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لز ايــارة الــرفين الفرمســي إيمامويــإل مــايرول ااستفاليــة لمناســلة مرويــة ل نــال ال  يــر  الحــدث  شــلت
ــدت لتســوية سلوميــة  ــاءت بالســفير  األبــرا فــي النصــ  األوه مــن شــهر أ لــوه  هاصــة وأمهــا مهت

 مصطفى أد ب رفيسًا لها 
 الشرق األوسط . فيفي ل نال و  وأشارت الى ط يعة دور متعاظم للارين 
شـــ  عـــن العناصــر الرفيســـة التــي تتحـــره فرمســـا علــى أساســـها وترســـم وتــوتم مـــايرول ايارتــ  بال  

هطوطها  بما يشل  العقد السياسي لثالثة أشهر  يعود مايرول في مها تها إلـى بيـروت فـي كـامول 
 األوه المق إل  لوضع المرسلة الثامية من العقد السياسي وبرمجة المساعدات الدولية. 

الحـوار السياسـي سـوه الملفـات الخال يـة  ومنهـا قـامول كما أعلـن عـن موعـد لـم يفصـ  عنـ  ل ـدء  
اامتخابــات النيابيــة وااســتراتيجية الدفاويــة ودور ســزض ن وســالس  ضــمنهاو ل نهــا كلهــا مواعيــد 
مؤ لة غير عا لة. وقد رفض مايرول دعوات عزه سزض ن  باعتلار أمها ستنتهي بتعزيـز قوتـ  

التقدم  سواء  يمـا هـ ت اامتخابـات أو أي هيـارات بد لـة. كمـا وال تحقق تقدمًا للذ ن  رغ ول بهذا 
رفض ااادوا ية في المواق  التي تدعو لإلمتخابات المللرة وترفض ااقرار بـنل المجلـن النيـابي 
يع تـر عــن متـافج امتخابــات ديمقراطيـة  بــداعي أمهــا تمتـز فــي ظـإل و ــود السـال . وقــد أراد مــايرول 

 سر الحلقة المفقـودة  ملمحـًا إلـى أل فرمسـا ال تريـد أل تـرن الل نـاميين القوه إم   لحث عن كيفية ل
 لجــؤول إلــى فرمســا بقــدر مــا تريــد ر يــتهم  نجحــول فــي اللقــاء والتقــدم فــي ل نــالو وهارطــة الطريــق 
التي دافع عنها مايرول تقوم على عزه قضايا الخالف والتركيز على القضايا ااصالسية وإعـادة 

 لة ااقتصاد وإصال  النظامين المصرفي والقضافي. ااعمار وتشغيإل عج
وكال الفتًا أل مـايرول أشـار إلـى أمـ  ينهـذ علـى عاتقـ  مسـؤولية ضـمال الـدعم العربـي والغربـي   

ـــة  ياشـــفًا عـــن تنســـيق مـــع واشـــنطن والريـــاة وطهـــرال  علـــى قاعـــدة إشـــراه ســـزض ن فـــي العملي
تحـذ ر  أمـ  إذا لـم  نفتـذ المسـؤولول الل نـاميول  ااصالسية وعزه قضايا الخـالف. وكـال الفتـًا أيضـاً 

 التزاماتهم فسيصار  الل ناميين والمجتمع الدولي بذلك كحلم  وعندها ستسقط هطة الدعم.
وقــد هيتـــب الضــيس الفرمســـي أمــإل متربصـــين بالمقاومـــة  مــع اعتلـــار  أل العقوبــات ليســـز سياســـة  

 ــرافم ماليــة أو إرهابيــة. ل نــ  أعــرض عــن  فرمســية  إال إذا أظهــرت التحقيقــات تورطــًا للــلعض فــي
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تفا ل  بنجا  الخطة الفرمسية التي ساات وفق قول  على دعم هـار ي واضـ   وعلـى التـزام  ميـع 
األطراف الل نامية  وهصوصًا سـزض ن  الـذي أيـد أمـ   ـزء مـن الشـعب الل نـامي  بـدعمها  منوهـًا 

النـــواض م يـــ  بـــري  وثقتـــ  بمـــؤهالت  بتفاهمـــ  مـــع رفـــين الجمهوريـــة ميشـــاه عـــول ورفـــين مجلـــن
 الرفين الملل  أد ب  موفترًا لألهير دعمًا ك يرًا علي  استثمار .

علـــى أل هارطـــة الطريـــق التـــي رســـمها مـــايرول تتضـــمن تشـــليإل سلومـــة بـــدعم ورضـــا األطـــراف  
النيابيــة هــاله همســة عشـــر  ومــًا  وإمهــاء اســـتحقاقات ال يــال الــوااري وميـــإل الثقــة ووضــع ال ـــرامج 
ااصالسية في ستة أسابيع. وهاله هذ  الفترة سيقوم المجتمع الدولي بالتجـاوض مـع دعـوة فرمسـية 
ثاميــة لمـــؤتمر لمســاعدة ل نـــال وإقــرار األمـــواه الالامــة اعـــادة ااعمــار  وت ـــول عمليــات التحقيـــق 
المــالي فـــي وضـــع مصــرف ل نـــال والنظـــام المصــرفي كمـــا المفاوضـــات مــع صـــندوق النقـــد الـــدولي 

  لتــتم ايــارة مــايرول الثاميــة مطلــع كــامول األوه اطــالق المرسلــة الثاميــة التــي تــرتلط بخطــط تتقــدم
ـــم إمجـــاا   ســـواء فـــي  ـــيم مـــا ت ـــة  وتقي ـــة شـــهور ثامي ـــإل المقـــررة فـــي مـــؤتمر ســـيدر هـــاله ثالث التموي

 ااصالسات أو في إعادة ااعمار.
الخالفـــة  ومنهـــا قـــامول وكـــال مـــن أهـــم مـــا  ـــاء فـــي مواقفـــ  أمـــ  ربـــط بوضـــو  مناقشـــة القضـــايا  

اامتخابات  وااستراتيجية الدفاوية وسال  المقاومة  بتوقيز مناسـب لجهـة النجـا  بامجـاا المهـام 
الملحــة لإلمقــاذ مــن  هــة  وهلــق مناهــات مــن التوافــق والثقــة مــن  هــة أهــرن. وقــد ســجتإل الــلعض 

فقـد تصـرف الـرفين  وإل لم ت ن صارهة كالزيارة االولى في آض الماضـي.  مالسظات في الشلإل
مـــ  إذا إولســـال سالــ  يقــوه   الفرمســي كمنــدوض علــى ل نـــال  وتحــدث كمــن يعطـــي اامــذار األهيــر

م شيل  على بياة ولن مستطيع دعم ل نال. اً وفيتم بالتزامات م مفي بالتزاماتنا  وإالت فلن مقدت
ي المنطقـة  وتريـد ومن الواض  أل فرمسا تـرفض امهيـار ل نـال  وهـو آهـر مواقعهـا الفرم وفوميـة فـ 

أل تتواصــإل مــع  ميــع األطــراف  يــ   فــي ملــادرة مدعومــة أوروبيــًا  فــي ظــإل مــا توا هــ  فرمســا مــع 
تركيا في شرقي المتوسطو إضافة إلى ما تحمل  ملادرة مـايرول مـن ملاسـب للجامـب الفرمسـي فـي 

عد ـــدة   مشـــاريع ال هربـــاء والمرفـــن واالتصـــاالت والقطـــا  المصـــرفيو فضـــاًل عـــن ملاســـب سياســـية
 منها أل ت ول بارين المفاوة األوه بين الغرض وسزض ن مثاًل.
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ة لل يـــال الـــوااري للحلومـــة المق لـــة  تحـــز عنـــوال   وكـــال الفتـــًا أل الســـفارة الفرمســـية واتعـــز مســـودت
مشرو  برمامج للحلومة الجد دة. ورغم توايع هذ  الورقة  يشير الفرمسيول إلـى أمهـا أف ـار مسـتقاة 

ت مــع المســؤولين الل نــاميين. وهــذ  الورقــة تــدهإل فــي التفاصــيإل الدبيقــة  مثــإل المطاللــة مــن اللقــاءا
باســقاا اقتـــرا  إمشـــاء معمـــإل امتــام ال هربـــاء فـــي ســـلعاتا  وهـــو المطلــب الـــذي لطالمـــا تمســـك بـــ  
النافــب   ــرال باســيإل ضــمن هطتــ  اصــال  قطــا  ال هربــاء. وتتضــمن  ــدواًل امنيــًا لتنفيــذ العــدد 

القتراسات الواردة فيها. كـذلك أوردت اقتـرا  إ ـراء امتخابـات ميابلـة مللـرةو إال أل هـذا األي ر من ا
 االقترا  سقط بعد ا تما  قصر الصنوبر  لغياض اا ما  علي .

ل ــن  بــرغم كــإل هــذا االمــدفا  الفرمســي  ال   ــدو أل األمــور مماثلــة علــى صــعيد الطلقــة السياســية  
 التي تؤلت  الحلومة.

ثمــة ملابشــة بــين الــزهم الفرمســي المحــدد بنســ وعين الســتيالد الحلومــة  وبــين الل لــة  والواقــع أل 
الداهليــة وقــدرتها علــى التعطيــإل أو فــرة قواعــد العمــإل الخاصــة بهــا. أي بــين فرمســا الرا لــة فــي 
إدهاه متحوه في عملية تشليإل الحلومات  والطلقة السياسية فـي الـداهإل التـي سـلتم بعضـها علـى 

وثمة من يحذر من بـدء مزيـس الصـدبية الفرمسـية علـى وقـع تحاصـ   .الفرمسية مضض بالقواعد
 الداهإل.

وكـــال الفتــــًا للنظــــر أمــــ  بفــــارق ســــاعات قليلــــة بعــــد  ولــــة مــــايرول   ــــاءت ايــــارة مســــاعد وايــــر  
ـــة لشـــؤول الشـــرق األدمـــى ـــة   ديفيـــد شـــين ر  الخار يـــة األميركي ـــات واارة الخزام والتـــي تلعتهـــا عقوب

لم تفا ىء المـراق ين فـي ل نـال  لناسيـة فرضـها كغيرهـا  فـي إطـار سياسـة واشـنطن األميركية التي 
لز مفا ـــــنة لناسيـــــة الشخصـــــيتين اللتـــــين  وللضـــــغط علـــــى سلفـــــاء ســـــزض ن الل نـــــاميين ل نهـــــا شـــــلت

المقـــرتض  ـــدًا مـــن رفـــين مجلـــن   ســـتهدفتهما  وهمـــائ النافـــب والـــواير الســـابق علـــي سســـن هليـــإلا
وم  السياسي  والواير السابق  وسـ  فنيـامو   المقـرتض بـدور  مـن اوـيم النواض م ي  بري  وهو معا
 والجميع مقرتض في واقع الحاه من سزض ن.و تيار المردة سليمال فرمجية
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وق ــإل الولــوم فــي موضــو  العقوبــات    ــدو أمــ  بمعــزه عــن الفــارق بــين صــفتي الضــيفين الفرمســي  
إل مـــن مفارقـــات بنـــي علـــى  يـــاض لقـــاءات شـــين ر ومـــا ســـجت  وواألمريلـــي   فقـــد تنـــاوال الملـــ  عينـــ 

 الرسمية. 
وي ــدو أل هنــاه تنســيقًا مشــتركًا ســوه الملــ  االقتصــادي ااصــالسي  رغــم هــالف  ــوهري ســوه  

طريقة التعاطي مع سزض ن  األمر الذي لـن يحـوه دول تـوفير دعـم أميركـي لفرمسـا. فقـد تقـدمز 
دعم دولي للواق ية الفرمسـية التـي تجمـع أي ـر عـدد  الفحة النقاا المشتركة على تلك الخال ية  مع

مملن من النقاا القابلة للتط يق  بياسًا على سجم التعقيدات التي تعلسـها األامـة الل ناميـة  بعـدما 
تشــابلز و وههــا النقديــة وااقتصــادية مــع األمنيــة والصــحية متيجــة  افحــة كورومــا  ق ــإل أل تتقــدم 

  مرفن بتردداتها.الن لة التي سلتز بعد امفجار ال
ويتوق  متابعو ايارة مايرول أمام التحذ رات التهد دات التي أطلقها  وأضاف إليها ما يمل   مـن  

المآهــذ وااتهامــات التــي  معهــا فـــي ســق أيثريــة مــن التقــاهم  مـــن هــاله مشــاورات  الدوليــة التـــي 
التـي ت فـإل تحقيـق مـا تـم سلقز ملادر و وذلك كال بغية تحقيق ما تمنتا  من الضـمامات والتعهـدات 

 التفاهم في شنم .
وي دو أل مايرول لم يلن  تحدث باسم  فقط  ال بإل كال متحدثًا باسم أطراف عدة لها مفـوذ فـي   

ل نـــال  كواشـــنطن التـــي كـــال وايـــر هار يتهـــا مايـــك بوم يـــو واضـــحًا فـــي سد ثـــ  عـــن وســـدة الر يـــة 
 ين ر في لقاءات  الل نامية.واألهداف األميركية والفرمسية  وااد علي  ما كشف  ش

يمــا   ــدو أل مــايرول سصــإل علــى رضــا إ رامــي  علمــًا أل  الفريــق الــذي يعاومــ  فــي ف ف ــة عقــد  
اا راميـة.  -األامة الل نامية  هـو مفسـ  الفريـق المللتـ  منـذ فتـرة طويلـة بتنسـيق العالقـات الفرمسـية 

ومسـؤولي سـزض ن فـي ايارتـ و كمـا طلعـًا وقد تر م ذلك بمؤشرات الود التي ظهرت بين مايرول 
 الحد ث الفرمسي المتما ز عن واشنطن سياه الحزض.

وكــال وا ــب بــارين أل تعلــم أل المقاومــة فــي ل نــال هــي الفريــق األقــون بــذاتها  والطــرف األوســع  
ًا وقــوةو تمثــياًل فــي ل نــال سســب االمتخابــات النيابيــة األهيــرة   والجهــة الل ناميــة األبعــد عمقــًا إقليميــ

وبالتالي ال يملن ألي مسعى في ل نال أل يلتب ل  النجا  إل كال في موا هة المقاومـة أو علـى 
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سسابها. وبدا أل فرمسا تدره  يدًا هذا األمر  وقـد برعـز فـي التعامـإل معـ  بواق يـة ومنطـقو ل ـن 
 سق.ال ت في رسافإل الطمنمينة  بإل يجب أل يلول األمر مالامًا ألي تدبير أو تصرف ال

ل ن تلقى واشنطن صاسلة اليد الطـولى فـي القـدرة علـى التعطيـإل فـي ل نـال. وصـحي  أمهـا فقـدت  
سلطة القرار الحاسم في ل نال بس ب و ود المقاومة  ي   إال أمها استفظز إلـى  سـد بعيـد بـالفيتو  

ي هطـر إما ملاشرة بفعإل تمارس   أو ع ـر سلفافهـا المحليـين.. علـى ضـعفهم. وعلـى فرمسـا أل تتتقـ
التخريــب األميركــي وال تــركن إلــى مــا تعلنــ  أميركــا مــن تطــابق األهــداف الفرمســية واألميركيــة فــي 
ل نــال  وإلــى قــرار أميركــا بامجــا  المســعى الفرمســيو فــالموق  األميركــي المعلــن متصــإل بالمرسلــة 

فرمســــا الراهنـــة فــــي أميركــــا وااقلـــيم  وستــــى االمتخابــــات الرفاســـية. فقــــد ت ــــول واشـــنطن اســــتعامز ب
للتحره لمإلء فراغ عارة من أ إل تـنهير امهيـار ل نـال ومنـع وقوعـ  فـي اليـد التـي تخشـى أميركـا 

 ر يت  فيها. 
ـــارين ســـوه مـــا مســـج  مـــايرول فـــي   ـــين واشـــنطن وب ـــاغم واضـــحًا ب فـــي كـــإل األســـواه     ـــدو التن

ن ق ــإل  بيــروت. فهــو تجــرأ علــى بعــض المواقــ  مســتندًا إلــى مــا تــم التنســيق والتفــاهم فــي شــنم  مــ
 وهصوصًا لجهة تشد د  على ااصالسات الملحة.

وإل توق  اللعض عند عدم لقاء شين ر بـني مسـؤوه ل نـامي  مـا يعنـي عـدم رغ تـ  فـي التشـوي   
علــى المســعى الفرمســي  بمــا يعنـــي أمــ  تحــدث عــن ملفــات هار يـــة فــي الوقــز الــذي تحــدث  يـــ  
مايرول عن ملفات داهلية. ولو كامـز الملـادرة بيـد واشـنطن لربمـا قـدتمز ملـ  السـال  علـى رأ  

ـــات  أولويـــات الحـــإل. ـــة تقطيـــع الوقـــز هـــذ  ستـــى االمتخاب ـــ   وفـــي ظـــإل مرسل ل ـــن فـــي الوقـــز عين
األميركيــة فــي الثالــث مــن تشــرين الثــامي المق ــإل  مــا تــزاه واشــنطن تعمــإل لتــوتير األ ــواء مــع ل نــال 
ع ــر إعــالل العقوبــات  فــي ســين تعــرض معظــم التحلــيالت  ستــى المعاديــة منهــا لمحــور المقاومــة  

 الـرفين وأل هصوصـاً  الفرمسـية  الملـادرة عرقلة وارد في ليسز المتحدة الوالياتعن اعتقادها بنل 
 . الملادرة بهذ  ملاشرة المعني هو شخصياً  الفرمسي

https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 الشــرق ومـع أل المفا ـآت واردة رغـم هـذا التفـا ه  مــن الواضـ  أل مـايرول مـدره لألوضـا  فـي  
 الزيـــارة بــين المهــإل ف امــز المتســارعة  الدوليــة التطـــورات مــع فاعلهــاوت تطورهــا وكيفيــة وســط  األ

ميركيــة لــم يلــن األ االمتخابــاتملاشــرة بعــد  للعــودة موعــد وتحد ــد  ــدًاو قصــيرة ل نــال إلــى واألهــرن 
عــن ع ـــث  بـــإل عـــن دراســة ورهـــال علـــى تـــذليإل العقلـــات األساســية ق ـــإل سصـــوه هـــذ  االمتخابـــات 

هـة إلـى  ة الفعـإل األميركيـة مو ت  ل نـال  ق ـإل فرمسـاومعرفة متافجها  ألم  فـي كـإل األسـواه سـت ول ردت
 .سل ية أو إيجابية أيامز

ويضـيس الــلعض فـي ل نــال دعمــًا فاتيلاميـًا للملــادرة  لــين فقـط معنويــًا ودبلوماســيًا  بـإل أيضــًا مــن  
هــاله محاولــة تشــليإل مظلتــة أمــال سياســية. وبــدا واضــحًا تفاعــإل الفاتيلــال مــع الملــادرة الفرمســية  

د  د دة  على األقـإل فـي المرسلـة الحاليـة  ت ـول بعيـدة والعمإل على إمجاسها من هاله تنظيم قواع
يــإل اللعــد عــن قواعــد االشــتلاه التــي ظهــرت أهيــرًا   وأدتت إلــى تشــابك األوضــا  وتعقيــدها  وأهــذ 
ال لد محو الهاوية. وستى الملادرة اللطريركية التي كال الحد ث  دور عن دعـم فاتيلـامي لهـا  بـدت 

اســية. ولــم  لحــث أمــين ســر دولــة الفاتيلــال الــذي اار ل نــال  وكنمهــا  قــد وضــعز فــي الثال ــة السي
موضو  ما يسمى بالحياد اايجابي مع اللطريره المارومي بشارة الراعي  وهو أمـر كـال الفتـًا فـي 
الشـــلإل واألســـا   هصوصـــًا وأل ال ارد نـــاه بيـــدرو بـــارولين كامـــز لـــ  محطـــة فـــي بلركـــي  وهـــو 

اعي  ولـــم  تطـــرق مـــن قريـــب أو مـــن بعيـــد للملـــادرة تحـــدث بعـــدها عـــن الوضـــع اامســـامي واال تمـــ
 السياسية  في داللة واضحة على اعتلارها ساليًا بعيدة عن األولوية .

وفي الخالصة فقد و د ل نال مفس  فجنة أمام اهتمام فرمسي غيـر مسـ وق بنوعـ  وسجمـ  وعمقـ    
ة بجـدوه امنـي  مـا  ؤكـد يقود  الرفين الفرمسي شخصيًا   وينفتذ وفقـًا لخطـة عمـإل واضـحة ومقترمـ

 ــد تتها  علمــًا أل لهــا ظروفهــا ومصــالحها االســتراتيجية  مثــإل الــنفط  وهــارم ل نــال مثــإل مــا  تعلــق 
بشــلإل رفيســي بالمشــرو  التركــي فــي المنطقــة  بــدءًا مــن العــراق وســوريا ول نــال  وصــواًل إلــى لي يــا 

 القريلة من فرمسا.

https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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ل ن الجديتة الفرمسية ستقترل بمحاولة ااسرا  في اامجاا مع مداهمـة الوقـز لملادرتهـا. وسـت ول  
األشهر الثالثة المق لة سافلةو فال مجحز بـارين كـال لهـا مـا أرادت  وإل فشـلز فـال متغيـرات قـد 

 تحصإل أميركيًا وإقليميًا تجعإل من متابعة الملادرة أمرًا ص لًا.

 األهيرة العقوبات األميركية

ــــإل داهــــإل   ــــى أشــــخا  معيتنــــين بمســــار متعــــرم وطوي ــــات عل ــــق رســــوت العقوب عــــادة مــــا يمــــر طري
المؤسسات األميركية . فهنالك إلزامية الحصوه على موافقة عدد من الوكاالت الرسـمية األميركيـة 
  والتي لد ها اهتصاصات مختلفة  للجمع ما بين اامساه بندلة  ودر  الجوامب المالية مـن كـإل 

 مواسيها وطريقة التعامإل معها مستقلاًل .
وفي كثير من األسيال   فال صـدور هـذ  العقوبـات ال  ـرتلط بالضـرورة بتوقيـز سياسـي لل لـدال   

التــي تنتمــي إليهـــا الشخصــيات المســـتهدفة  وبالتــالي لـــين مــن الضـــرورة أل ت ــول واارة الخار يـــة 
ت التـي طاولـز الـوايرين هليـإل وفنيـامو  كامـز األميركية على اطتالٍ  واٍف بجوام ها. ل ن العقوبـا

ـقة  يـدًا  وبشـلإل وثيـق مـع واارة الخار يـة األميركيـة    بـدليإل التصـريحات المسـلقة  هذ  المرة منست
 ل وم يو ولشين ر.

ولعإلت الرسالة األميركية تتركـز فـي شـلإل أسـا  علـى محاصـرة سـزض ن داهليـًا  كمـا فـك تنسـيق   
العقوبات األهيرةو وقد تلحقها اادارة األميركية بشخصيات  د ـدة ق يـإل  مع سلفاف . وهي لن ت ول 

االمتخابـــات األميركيـــة فـــي الثالـــث مـــن تشـــرين الثـــامي المق ـــإل  التـــي  وا ـــ  هاللهـــا الـــرفين دومالـــد 
 ترامب تحديًا ص لًا.

افمـة والحاه أل العقوبات األميركية طيلة السنوات الماضية تنوعز  وإل كامز صفة اارهـاض متو  
مــع هــذ  السياســة. وال شــك أل الجامــب السياســي هــو الطــاغي هنــا  مــع شــموه العقوبــات مــا تقــوه 
عنـــــ  اادارةاألميركيةإمـــــ  فســـــاد مستشـــــري ضـــــمن الفريـــــق المقـــــرتض مـــــن ســـــزض ن. أمـــــا الجامـــــب 
رووالعقوبـــات ســـتدفع بخليـــإل وفنيــــامو  إلـــى موا هـــة قـــرار ملتـــب مرابلــــة  الشخصـــي  فلـــين المقرت
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ن يــــة أو األوفــــاه العــــابر للحــــدود  وغيــــر المتعلــــق فقــــط بنراضــــي الواليــــات المتحــــدة األصــــوه األ 
 األميركية . 

مــن الناسيــة الم دفيــة  ســيوا   هــذال الشخصــال إقفــااًل لحســاباتهما فــي المصــارف الل ناميــة تلعــًا   
 لقرار هيرة التحقيق الخاصة. واألمر سيسقط مفس  علـى المصـارف والمؤسسـات الدوليـة سيـاه كـإل
مـــا  تعلـــق بخليـــإل وفنيـــامو  والشـــركات التـــي قـــد يعمـــالل مـــن هاللهـــا  ســـواء بســـ ب تعـــاط  تلـــك 

ة فعإل واشنطن.   المؤسسات مع القرار األميركي  أو هشية ردت
وطلعـــًا  ســـيوا   الـــوايرال  الســـابقال  األمـــر مفســـ  لناسيـــة األمـــاله والحســـابات إل و ـــدت علـــى  

دهوه إليهــا  وستــى سيــااة التنشــيرة األميركيــةو كمــا أمهمــا األراضــي األميركيــة  والتــي ســيمنعا مــن الــ
ســيوا هال هطــر التوبيــس فــي مطــارات الــدوه المرتلطــة باتفابيــات أمنيــة أو قضــافية  كمــا سصــإل 
مــع ر ــإل األعمــاه قاســم تــام الــد ن ق ــإل ثــالث ســنوات وأشــهر فــي المغــرض  والــذي اتهمتــ  اادارة 

 رم ق إل أسابيع محو وطن  ل نال. األميركية باالرتلاا مع سزض ن.. وهو ه
ـــامو  مـــن النظـــام  -سســـب مـــراق ين مـــاليين -باهتصـــار  هـــو قـــرار أميركـــي   ـــاهرام هليـــإل وفني ب

ـــامي. وهـــو مـــا قـــد يشـــمإل أقرباءهمـــاو ل ـــن هـــذا األمـــر يجـــب أل  ـــتم بعـــد  المصـــرفي والمـــالي الل ن
 الحصوه على موافقة مصرف ل نال  وتحد دًا هيرة التحقيق الخاصة.

بــات مــن مصــلحة الجميــع ااســرا  فــي تشــليإل الحلومــة  التــي ســيلول الــدافع لهــا أي ــر  مــع لــذا   
دها مـايرول فـي ايارتـ  أوافـإل الشـهر  مضي الوقز المعطى لها  واقتراض مهلة األس وعين التي سدت
د بعــض المــراق ين علــى براغماتيــة ضــرورية لإلســرا  فــي عمليــة التشــليإل  الحــالي  مــن النفــاذ. ويشــدت

 اصرار الفرمسي على المواعيد المعطاة  وهو  راقب عملية التشليإل عن كثب.في ظإل ا
ويجــب القــوه هنــا إمــ  ال مـــدة امنيــة للخــال  مــن العقوبـــات  وهاصــة تلــك المتعلقــة باارهـــاض.  

وثمتة مثإل صارخ على ذلك  مع العقوبات التي تعرة لها المر ع الراسإل السيد دمحم سسـين فضـإل 
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سم  عليها ستى اللحظة  وذلك  تعلـق بلـإل قـامول  لنـاسيتي المـدة الزمنيـة كمـا ن  والتي ما  زاه ا
 الستيفاء الشروا!    

ل ن يملن ألي مسـتهدف  سـواء كـال شخصـًاأم كيامـًا سزبيـًا  التهـرض مـن مظـام عقوبـات عـالمي   
لة في الخارم. كما يملن ألي مسـتهدف اللجـوء إلـ ى ع ر وا هات مالية مقنتعة وع ر شركات مسجت

تسوية ما مع اادارة األميركية  وهو   تطلب ثمنـًا ماليـًا يجـب أل  ـدفع  وتنظيفـًا لسـجلت  السياسـي  
سســــب مــــراق ين مــــاليين مــــن هــــارم الفريــــق السياســــي المســــتهدف  ــــرول أل األميــــركيين يســــمحول 

 بتسويات كهذ و ل ن  أمر غير مطرو  بط يعة الحاه مع هليإل وفنيامو .  
فرضـز علــى ل نـال منــذ مدةليسـز ســون فصـإل صــغير فـي األامــة االقتصــادية إل العقوبـات التــي  

القافمة  في ظإل تدهور مريع يشهد  ل نال. وهنـاه مـن  ـربط المسـنلة االقتصـادية برمتتهـا بالسياسـة 
 الدولية الضاغطة على هذا ال لد. 

د و هــة النظــر هــذ  قضــايا ثــالث تــرتلط بصــعود إقتصــادي لل نــال. وســيلول األمــر  متعلقــًا  وتحــدت
الغنــي بالغــااو  4باالست شــاف ال ترولــي والغــااي قــرض الســاسإل الل نــامي  وتحد ــدًا فــي ال لــوه رقــم 

إضـــافة إلـــى مـــا بـــات يعـــرف بصـــفقة القـــرلو كمـــا عمليـــة إعـــادة ااعمـــار فـــي ســـوريا التـــي تلقـــى  
 يالمسنلتين السابقتين  بعيدة المدن.

لتحقيـــق الصـــعود االقتصـــادي فـــي ل نـــال. وهـــذا وكـــإلت ذلـــك  تطلـــب أثمامـــًا سياســـية  ريـــدها الخـــارم  
الواقع يسقط مفس  على المساعدات االقتصادية المنمولة مـن صـندوق النقـد الـدولي ومـؤتمر سـيدر 
 ما  تطلب إصالسات  ذرية لن يقدم عليها المسـؤولين الل نـاميول قريلـًا. كمـا أل الـرأي العـام لـين 

آض  4أل ل نـــال امتقـــإل بعـــد تفجيـــر المرفـــن فـــي  مســـتعدًا لمحاســـلة فـــي اللحظـــة الحاليـــة.. مـــع لحـــ 
الماضـــــي إلـــــى مرسلـــــة االعتمـــــاد علـــــى المســـــاعدات الخار يـــــة  مـــــا يعنـــــي أمـــــ  ســـــيلول عرضـــــة 

 للضغوطات الدولية أيثر مما مضى.  
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 مروية ال يال الل نامي 

هاله األيام الماضية مرتت الذكرن المروية األولى امشاء ل نال على  ـد المسـتعمر الفرمسـي  فـي  
 .0291األوه من أ لوه من العام 

ـر لهـا منـذ فتـرة طويلـةو   وقد عمتز االستفاالت الدوافر الرسمية وااعالم المحلي  والتي كال يحضت
ـــ ـــزامن ذل ك مـــع ظـــروف هـــي األســـوأ لهـــذا ال يـــال  بينمـــا كامـــز مفارقـــة مؤســـفة وذات داللـــة أل  ت

عــام  011ولمجموعاتــ  المختلفــة  طاففيــًا وطلقيــًا ومناطقيــًا التــي  معــز أ ــدادها علــى عجــإل ق ــإل 
 في إطار كيال موسد  أريد ل  أل يشلتإل وطنًا لجميع أبناف .

 ـيتن ذلـك ل ن  وبعد كإل هذ  المدة الزمنية )عشرة عقود(   أث ز النظام السياسي الل نامي فشـل . وت
مـات ال يـال  هاله محطات تاريخية كامز مليرة بالصراعات وااقتتاه األهلـي متيجـة تناقضـات ملوت

 التي تختل  على مفهوم الوطن  وُتعلي أواًل مزعاتها الطاففية والمذه ية.
عام  كال هم اامتداض الفرمسي أل يشـلتإل ل نـال سضـنًا لألقليتـات فـي المنطقـة  وعلـى  011فق إل  

تلك المسيحية والماروميةو وقدسصإل ذلك فـي هضـم عمليـة إعـادة إمتـام للمنطقـة علـى هـون  رأسها
المستعمر الفرمسي وال ريطامي  سيث تم رسم هريطة تقسيمية لسوريا التـي  نتمـي إليهـا ل نـال  بعـد 
هدا  العرض والتآمر عليهم وضرض ثورتهم علـى النيـر العثمـامي. وقـد سصـإل ذلـك طلعـًا فـي إطـار 

ملة للمنطقـــة  لـــم يلـــن إمشـــاء كيـــال محتـــإل علـــى أمقـــاة فلســـطين التاريخيـــة برعايـــة هـــذا هطـــة شـــا
 الخارم بعيدًا عنها.

ســول  كمــا الل نــاميول  بــوطنهم الجد ــد  وصــواًل إلــى االستفــاه باالســتقاله عــن   وبينمــا فــر  المؤست
ففي كـال   بدا مع الزمن أل النظـام الـذي تمتـز صـياغت  علـى أسـا  طـا0241الفرمسي في العام 

 عقيمًا لناسية تنمين استمرارية سلمية ومستدامة لل يال.
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وفي بلد صغير يحتف  بنظام سياسي ه    رتلط  ي  السياسيول بالخـارم  إصـطدم ال يـال الـذي  
أريد ل  أل يلـول وطنـًا لجميـع أبنافـ   بالعقلـات والصـعوبات  بعـد صـراعات عميقـة وستـى و وديـة 

مات .  بين ملوت
أل  ميـــع تلـــك الصـــراعات كـــال عنوامهـــا سياســـي  ل ـــن  وهرهـــا طـــاففي  ومـــن ثـــم وكـــال واضـــحًا  

 مذه ي في مراسإل تاريخية السقة. 
بعد تجاوا التناقضات األولـى  و مـع الطوافـ  المتحفظـة علـى ال يـال فـي إطـار سياسـي  سـدث  

بقيــادة   مــع امقســام الــلالد بــين مؤيــد ن للمشــرو  العروبــي 0291الصــدام األهلــي األوه فــي العــام 
الـــرفين المصـــري  مـــاه ع ـــد الناصـــر  وكـــال  لتهـــم مـــن المســـلمين  وآهـــرين راهنـــوا علـــى الغـــرض 

 وسلفاف  في المنطقة تحز عنوال سل  بغداد  وكامز غال يتهم مسيحية.
لز أسداث ذلك العام إرهاصات لما سيحدث بعدها  وعاد الزعماء الـى االمقسـام علـى العنـوال   شلت

الماضي  تحز شعار مناصرة الثورة الفلسطينية في ل نامنو معاداتهـا  فـي  مفس  في ستينيات القرل 
 إطار سياد ل نال عن القضية الفلسطينية.

 متيجة هذا التناقض  سيث تنااع  مشرو  الوطنية 0299وسرعال ما تفجر ل نال في العام  

لمحافظـة. ل ـن أسـا  العروبية و لت  مسـلم ويسـاري الطـابع  ومشـرو  الل ناميـة المسـيحية اليمينيـة ا
ــم الــذي لحــق بشــراف  ل ناميــة واســعة  مــع إ حــاف  ل  الظل الخــالف سينــذاه وفــي كــإل هــالف  شــلت
سياســي واقتصــادي وسرمــال ا تمــاعي مــزمن  مــا أدتن  مــع الظــروف السياســية والمــؤامرة الدوليــة 

األطــراف  لتــوطين الفلســطينيين فــي ل نــال  إلــى منســاة ذلــك العــام  بعــد تفجــر الظلــم الالســق بفرــات
 غضلًا وتمردًا على النظام السياسي الذي  هيمن علي  قادة الموارمة في تلك الحقلة.
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والحــاه أل هــذا الحرمــال لــم  نفصــإل  ومــًا عــن ط يعــة النظــام الطــاففي  الــذي لــم يلــن فقــط قاصــرًا  
ى أممـوذم عن معالجة الداء الل نامي  بإل مساهمًا فـي تـدمير الصـيغة الل ناميـة الفريـدة  والقافمـة علـ

 للحرية ولإلقتصاد اللي رالي  ولإلادهار الذي كال مفقودًا في الدوه العربية والمشربية عامة.
ولعــإلت الفــرادة الل ناميــة تمثلــز فعــاًل فــي تلــك التوأمــة بــين امتمــاء عربــي ضــارض فــي التــاري  وسداثــة  

 يــة  الــذي لــم يــنت غربيــة غنيــة  فــي تنــوت  مــادر كــال مــن المؤســ  أل يضــرب  داء الطاففيــة والمذه
ــإل ااقتتــاه  اتفــاق الطــاف  علــى أثــر الحــرض األهليــة ليعالجــ   بــإل ايتفــى بــنل يســلز المــدافع ويؤ ت
األهليو وهو رست  الداء  بينما ايتفى باطالق الوعود لدولة مدمية بعيدة عن الطاففية  بقيز سـرابًا 

 عامًا  سين التوصإل الى ذلك ااتفاق. 10منذ محو 
شــإل التجربــة  تتصــاعد الــدعوات اصــال  هــذا النظــام  وتطــر  ر ن  مثــإلئ مــؤتمر واليــوم  بعــد ف 

تنسيسي  أو عقد سياسي وا تماعي  د د. وإذا كامز هذ  الدعوات  د دة قديمة  إال أمها اتخـذت 
اهمًا من دعوات مقابلة العتماد الفيدراليةو وهي ما االز متواضـعة  ل ـن لهـا دالالت ك يـرة  وهـي 

 شعور بالضع  في األوساا المسيحية اليمينية.تتصاعد مع كإل 
والمفارقــة أل كــإل تلــك الــدعوات تحــتف  بجــوهر طــاففي  وتســتند إلــى هلفيــات مصــلحية لل يامــات  

الحالية. ل ن الحقيقة التي يجب أل تقاه هي إل كـإل  ذلـك يشـير إلـى فشـإل التجربـة الل ناميـة ستـى 
 ز لتطوير النظام السياسي الحالي.الساعةو وهو ما  دفع إلى دعوات ستتصاعد مع الوق

فهــذا النظــام العقــيم  أدن إلــى ســروض أهليــة علنيــة وأهــرن بــاردة  وفــي أسيــال كثيــرة مســتترةو وال   
سإل سون بتط يق ما  اء ب  آباء اتفـاق الطـاف   لناسيـة تحصـين هـذا النظـام وتـنمين العدالـة بـين 

مات  الطاففية  ألل تغيير أمظمـة الحلـم فـي دولـة ه شـة ديموقراطيـًا ال  ـتم عـادة سـلميًا  بـإل مـن ملوت
 هاله اقتتاه أهلي أو سروض طاففية  قد تؤدي في ل نال إلى ما هو أسوأ.
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لــذا  فامــ  ال هيــار أمــام الل نــاميين ســون سمايــة مظــامهم الــذي أقــرت  اتفــاق الطــاف   والــذي تطلــب  
تضحيات  سيمة  بشرًا وسجرًا. وتط يق هـذا االتفـاق  قـد  ـؤدي  علـى صـعوبة األمـر  إلـى هطـوة 

العنـوال مق لة محوإقامة دولة مدمية تعلي شنل القامول  وال تفرتق بـين طواففهـا  وال تنـدرم فـي إطـار 
المغــري والملــرر عــن دولــة عــابرة للطوافــ   والتــي يملــن التوصــإل إليهــا ع ــر تط يــق مــا  ــاء بــ  

 الطاف  بلساطة  وأوه ذلك إلغاء الطاففية السياسية التي كامز أسا  اللالء في ل نال. 
 واليوم  وفي ظإل امتفاضة شع ية عارمة على المنظومة السياسـية بلاملهـا  والتـي أشـارت الـى كفـر
شراف  شع ية ك رن بها  يملن التعويإل علـى ثـورة الغضـب تلـك للمسـاعدة فـي تحقيـق هـرق مـا فـي 

  دار تلك المنظومة. 
فلم يعد  افزًا للسياسيين الوقوف متـنملين لهـذا النظـام وهـو يسـقط   وفـي امـن امـتفض  يـ  النـا   

فـــي و ـــ  الطلقـــة  ل ـــرامتهم  وفـــي ظـــإل ثـــورة إعالميـــة تجســـدها فـــورة وســـافإل التواصـــإل اال تمـــاعي
 السياسية  التي بات عليها إ راء التغيير المطلوض.

وهتامــًا  يعلــم الجميــع أل تغليــب الثقافــة الطاففيــة علــى تلــك المدميــة كــال فــي أصــإل بــالء ل نــال   
الذي بقي كيامًا دول الـوطن لجميـع أبنافـ  الـذي أملـ  المؤسسـولوذلك أل الصـيغة التـي ولـد ال يـال 

د  سـلم  األهلـي  مـن دول أل على أساسها كامز س  لى باألامات  التي امشـطر ال لـد بسـ  ها وتهـدت
د للمآسـي  والتـي ســتتوالى  تـؤدي التسـويات التـي أبرمـز هــاله عقـود سـون لتعزيـز هـذا النظــام الـوالت

 في ظإل عقم النظام الحالي على كإل المستويات. 
 


