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بدا المشهد السياسي المحلي شبه مستقر بين القوى السياسية الكبرى، في الوقـ  الـ ي يسـابه بـه  
الحريصــوع علــى البلــد الوقــ  فــي ســبي  تحقيــه أقصــى المســتطاي لتــكمين ا طالقــة قويــة للح ومــة 

 منطقة.بعد شهرين و صف الشهر من تكليفها، في ظ  وضع دقيه تمر فيه ال
في ه ه االثنـاء، إ تهـ  الزوةعـة االعالميـة التـي أثارهـا البيـاع النـاري الـ ي أذاعـه وييـر الخار يـة  

ال ســافرا فــي الحيــاة السياســية ، والــ ي تضــمن تطــاوال علــى دــز    وتــد   مايــب بومبيــواالميركــي 
ى الرد المناسب مـن المسـلولين الرسـميين الـ لن التقـاهم، لكـن بـدأت اللبنا ية الدا لية، علما ا ه تلق  

 تظهر إرهاصات الزيارة  ار يا ودا ليا. 
 لبنـاعع ال دـر  دا ليـة فـي أعلى دقيقـة وقد رسا المشهد دا ليا وفي االقليم، دتى ه ه اللحظة، 

ألع ال أدــد مــن االفرقــاء اللبنــا يين الكبــار، علــى ا ــتالئ أدــزابهم وطــواافهم وتيــاراتهم ومشــارةهم، 
ال تريـدها وكـ لب  صـومها، إذ ال  إلـراعلريد مث  هـ ه الحـر ، وال دـر  ستنشـب فـي االقلـيم ألع 

ومـــة العـــدو االســـراايلي، د قـــادر علـــى تحمـــ  كلفـــة أيـــة دـــر  فـــي هـــ ه المردلـــة، بمـــن فـــيهم د أدـــ
عالميــا وتفــرو عقوةــات  ــاارة  دلــدة علــى إلــراع، إ د لــى الواليــات المتحــدة، فهــي تصــع  إوةالنســبة 

لكنها ال تود  وو أية در  بنفسها في المنطقة، واالمر لنطبه على دلفااهـا فـي المنطقـة الـ لن 
 ن الد ول في در  مباشرة مع إلراع.يخشوع م

قــد يمضــي الــراير االميركــي دو الــد ترامــب فــي سياســة تصــعيد العقوةــات ضــد دــز    محــاوال  
تكليب الـرأي العـاا اللبنـا ي ضـده، وكـ لب تكليـب البياـة الحاضـنة للحـز  ضـده، وهـو أمـر قـد فشـ  

مراهنـا علـى تكليــب الشـاري االلرا ــي  إلــراعدتـى انع. وقـد يمضــي ايضـا فـي تشــدلد العقوةـات ضـد 
ضــد القيــادة والنظــاا، او علــى االقــ  دفــع إلــراع الــى طاولــة المفاوضــات مجــددا ليبحــ  معهــا فــي 

 . وأمـاا هـ ا المشـهد، يقـف اللبنـا يوع لتمريـر المردلـة الراهنـة التـيتسوية دول سالدها الصارو ي
ستكوع ملشرا الى مـدى  ديـة األفرقـاء السياسـيين، أو بعضـهم علـى األقـ ، فـي تـوفير المعالجـات 
ان يــة واالســتراتيجية المطلوةــة لملفــات أساســية لــم يعــد مم نــا تك يلهــا لمــا باتــ  ترتبــه مــن مخــاطر 

 على البالد تشم  الجميع.

https://www.elnashra.com/news/tag/مايك+بومبيو
https://www.elnashra.com/news/tag/لبنان
https://www.elnashra.com/news/tag/إيران
https://www.elnashra.com/news/tag/ايران
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ابطـــة عبـــر البـــدء الفعلـــي ويتصـــدر المشـــهد االقتصـــادي االســـتحقاقات فـــي ظـــ  ملفـــات ثالثـــة متر  
، أقلــه بصــوع المــال العــاا مــن الهــدر واال فــان ايــر المجــدي مــن انع وصــاعدا، م افحــة الفســادب

وذلــب عبــر إقــرار مواي ــة ماليــة إصــالدية لبنــى عليهــا داليــا ومســتقبال، وضــب  الحســابات الماليــة 
لدولـــة بطريقـــة شــــفافة وتعزيـــز أ هــــزة الرقابـــة االداريـــة والقضــــااية و قـــرار قــــوا ين وتعـــدل  أ ــــرى. ل

اء مـا راممتـه وال تـزال مـن التي تستنزئ مالية الدولة من  عشرات السنين  ر   أيمة الكهرةاءثمإ هاء 
وذلــب عبــر إ شــاء معامــ   دلــدة لتــكمين طاقــة كهرةاايــة مســتدامة ووقــف االعتمــاد  ســاار وهــدر، 

علــى البــوا ر ـ المعامــ  ذات األ ــر المرتفــع الــ ي يم ــن الدولــة اع تبنــي بــه المعامــ  الكهرةاايــة 
المطلوةـــة فـــي كـــ  المنـــاطه اللبنا يـــة، علمـــا اع الصـــدمة الكبـــرى التـــي أذهلـــ  اللبنـــا يين وال تـــزال 

مليــار دوالر صــرف  لتــكمين الكهرةــاء منــ   20فــي الــرقم المتــداول عــن اع أمثــر مــن  تــ هلهم تتمثــ 
 مطلع التسعينيات، بينما ال لزال البلد لريح تح  أيمة كهرةااية عجيبة. 

وتصــرف  القــوى السياســية بمســلولية ديــال هــ ا الموضــوي فــي الجلســة اال يــرة للح ومــة برااســة  
ياسة التوافـه مظلتهـا علـى طاولـة مجلـر الـويراء مـن دوع راير الجمهورية ميشال عوع لتتر م س

اعتراضات واع كا   تضمن  بعض المالدظات، وذلب بعد  حو ثالثة أسـابيع مـن النقاشـات فـي 
اللجنة الويارية الم لفة مناقشة  طة الكهرةاء، فكاع إقرارها سهال، وقد تكـوع شـروم مـلتمر سـيدر 

ــا ء لبنــاع، قــد أدت دورا علــى هــ ا الصــعيد عبــر بضــرورة التوصــ  إلــى وقــف عجــز ملسســة كهرة
إقرار الخطة التي أعدتها ويارة الطاقة بالتنسيه مـع البنـب الـدولي، مسـتندة إلـى الخطـة التـي أعـدها 

 .2010الويير  براع باسي  العاا 
وفــي مــواياة هـــ لن االســتحقاقين، لبــري ملـــف تم ــين لبنـــاع مــن اســتخراة ثروتـــه النفطيــة وال اييـــة  

التــــي قرصــــنتها اســــرااي  فــــي  2كلــــم 875وذلــــب عبــــر و هــــينا األول، اســــتعادة المســــادة البال ــــة 
. والثا ي، تعجي  الخطـى للبـدء بالتنقيـب البحر المتوس المنطقة االقتصادية اللبنا ية الخالصة في 

من البحر والبر والد ول فعليا فـي منظمـة الـدول المصـدرة للـنف  كأوةيـب ،  النف  وال ايواستخراة 
 مليار دوالر اال من  الل ه ا القطاي.. 100إذ ال أم  لسداد الدلوع التي قارة  ال

 

 

https://www.elnashra.com/news/tag/مكافحة+الفساد
https://www.elnashra.com/news/tag/أزمة+الكهرباء
https://www.elnashra.com/news/tag/البحر+المتوسط
https://www.elnashra.com/news/tag/النفط+والغاز
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 ضغوط أميركية على حلفاء حزب هللا

ثـر إحدة بالتصعيد ديـال دـز    علـى في ه ه االثناء، تتكشف لوما بعد ان ر  ية الواليات المت
ة  دلـــدة ييـــارة وييـــر الخار يـــة االميركـــي ماي ـــ  بومبيـــو الـــى لبنـــاع، بـــالتزامن مـــع عقوةـــات أميركيـــ

 متوترا من قب  واشنطن تجاه الحز . عالميإ فرض  على إلراع، وتصعيد 

لجهـــة اع  وةعـــد اع اصـــطدا الـــويير االميركـــي بموقـــف لبنـــا ي ثابـــ  بـــرفض التعـــرو لحـــز    
الحــز  هــو م ــوع لبنــا ي أساســي و ــزء مــن الحيــاة السياســية فــي الح ومــة والبرلمــاع، واســتهدافه 

،  رة موقف أميركي من مقـرةين للـراير االميركـي دو الـد ك  اللبنا يينبالعقوةات يعني استهدائ 
ترامــب تجــاه دليــف الحــز ، راــير مجلــر النــوا   بيــه بــري، بــالتزامن مــع تســريبات طالــ  وييــر 

 الخار ية والم ترةين  براع باسي ، أي فعليا قد طال  راير الجمهورية ميشال عوع.

ي ظ  تسريبات اعالمية عن  يـة أميركيـة لفـرو عقوةـات هي ا تقادات أميركية لحلفاء الحز ، ف 
 ـن مسـت رةا مـن ، ال يم ن التعام  معها ببراءة فهي تكشـف تهدلـدا مـن واشـنطن لهـم. ولـم يعليهم

كترامــب التعــرو لبــري ودركــة أمــ  بصــفتهما ذراعــا إلرا يــة، مــا يعنــي راــير ايــر براامــاتي ومتهور 
اشـــنطن ا تقلـــ  الـــى رســـم معادلـــة مضـــادة للموقـــف ع و أز    وأمـــ  همـــا فريـــه وادـــد، أي اع دـــ

، مســتعيرة مــن الــراير اللبنــا ي الرســمي تجــاه العقوةــات ودــز    للمــرة االولــى منــ  يمــن طويــ 
 سبه المتطرئ  ورة بوش اإلبن مقولته الشهيرة بكع من لير معنا فهو ضد ا. االميركي األ

ع أمــا ي اللبنـا ي الــى الواليـات المتحــدة، علمــا  ضـ  الحقيقــة مـع ييــارة الوفـد البرلوفـي ا تظــار اع تت   
ع واشنطن بات  مستاءة مما تعتبره ت طية للحز  فـي لبنـاع، وهـو أبدو العقوةات مستبعدة داليا، ل

ما ال لرون لترامب ال ي يختلف بطبيعته الشخصية عن ايره من الرؤساء االميركيين، وأقلـه، هـو 
عــدا الفصــ  بــين بــري لصــعيد والتــوتير مــع لبنــاع، و راــير ا تقــ  الــى مردلــة التهويــ  علــى هــ ا ا

  إرادة ارةيـة وعرةيـة مـن أ ـ  إبقـاء  سـور التواصـ  مفتودـة مـر الـ ي لطالمـا شـ   ودز   ، األ
 مع الطاافة الشيعية، وكاع ذلب دلدع ك  الدول المخاصمة أو المعادية للحز .
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ملسســــة مجلــــر النــــوا  ويمثــــ  اتجاهــــا لضــــر    ــــه يمــــر  أمــــر المقلــــه ال بــــ  الخطيــــر فــــي األ 
الملسســات والدولــة يم ــن أع لبــدأ مــن مجلــر النــوا  ويصــ  الــى بعبــدا ليطــال راــير الجمهوريــة، 
مما ا ه يمث  دعسة  اطاة لعزل طاافة بكمملها، كوع ال فريقا يعتد به اليـوا يم ـن اع يمثـ  بـديال 

 له لن الطرفين.

لـى اع ثالثـة ادتمـاالت إميركـي وهـم مـن مخاصـمي الحـز ، اال ويشير بعض المتابعين للموقـف  
تبــري بعــد تلــب التســريبات. األول اع هنــاة د مــة  فيــة او اســتراتيجية طويلــة األمــد اعــدها  بــراء 
ـــات،  ـــة للعقوة ـــة والـــدفاي، استعرضـــوا فيهـــا الســـيناريوهات المحتمل البيـــ  األبـــيض وويارتـــي الخار ي

 سب للتخلص من النفوذ اإللرا ي في لبناع والمنطقة.و لصوا إلى أع األسلو  المتبع هو األ 

االدتمـــال الثـــا ي اع هـــ ه سياســـة اســـراايلية صـــرئ، كمـــا كـــاع قـــرار  قـــ  الســـفارة األميركيـــة إلـــى  
القــدو واالعتــرائ األميركــي بالســيادة اإلســراايلية علــى الجــوالع، واعترافــات أ ــرى مقبلــة كقــد تكــوع 

 في الضفة ال رةية . 

هــو اع المســلولين األميــركيين لــروع فــي العقوةــات دواء شــافيا لكــ  مشــ لة، وةلــ   اإلدتمــال الثالــ 
فـــيهم التقـــدلر الخـــاطىء لألمـــور م ا ـــا بـــاتوا معـــه يفرضـــو ها مـــن دوع دســـا . وقـــد  ـــرة بعـــض 
المســلولين فــي االدارة االميركيــة الــى المجــاهرة فــي  يــة اســتهدائ لبنــاع ك ــ  لضــر  دــز   ، 

 ع لبناع يحتاة إلى عالة كيماوي! أل لى دد القو إددهم وذهب أ

ع تحـالف ثناايـة الحـز  وةـري سيصـب  أمثـر متا ـة أد ت هب الرعو ة االميركية، علمـا لى ه ا الحإ
ع تمـــالز بـــري عـــن أاا وأعـــداء الحـــز  ومحـــور المقاومـــة بفضـــ  هـــ ا الحـــدل .وةينما يعتبـــر أ صـــ

التمــالز الــ ي ســجله بــري عــن ع ألــى إشــير كثيــروع الحــز  ال يخــرة عــن ســيان توييــع األدوار، ي
دز    في السياسة الخار ية كاع موضع تقدلر عرةي وارةي، فالدول الخليجية تبادلـه الحـر  
 فســه بالحفــاى علــى أفضــ  العالقــات معــه، والــدول ال رةيــة تميــز بينــه وةــين الحــز  وتنســج معــه 
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شـــيعي الـــ ي يجـــب عالقـــة ثابتـــة لـــير فقـــ  كـــراير للســـلطة التشـــريعية، بـــ  كجهـــة تمثـــ  الخـــ  ال
 محاورته واال فتاح عليه.

ممـا اع التمــالز الــدا لي لبـري عــن دــز   ، وفــه هـ ه الرؤيــة، ال يقــ  عـن تمــالزه الــدا لي عنــه، 
ويــ كر هــلالء بالمعركــة التــي  اضــها بــري ضــد ا تخــا  دليــف الحــز  العمــاد ميشــال عــوع رايســا 

امي وليــد  نــبالم لــم تترا ــع دتــى فــي للجمهوريــة، كمــا اع عالقتــه بــراير الحــز  التقــدمي اإلشــتر 
أســوأ مرادــ  العالقــة بــين األ يــر والحــز ، وأبقــى علــى  طــوم التواصــ  مفتودــة فــي اســتمرار مــع 

و  8تيار المستقب  والراير سعد الحريري تحدلدا، وكـاع أول مـن  عـى االصـطفائ العمـودي بـين 
 آذار، وكك ه لنتظر اللحظة للتخلص من ه ا اال قساا. 14

كر هلالء تاريخ الصراي بين الحز  وأمـ  دـين رفـع بـري طـويال الشـعار العرةـي، لكـن، فـي ويست  
م  االدوال، يعلم االميركيوع اع بري هو الداعم السياسي الدا لي االول للمقاومـة، وهـو سيسـتمر 
 م لب برام العالقة المنفتحة لبري مع أ صاا الحز  من العر  وأعدااه من االميركيين وايرهم. 

مواياة ذلب، ذهب  مرامز أبحاث أميركية قريبـة مـن إدارة الـراير ترامـب، مثـ  مركـز السياسـة  في 
األمنيــة وهــو يمينــي، الــى تكليــد اع تطــال العقوةــات الــراير عــوع. فقــد شــ    اابــة راــير المركــز 
ملير لوةيز، من اقتصار العقوةات المرتقبة علـى دااـرة بـري وسـكل ا لمـاذا التركيـز علـى  بيـه بـري 
وعــدا ذكــر كالــراير اللبنــا ي  ميشــال عــوع الــ ي أد ــ  الطاافــة المارو يــة بكســرها الــى تحــالف مــع 

 دز   ؟ 

علــى هــ ا الصــعيد،  ر ــ  تســريبات اعالميــة تــداول  اع الســفير ديفيــد هيــ  والــ ي رافــه بومبيــو  
فــي ييارتــه اللبنا يــة، التقــى بعيــدا عــن االعــالا وييــر الخار يــة  بــراع باســي  الــ ي يحــتف  بعالقــة 

لـــى  يـــدة معـــه، فـــور وصـــول الوفـــد الـــى بيـــروت، وتحـــدث معـــه فـــي الملفـــات المطرودـــة، اضـــافة ا
 اه بك   مسافة من دز   .ي  إترسيم البحري،  اصحا موضوي ال
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وةنظرة عامة على السياسة االميركية فـي المنطقـة،  ستشـعر قلقـا مـن تطـور االمـور  حـو األسـوأ،  
واع كاع ه ا االمر ال يعنـي درةـا فـي المنطقـة ليسـ  واشـنطن راابـة أو قـادرة عليهـا. هـي سياسـة 

لراع. تريد ه ه االدارة، واهمة، فرو صفقة القـرع وتـدمير واددة في فلسطين وسوريا ولبناع ومع إ
عملية السالا بين العر  و سرااي ، فلسطينيين وسوريين، ومحاولة ترويض إلراع وضـر  دركـات 
المقاومة وعلى رأسهم دز   . وهي مسـكلة وقـ  قبـ  اع تـدرة هـ ه االدارة اع سياسـتها هـ ه لـن 

قة، لكنها، لألسف، سياسـة أميركيـة وارةيـة لـم تفهـم دتـى تلدي سوى الى توتير الموقف في المنط
راضي العرةيـة، ال ة الفلسطينية وادتالل إسرااي  لألانع طبيعة  ظرة العر  والمسلمين الى القضي

 ب   ظرة العر ، شعوةا على االق ، الى طبيعة الكياع االسراايلي المحت .

ومـع تســجي  ا تالفــات أميركيـة دــول كيفيــة  وفـي ا تظــار مـا ســتحمله الفتــرة المقبلـة مــن تطــورات، 
التعاطي مع بعض ه ه الملفات أو كلها، فإع على لبناع االستعداد في ك  االدـوال لصـفقة القـرع 
مــن ياويتــي تــوطين الفلســطينيين واال طــالن فــي ترســيم الحــدود البحريــة، ورةمــا امثــر مــن ذلــب فــي 

 مردلة الدقة.

 
 لقاء بوتين وخطاب عون 

ءات فـي الخــارة والــدا   هــدف  الــى مرودــة واســعة مــن اللقــا ميشــال عـوع أ هـى راــير الجمهوريــة 
المنتشـــرين فـــي مختلـــف  النـــايدين الســـوريينعبـــاء أ  ـــه لـــم يعـــد بوســـع لبنـــاع تحمـــ  كول بقنـــاي الـــدإ

منـي إلعـادتهم الـى ديـارهم مـن مناطقه، وا ـه آع االواع لوضـع  ريطـة طريـه عمليـة وفـه  ـدول ي 
مــن الروســي ألي تكــوع العــودة آمنــة وةضــما ة مــن األ ي تبــاطل وفــي شــ   منــتظم علــى اعأدوع 
 و عاالة في دا ة الى ذلب. أفرد 

ـــراير الروســـي   ـــر بـــوتينالتقـــى عـــوع ال ـــادرة الروســـية إل فـــي فالديمي عـــادة موســـ و وصـــادب المب
الصــفر النــايدين الســوريين مــن لبنــاع الــى ســوريا. كا ــ  الزيــارة ايجابيــة، بــرام ا ــه لــم تحــدد ســاعة 

https://www.elnashra.com/news/tag/ميشال+عون
https://www.elnashra.com/news/tag/النازحين+السوريين
https://www.elnashra.com/news/tag/فلاديمير+بوتين
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مــر ييــارة لــويير الخار يــة والم تــرةين عــادة النــايدين وقــد يمهــد هــ ا األة إللتــز يم المبــادرة الروســي
ع تلــب العــودة ال تــزال مرتبطــة باإلعمــار فــي ســوريا، وهــو شــكع أالــى موســ و، علمــا   بــراع باســي 

 دولي.
رة، ســـواء علـــى صـــعيد النـــايدين أو علـــى الصـــعيد االقتصـــادي واذا كا ـــ  الثمـــار االيجابيـــة للزيـــا 

خــ  ت  اظهــر النتــااج فــي الفتــرة المقبلــة، والنفطــي، بــدت إعالميــة أمثــر مــن كو هــا عمليــة علــى اع ت
التســريب دــول مســاي رااســية لتســويه المرشــ  المقبــ  للرااســة الــويير  بــراع باســي  فــي موســ و، 

ـــرا فـــي االوســـام السياســـية عاصـــمة القـــرار المـــلثر فـــي لبنـــاع وســـوريا و  المنطقـــة داليـــا،  ـــدال كبي
 واالعالمية. 

لعـ  علـى فحـوى الزيـارة، اع عـوع فـات  بـوتين سموه مصادر دلبلوماسية اط  أا و ق  اعالميوع عم   
بترشي  باسي  طالبا دعمه في اال تخابات المقبلة، وذلب ا طالقا من المناخ الـ ي بـات يميـز عهـد 

كليـا فـي البيـاع  ىي في دماية األقليات، والـ ي تمـاهعن الدور الروسعوع ال ي تكلم في موس و 
بعـد عــن تحدلــدا، مسـلفا موسـ و موقفــا هـو األالروسـي ـ اللبنــا ي مـع اسـتراتيجية روســيا فـي سـوريا 

  ظرة المجتمع الدولي الى الملف السوري.
وعــوع والتيــار الــوطني الحــر، ع اصــحا  هــ ا التســريب هــم مــن منــاواي باســي  ألــى إوال أ شــير  

ع اللقاء ال ي  مع الراير اللبنا ي بنظيره الروسـي، وضـم باسـي  والمستشـارة ميـراي عـوع، أوقي  
، العتبـار اع اللقـاء لـير ثناايـا، لكـن شـوقي بو صـار ماع مقـررا اع يضـم سـفير لبنـاع فـي موسـ و

روسـية ليقتصـر عليـه وعلـى باسي  شطب من الاحة الحضور اللبنا ي سفير لبناع فـي العاصـمة ال
 المستشارة عوع، ما  ع  اللقاء شبه مقف  يم ن أع يقال فيه ما ال يجوي دتى لسفير أع يسمعه.

أصحا  ه ا الرأي، وهم ال يقتصروع على دز  أو تيار معين، لكنهم يشتركوع في التقـر  مـن  
 ي اســم الســفير اللبنــا السياســة االميركيــة فــي لبنــاع، يقولــوع اع المســلولين الــروو فو اــوا بشــطب

لـى إبـكمر دعـم باسـي  للرااسـة، مشـيرا  ع يفـات  بـوتينأراد أع عـوع أعن اللقاء، ليتبين في مـا بعـد 
مثلــة البســيطة   الواليــات المتحــدة، وكــاع أدــد األع عهــده لتميــز بــاالقترا  مــن روســيا علــى دســاأ

ع تجلــى أوت، كــ لب ســبه يركــي بومبيــو فــي بيــر علــى ذلــب االســتقبال الجــائ لــويير الخار يــة االم

https://www.elnashra.com/news/tag/جبران+باسيل
https://www.elnashra.com/news/tag/جبران+باسيل
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ذلــب فــي اعطــاء شــركة روســية دــه اســتثمار مصــفاة طــرابلر، وكلهــا رســاا  رااســية، تصــب فــي 
 الهدئ  فسه.

ع تكــوع قــد ســرة  التقريــر الدلبلوماســي دــول طلــب أادتمــاالت عــن الجهــة التــي يم ــن لكــن ال  
ت ر  اع طــار االتهــاا السياســي. ومــن المســإ صــو  باســي ، مــا يضــع الموضــوي فــي  عــوع فــي

لتســر  الــى  هــات ايــر رســمية تقريــر دلبلوماســي مزعــوا عــن مــداوالت بقيــ  محصــورة ببضــعة 
أشخا ، من بينهم ثالثة لبنا يين فقـ ، هـم راـير الجمهوريـة ووييـر الخار يـة ومستشـارة رااسـية، 

 ع هــ ا التقريــر مســتقى مــن أدــد هــلالءألتقريــر للخــروة بإســتنتا ات. فإمــا مــن ثــم البنــاء علــى هــ ا ا
الثالثــة وهــو أمــر مســتبعد  ــدا، و مــا اع التقريــر ســرةته الرااســة الروســية الــى الجهــة اللبنا يــة التــي 
ادعـــ  و ـــود التقريـــر، وهـــو أمـــر مســـتبعد كـــ لب، لجملـــة عوامـــ  فـــي مقـــدمها اع ال عالقـــة تجمـــع 
موســ و بالجهــات اللبنا يــة المرو ــة. و مــا اع الســفير فــي موســ و هــو مــن يود تلــب الجهــة بتقريــر 

تـــه ال ا، وهـــو ادتمــال مســـتبعد كــ لب ألع الســـفير لــم ي ـــن داضــرا فـــي لقــاء القمـــة، كمــا اع مهني  مــ
تسم  له بابتداي معطيات وتسويقها الى  هة ايـر رسـمية، وهـو الـ ي يفتـرو بـه أع لرفـع تقـاريره 

 دصرا الى اإلدارة المركزية في الخار ية اللبنا ية.

مـــن هنـــا، يضـــع منتقـــدو التســـريب هـــ ا االمـــر فـــي اطـــار دملـــة متجـــددة علـــى راـــير الجمهوريـــة  
وةاســي  فــي ســيان الحملــة المتصــاعدة المتجــددة فــي ســيان أهــدائ ثالثــةا  شــد عصــب  مهــورهم، 
تــك يج االشــتباة بالوكالــة مــع دــز   ، واســتطرادا إلــراع، لمالقــاة االســتهدائ االميركــي المباشــر 

 ، وشن هجوا وقااي على أي ادتمال لوصول باسي  الى الرااسة بعد عوع.له ا المحور

يقــول منتقـدو عـوع اع العهــد الحـالي قـد  ــرة علـى العلـن عــن سياسـة النـكي بــالنفر  فـي المقابـ ، 
بـــدا  ليـــا فـــي  البيـــاع الرااســـي المشـــترة الـــ ي  ـــتج مـــن  فـــي ســـوريا ليليـــد دمشـــه بشـــدة وهـــو تمـــاه  

لســوريا فــي موا هــة االرهــا ، وفــي ذلــب، كمــا يعتبــر أ صــاا العهــد،  الزيــارة، والــ ي أبــدى الــدعم
ســتا ة الــ ي ترعــاه روســيا باالتفــان ألــد مــلتمر تجــاوي للموقــف الــدولي مــن دمشــه. كمــا اع البيــاع أ
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مــع الــراع وتركيــا، وارتكــز علــى اعتبــار مقــررات سوتشــي  ــواة الحــ  السياســي فــي ســوريا متجــاهال 
 والعرةي ال ي تلقاه.ملتمرات  نيف، والدعم الدولي 

في ك  االدوال، بات من الواض  اع العهد الحالي يقود سياسة د يمـة فـي الموضـوي الخـار ي،  
وقـد كــاع هنــاة اتفــان مــع موســ و علــى أهميـة العالقــة مــع ســوريا، علــى اع ال تســتفز هــ ه العالقــة 

ا عبـر درصـه علـى أية دولة عرةية، أي بمعنى آ ر السعودية وايرها، وهو ما يقوا بـه عـوع فعليـ
 آذار. 8صوغ توايع دقيه في العالقة مع الدول العرةية، ما أثار دتى ا تقادات له دا   قوى 

وقد دص  عوع على تكليد كبير لنادية سياسته في موضوي النايدين السوريين، وهو أمـر تعـزيه  
 رافي في لبناع.الكنيسة الروسية الحريصة على أع ال تلثر ايمة النايدين على التوايع الديموا

مقرةـوع راـير الح ومـة سـعد الحريريـاع الزيـارة أو ـدت ا تالفـا  دلـدا فـي  في ه ه االثناء، يعتبر 
العالقـــة مـــع الحريـــري. وقـــد يـــكتي الموضـــوي فـــي اطـــار الكبـــاش المســـتمر مـــع عـــوع علـــى صـــعيد 

 الصالديات. 

ة للجنــة التــي شــ لها ففــي الشــ  ، لــم يعــ  راــير الجمهوريــة عنــدما شــ   الوفــد المرافــه أيــة أهميــ
الحريري ووافه عليها مجلر الويراء لمتابعة ملف النايدين مع موسـ و صـادبة المبـادرة علـى هـ  
الصعيد، ولم يسم أددا منها بمن فيهم المـدلر العـاا لألمـن العـاا اللـواء عبـاو إبـراهيم الـ ي شـارة 

بومبيـــو والتـــي تطرقـــ  إلـــى  ا ـــب راـــير الجمهوريـــة فـــي مبادثاتـــه مـــع وييـــر الخار يـــة األميركـــي 
 بالعمه إلى األيمة التي يعا ي منها لبناع  راء و ود مخاوئ من مخط  دولي لتوطينهم.

أمـــا فـــي المضـــموع، فمعنـــى هـــ ا التجاهـــ  أع عـــوع ال يعتـــرئ بهـــ ه اللجنـــة التـــي شـــ لها راـــير  
الح ومــة بمعرفتـــه، وا ـــه لريـــد أع يحصـــر موضـــوي النـــايدين الســـوريين بشخصـــه،  الفـــا لألصـــول 

 والصالديات الدستورية التي أ اط  مث  ه ه األمور براير الح ومة، دسب هلالء.

عمـد عـدا اصـدار اي موقـف فـي هـ ا الشـكع، وةقيـ  ا تقـادات بعـض ومن المالد  اع الحريري ت 
 ما  اء في الزيارة دا   أروقته، لتترامم المواضيع الخالفية مع راير الجمهورية.
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في المحصلة، يم ن االشارة الى ايجابيـة الزيـارة فـي العمـوا، بـرام عـدا تحقيـه  ـرن  ـدي علـى  
ـــايدين، لكـــن الملفـــات المتعلقـــة بهـــلال ـــدور الروســـي المنتظـــر ء مـــرورا بـــصـــعيد الن النف  وال ـــاي وال

والمعـول عليـه فـي انتـي مـن المناقصـات، وةينهمـا الحضـور المسـيحي فـي المشـرن، كا ـ  هامــة، 
علمـــا اع موســـ و تهـــتم بلبنـــاع كو ـــه يشـــ   عنصـــرا هامـــا لجهـــة مفاعيـــ  التموضـــع الروســـي فـــي 

 اإلقليم.

 الزيارة الفنزويلية

تعزيــزا لالصــطفائ الح ــيم لــراير الجمهوريــة والعهــد الحــالي، كــاع الموقــف الــ ي صــدر مــع ييــارة 
، بــرام رفــض راــير ســورياوييــر الخار يــة الفنزويليــة  ــور ي أرياســا الــى لبنــاع، فــي طريقــه إلــى 

 استقباله. سعد الحريري الح ومة 

وكعادة االصطفائ الموا ه لمحور المما عة ال ي يست   ك  دـدث، تو هـ  أسـهم اال تقـاد  حـو  
الزيارة التي لم تخرة في مواقفها عـن ايـر المعلـن، بـرام اعتبـار الـبعض ا هـا تشـ    رقـا لسياسـة 

ا لبنــاع، بـ  مـن شـك ها اع ترسـ  رســالة تحـد واسـتفزاي بال ـة السـلبية الــى النـكي بـالنفر التـي لتبناهـ
، وعدا اعترائ  زء اير بسـي  مـن العـالم فنزويالالمجتمع الدولي، في ظ  التطورات الجارية في 

، علما اع ه ه اال تقادات التي  اءت بعد قليـ  مـن ييـارة بومبيـو  ي والو مادوروبح ومة الراير 
الــــى لبنــــاع، تتجاهــــ  اع االبيــــة دول العــــالم ال تــــزال تعتــــرئ بمــــادورو رايســــا،  اهيــــب عــــن عقــــم 

 محاوالت إسقاطه.
تصف عبر عـدا الخـروة بموقـف رااسـي هنا ايضا، داول راير الجمهورية مسب العصا من المن 

مــن القضــية الفنزويليــة الســا نة أو ايرهــا، إال اع ال ريــب اع اال تقــادات تو هــ  الــى مبــدأ مجــرد 
اســتقبال الضـــيف الفنزويلـــي! ودـــاول الـــبعض وضـــع اال تقــاد فـــي اطـــار دمايـــة ســـمعة لبنـــاع بعـــدا 

قتصـر علـى معظـم دول ال ـر  استقبال من تعا ي د ومته من عزلـة دوليـة، علمـا اع هـ ا االمـر ي

https://www.elnashra.com/news/tag/سوريا
https://www.elnashra.com/news/tag/سعد+الحريري
https://www.elnashra.com/news/tag/فنزويلا
https://www.elnashra.com/news/tag/نيكولاس+مادورو
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وعلى رأسهم الواليـات المتحـدة االميركيـة التـي لـم تعتـرئ بنتـااج اال تخابـات الدا ليـة فـي هـ ا البلـد 
 والتي دص  بمو بها مادورو على  حو ثلثي عدد أصوات النا بين.

ال رةيـة ل ا، كاع من اير المجدي إلقاء تلب االتهامات وتفسير االمر وكك ه تحد واسـتفزاي للـدول  
التـــي ترةطهـــا عالقـــات صـــداقة مـــع لبنـــاع الـــ ي يحتا هـــا، ورةـــ  الموضـــوي بملفـــات ال عالقـــة لهـــا 

 بالزيارة كملتمر سيدر ال ي عقد في العاصمة الفر سية بارير.
من هنا، بات الحدل  عند كـ  اسـتحقان عـن  ـروة لبنـاع عـن سياسـة النـكي بـالنفر ايـر مجـد،  

علــى لبنــاع الــ ي يقتــر  رســميا مــن دســم موقفــه مــن أيمــات   اصــة واع المحطــات الكبيــرة مقبلــة
 المنطقة. 

وةالنسبة الى ملفات الزيارة  فسها، فقد  اءت طبيعيـة مـع دولـة لـرتب  لبنـاع بعالقـات دلبلوماسـية  
معها وقد كـاع مـن وا ـب الضـيف الفنزويلـي اطـالي المسـلولين اللبنـا يين علـى الحالـة المضـطرةة 

. وقـد كـاع ضـروريا التشـاور فـي كيفيـة ة التد   الخار ي فيها وتهدلـده لهـاالتي تعيشها بالده  تيج
العم  على تعزيز العالقات الثنااية، في المجاالت المختلفة، اضافة الى موضـوي الجاليـة اللبنا يـة 

 وا دما ها في المجتمع الفنزويلي ومساهمتها في اقتصاده وثقافته. 
 

 


