 1976، يف عهد الرئيس جيمي 
كارتر، � يتاح له اتخاذ القرارات العسكرية الفورية يف حال تعرض االمن القومي االم�� 

لتهديد يف مكان يف العا°.
يحدد القانون بأن من حق السلطة التنفيذية، املتمثلة بالرئيس، التعامل مع ازمات طارئة، 

مع تخفيف القيود الب�وقراطية والدستورية التي قد تقيد عمله هذا. 
بوضوح اكرب، يحق للرئيس تجنب اي قيود عىل قراراته املتعلقة بالتعامل مع ازمات طارئة، 
½ا يتطلب رسعة التحرك واتخاذ القرارات، برشط وجود "تهديدات غ� طبيعية وخط�ة 

عىل االمن القومي واملصالح االم�كية". 
½وجب نص القانون، يسمح للرئيس بفرض حالة الطوارئ ملدة عام واحد قابلة للتجديد سنويا. 

منذ العام 1976
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النصفية  االنتخابات  يف  جيدة  نتائج 
ولهذا  املقبل،   éالثا ترشين  يف  للكونغرس 
عامال  تكون  قد  اليهودية"  "الورقة  فان 
صناديق  يف  وبايدن  للدÔوقراطي¼  مساعدا 
االقرتاع، وهي ورقة سعى الرئيس االم�� يف 
زيارته  خالل  عليها  التأكيد  اىل  االحوال  كل 
االرسائيلية االخ�ة، والتشديد عىل "يهودية" 

هذه الدولة واهميتها المن ام�كا. 
هذا  خالل  من  االم�كية،  االدارة  ترص 

يف  االستمرار  عىل  له،  املدد  القانون 
ورصاعها  التجاذبات  دائرة  يف  لبنان  وضع 
مثل   ارسائيل  مصالح  مع ض ن  االقليمي 
الحق،  لها  ويتيح  تاريخيا،  العادة  جرت 
اىل  املسارعة  اىل  تحديدا   ��االم وللرئيس 
استخدام  يف  الحاجة،  اقتضت  ان  التحرك 
السياسية  االسلحة  من  متنوعة  ادوات 
القوة  وحتى  واملالية،  واالقتصادية 
ذلك،  الرضورة  اقتضت  اذا  العسكرية 
فرض  اجل  من  سواء  لبنان،  عىل  للضغط 
تغي�ات داخلية يف السياسة واالقتصاد، او 
لبنان  نقل  محاوالت  مع  بنجاح  للتعامل 

من ضفة اىل ضفة. 
يف  ورد  ومثل   الله،  حزب  ان  الواضح  من 
قاìة  صدارة  يف  هو  نفسها،  بايدن  رسالة 
القوى او الجهات املستهدفة. وليس رسا ان 
 2006 °وز  حرب  خالل  املتحدة  الواليات 
انهى  الذي   1701 القرار  صدور  قبل  وفي  
تحت  لبنان  وضع  تحاول  كانت  الحرب، 
فعليا تحت وصاية  ليكون  السابع"  "الفصل 
االمم املتحدة، وفرض ذلك بالقوة من خالل 
لتطبيق   îغر عسكري  تحالف  تشكيل 
مثل   °اما  املقاومة،  سالح  ونزع  القرار 
قبل  العراق  عىل  السابع"  "الفصل  فرض 

غزوه العام 2003. 
لها  يكتب   ¢ املحاوالت  هذه  ان  رغم 
من  استجابة  تجد   ¢ الفكرة  ألن  النجاح، 
بوش  اعالن  ان  اال  وقتها،  الغربي¼  الرشكاء 
بعد  لبنان  حول  الوطنية"  الطوارئ  "حالة 
ام�كية  رغبة  تعكس  °وز،  حرب  نهاية 
القبضة  لتعزيز  مسعى  او  بالتعويض 
تعاقب  وان   ،éاللبنا املشهد  عىل  االم�كية 
للقانون  التمديد  عىل  االم�كية  االدارات 
منذ  متواصال  ارصارا  يعكس  لبنان،  حول 
سنوات، عىل النظر اىل البلد نفسه باعتباره 
او   ،��االم القومي  لالمن  محتمال  تهديدا 
حارضة  ام�كا  ان  للقول  محتمال  استباقا 
ينهمك  في   للتدخل،  جاهزة  ورÐا  وتتابع 
النيابية،  االنتخابات  بعد  ما  ازمات  البلد يف 
عىل  واالتفاق  الجديدة  الحكومة  وتشكيل 
رئيس جديد للجمهورية، وايضا وهو يحاول 

رسم حدوده البحرية مع ارسائيل. 

يتفقد منظومة القبة الحديدية يف ارسائيل.

حزب الله هو الهدف.

"حالة الطوارئ" 
تعود الى العام 2007


