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وضعععا المعركععة التععي  اضععتها المقاومععة فععي يععرود عرسععان فععي ويععس ياهععة النصععرة  تحععا تسععمياتها 

قعس حعزهللا    اسعت مي فعي عمليعة حق   كايعر   لى هيئة تحرير الشام  أوزارهعا  عاعر رصعر  إالمختلفة من فتح الشام 

 سرى من معتقالت المسلحين.ضي اللانارية والستعادة األرارهابيين على األص من بقايا اإلالتفاوض للتخل  
ي تسعوية س شع   ر عأق عاعر وسعمس برجاز العي  تحق عق دالالت عديدة  برغم ما قيي للتشويش على اإلولما تحق   

لععى محاف ععة إدلععب  إحين وارسععحابهم لععى تععأمين سععالمة المسععل  إت  حسععب المنتقععدين  بععين حععزهللا   والنصععرة أد  

 تن يم النصرة أبو مالك التلي  طليقا. و اصة بقاء زعيم

من  طر النصرة في يرود عرسعان  ا  ص رهائي  لى التخل  إى د  أ قرجازات  كون ما تحق  ويأتي على رأس اإل 

 عرى أسعا المعركعة لمعركعة ن كان  طر المسلحين يشمي مناطق مختلفة معن لانعان. وأس  أكما في المدينة  بعد 

ى الجعيش اللانعاري قيادتهعا بالتععاون معع المقاومعة  كمعا اعش  والتعي سعيتول  ر  وضها في ويس تن يم دمن المقر  

  رى للحدود اللانارية.ى الجيش السور  والمقاومة المعركة من الناحية األسيتول  

لعة بعالجيش والشععب ة المتمث  ثاتا التطورات  هو تثايا المعادلعة الثالثي عأرجاز الرئيسي للمعركة  كما واإل 

 عادلة. مفي ال رابعا   ي ضلعا  ليها الجيش السور  الي  بات يش   إ ضيفأتي والمقاومة  وال

بعال   ى الجعيش دورا  د  أثنعاء وبععد رهايعة المعركعة  وأبعين الحعزهللا والجعيش  قاعي و اال  وقد كان التنسعيق فع ع 

سععوريين إلععى المسععلحين ال مععن  أي هميععة فععي حمايععة مخيمععات النععازحين وضععاا محيطهععا  كمععا فععي منععع تسععل  األ

 الدا ي اللاناري. 

ة كايعرة لعم ي عن حعزهللا   قعد رالهعا ة شععاي  المعركة حصعلا علعى شعرعي   ن  أ في موازاة ذلك  كان واضحا   

  اذ معر واقعيعا  يمعا  لانعاري  بينمعا لعم ي عن األإقاال  برغم كي ما قيعي فعي الماضعي معن حصعون المقاومعة علعى 

  يرة في ويس العدو االسرائيلي. حرهللا األ ى في ظي  احتف ا يهات عديدة بعدائها للمقاومة حت

يمعا  لانعاري بسعاب احتفعاظ إن كعان لعم يحصعي علعى إة التي حصي عليهعا حعزهللا   اليعوم  وهيه الشرعي   

لهععا  نوالغالايععة السععاحقة مععن اللانععاريين باتععا علععى علععم بهويععة العععدو األ ن  ألععى إالععاعب بعدائععس للحزهللا تعععود 

 رواعس.أوالمتمثي في الت فير على مختلف 

معر فعي تغييعر تعدريجي ي في الايئة المسعيحية  ويتمثعي األكار تمث  يجابي األن الخرق اإلأفيد القون ومن الم   

رواعهعا  أللمقاومعة اللاناريعة علعى مختلعف  ا  ععاد  تاريخي عف الم  وساط اليمين المتطر  أللمزاج المسيحي  حتى في 

زالا علعى معارضعتها للحعزهللا  فع ن  ماف المسيحي قصى التطر  أذا كارا شرائح في إم دينية. وأا ة كارعلماري  

في مزاج الشرائح المسيحية ال ارى  وهو يقتصر كما هعو مطعرو   علعى حعرهللا حعزهللا    ي تعديال  مر يش   األ

 في ويس الت فيريين.

ة اعتراض على الحرهللا التي وال زان ثم  كثر صعوبة  أمر مشابس  ول نس يادو على الصعيد السني  ف ن األ 

تيعار المسعتقاي وزعيمعس العرئيد سععد الحريعر  لعم  ن  أو فعي سعوريا. حتعى أيقودها حعزهللا    سعواء فعي لانعان 

معر لعم يعتم سعوى بععد تحقيعق ن األأفيعد الداللعة علعى ة معا قعام بعس الحعزهللا  ومعن الم  بشعرعي   را  يعترفا سعوى مع    

 الحزهللا الرتصاره  وليد قالس.

ق  يجدر بنعا العربا بعين ت عريد المعادلعة الثالثيعة والعدور هم الي  تحق  رجاز السياسي األلى اإلإفي العودة  

تس السلطة السياسية في عملية التفاوض عاعر المعدير الععام لألمعن الععام اللعواء عاعاس ابعراهيم  العي  قعام د  أالي  

بموافقعة رئعيد الح ومعة سععد الحريعر    مر تعم  ن هيا األأر بموياها األسرى   اصة برعاية الصفقة التي حر  

معر لعم هعيا األ الي  صدر عنس وعن تياره كالم سابق منتقد للعملية العس رية التي قام بها الحزهللا. وبعالطاع فع ن  
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ي الغطعاء مس رئيد الجمهورية ميشان عون الي  ال زان موقفس هو الي  يشع   ي ن ليحصي لوال الموقف الي  قد  

 جيش في القا  ورأس بعلاك في ويس داعش. ون لمعركة الاأل

همية كون لانان افتقده حين تولي العرئيد ميشعان سعليمان للرئاسعة  بال  األ عد  خيه عون ي  والموقف الي  ات   

ععة الرئاسععة سععي م  ويععود عععون علععى سععد   ن  أ ثنععاء الفععرار الرئاسععي  وقععد بععات واضععحا  أكمععا  ة لععدحر ن تغطيععة هام 

منيعة التعي باتعا قعادرة علعى العدفا  ععن رفسعها  بععد امتالكهعا يهعزة األاللانعاري واألرهابيين بواسطة الجيش اإل

هللا آكما حصي في الثعاري معن شعهر  د  ن ت ون قادرة على الر  أعتداء عليها من دون اإل ن تم  أللقرار السياسي بعد 

 . 2014من العام 

ي حتعى ن الحزهللا لعم يشعأ التعد   أفي تلك الفترة  ويادو  ي حزهللا   لم ي ن مستساغا  تد    ن  أ يأتي ذلك علما   

ي قاعي سعنوات ثعالث ل نعس لعم علعى التعد    س كان قعادرا  ر  أالحصون على الغطاء الالزم من السلطة السياسية  ذلك 

 منس للموقف  الن السنوات الثالث الماضية.  و تقديرا  أي  في ارت ار اللح ة المناساة يتد   

ي التحعالف ا عي معا معن ق  ة تعد   م اري عإة حعون عالمي عإ  طرحعا تسعرياات صعيد مواز   ثناء  وعلىفي هيه األ

 قالة في ويس داعش. ميركية في المعركة الم  الدولي أو الواليات المتحدة األ
  وبعد ميركي بالعملية العس رية المقالةهتمام األة تفاوت في اإلثم   ن  أميركية ويالحظ مراقاون للحركة األ 

ن ال مجعان أدارة ن لتلعك اإلرعس تاعي  أع الجيش اللاناري للقيام بالعملية سريعا  يادو دارة االميركية تشج  ن كارا اإلأ

 للاناء على ما  سيحصي.

دارة االستثمار بدعم الجيش اللاناري لتحقيق ارتصار معنو  يم ن صعرفس ن حاولا تلك اإلأيأتي ذلك بعد  

ن أعس رية التي تقوم بتقعديمها للم سسعة العسع رية  ل نهعا اكتشعفا في السياسة الحقا  على  لفية المساعدات ال

علعى للقعوات المسعلحة العرئيد قرار سياسي واضعح معن قاعي الجعيش والعرئيد األ ستثمار غير مم ن في ظي  اإل

مين العام لحزهللا   السعيد قس حزهللا   في يرود عرسان  وتحديد األميشان عون. وبعد الحسم السريع الي  حق  

رصر  لقواعد اللعاة في المعركة المقالة  واستاعاد واشنطن لف رة مشاركتها العس رية  بردت الحماسعة حسن 

 ها ستترايع عن دعم الجيش في الموايهة.ر  أن يعني ذلك أميركية  من دون األ

 صعرار علعى الجارعب الرسعمي اللانعاري علعى ععدم التنسعيق معع حعزهللا  ل ن هيا األمر لعن يثنيهعا ععن اإل 

 س يأتمر بأوامر الحزهللا.والجيش السور   وهو ما يتقاطع مع محاوالت دا لية لتصوير الجيش وكأر  

رتهعا معن قعد حر   ام مواقعع للمقاومعة كارعهعي الشعام وتسعل  أحعوان  وفعي ارت عار ارسعحاهللا سعرايا في كعي األ 

  هم ويعلهعم يترايععونكعاتتحر   لشعي   النصرة  يتابع الجيش استعداداتس عار قصف مواقع المسلحين في محاولعة  

 فعي.  رد   كما لمنعهم من القيام بأ    

عس ر  أعلى   معر س معنعي بأسعراه. ومثلمعا كعان األر عأثاا حعزهللا    معرة يديدة أة للمعركعة في العدالالت الهام 

مر مماثال اليوم في معتقالت المسلحين. معن هنعا  حتالن االسرائيلي  يادو األسرى في سجون اإلعلى صعيد األ

هعا ليسعا ر  أرات ثاتعا التطعو  أمقولة "ال رترك أسرارا" التي لطالما رفعها أمينس العام السيد حسعن رصعر     ف ن  

 ستهالك.   شعارا لإل

عكما حق    لعى إبالنسعاة  يضعا  أ ا  ق الحزهللا م اسب موازية على صعيد المعركة في سوريا. وما حدث كان هام 

ه   تعوال  على الحدود  لم ت ن قادرة على إرهائس من دون هجوم بعر   ثقيي   صا من حمي  الدولة السورية  التي تخل  

ها الطيععران مععة  مععن راحيتهععا  المعع ازرة الجويععة مععن  ععالن الغععارات الم ثفععة التععي شععن  عناصععر حععزهللا    مقد  

 السور  على مواقع المسلحين قاي المعركة وأثناءها. 

نجعزة  وقعد أتعا فعي سعياق تعأمين معا يععرف وعلى هيا الصعيد  باتا السيطرة على غربي سوريا شعاس م 

بسوريا المفيدة  وهي حزام المناطق المدرية بداية من العاصمة دمشق مرورا  بمعدن السعاحي حتعى مدينعة حلعب  

 راضي السورية.كار على األي الثقي الديموغرافي األوالتي تش   

 

 ماذا بعد؟
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رض رض محتلة لاناريعة  كمعا فعي األأى من تاق   خي إلرهاء ظاهرة داعش في ماالقرار قد ات   ن  أمن الواضح 

وقعد  يضعا.أراضعي اللاناريعة ها الجعيش السعور  والمقاومعة التعي سعتقوم بمعا يلعزم علعى األالسورية التعي سعيتوال  

ى ن م تب التنسيق بين الجيشين اللانعاري والسعور  هعو العي  سعيتول  أالديار  على هيا الصعيد  أوردت صحيفة 

 لتنسيق الميداري قاي و الن المعركة.ة اشراف على آلي  اإل

سعرى العسع ريين  ل عن ذلعك ال يحعون رسعحاهللا وتسعليم األرهعابيين لإلوستعطي السلطة اللانارية فرصعة لإل

ولعى  لعى الععام المقاعي. وسعيوايس داععش  للمعرة األإرت عار دون القرار الحاسم اليعوم فعي ويعس داععش وععدم اإل

المسلحين سيلعاون على عامي  ن  أ ي وقا طويي ذلك أال يجدر بس مر   في ويهس. ل ن األحصار عس ر  يد  

تها التي يجب القيام بهعا د العملية برم  فصا  عن مصير العس ريين اللاناريين  وهو ما يهد  الوقا وسيماطلون لإل

 رجازها قاي وضع فصي الصيف ألوزاره. إو

لعى الجعرود الموايهعة إسعتقدمها الجعيش اة التي ة واللويستي  أن التعزيزات الميداري   م  ل  وعلى هيا الصعيد  ع   

دة فعي منطقعة مشعاريع القعا  ومحيطهعا  حيع  ة المشعد  ع داعش  توازيها سلسلة من اإليراءات األمني علنقاط تجم  

لعى لانعان إمنهم ياؤوا  كايرا   ن عددا  أظهرت اإلحصاءات األ يرة أيعيش ما يزيد عن ثالثين ألف راز  سور  

 ساسي في سوريا. المعقي األمن محاف ة الرقة  

ي إرهابي من قاعي أل  تسل   كلي  ومداهمتها  منعا   ومن المم ن فصي منطقة المشاريع عن الجرود بش ي    

و يعمي على تحريب النازحين علعى قتعان أة بشري   داعش يجعي من المدريين القاطنين في  يم النازحين دروعا  

ية في م ان النازحين. من هنا  يجب تحييد موضو  النعازحين حتعى و حتى يقوم بتنفيي عمليات إرتحارأالجيش  

لعى تأليعب إ  كثر من منطقة سعورية  معا قعد يع د  أعاء عن حصار في ويس "المدريين" في د  ر مسلسي اإلال يت ر  

حة عديدة في ويعس المقاومعة والجعيش ليس في السابق فصائي مسل  إمر لجأت أالرأ  العام العربي والعالمي  وهو 

 السور   كما حصي في مدينة حلب وفي بلدة مضايا  على سايي المثان ال الحصر. 

لعى إلعى مرحلعة يديعدة.ولعي  صعوم الحعزهللا سعينتقلون إر ارتصار حزهللا   على الصعيد الدا لي  سي ش   

شادة بتحرير الجرود والقاون بوسعاطة اللعواء مرحلة الدفا   وليد موقف رئيد الح ومة سعد الحرير  في اإل

 ابراهيم  سوى مثان على ذلك. 

فرقعاء السياسعيين قايعي معركعة الجعرود  وسيصعاح برما بعين األز التفاهمات التي أ  ن تتعز  أنت ر ومن الم   

لمحليعة  فاقعات ام االت  مضى معع تقعد   وقا      أوضح من أمة لتفاهمات مستقالية أ رى بدت التعاون الح ومي مقد  

فاق على ارتخاهللا رئعيد للجمهوريعة ثعم تشع يي الح ومعة. ويعأتي كعي ت  فاق على قارون االرتخابات  وقالس اإلت  كاإل

صعالح محععور المقاومعة والتعي ارع سعا علعى لانعان ارتخابعا للععرئيد لقليميعة التعي حعدثا ذلعك بععد المتغيعرات اإل

 س عون للجمهورية.أ  ي لترم قاوال من تيار المستقاري  رضخ لس المحور المقابي  وت  

لا معر ياعدو مسعألة وقعا  وكمعا سعه  وقا قاي تطايع العالقات الرسمية السورية اللانارية  ل عن األ وقد يمر   

ساس في المحور المضاد للمقاومة  عملية الرئاسة وغيرها في لانان  سعي ون هعيا المحعور السعودية  الركن األ

ععادة صعياغة الحيعاة إمر ش لس بعد خي األطايع الرسمي مع سوريا  وقد يت   رى  ومنها التأتقديم تنازالت  ملزما  

 ة المقالة.رتخابات النيابي  السياسية عار اإل

 

 عودة النازحين ممكنة

النعازحين السعوريين معن يديعد  بعدعمليعة ة فعتح ملعف م اري عإكشفا العمليعة العسع رية فعي يعرود عرسعان 

 لى الدا ي السور .إكثر من عشرة آالف سور  بين مسلحي النصرة وأهلهم ومدريين آ رين أإعادة 
د عودتهم عار الاوابة السورية  ومن يعترض ر اية بالن ام السور  واعتاارا وسيعود النقاش بين من ي ي   

 مر.ي هيا األمم المتحدة تول  على األ ن  أمنس 
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عع ن  أد العمليععة  يقععون الععاعب ب الجميععع السععجان الععدا لي بعععوبينمععا تجن عع  طععر  ملععف إلعععادة  ةم اري ععإة ثم 

ترحيي قوافي النصعرة لعم ي عن  ن  أمة سل  م   في ظي   فرقاء الدا ليين  وسياقى هيا السجان مستمرا  النازحين بين األ

هلهعم أمسعلحي النصعرة و ليحصي لعوال تنسعيق لانعاري سعور  ولعوال رعايعة حعزهللا    ألن الحعافالت التعي تقعي  

لعى النقعاط التعي ا تعار اإلرهعابيون إوالمدريين كان عليها أن تعار مسافات طويلة في الدا ي السور  كي تصي 

 العيش فيها في إدلب وغيرها من المناطق.

السلطات الرسمية السورية  كون ولم يحي عاور هيه الحافالت كي هيه المسافات دون أن يتم التنسيق مع  

لى قطع عاور تلك المناطق علعى المسعلحين  او اسعتهدافها معن قاعي إ  لسلطات كان سي د  عدم التنسيق مع تلك ا

 الجيش السور .

ف رسععميا متابعععة ملععف ترحيععي قوافععي وبعععد قاععون المعترضععين علععى التنسععيق مععع اللععواء ابععراهيم  الم ل عع 

 ابراهيم اال يرة. د موافقتهم على مهمة اللواءم ارهم االعتراض بعد اليوم بمجر  إالنصرة  لم يعد في 

يمعا  علعى مهمعة ابعراهيم  فع ن مهمعة ابعراهيم كارعا شعايهة بمهمعات رعس بععد شعاس اإلأومن المفيد التيكير  

ت إلعى إسعتعادة يثعامين د  أتصان  الن المفاوضات التعي و اإلأذ ساقها التعاون إكثر من مرة قاي ذلك  أحصلا 

ضافة إلعى عمليتعي اإلفعراج ععن المختطفعين إحة التي ارتقلا من لانان إلى بلدة تل لخ السورية  المجموعة المسل  

س ر عأفي أعزاز وراهاات دير سعيدة معلوال.وقعد يعتم طعر  ت ليعف اللعواء إبعراهيم فعي هعيا األمعر طالمعا  اللاناريين

 يح ى بثقة غالاية القوى السياسية. 

معا حصعي فعي يعرود  ن  ألن ر المقابلة ومنها تيار المسعتقاي  يتمثعي فعي موقف ويهة ا ن  أم ل  في المقابي  ع   

رعازحي عرسعان ا تعاروا العيهاهللا إلعى  ن  ألعى إ  وتشعير عرسان حالة محددة ال يم ن ربطها بموضو  النازحين

   راز  يريد العودة إلى سوريا. أ سقا رفسس علىمر الي  ي  دلب ب رادتهم  وهو األإ

معم برعايعة األ  فعرض الععودة علعى النعاز  السعور  بعي عليعس القيعام بهعا تلقائيعا أ   بمعنى آ ر  ال يجعب 

ن يغامر بعالقاتس معع ألانان ال يم ن  ن  أوتقون ويهة الن ر هيه  وهو ما ليد مم نا في الوقا الحالي.  المتحدة

ضعامنة ال يم عن   طوة كهعيه تحتعاج إلعى يهعة   ن  أالمجتمعين العربي والدولي عار التواصي مع دمشق   اصة 

القسعم األكاعر قعد ال  ن  أما إلعى تعأمين منعاطق آمنعة لمعن يريعد الععودة  ال سعي   ضعافة  إن ت ون الح ومة السعورية  أ

عع ن  أمععاكن تقععع تحععا سععيطرة الن ععام.ل ن هعع الء يتغاضععون عععن أيرغععب بععالعودة إلععى  ة قععوى إقليميععة داعمععة ثم 

ن تسعاوم علعى تلعك الععودة أها تريعد ر  أو أون تلك العودة  لرافضي العودة عار الاوابة السورية  هي من تحون د

 في اللح ة المناساة.

التنسيق بين لانان وسوريا حتمي  وما القرار بزيعارة وزراء فعي الح ومعة لسعوريا  سعوى دليعي  ن  أويادو  

 معر  ععارج قععرار رسععميمعر ال يم ععن ألعععداء سععوريا تجعاوزه  حتععى ولععو كععان األأعلعى تطايععع العالقععات  وهععو 

حداث في سوريا  وهو ما يحاون تيار المستقاي وغيره صاغس بالصعفة عي النأ  بالنفد عن األللح ومة التي تد  

 في دالالتس. مر يادو واضحا  األ ن  أ ال  إالشخصية  

ع ن  أ  خي وقتعا  ن ات  إة التطايع بين الالدين  وز أمر حتمي  وما يعز    صعال أمنيعة قائمعة أقتصعادية وإة عالقعات ثم 

 ة سفارة سورية ولجان ارتااط مع دمشق في لانان. ن ثم  أاليوم مع سوريا  كما 

و رؤيعة  فعي الوقعا العي  أس من غير المم ن للانان مقاربعة قنالعة اللجعوء السعور   معن دون  طعة ر  أكما  

حاضعنة  ت  لعى بيئعاإلعا بععب منعاطق النعزو  لى مليوري راز   بينما تحو  إوصي فيس الرقم غير المعلن له الء 

 لإلرهاهللا.

لى قراهم  أهمية  إ عداد كايرة من النازحين في الدا ي السور أوفوق ذلك كلس  يجب إيالء تجربة عودة  

 ليها تجربة العودة السابقة لمئات النازحين من لانان.  إتضاف 
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لى واشنطن وريويعورك  والتعي إف المراقاون عند رتائج الزيارة التي قام بها الحرير  ثناء  توق  في هيه األ

ها الزيعارة تزامنعا معع المعركعة العسع رية التعي شعن   ن  أ ميركعي دورالعد ترامعب  علمعا  شملا لقاء مع العرئيد األ

 حزهللا   لتحرير يرود عرسان  ما أحرج الحرير  الي  لم ي ن في مقدوره إرياء زيارتس.
 فق فعي أقا على سلاياتها  إعالميا  ول ن الحرير  قد يجابيات الزيارة تفو  إ ن  أفي المجمي  يم ن القون  

الحريعر   ن  أ رة علعى حعزهللا    علمعا  ميركيعة المقعر  ي فعي موضعو  العقوبعات األهم والمتمث  معالجة الجارب األ

قتصعاد اللانعاري وعلعى مشعروعس علعى اإل في حماية الحزهللا بقدر معا يخشعى معن تعداعيات العقوبعات ليد طامعا  

 قتصاد  في الاالد. اإل

ة مادة من هيا القارون الي  حصعي علعى تأييعد ععارم س من غير المم ن تعديي أي  ر  أيحاء راد الحرير  اإلأو 

 ف مني زمن كمن مة إرهابية.بين أعضاء ال ورغرس تجاه الحزهللا المصن  

قتصاد العوطني  الن ام المصرفي الي  هو من أهم دعائم اإلوحاون الحرير  شر  تداعيات القارون على 

 م الجارب األميركي ال روف الصعاة للاناريين.ن يتفه  أ يا  متمن  

مععن هنععا  فعع ن رشععاط الحريععر  لععم يتجععاوز شععر  تععداعيات القععارون عنععد صععدوره علععى الن ععام المصععرفي  

 ول ن من دون يدوى.  م الجارب األميركي ال روف الصعاة للاناني بأن يتفه  والتمن  

ميركيعون   فشي رئيد الح ومة اللاناري على هيا الصعيد  ول ن  فعي معوازاة ذلعك  قعدم المسع ولون األذا  إ

س ال يم عن تخطعي قعرار ر عأيحعائهم للحريعر  إبعب التطمينعات فعي موضعو  المسعاعدات للجعيش اللانعاري  بععد 

 ات المتحدة لعدد من الدون. مها الواليتخفيب ميزارية المساعدات الخاريية التي تقد  

 لى واشنطن.إمر سيتالور  الن الزيارة المرتقاة لقائد الجيش العماد يوزف عون ول ن هيا األ 

 درى المقاون في زيارة كهيه.األ رجاز الزيارة في منع تخفيب تلك المساعدات  وهو الحد  إي من هنا  تمث   

بمئة وأربعين مليون دوالر أميركي لمساعدة لانان في  ماليا   ى الحرير  دعما  وفي موضو  النازحين  تلق   

لها لى أضعاف هيا المال  لموايهة الت اليف التي عليس تحم  إن لانان في حاية أ موايهة أعااء هيا النزو   علما  

 رتيجة لويود مليون ورصف المليون من النازحين السوريين على أراضيس.

فقععد ظهععر تاععاين بععين موقععف   لععى الموقععف المضععمر للحريععر إى الشعع ي وهنععا  ال بععد مععن مالح ععة تتخط عع 

سعد  وموقعف الحريعر  العي  التعزم الصعما تجعاه هعيا ترامب الي  هايم حزهللا   والرئيد السور  بشعار األ

ن كعان قعد  عرج إو  ن كعان لعم يتوافعق مععس فعي الوقعا ذاتعسإالموضو   فلم يرد على ترامعب بطايععة الحعان  و

 ية حزهللا   في عرسان  بعد ارتهائها.د لعملبعدها بموقف م ي  

هتمام الي  لقيس ضواء على االا مناصرو الحرير  األة  وسل  رجازات ش لي  إالزيارة  اقفي الخالصة  حق   

 ميركية. دارة األميركي واإلاللاناري من الرئيد األرئيد الح ومة 

مر لن يستثمر في السياسة الدا لية  األدارة االميركية  ل ن هيا ن الحرير  من تعزيز عالقتس مع اإلوتم    

رععس قععد ارتععز  أعلععى التسععويق ب   وسععي ون قعادرا  ن مععن تععأمين غطععاء كايعر لح ومتععس  ولععس شخصععيا  ن كعان تم  ععإو

 ستقرار اللاناري.ميركية ذات عالقة بالحفاظ على االأضمارات 

 


