التقدير النصف شهري (ملف لبنان)
رقم ()61

2019/2/28

1

التقدير النصف شهري (ملف لبنان)
رقم ()61

2019/2/28

باحث للدراسات
للدراسات
باحث
اتيجية
الفلسطينية واالستر

الفلسطينية واالستراتيجية

للتطورات السياسية واألمنية في لبنان
تقدير نصف شهري
ّ

أهداف المركز الرئيسية:
 1ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة.
 2ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين.
 3ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية.
 4ـ إصدار دراسات وأبحاث وتقارير ذات بعد استراتيجي وتحليلي.

2

التقدير النصف شهري (ملف لبنان)
رقم ()61

2019/2/28

مــع تشــايح الحاومــة الجدةــدةع ســرعاد مــا بــدأت ت ــر إلــى العلــن الخالفــات الجويريــة بــين بع ـ

ماون ــات الحاومـ ــةع و اصـ ــة ب ــين محـ ــورو المقاومـ ــة وصلفالهـ ــا و ــين أ صـ ــامها و اصـ ــة الق ـ ـوات

الل نانيةع بينما بات واضحا أد تيار المسـتق ح وعلـى أرسـل الـرليد سـعد الحريـرو ةريـد تحييـد نفسـل

عن بع

المواضيع الخالفية.

وسرعاد ما انفجرت الحاومة على صـعيد موضـوس سـوريا وملـ
أدى إلى موق

مسـتق ح العالقـة مـع دمشـاع مـا

صا م من ق ح رليد الجمهورية ميشال عـود كـود ل نـاد س يسـتطيع النـلو بـالنفد

عــن مليــود ونصـ

مليــود نــا م ســورو ةتحمــح ل نــاد أع ــاءيم وير ــب النفــام فــي ســوريا عــودتهم.

وكــاد مــن الط يعــي أد يحصــح الخــالى علــى لفيــة يــارة و يــر النــا صين صــال ال ريــب لدمشــا
وكالم و ير الدفاس الياس بوصعب عن المنطقة العا لة شمالي سوريا.
شــاح موضــوس النــا صين القضــية الخالفيــة اأولــى بــين ال يــة تصــر علــى إعــادتهم طوعيــا ب ـ

إعـادتهم إس بعـد صسـم مصـير النفـام السـورو

النفر عن الحح السياسي فـي سـورياع وأقليـة تـرف

متذرعة بلد اأمر منوط بر ة دولية.
ويجدر بنا تسجيح بع

النقاط الجويريـة ينـا .إد الـدول الخار يـة ال ر يـة س تريـد أد تستضـي

نا صين وس تسم لل ناد بلد يعيديم إلى وطنهمع بينما تحمـح ل نـاد ع ـا أك ـر مـن يـرل علـى يـذا
الصــعيد فــي رــح تركي ــة ديمو رافيــة معق ـدة ووضــع اقتصــادو وا تمــاعي صــعب .وإذا قار نــا يــذا

الموضوس لناصيـة أد يـالسء يعـدود س ـين سياسـيينع فـلد اللجـوء السياسـي ياـود لمضـطهدةن فـي

أوطــانهم ولــيد للهــار ين مــن ويــالت صــرر أقفل ـ
الذو ةريد النفام السورو عودتهمع ةرف

القريب في يذا ال لد.

أو اريــا ف ـي معفــم منــاطا ســورياع وفــي الوق ـ
اسنفتـام عليـل فـي انتفـار الحـح السياسـي يـر

الـ ع
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وتكمــن المفارقــة أد ل نــاد وســوريا ةتعاونــاد فــي مجــاست ك ي ـرة أمنيــة واقتصــادية وسياســيةع و مــة

ت ادل دة لوماسي بـين ال لـدةنع كمـا أد دوس ك يـرة وس سـيما منهـا الـدول الك ـرى تتواصـح مـع الدولـة
السورية ورليسهاع وقد بدأت دول كان

معادية لسوريا في اسنفتام عليهـا بضـوء أ ضـر سـعودوع

ول نــاد عليــل اسلتفــات إلــى مصــلحتل علــى يــذا الصــعيدع ويــذا س ةتعــاري مــع م ــدأ النــلو بــالنفد
وال ياد الو اروع كود مصلحة ل ناد تقتضي ذلكع علما أد يذا النلو بالنفد يجب أد يص
الماضي إذ إد صاومـة الـرليد نجيـب ميقـاتي التـي أقرتـل فـي الماضـي كانـ

مـن

منقسـمة علـى نفسـها

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

من ناصيتلع صاول رليد الجمهورية أد ةرسي فـي الجلسـة اأولـى للحاومـة بعـد نيلهـا قـة المجلـد
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
القـ ـواتع لي ــدور ك ــاء ةن ــىء بالمزي ــدع اص ــة وأد م ــة مناصـ ـرين لموقـ ـ

متشـدد مـن و راء

القـ ـوات ف ــي الحاوم ــة

كو راء التقدمي اسشتراكيع بينما س ةزال و راء تيار المستق ح ةتنـا مود مـع رلـيد الجمهوريـة فـي
موقفــل وس ةت نــود موق ـ

ماللهــم فــي الق ـوات الــذةن نطق ـوا بلســانهم .وس ةر ــب الحريــرو فــي رفــع

منسور التوتر ر م أنل ضمنا س ةاليد ما ةذيب اليل عود صول صـالصياتل إد لجهـة أنـل المسـالول
عــن صمايــة المصــلحة الوطنيــة لل لــد ورســم السياســة العامــة للحاومــة ويمــا مــن صــالصية مجلــد

ال ــو راء مجتمع ــاع إض ــافة إل ــى أد الحري ــرو ي ــو م ــن ةنط ــا باس ــم الحاوم ــةع كم ــا يق ــول مالي ــدود
لصالصيات رلاسة الحاومة.
تقــوم و هــة النفــر اأ ــرىع أو معارضــي تط يــع العالقــة بــين بيــروت ودمشــاع علــى أد الــد ول

في عملية التط يع س ةهدى إلـى تنفـيم عـودة النـا صين وإنمـا إلـى تعـويم النفـام السـورو فـي ضـوء
القـرار الــذو اتخــذل بعـ

الــدول العر يــة بضــرورة التريــف فــي إعــادة فــت ســفاراتها فــي دمشــاع مــن

دود اسعت ـراى بــلد يــالسء ةريــدود إبقــاء النــا صين فــي ل نــادع علمــا أد و هــة النفــر يــذل س ت ـزال
متمساة بلد الرليد السورو بشـار اأسـد س ة ـدو أنـل فـي وارد إعـادتهم فـي وقـ
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ت ــدس ديمو رافيــا .أمــا عــن كيفيــة عــودتهم إلــى ســورياع فــلد يــالسء يعتقــدود بضــرورة التواصــح مــع
المجتمع الدولي لتلمين مناطا آمنة لهم في سوريا على أد ةتكفح بتمويح عودتهم.

ةدعي يالسء صرصهم علـى النـا صينع بينمـا س يخفـود طـابهم العنصـرو تجـال النـا صين مـا ةالكـد

أد فــي اأمــر ريانــا سياســيا علــى كســب الوقـ
النــا صين فــي وق ـ

قــدر اإماــاد تحـ

ذريعــة اضــطهاد مــن عــاد مــن

ســابا .وس ةتــردد يــالسء فــي تكـرار مقولــة أد النفــام فــي ســوريا س ة ـزال يعــادو

شرال واسعة من الل نانيين في رح استم اررل في إدراج الحريرو ورليد الحزر التقدمي اسشـتراكي

وليد ن الط و عيم القوات سمير عجع على سلحة اإريار.
من ناصيتلع ة دو أد رليد الجمهوريةع الـذو تلقـى دعمـا يـر مسـ وو فـي وضـوصل مـن ال طريـر
الماروني بشارة الراعي الذو ارل فـي بع ـدا ماليـداع سيضـع يـذا الملـ

كلولويـة اأولويـات فـي يـذل

المرصلةع علما أنلع كالحريروع ةريد صماية التسوية التي أ رايا الجان ـاد وقامـا بحماةتهـا منـذ العـام
2016ع والتــي أت ـ

بهمــا كرليســين للجمهوريــة وللحاومــةع ويــو مــا يفســر صــم

الحريــرو عنــد

الك ــالم الح ــاد لع ــود ورفع ــل الجلس ــة بع ــد مدا لت ــل ف ــي الجلس ــة اأول ــى للحاوم ــة ص ــول موض ــوس

النــا صينع مــا دفــع ال ـ ع

إلــى القــول أد مجــرد صــم

الحريــرو يعنــي أد أفــا العالقــة الل نانيةـ ـ

الســورية فــي المرصلــة المق لــة ســتحددل المصــلحة الوطنيــة كمــا ة اريــا عــود نفســل الــذو ةــردد بع ـ

المقـر ين منــل أنــل قــد ةلجــلع اذا اقتضــى اأمــرع إلــى يــارة اأســد نفســل إذا كــاد اأمــر سيســاعد فــي
ـراد باســيح ال ـى دمشــا لهــذل ال ايــة .يــلتي يــذا

عــودة النــا صينع أو ر مــا بعــف و يــر الخار يــة

اأمــر مــع التســجيح أد اوســاطا قري ــة مــن الحريــرو ر ـ

بعــديا للقــول أد نــا الدســتور واضـ

لجهة إناطة السلطة اس رالية بمجلد الو راء مجتمعا ويـو الـذو ةرسـم السياسـة العامـة للدولـة فـي

كح المجاست.

ف ــي ي ــذل اأ ن ــاءع اتضـ ـ مـ ـرة دة ــدة أد النـ ـزاس اأي ــم عل ــى الس ــاصة المس ــيحيةع والمـ ـرت

دوم ــا

بمعركة رلاسة الجمهوريةع سياود بين التيار الوطني الحر والقوات الل نانية .إذ كاد سفتا الموقـ

الــذو ع ــر عنــل عــود ومــا نقــح عنــل صــول قتالــل ضــد الســوريين عــامي  1989و1990ع وعــن اد
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القـوات الل نانيـة قصـفتل فيمـا كـاد فـي طريقـل إلـى مقـر السـفارة الفرنسـية للجـوء إليهـا نتيجـة الهجــوم
الســورو عليــلع مــا دل علــى انعــدام ال قــة بــين عــود و عجــعع اأمــر المرشـ لالســتمرار طــويال فــي

رح صرر و ـود بـين التيـار والقـوات لـم تنفـع معهـا المصـالحة بـين الجـان ينع اصـة بعـد اتهامـات
التيار للقـوات بمحار تـل فـي الحاومـة وصـوس الـى ةمصـالحةة عجـع مـع عـيم تيـار المـردة سـليماد
فرنجيــة .يــلتي كــح ذلــك مــع العلــم اد مــة وســاطات عملـ

بالفشح.

علــى تقليــح الفجــوة بــين الجــان ين بــاءت

لكن في نفـرة عامـة لمسـار اأمـور الحاوميـة فـي الفتـرة المق لـةع مـة تفـا ل صيـال مسـتق ح العمـح
الحاــوميع اصــة واد لــدى الحاومــة أ نــدة عمــح مطلو ــة منهــا بللحــام لمقار ــة الملفــات الحيويــةع

ويــو مــا أكــدت عليــل الحاومــة فــي بيانهــا الــو ارو الــذو عنونتــل بالســعي الــى العمــح المنــتج وتحدةــد
الفســادع العــدو رقــم واصــد للجميــعع علــى اد ةــتم اإعــداد الس ـريع لموا نــة العــام 2019ع فــي رــح

التحضيرات التي يجرو استكمالها لمالقاة تقديمات مالتمر سـيدر فـي فتـرة منيـة يـر بعيـدةع علمـا

اد م ـة رصــدا ار يــا للحاومــة مــن ق ــح اأس ـرة الدوليــة مــن أ ــح ت ــين وســالح تر مــة تعهــدات
الحاومة والشروس في تنفيذ المشاريع الحيوية التي يحتاج اليها ل ناد.

مؤتمر وارسو ..ولبنان

إستقطب مالتمر وارسو الذو عقد بض

أميركيــةع ليس ـ

من الوسيات المتحدة ق ح فتـرةع اسنفـارع وكـاد محاولـة

دةــدةع إعــادة تركيــب الشــرو اأوس ـ فــي الوق ـ

الــذو تعت ــر فيــل واشــنطن اد

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.

ك ــاد م ــالمالع صس ــب واش ــنطنع أد ةالس ــد الم ــالتمر لوض ــع قط ــار الش ــرو اأوسـ ـ عل ــى س ــاة

اسص ــطفافات الجدة ــدة والعن ــاوين العريض ــةع وي ــو قص ــد اوس ال ــى محاصـ ـرة إةـ ـراد وم ــن ــم ال ــى

التلسيد لوضع ما يسمى بصـفقة القـرد علـى السـاةع أو يمعنـى آ ـر تصـفية القضـية الفلسـطينية

في شاح نهالي.
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لكن سرعاد ما ت ين أد المالتمر بدا عقيما بعد اد تم الت ار ع سريعا عـن اقامـة صشـد دولـي واسـع
و رعاية أميركية ك يرة إنشاء تحال
سوريا في س يح الض

ضد إةـرادع بينمـا مـررت اسـراليح أك ـر مـن رسـالة صر يـة فـي

على المالتمر وارهاريا ممتلكة لزمام اسمور.

وكــاد سفتــا أد رلــيد الحاومــة بنيــامين نتنيــايو والقــادة اسسـراليليين قــد اعلنـوا اك ــر مــن مـرة عــن
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
محور عر ي في موا هة محور آ ر يو إةرانيع ويو ما سيسهح عليل تمرير التسوية الفالمـة مـع
الفلسطينيينع س بح انهاء قضيتهم.
ومــن المالس ـ

أد مــا يســاعد صاومــة العــدو علــى ذلــك يــو اعت ــار قــادة عــرر ونخ ــة مواليــة لهــم

اةراد التهدةد الرليسي أنفمة ال لداد العر ية السنيةع مـا قلـا المسـافة مـع اسـراليح التـي أضـح
بم ابة الحليـ

اسسـتراتيجيع فـي رـح تصـاعد مخـاطر التنفيمـات اإسـالمية المتطرفـة دا ـح يـذل

الدول التي وصح إليها يح دةد من القادة العـرر ور ـوا الحاـم عـن آبـالهم ويريـدود التنصـح مـن
القضــية الفلســطينيةع مــا دفــع يــذل اأنفمــة الحاكمــة الــى التركيــز علــى مشــاالتها الدا ليــة وطلــب

المســاعدة اسميركيــة واسس ـراليلية فــي و ــل اة ـراد ويــم الــذةن يعلمــود تمامــا افتقــاديم إلــى شــرعية

الحام فيطل ود المساعدة الخار ية.

كمـ ــا بـ ــات ملحورـ ــا اعت ـ ــار القضـ ــية الفلسـ ــطينية ع ـ ــا علـ ــى العـ ــرر تح ـ ـ

عن ـ ـواد اسنقاسـ ــامات

الفلسطينية وعدم التزامهم بعملية السالم في رح دفع ير مس وو لذلك من ق ـح الـرليد اسميركـي

دونالد ترامب الذو بات يجهز إعالد صفقة القرد بعد انتهاء اسنتخابات اسسراليلية.
و ـ

النفــر عمــا إذا ك ــاد يــذا المخط ـ ســينج أم سع ف ــلد ل نــاد ســياود أصــد المتض ــررين

الك ــار من ــل و اص ــة ف ــي موض ــوس اس ــين وت ــوطينهم مــع ك ــح م ــا يعني ــل ي ــذا اأم ــر م ــن ض ــرر
سستق اررل من النواصي كافة.
لكن مالتمر وارسو ـاء بايتـا بنتالجـل إذ إنـل لـم ةـتم صتـى إصـدار بيـاد تـامي مشـتر فـي نهايـة
أعمال ــل كم ــا تفت ــري أص ــول الم ــالتمراتع ف ــي الوقـ ـ
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الحاص ــح ص ــول طريق ــة التع ــاطي م ــع إةـ ـراد ب ــين الوسي ــات المتح ــدة اأميركي ــة وال ــدول اأورو يـ ــة
اأساسيةع بينمـا صقـا رقـا علـى صـعيد إ ـراج العالقـات اسسـراليلية العر يـة مـن السـر إلـى العلـن
ويــو مــا سيســت مرل نتنيــايو إلــى اقصــى صــد فــي معركتــل اسنتخابيــة فــي يــذا اسطــار يماــن فهــم
التسريب الذو قام بل لمحاد ات و راء ار ية عرر صيال إةراد واوضاس الشرو اسوس ).
صيال ذلكع لم يعد ةنفع ذيار ال ع
المــر

إلى التهدةد بالحرر على اةـراد والمقاومـة فـي ل نـادع ومـن

أد اإدارة اأميركيــة تريــد اســتعادة عالقاتهــا وتفايماتهــا مــع إةـراد لكــن علــى أســد دةــدة

والتوصـ ــح الـ ــى اتفـ ــاو سياسـ ــي كامـ ــح صـ ــول المنطقـ ــة ورسـ ــم الحـ ــدود والخطـ ــوط الحمـ ــر للمصـ ــال
اأميركيــةع و التــالي فــلد الض ـ وط اأميركيــة الحاصــلة والتــي ت ــدو قاســيةع محاومــة بســق

معــين

ويو عدم استهداى قلب نفام الجمهورية اسسالمية ومحاولة اسقاطها.
و ر م إ فاو المالتمرع صاول

اإدارة اأميركية تحقيا ماسب سياسي يعيد لهـا موقعـا رياديـا فـي

سياســة الشــرو اأوس ـ بعــد التخ ـ

الــذو عانتــل السياســة اسميركيــة مــع ال ـرليد اأميركــي دونالــد

ت ارمــب الــذو يخــوي مشــاكح دا ليــة فــي فــري سياســتل فــي و ــل أ صــامل الــديموقراطيين .لكــن
اسمــر ة ــدو ليــا فــي كونــل لــيد مــالتم ار مشــابها لمــالتمر مدريــد العــام  1991كمــا صاولـ

واشــنطن

واس ـ ـراليح تصـ ــويرلع ذلـ ــك أد مـ ــالتمر مدريـ ــد كـ ــاد يحفـ ــى بـ ــدعم عـ ــالميع أورو ـ ــي ومـ ــن استحـ ــاد
الســوفياتي صينه ــا ال ــذو كــاد يع ــيص ارياص ــات الســقوطع كم ــا أن ــل كــاد مق ــوس عر ي ــا وفلس ــطينياع
وكان

أسسل واضحة بناء على الق اررات الدولية .أمـا مـالتمر وارسـو فهـو س يعـدو كونـل ـاء علـى

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.

لكن ما يقلا في اأمر أد مشهد التط يع في المالتمر قد وفر شرعية أك ر بالنس ة الى المط عـين
العــررع والتــي بن ـ

أسســها يــارة نتانيــايو نفســل الــى ســلطنة عمــاد فــي تش ـرين اسول مــن العــام

الماضي.
وفي ضم ذلكع ة دو ل ناد أمام يارين :أو مخالفة ر ية دول عر يـة يحتا هـاع وإمـا ادارة رهـرل
إلــى اةـراد .وقــد ا تــار ل نــاد اللجــوء إلــى الخيــار اأول مــدعوما بموقـ
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مــدةنا بــذلك إلــى قــوة مقاومتــلع وقــد تــرى دول عر يــة فــي موقـ
على اعت ار أد بيروت ستص

ل نــاد انشــقاقا عــن الوصــدة العر يــةع

ارج القرار العر يع وسيتم التعامح معها على يذا النحو مـع كـح

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

لذلك في تاريخلع وكاد الم ـال اأبـر اسـقاط اتفـاو  17أيـار فـي العـام 1983ع علمـا أد المرصلـة
صينذا كاد تشير بوضوم إلى أد المقاومة الل نانيـة علـى ا ـتالى تالوينهـا) كانـ
في موا هة اسراليح والحلـ

تقـ

لوصـديا

ال ر ـيع ويـو أمـر تكـرر فـي التسـعينيات مـن القـرد الماضـي فـي أوج

اأصادية الدوليـة بعـد سـقوط استحـاد السـوفياتي وعـدم اسـتعادة روسـيا الناشـ ة صينهـا انفاسـهاع ومـن
م في العام .2006

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

تح ــديات مص ــيرية عل ــى وق ــع سلس ــلة م ــن التط ــورات السياس ــية الت ــي تش ــهديا قض ــيتهم وف ــي ر ــح
انقاســاماتهم يــر القابلــة للمعالجــة .وقــد اتخــذت الفصــالح كافــة موقفــا مشــرفا بــرف

صــفقة القــردع

وقــد ــاء ذلــك صتــى مــن ق ــح الســلطة الفلســطينية التــي اتخــذت ق ـ ار ار بمقاطعــة اسدارة اسميركيــةع
واعت رتها منحا ة وليس

وسيطا عادسع بح شرياا مع اسراليح.

وسياود على الفلسطينيين فـي ل نـاد محاولـة لـم شـملهم فـي يـذل اأ نـاءع وتفعيـح العمـح المشـتر

والتعــاود مــع الســلطات الل نانيــة والعهــد الحــالي علــى المســتويات اأمنيــة والسياســيةع علــى اســاس
تحييـد الســاصة الفلسـطينية فــي ل نــاد مـن أيــة تــداعيات للخالفـات الدا ليــةع والعمــح علـى صفـ أمــن
المخيمــات والشــتات الفلســطيني فــي ل نــاد الــذو يعــاني مــن تقلــيا ــدمات اسونــروا التــي تحــاول
واشنطن انهاءيا كشايد صي على قضية الال ين والعودة.
يـلتي ذلــك علم ـا أد مــة تملمــا يســود الش ـ ار الفلســطيني تع ــر عنــل وســالح التواصــح اس تمــاعي

التــي لــيد بوســع الفصــالح الســيطرة عليهــا) الــذةن يطــال ود القيــادة السياســية الموصــدة فــي ل نــاد
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بتحمح مسالولياتها كاملة وعدم اسكتفاء بعقد اس تماعات والتقـاط الصـور وإصـدار ال يانـات وإلقـاء
الخطبع على صد تع ير قيادو فلسطينيع وتر مة المواق

إلى أفعالع و يارة المخيمـات والوقـوى

عل ــى معان ــاة شـ ــع هاع ومحاول ــة تجـ ــاو انقاس ــامات الـ ــدا ح ف ــي الوق ـ ـ

ال ــذو تمـ ــر في ــل القضـ ــية

الفلسطينية في أ طر مراصلها.

ضغط أميركي داخلي
بدا منذ ما ق ح انعقاد مالتمر وارسو أد المالتمر يشاح فاتحة ل داية صملة أميركية لتشدةد
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

و يارات موفدةن أميركيين كاد آ ريا يارة وكيح الخار ية اأميركية للشالود السياسية دايفيد

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
اك ر في السياسة الدا لية وتركيزيم على عدم استعمال الحزر لو ارة الصحة لتمويح انشطتل
الصحية و يرياع ما دفع اسمين العام للحزر السيد صسن نصر هللا الى وضع صد لهذا اسمر

ع ر التلكيد أد الو ارة لن تساعد صزر هللا بح لر ما أد العاد يو صحي ع كود تشدةدل على
عدم شرعية است الل الحزر للو ارة لن تشاح م ر ار مقنعا بالنس ة الى كاريي الحزر.

لكــن كــاد مالصفــا ــالل اأيــام الماضــية أنــل مــن ــارج ســياو اأ ـواء اسيجابيــة التــي تحــاول
مختلـ ـ

الق ــوى السياس ــيةع وعل ــى أرس ــها ص ــزر هللاع تعميمه ــاع ــاء التصـ ـري التص ــعيدو للس ــفيرة

اأميركيــة فــي بيــروت إليزابي ــف ريتشــاردع بعــد لقاله ــا رلــيد الحاومــة س ــعد الحريــرو فــي السـ ـراو
الحاــوميع بالنسـ ة إلــى قلــا بالديــا مــن الــدور المت ازةــد لحــزر هللا فــي الحاومــةع مــا دفــع بــالك يرين
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إلى السالال عمـا إذا كـاد ذلـك ةالشـر إلـى مرصلـة دةـدةع عنوانهـا رفـع مسـتوى الضـ وط أو الرقابـة
من انب الوسيات المتحدة على ل ناد؟
مـة و هــة نفــر تقــول علــى يــذا الصــعيد أد يــذل التصـريحات تحمــح فــي طياتهــا إنطــالو مرصلــة
دةــدة مــن التعامــح مــع الســاصة الل نانيــةع فــي رــح تنــا م مــع ذلــك مــن ق ــح بع ـ

الشخصــيات

والقــوى المحليــة .لكــن و هــة النفــر يــذل تصــطدم بواقــع أنــل علــى الصــعيد الــدا لي س ةو ــد مــا

يسـتدعي ت ـدس علـى مسـتوى المواقـ

الدوليـة أو اإقليميـةع ويـو أمـر كـاد فـي السـابا واسـتمر مــع

تشــايح الحاومــة .اذ اد اأفرقــاء كافــة ةــدركود أنــل س ةو ــد مــن بيــنهم مــن يــو قــادر علــى الــتحام
وص ــدل ف ــي مفاص ــح اللع ــة السياس ــيةع و الت ــالي ف ــاد معف ــم الملف ــات أو القـ ـ اررات ستخض ــع لم ــدأ
التسويات التي يشاركود فيها.

وإذا كاد مة استهداى أميركي لحزر هللا في يذل اآلونةع فلد ذلكع في رح الوضع المتوتر فـي

اإقليمع وفي رح كود ذلك

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.
مــن ينــاع س مصــلحة ر يــة فــي التصــعيد علــى الســاصة الل نانيــةع نف ـ ار إلــى أد يــذا يعنــي فــري
المزيــد مــن الض ـ وط اإقتصــاديةع علــى أســاس أد الض ـ 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.
ومــن الواض ـ أد المرصلــة الحاليــة ليس ـ

للســجاست السياســية بــح للتهدلــةع نف ـ ار إلــى أد الجميــع

ةريد التركيز على الملفـات اإقتصـادية واإ تماعيـة التـي تهـم الل نـانيينع فـي الوقـ
يــذل المواقـ

ـر ار لمواقـ
اسميركيــة كونهــا تكـ ا

الـذو س تعـدو

ك يـرة ســابقةع مــن دود أد يعنــي يــذا اأمــر أد علــى

ل ناد اسستخفاى بها ويي تشاح دليال دةدا على اسنتهاكات السافرة للسيادة الل نانيـةع التـي تقـوم
بهــا الســفارة اأميركيــة باســتمرارع وســعيها المســتمر للتحـري
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في موا هتهاع ويو أمـر ةدركـل الل نـانيود تمامـاع بينمـا لـيد أمـام صلفـاء واشـنطن مـن بـدةح لحمايـة
استقرار ال الد واسنطالو في عمح صاومي م مر.
يــذا اأمــر مــن شــلنل موا هــة الهجمــة اسميركيــة الحاليــة التــي قــد تتكــرر فــي أشــاال متنوعــة فــي
المرصلـة المق لـةع علمــا أد التحـذةر اسميركـي اأ يــر ـاء بعـد أيــام قليلـة مـن تشــايح الحاومـةع مــا

يعنــي ر ــة اميركيــة فــي فــري أ نــدة معينــة علــى الحاومــةع وشــد عصــب مــا ت قــى مــن قــوى 14
آذارع بعــد أد أصــابهم التشــت ع س بــح يماننــا اعت ــار أد صركــة  14آذار برمتهــا قــد باتـ
من الماضيع وإد بقي
وإذا كان

سياســيا

في و داد الك ير من شرالحها الشع ية.

التطورات في المنطقة تشير إلى ش ل يزيمة لمحور واشنطنع انطالقا مـن سـورياع إس

أد ال ـرليد اسميركــي دونالــد ت ارمــب ةريــد اإيحــاء بلنــل لــم يخــرج مــن المنطقــة ســوى بعــد يزيمتــل
لتنفيم داعصع وانل س ةزال يحتف بلوراقل في المنطقةع ول ناد من ضمنها.
مــن ينــاع ة ــدو المعنــى اأيــم اليــوم سســتراتيجة الوسيــات المتحــدة يــو اسســتمرار فــي اإعــالد عــن
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.
كما أد اإدارة اسميركية ستجهدع فـي ناصيـة موا يـةع لمنـع التقـارر الل نـاني مـع سـورياع يـذل المـرة
مــن بوابــة موضــوس النــا صين .وي ــدو مــن الواض ـ أد مــة انزعا ــا أميركيــا ســجح مــال ار مــن يــارة
و ير النا صين صال ال ريب إلى سورياع علما أد اإدارة اسميركيـة تـدر ع ـر سـفارتها فـي ل نـاد
بالتنســيا مــع الجهــات الل نانيــة الرســمية و ـ

وع ــر يريــا مــن المصــادرع أد تلــك الزيــارة تمـ
نفر من ق ح بعضهاع مهما صدر نفي لذلك.

كما ة دو أنها محاولة لفرملـة أو ـروج عمـا تعت ـرل واشـنطن تخطيـا لم ـدأ النـلو عـن الـنفد تجـال
اس مــة فــي ســوريا .وقــد ســجح انزعــاج أميركــي مــن المواقـ
صــعبع الحلي ـ

الصــادرة عــن و يــر الــدفاس اليــاس بــو

للتيــار الــوطني الحــرع فــي مدةنــة ميــونية اسميركيــة صــول المنطقــة اآلمنــة علــى
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الحــدود الســورية التركيــةع والتــي اعت ــرت متنا مــة مــع موقـ

النفــام فــي دمشــاع وقــد ان ــرى صلفــاء

واشنطن في ل ناد الى انتقاديا.
فــي المقابــحع نجح ـ

واشــنطن فــي منــع ل نــاد مــن اسســتفادة مــن القــدرات اسةرانيــة فــي مجــاست

كالكهر اء والجيصع علما اد ذلـك لـم يشـاح مفا ـلة كـود اسمـر يـر ناضـج اليـومع بـر م اد ل نـاد
سياود متضر ار من ذلك.

لتلــك اأس ـ ارع ت ــدو واشــنطن قلقــة مــن ذيــار اأمــور فــي ال لــد أك ــر لصــال محــور المقاومــةع
وتريــد تو ي ــل رس ــالة بلنه ــا س تـ ـزال متوا ــدة ولهــا مص ــالحهاع مو ه ــة رس ــاللها م اشـ ـرةع كم ــا ع ــر
صلفاءيا في ل ناد.
من هتـلع ةـدةر رلـيد الجمهوريـة ميشـال عـود اأمـور بحامـةع ويـو العـالم أد ل نـاد س يسـتطيع
أد يق

ضـد الوسيـات المتحـدة فـي المطلـاع لكنـل لـيد معهـا فـي قضـايال المصـيريةع و اصـة فـي

قضــية المقاومــة وقضــية النــا صين التــي كــاد لـرليد الجمهوريــة صولهــا موقفــا بــال اسيميــة برفضــل

فرضية انتفار الحح السياسي في سوريا.

وقــد تشــهد الســاصة الل نانيــة مزيــدا مــن المواق ـ

اسميركيــة الضــا طةع ك يريــا مــن الســاصات فــي

المنطقــةع ق يــح اسنتخابــات اسس ـراليليةع إرهــار أد ال ـرليد اسميركــي دونالــد ت ارمــب ةــدةر سياســة
المنطقــة ويــو مــا دفعــل الــى ق ـرار اسبقــاء علــى  200نــدو فــي ســوريا) مــوف ار ل ـرليد الحاومــة
اسسـ ارليلية بنيــامين نتنيــايو الفــرى اأم ــح للقيــام بحملتــل اسنتخابيــة فــي رــح الحلـ

الو يــا الــذو

يعقــدل الجان ــادع تحضــي ار لمالامرتهمــا الك ــرى بلســقاط القضــية الفلســطينية ع ــر مــا يســمى بصــفقة
القـردع كمــا ع ــر ضـرر تلــك القضــية مــع محاولتهمـا تحجــيم إةـراد وإضـعافهاع ولــيد ضــر ها كــود

ذلــك ســيرتب نتــالج ســل ية علــى الكيــاد اسس ـراليليع علمــا اد يــذا الموضــوس قــد ياــود الفيــا بــين
الجان ينع في رح ر ة اسراليلية متهـورة فـي ضـرر اةـرادع وأ ـرى أميركيـة مالدايـا لجـم وإضـعاى

إةراد ودفعها إلى تقديم تنا ست ك يرة.
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