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لــى العلــن الخالفــات الجويريــة بــين بعــ  إمــة الجدةــدةع ســرعاد مــا بــدأت ت ــر  مــع تشــايح الحاو 
وات ماونــــات الحاومــــةع و اصــــة بــــين محــــورو المقاومــــة وصلفالهــــا و ــــين أ صــــامها و اصــــة القــــ

يـرو ةريـد تحييـد نفسـل د تيار المسـتق ح وعلـى رأسـل الـرليد سـعد الحر أالل نانيةع بينما بات واضحا 
 عن بع  المواضيع الخالفية.

مسـتق ح العالقـة مـع دمشـاع مـا انفجرت الحاومة على صـعيد موضـوس سـوريا وملـ  وسرعاد ما  
لى موق  صا م من ق ح رليد الجمهورية ميشال عـود كـود ل نـاد س يسـتطيع النـلو بـالنفد إأدى 

م. أع ــاءيم وير ــب النفــام فــي ســوريا عــودتهعــن مليــود ونصــ  مليــود نــا م ســورو ةتحمــح ل نــاد 
د يحصــح الخــالى علــى  لفيــة  يــارة و يــر النــا صين صــال  ال ريــب لدمشــا أوكــاد مــن الط يعــي 

 الدفاس الياس بوصعب عن المنطقة العا لة شمالي سوريا. وكالم و ير

ب ــ   عــادتهم طوعيــاإ علــى  ولــى بــين  ال يــة تصــر  ضــوس النــا صين القضــية الخالفيــة اأح مو شــا   
عـادتهم إس بعـد صسـم مصـير النفـام السـورو إ ة تـرف  النفر عن الحح السياسي فـي سـورياع وأقلي ـ

 مر منوط بر  ة دولية.ة بلد اأمتذرع  

ويجدر بنا تسجيح بع  النقاط الجويريـة ينـا. إد الـدول الخار يـة ال ر يـة س تريـد أد تستضـي   
ك ـر مـن  يـرل علـى يـذا أ بينما تحمـح ل نـاد ع  ـا  نا صين وس تسم  لل ناد بلد يعيديم إلى وطنهمع 

ذا قار نــا يــذا إدة ووضــع اقتصــادو وا تمــاعي صــعب. و الصــعيد فــي رــح تركي ــة ديمو رافيــة معقــ
د يـالسء يعـدود س  ـين سياسـيينع فـلد اللجـوء السياسـي ياـود لمضـطهدةن فـي أالموضوس لناصيـة 

ي معفــم منــاطا ســورياع وفــي الوقــ  أوطــانهم ولــيد للهــار ين مــن ويــالت صــرر أقفلــ  أو اريــا فــ
الذو ةريد النفام السورو عودتهمع ةرف  الـ ع  اسنفتـام عليـل فـي انتفـار الحـح السياسـي  يـر 

 القريب في يذا ال لد.
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د ل نــاد وســوريا ةتعاونــاد فــي مجــاست ك يــرة أمنيــة واقتصــادية وسياســيةع و مــة أوتكمــن المفارقــة  
د دوس ك يـرة وس سـيما منهـا الـدول الك ـرى تتواصـح مـع الدولـة أادل دة لوماسي بـين ال لـدةنع كمـا ت 

ضـر سـعودوع السورية ورليسهاع وقد بدأت دول كان  معادية لسوريا في اسنفتام عليهـا بضـوء أ 
لــى مصــلحتل علــى يــذا الصــعيدع ويــذا س ةتعــاري مــع م ــدأ النــلو بــالنفد إول نــاد عليــل اسلتفــات 

د يص   مـن أ د يذا النلو بالنفد يجبأد تقتضي ذلكع علما ود مصلحة ل ناوال ياد الو اروع ك
علـى نفسـها  د صاومـة الـرليد نجيـب ميقـاتي التـي أقرتـل فـي الماضـي كانـ  منقسـمةإذ إالماضي 

 صداث في سوريا واض  كما يو عليل اليوم.بينما لم يان مسار اأ

بعـد نيلهـا  قـة المجلـد  من ناصيتلع صاول رليد الجمهورية أد ةرسي فـي الجلسـة اأولـى للحاومـة
النيــابيع معادلــة تتعلــا بعــودة النــا صين تقــوم علــى أد مــن يمــانع الــد ول فــي تط يــع العالقــات بــين 
ل ناد وسوريا س ةريد إعادتهم إلى المناطا التي يجروا منهاع لكنل قو ـح بموقـ  متشـدد مـن و راء 

قـــ  القـــوات فـــي الحاومـــة د  مـــة مناصـــرين لمو أيـــدور ك ـــاء ةن ـــىء بالمزيـــدع  اصـــة و القـــواتع ل
كو راء التقدمي اسشتراكيع بينما س ةزال و راء تيار المستق ح ةتنـا مود مـع رلـيد الجمهوريـة فـي 
موقفــل وس ةت نــود موقــ   ماللهــم فــي القــوات الــذةن نطقــوا بلســانهم. وس ةر ــب الحريــرو فــي رفــع 

اتل إد لجهـة أنـل المسـالول منسور التوتر ر م أنل ضمنا س ةاليد ما ةذيب اليل عود صول صـالصي
عــن صمايـــة المصــلحة الوطنيـــة لل لــد ورســـم السياســة العامـــة للحاومــة ويمـــا مــن صـــالصية مجلـــد 
الـــو راء مجتمعــــاع إضـــافة إلــــى أد الحريــــرو يـــو مــــن ةنطـــا باســــم الحاومــــةع كمـــا يقــــول ماليــــدود 

 سة الحاومة.لصالصيات رلا
ن بيــروت ودمشــاع علــى أد الــد ول  ــرىع أو معارضــي تط يــع العالقــة بــيتقــوم و هــة النفــر اأ 

في عملية التط يع س ةهدى إلـى تنفـيم عـودة النـا صين وإنمـا إلـى تعـويم النفـام السـورو فـي ضـوء 
القــرار الــذو اتخــذل بعــ  الــدول العر يــة بضــرورة التريــف فــي إعــادة فــت  ســفاراتها فــي دمشــاع مــن 

د و هــة النفــر يــذل س تــزال أمــا إبقــاء النــا صين فــي ل نــادع عل دود اسعتــراى بــلد يــالسء ةريــدود 
متمساة بلد الرليد السورو بشـار اأسـد س ة ـدو أنـل فـي وارد إعـادتهم فـي وقـ  تشـهد فيـل سـوريا 
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لــى ســورياع فــلد يــالسء يعتقــدود بضــرورة التواصــح مــع إيمو رافيــا. أمــا عــن كيفيــة عــودتهم ت ــدس د
 فح بتمويح عودتهم.المجتمع الدولي لتلمين مناطا آمنة لهم في سوريا على أد ةتك

العنصـرو تجـال النـا صين مـا ةالكـد  عي يالسء صرصهم علـى النـا صينع بينمـا س يخفـود  طـابهمةد   
ماــاد تحــ  ذريعــة اضــطهاد مــن عــاد مــن انــا سياســيا علــى كســب الوقــ  قــدر اإمــر ريد فــي اأأ

ةــزال يعــادو د النفــام فــي ســوريا س أوس ةتــردد يــالسء فــي تكــرار مقولــة النــا صين فــي وقــ  ســابا. 
دراج الحريرو ورليد الحزر التقدمي اسشـتراكي إاستمرارل في  شرال  واسعة من الل نانيين في رح

 وليد  ن الط و عيم القوات سمير  عجع على سلحة اإريار. 

د رليد الجمهوريةع الـذو تلقـى دعمـا  يـر مسـ وو فـي وضـوصل مـن ال طريـر  أمن ناصيتلع ة دو 
اأولويـات فـي يـذل الذو  ارل فـي بع ـدا ماليـداع سيضـع يـذا الملـ  كلولويـة  الماروني بشارة الراعي

نلع كالحريروع ةريد صماية التسوية التي أ رايا الجان ـاد وقامـا بحماةتهـا منـذ العـام أالمرصلةع علما 
ع والتـــي أتـــ  بهمـــا كرليســـين للجمهوريـــة وللحاومـــةع ويـــو مـــا يفســـر صـــم  الحريـــرو عنـــد 2016

ل موضــــوس ولــــى للحاومــــة صــــو الجلســــة بعــــد مدا لتــــل فــــي الجلســــة اأورفعــــل الكــــالم الحــــاد لعــــود 
ـ د أفــا العالقــة الل نانيةــأد مجــرد صــم  الحريــرو يعنــي ألــى القــول إالنــا صينع مــا دفــع الــ ع  

فســل الــذو ةــردد بعــ  الســورية فــي المرصلــة المق لــة ســتحددل المصــلحة الوطنيــة كمــا ةرايــا عــود ن
مــر سيســاعد فــي د اأذا كــاإســد نفســل لــى  يــارة اأإمــرع اقتضــى اأ نــل قــد ةلجــلع اذاأالمقـر ين منــل 

ى دمشــا لهــذل ال ايــة. يــلتي يــذا عــودة النــا صينع أو ر مــا بعــف و يــر الخار يــة   ــراد باســيح الــ
د نــا الدســتور واضــ  أ ــة مــن الحريــرو  ر ــ  بعــديا للقــول مــر مــع التســجيح أد اوســاطا قرياأ

دولـة فـي الو راء مجتمعا ويـو الـذو ةرسـم السياسـة العامـة لل ناطة السلطة اس رالية بمجلدإلجهة 
 كح المجاست.

ـــى الســـاصة المســـيحيةع والمـــرت   دومـــا د النـــزاس اأأضـــ  مـــرة  دةـــدة  نـــاءع ات  فـــي يـــذل اأ  يـــم عل
ذ كاد سفتا الموقـ  إالوطني الحر والقوات الل نانية. بمعركة رلاسة الجمهوريةع سياود بين التيار 

ع وعــن اد 1990و 1989عــود ومــا نقــح عنــل صــول قتالــل ضــد الســوريين عــامي  الــذو ع ــر عنــل
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لـى مقـر السـفارة الفرنسـية للجـوء إليهـا نتيجـة الهجــوم إ نانيـة قصـفتل فيمـا كـاد فـي طريقـل القـوات الل
مــر المرشــ  لالســتمرار طــويال فــي انعــدام ال قــة بــين عــود و عجــعع اأ الســورو عليــلع مــا دل علــى

يـار والقـوات لـم تنفـع معهـا المصـالحة بـين الجـان ينع  اصـة بعـد اتهامـات رح صرر و ـود بـين الت
التيار للقـوات بمحار تـل فـي الحاومـة وصـوس الـى ةمصـالحةة  عجـع مـع  عـيم تيـار المـردة سـليماد 
فرنجيــة. يــلتي كــح ذلــك مــع العلــم اد  مــة وســاطات عملــ  علــى تقليــح الفجــوة بــين الجــان ين بــاءت 

 بالفشح.

مـور الحاوميـة فـي الفتـرة المق لـةع  مـة تفـا ل صيـال مسـتق ح العمـح مـة لمسـار األكن في نفـرة عا 
مقار ــة الملفــات الحيويــةع الحاــوميع  اصــة واد لــدى الحاومــة أ نــدة عمــح مطلو ــة منهــا بللحــام ل

كــدت عليــل الحاومــة فــي بيانهــا الــو ارو الــذو عنونتــل بالســعي الــى العمــح المنــتج وتحدةــد أويــو مــا 
ع فـــي رـــح 2019رقـــم واصـــد للجميـــعع علـــى اد ةـــتم اإعـــداد الســـريع لموا نـــة العـــام الفســـادع العـــدو 

التحضيرات التي يجرو استكمالها لمالقاة تقديمات مالتمر سـيدر فـي فتـرة  منيـة  يـر بعيـدةع علمـا 
ســـرة الدوليـــة مـــن أ ـــح ت ـــين وســـالح تر مـــة تعهـــدات ة رصـــدا  ار يـــا للحاومـــة مـــن ق ـــح اأاد  مـــ

 نفيذ المشاريع الحيوية التي يحتاج اليها ل ناد. الحاومة والشروس في ت

 

 مؤتمر وارسو.. ولبنان
الذو عقد بض   من الوسيات المتحدة ق ح فتـرةع اسنفـارع وكـاد محاولـة  وارسوإستقطب مالتمر  

فــي الوقــ  الــذو تعت ــر فيــل واشــنطن اد  أميركيــةع ليســ   دةــدةع إعــادة تركيــب الشــرو اأوســ 
العرر يم في اك ر فتراتهم ضعفاع بينما تتحول إةراد الى العدو بالنس ة الى ك يرين بعـد اد كانـ  

 إسراليح يي الخطر اسك ر طيلة عقود.
علــــى ســــاة  وســــ الشــــرو األوضــــع قطــــار د ةالســــد المــــالتمر أكــــاد مــــالمالع صســــب واشــــنطنع  

اسصــــطفافات الجدةــــدة والعنــــاوين العريضــــةع ويــــو قصــــد اوس الــــى محاصــــرة إةــــراد ومــــن  ــــم الــــى 
التلسيد لوضع ما يسمى بصـفقة القـرد علـى السـاةع أو يمعنـى آ ـر تصـفية القضـية الفلسـطينية 

   في شاح نهالي.

https://www.elnashra.com/news/tag/وارسو
https://www.elnashra.com/news/tag/الشرق+الاوسط
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د المالتمر بدا عقيما بعد اد تم الترا ع سريعا عـن اقامـة صشـد دولـي واسـع ألكن سرعاد ما ت ين  
و رعاية أميركية ك يرة إنشاء تحال  ضد إةـرادع بينمـا مـررت اسـراليح أك ـر مـن رسـالة صر يـة فـي 

 سوريا في س يح الض   على المالتمر وارهاريا ممتلكة لزمام اسمور.
د الحاومــة بنيــامين نتنيــايو والقــادة اسســراليليين قــد اعلنــوا اك ــر مــن مــرة عــن د رلــيأوكــاد سفتــا  

اقامة عالقات وش ل اصالى مع الدول العر يةع صتى انهم ا ملوا ل ناد ضمنا معهاع ومن  م اعلـن 
نتنيـايو انتصــارل ع ــر مشــاركتل  ن ــا الــى  نــب مــع دول عر يــة فــي وارســو  ليعــين نفســل قالــدا فــي 

موا هة محور آ ر يو إةرانيع ويو ما سيسهح عليل تمرير التسوية الفالمـة مـع محور عر ي في 
 الفلسطينيينع س بح انهاء قضيتهم.

د مــا يســاعد صاومــة العــدو علــى ذلــك يــو اعت ــار قــادة عــرر ونخ ــة مواليــة لهــم أومــن المالســ   
راليح التـي أضـح  اةراد التهدةد الرليسي أنفمة ال لداد العر ية السنيةع مـا قلـا المسـافة مـع اسـ

بم ابة الحليـ  اسسـتراتيجيع فـي رـح تصـاعد مخـاطر التنفيمـات اإسـالمية المتطرفـة دا ـح يـذل 
ليها  يح  دةد من القادة العـرر ور ـوا الحاـم عـن آبـالهم ويريـدود التنصـح مـن إل التي وصح الدو 

الدا ليــة وطلــب القضــية الفلســطينيةع مــا دفــع يــذل اأنفمــة الحاكمــة الــى التركيــز علــى مشــاالتها 
لـــى شـــرعية إيـــم الـــذةن يعلمـــود تمامـــا افتقـــاديم المســـاعدة اسميركيـــة واسســـراليلية فـــي و ـــل اةـــراد و 

 الحام فيطل ود المساعدة الخار ية.
كمــــا بــــات ملحورــــا اعت ــــار القضــــية الفلســــطينية ع  ــــا علــــى العــــرر تحــــ  عنــــواد اسنقاســــامات  

دفع  ير مس وو لذلك من ق ـح الـرليد اسميركـي  الفلسطينية وعدم التزامهم بعملية السالم في رح
 دونالد ترامب الذو بات يجهز إعالد صفقة القرد بعد انتهاء اسنتخابات اسسراليلية.

ذا كـــاد يـــذا المخطـــ  ســـينج  أم سع فـــلد ل نـــاد ســـياود أصـــد المتضـــررين إو  ـــ  النفـــر عمـــا  
مـــر مـــن ضـــرر يـــل يـــذا اأوتـــوطينهم مـــع كـــح مـــا يعن الك ـــار منـــل و اصـــة فـــي موضـــوس اس  ـــين

 سستقرارل من النواصي كافة.
نـل لـم ةـتم صتـى إصـدار بيـاد  تـامي مشـتر  فـي نهايـة إذ إمالتمر وارسو  ـاء بايتـا بنتالجـل  لكن 

لـــى الت ــــاةن إالوقـــ  الــــذو رد فيـــل الـــ ع  الســــ ب  أعمالـــل كمـــا تفتــــري أصـــول المـــالتمراتع فــــي
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المتحــــدة اأميركيــــة والــــدول اأورو يــــة  الحاصــــح صــــول طريقــــة التعــــاطي مــــع إةــــراد بــــين الوسيــــات
العلـن  لـىإة مـن السـر اأساسيةع بينمـا صقـا  رقـا علـى صـعيد إ ـراج العالقـات اسسـراليلية العر يـ

لـــى اقصـــى صـــد فـــي معركتـــل اسنتخابيـــة  فـــي يـــذا اسطـــار يماـــن فهـــم إويـــو مـــا سيســـت مرل نتنيـــايو 
 ةراد واوضاس الشرو اسوس (.التسريب الذو قام بل لمحاد ات و راء  ار ية عرر صيال إ

ل نـادع ومـن لى التهدةد بالحرر على اةـراد والمقاومـة فـي إال ذلكع لم يعد ةنفع ذيار ال ع  صي 
ميركيــة تريــد اســتعادة عالقاتهــا وتفايماتهــا مــع إةــراد لكــن علــى أســد  دةــدة دارة اأد اإأالمــر   

والخطــــوط الحمــــر للمصــــال  والتوصــــح الــــى اتفــــاو سياســــي كامــــح صــــول المنطقــــة ورســــم الحــــدود 
اأميركيــةع و التــالي فــلد الضــ وط اأميركيــة الحاصــلة والتــي ت ــدو قاســيةع محاومــة بســق  معــين 

 ويو عدم استهداى قلب نفام الجمهورية اسسالمية ومحاولة اسقاطها.
ميركية تحقيا ماسب سياسي يعيد لهـا موقعـا رياديـا فـي دارة اأو ر م إ فاو المالتمرع صاول  اإ 

دونالــد سياســة الشــرو اأوســ  بعــد التخــ   الــذو عانتــل السياســة اسميركيــة مــع الــرليد اأميركــي 
الــذو يخــوي مشــاكح دا ليــة فــي فــري سياســتل فــي و ــل أ صــامل الــديموقراطيين. لكــن  ترامــب

لــ  واشــنطن كمــا صاو  1991تمرا مشــابها لمــالتمر مدريــد العــام اسمــر ة ــدو  ليــا فــي كونــل لــيد مــال 
ــــك  ــــي ومــــن استحــــاد أواســــراليح تصــــويرلع ذل ــــدعم عــــالميع أورو  ــــد كــــاد يحفــــى ب د مــــالتمر مدري

نـــل كـــاد مق ـــوس عر يـــا وفلســـطينياع أو كـــاد يعـــيص ارياصـــات الســـقوطع كمـــا الســـوفياتي صينهـــا الـــذ
مـا مـالتمر وارسـو فهـو س يعـدو كونـل  ـاء علـى وكان  أسسل واضحة بناء على القرارات الدولية. أ

عجح ونتيجة ررى سياسـي مالقـ  عنوانـل محار ـة إةـرادع ويـو لـم يضـع أيـة أسـد مسـتق لية بـر م 
 ما قيح صول اتفاو على متابعة ما تمخ  عنل.

د مشهد التط يع في المالتمر قد وفر شرعية أك ر بالنس ة الى المط عـين أمر لكن ما يقلا في اأ 
والتـــي بنـــ  أسســـها  يـــارة نتانيـــايو نفســـل الـــى ســـلطنة عمـــاد فـــي تشـــرين اسول مـــن العـــام العـــررع 
 الماضي.

عر يـة يحتا هـاع وإمـا ادارة رهـرل مام  يارين: أو مخالفة ر ية دول أ ل نادذلكع ة دو  وفي  ضم   
اضــ  مــن العهــد الحــالي ول مــدعوما بموقــ  و لــى الخيــار اأإاللجــوء  اةــراد. وقــد ا تــار ل نــاد لــىإ

https://www.elnashra.com/news/tag/دونالد+ترامب
https://www.elnashra.com/news/tag/دونالد+ترامب
https://www.elnashra.com/news/tag/لبنان
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عــن الوصــدة العر يــةع  لــى قــوة مقاومتــلع وقــد تــرى دول عر يــة فــي موقــ  ل نــاد انشــقاقاإمــدةنا بــذلك 
د بيروت ستص    ارج القرار العر يع وسيتم التعامح معها على يذا النحو مـع كـح أعلى اعت ار 

ي واقتصــادو و عزعــة للوضــع علــى المســتويين السياســي واسمنــيع مــا يعنيــل ذلــك مــن تضــييا مــال
 كما سياود محطة انتقام دالمـة علـى ا نـدة دول ا ن يـة ك يـرة. لكـن ل نـاد قـد مـر بمراصـح مشـابهة

المرصلـة  دأع علمـا 1983أيـار فـي العـام  17او بـر  اسـقاط اتفـلذلك في تاريخلع وكاد الم ـال اأ
المقاومة الل نانيـة  علـى ا ـتالى تالوينهـا( كانـ  تقـ  لوصـديا د ألى إصينذا  كاد تشير بوضوم 

ينيات مـن القـرد الماضـي فـي أوج في موا هة اسراليح والحلـ  ال ر ـيع ويـو أمـر تكـرر فـي التسـع
صادية الدوليـة بعـد سـقوط استحـاد السـوفياتي وعـدم اسـتعادة روسـيا الناشـ ة صينهـا انفاسـهاع ومـن اأ

 .2006 م في العام 
من يناع سياود على الدول العر ية تفهم موق  ل ناد كونل س ةـزال فـي صالـة عـداء مـع اسـراليح.  

لذاع ة دو اد المخط  صيالل في وارسو سيفشحع لكن ةال ذ على الحاومة الل نانية عدم لحـ   طـة 
 ديــة صيــال طريقــة موا هــة التــوطينع ويــو أمــر يشــتكي منــل الفلســطينيود ايضــا الــذةن ةوا هــود 

يات مصـــيرية علـــى وقـــع سلســـلة مـــن التطـــورات السياســـية التـــي تشـــهديا قضـــيتهم وفـــي رـــح تحـــد
انقاســاماتهم  يــر القابلــة للمعالجــة. وقــد اتخــذت الفصــالح كافــة موقفــا مشــرفا بــرف  صــفقة القــردع 
وقـــد  ـــاء ذلـــك صتـــى مـــن ق ـــح الســـلطة الفلســـطينية التـــي اتخـــذت قـــرارا بمقاطعـــة اسدارة اسميركيـــةع 

 ا ة وليس  وسيطا عادسع بح شرياا مع اسراليح.واعت رتها منح
وتفعيـح العمـح المشـتر    نـاءعل نـاد محاولـة لـم شـملهم فـي يـذل اأوسياود على الفلسطينيين فـي  

منيــة والسياســيةع علــى اســاس والعهــد الحــالي علــى المســتويات اأ والتعــاود مــع الســلطات الل نانيــة
تــداعيات للخالفـات الدا ليــةع والعمــح علـى صفــ  أمــن تحييـد الســاصة الفلسـطينية فــي ل نــاد مـن أيــة 

المخيمــات والشــتات الفلســطيني فــي ل نــاد الــذو يعــاني مــن تقلــيا  ــدمات اسونــروا التــي تحــاول 
 واشنطن انهاءيا كشايد صي على قضية الال  ين والعودة.

 تمــاعي يســود الشــ ار الفلســطيني تع ــر عنــل وســالح التواصــح اس د  مــة تملمــا  أ ا  تي ذلــك علمــليــ 
 التــي لــيد بوســع الفصـــالح الســيطرة عليهــا( الـــذةن يطــال ود القيــادة السياســـية الموصــدة فــي ل نـــاد 
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بتحمح مسالولياتها كاملة وعدم اسكتفاء بعقد اس تماعات والتقـاط الصـور وإصـدار ال يانـات وإلقـاء 
يمـات والوقـوى فعالع و يارة المخألى إقيادو فلسطينيع وتر مة المواق   الخطبع على صد تع ير

علــــى معانــــاة شــــع هاع ومحاولــــة تجــــاو  انقاســــامات الــــدا ح فــــي الوقــــ  الــــذو تمــــر فيــــل القضــــية 
 الفلسطينية في أ طر مراصلها.

 

 ضغط أميركي داخلي

د المالتمر يشاح فاتحة ل داية صملة أميركية لتشدةد أمنذ ما ق ح انعقاد مالتمر وارسو  بدا 
العقو ات على صزر هللاع وين ئ بالتالي بمرصلة من التشدد اأميركي في مراق ة الحاومة الل نانيةع 
والنفام المصرفي الل ناني والتي بدأت فعال منذ مدة بتحر  سف  للسفارة اأميركية في بيروت 

 ريا  يارة وكيح الخار ية اأميركية للشالود السياسية دايفيد و يارات موفدةن أميركيين كاد آ
 ييحع ومساعد و ير الخزانة لشالود ماافحة تمويح اإريار مارشال بيلين سلي. 

وكاد سفتا من الزيارات اسميركية تشدةد المسالولين اسميركيين على عدم اعطاء الحزر نفوذا  
م استعمال الحزر لو ارة الصحة لتمويح انشطتل اك ر في السياسة الدا لية وتركيزيم على عد

الصحية و يرياع ما دفع اسمين العام للحزر السيد صسن نصر هللا الى وضع صد لهذا اسمر 
د العاد يو صحي ع كود تشدةدل على أارة لن تساعد صزر هللا بح لر ما ع ر التلكيد أد الو  

 نعا بالنس ة الى كاريي الحزر.عدم شرعية است الل الحزر للو ارة لن تشاح م ررا مق

نـــل مـــن  ـــارج ســـياو اأ ـــواء اسيجابيـــة التـــي تحـــاول أيـــام الماضـــية لكـــن كـــاد مالصفـــا  ـــالل اأ 
مختلـــ  القـــوى السياســـيةع وعلـــى رأســـها صـــزر هللاع تعميمهـــاع  ـــاء التصـــري  التصـــعيدو للســـفيرة 

الحريـــرو فـــي الســـراو  اأميركيـــة فـــي بيـــروت إليزابيـــف ريتشـــاردع بعـــد لقالهـــا رلـــيد الحاومـــة ســـعد
الحاــوميع بالنســ ة إلــى قلــا بالديــا مــن الــدور المتزاةــد لحــزر هللا فــي الحاومــةع مــا دفــع بــالك يرين 
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لـى مرصلـة  دةـدةع عنوانهـا رفـع مسـتوى الضـ وط أو الرقابـة إلى السالال عمـا إذا كـاد ذلـك ةالشـر إ
 من  انب الوسيات المتحدة على ل ناد؟

د يــذل التصــريحات تحمــح فــي طياتهــا إنطــالو مرصلــة أالصــعيد ة و هــة نفــر تقــول علــى يــذا  مــ 
 دةـــدة مـــن التعامـــح مـــع الســـاصة الل نانيـــةع فـــي رـــح تنـــا م مـــع ذلـــك مـــن ق ـــح بعـــ  الشخصـــيات 
والقـــوى المحليـــة. لكـــن و هـــة النفـــر يـــذل تصـــطدم بواقـــع أنـــل علـــى الصـــعيد الـــدا لي س ةو ـــد مـــا 

ليميـةع ويـو أمـر كـاد فـي السـابا واسـتمر مــع يسـتدعي ت ـدس علـى مسـتوى المواقـ  الدوليـة أو اإق
تشــايح الحاومــة. اذ اد اأفرقــاء كافــة ةــدركود أنــل س ةو ــد مــن بيــنهم مــن يــو قــادر علــى الــتحام 
وصـــدل فــــي مفاصـــح اللع ــــة السياســـيةع و التــــالي فــــاد معفـــم الملفــــات أو القـــرارات ستخضــــع لم ــــدأ 

 التسويات التي يشاركود فيها.
ذلكع في رح الوضع المتوتر فـي  ميركي لحزر هللا في يذل اآلونةع فلدذا كاد  مة استهداى أإو  

 قليمع وفي رح كود ذلك اإ
يستهدى ماونا أساسيا في ال الدع فلنل يعني إستهدافا لكـح ال لـدع و ـالط ع فلنـل سـيفجر ال لـد الـذو 

 يشاح صزر هللاع شاء من شاءع صمام اأماد لل.
علــى الســاصة الل نانيــةع نفــرا إلــى أد يــذا يعنــي فــري مــن ينــاع س مصــلحة  ر يــة فــي التصــعيد 

المزيــد مــن الضــ وط اإقتصــاديةع علــى أســاس أد الضــ وط العســارية واأمنيــة  يــر واردةع ويــي 
تال ر بالدر ة اأولى على صلفـاء تلـك الـدولع فـي صـين أد صـزر هللا يـو  ـارج الـدالرة اإقتصـادية 

 والمالية.
لــى أد الجميــع إاست السياســية بــح للتهدلــةع نفــرا ليســ  للســجد المرصلــة الحاليــة أومــن الواضــ   

ةريد التركيز على الملفـات اإقتصـادية واإ تماعيـة التـي تهـم الل نـانيينع فـي الوقـ  الـذو س تعـدو 
د علــى أمــر د يعنــي يــذا اأأارا لمواقــ  ك يــرة ســابقةع مــن دود يــذل المواقــ  اسميركيــة كونهــا تكــر 

ل ناد اسستخفاى بها ويي تشاح دليال  دةدا على اسنتهاكات السافرة للسيادة الل نانيـةع التـي تقـوم 
بهــا الســفارة اأميركيــة باســتمرارع وســعيها المســتمر للتحــري  ضــد المقاومــة وإ ــارة الفتنــة الدا ليــة 
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اشـنطن مـن بـدةح لحمايـة في موا هتهاع ويو أمـر ةدركـل الل نـانيود تمامـاع بينمـا لـيد أمـام صلفـاء و 
 استقرار ال الد واسنطالو في عمح صاومي م مر. 

تنوعــة فــي شــاال مأيركيــة الحاليــة التــي قــد تتكــرر فــي مــر مــن شــلنل موا هــة الهجمــة اسميــذا اأ 
يــام قليلـة مـن تشــايح الحاومـةع مــا أ يــر  ـاء بعـد د التحـذةر اسميركـي اأأالمرصلـة المق لـةع علمــا 

 14فــي فــري أ نــدة معينــة علــى الحاومــةع وشــد عصــب مــا ت قــى مــن قــوى  يعنــي ر  ــة اميركيــة
تهــا قــد باتــ  سياســيا آذار برم   14د صركــة أهم التشــت ع س بــح يماننــا اعت ــار صــابأد أرع بعــد اآذ

 د بقي  في و داد الك ير من شرالحها الشع ية.إمن الماضيع و 
س إر واشنطنع انطالقا مـن سـورياع و لى ش ل يزيمة لمحإكان  التطورات في المنطقة تشير  ذاإو   
يحـــاء بلنـــل لـــم يخـــرج مـــن المنطقـــة ســـوى بعـــد يزيمتـــل د اسميركـــي دونالـــد ترامـــب ةريـــد اإد الـــرليأ

 لتنفيم داعصع وانل س ةزال يحتف  بلوراقل في المنطقةع ول ناد من ضمنها.
عــالد عــن ار فــي اإر يــم اليــوم سســتراتيجة الوسيــات المتحــدة يــو اسســتممــن ينــاع ة ــدو المعنــى اأ 

موا هة وتعقب صزر هللاع مع تشدةد الض   عليل بعقو ات قاسية تطوقل وتحاول ع  ا  نقل ماليـا 
بمــا يمنــع عليــل أيــة محاولــة للتمــدد واإمســا  بل نــادع لكــن اسمــر س يعــدو كونــل اعالميــا أك ــر منــل 

 واقعيا على اسري.
 يـةع لمنـع التقـارر الل نـاني مـع سـورياع يـذل المـرة دارة اسميركية ستجهدع فـي ناصيـة مواد اإأكما  

يــارة د  مــة انزعا ــا أميركيــا ســجح مــال را مــن   أوضــوس النــا صين. وي ــدو مــن الواضــ  مــن بوابــة م
ي ل نـاد دارة اسميركيـة تـدر  ع ـر سـفارتها فـد اإألى سورياع علما إو ير النا صين صال  ال ريب 
تمــ  بالتنســيا مــع الجهــات الل نانيــة الرســمية و  ــ   د تلــك الزيــارةأوع ــر  يريــا مــن المصــادرع 

 نفر من ق ح بعضهاع مهما صدر نفي لذلك.
نها محاولة لفرملـة أو  ـروج عمـا تعت ـرل واشـنطن تخطيـا لم ـدأ النـلو عـن الـنفد تجـال أكما ة دو  

اس مــة فــي ســوريا. وقــد ســجح انزعــاج أميركــي مــن المواقــ  الصــادرة عــن و يــر الــدفاس اليــاس بــو 
ع الحليـــ  للتيـــار الـــوطني الحـــرع فـــي مدةنـــة ميـــونية اسميركيـــة صـــول المنطقـــة اآلمنـــة علـــى صـــعب



 
 28/2/2019  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  61رقم )                  

       
 

13 
 

الحــدود الســورية التركيــةع والتــي اعت ــرت متنا مــة مــع موقــ  النفــام فــي دمشــاع وقــد ان ــرى صلفــاء 
 واشنطن في ل ناد الى انتقاديا.

فــي المقابــحع نجحــ  واشـــنطن فــي منــع ل نـــاد مــن اسســتفادة مــن القـــدرات اسةرانيــة فــي مجـــاست  
كالكهر اء والجيصع علما اد ذلـك لـم يشـاح مفا ـلة كـود اسمـر  يـر ناضـج اليـومع بـر م اد ل نـاد 

 سياود متضررا من ذلك.
حــور المقاومــةع ك ــر لصــال  مأمــور فــي ال لــد ارع ت ــدو واشــنطن قلقــة مــن ذيــار اأســ لتلــك اأ 

وتريـــد تو يـــل رســـالة بلنهـــا س تـــزال متوا ـــدة ولهـــا مصـــالحهاع مو هـــة رســـاللها م اشـــرةع كمـــا ع ـــر 
 صلفاءيا في ل ناد.

د ل نـاد س يسـتطيع أمـور بحامـةع ويـو العـالم دةر رلـيد الجمهوريـة ميشـال عـود اأمن  هتـلع ةـ 
قضـايال المصـيريةع و اصـة فـي د يق  ضـد الوسيـات المتحـدة فـي المطلـاع لكنـل لـيد معهـا فـي أ

قضــية المقاومــة وقضــية النــا صين التــي كــاد لــرليد الجمهوريــة صولهــا موقفــا بــال  اسيميــة برفضــل 
 فرضية انتفار الحح السياسي في سوريا.

وقــد تشــهد الســاصة الل نانيــة مزيــدا مــن المواقــ  اسميركيــة الضــا طةع ك يريــا مــن الســاصات فــي  
د الــرليد اسميركــي دونالــد ترامــب ةــدةر سياســة أاسســراليليةع إرهــار اسنتخابــات المنطقــةع ق يــح 

 نـــدو فـــي ســـوريا( مـــوفرا لـــرليد الحاومـــة  200المنطقـــة  ويـــو مـــا دفعـــل الـــى قـــرار اسبقـــاء علـــى 
م ــح للقيــام بحملتــل اسنتخابيــة فــي رــح الحلــ  الو يــا الــذو ليلية بنيــامين نتنيــايو الفــرى اأاسســرا

لمالامرتهمــا الك ــرى بلســقاط القضــية الفلســطينية ع ــر مــا يســمى بصــفقة  يعقــدل الجان ــادع تحضــيرا
القـردع كمــا ع ــر ضـرر تلــك القضــية مــع محاولتهمـا تحجــيم إةــراد وإضـعافهاع ولــيد ضــر ها كــود 
ذلــك ســيرتب نتــالج ســل ية علــى الكيــاد اسســراليليع علمــا اد يــذا الموضــوس قــد ياــود  الفيــا بــين 

ضـعاى إرادع وأ ـرى أميركيـة مالدايـا لجـم و متهـورة فـي ضـرر اةـ الجان ينع في رح ر  ة اسراليلية
 لى تقديم تنا ست ك يرة.إها إةراد ودفع

 


