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خيـر علــى صــعيد العالقـة بــين ر ــي  ر األل القطــوا السياسـي المتــوت  تــا  اجتـاتت الــ،الدل ولـو م ق  
الجمهوريـــة ميشـــاو عـــول ووتيـــر الخارجيـــة ج،ـــرال باســـي ل مـــن جهـــةل ور ـــي  مجلـــ  النـــوا   ،يـــ  

تصـاد  فـي مختلـر مرا ـ    سـيحوو دول ال  ـدسـتوري   ب،ـدو أ ثا يـةل ع،ـر مخـر    بريل من جهـة  
 العهد الحالي.

خيــر فــي بع،ــدال ين الرؤســاء الثالثــة فــي اللقــاء األيمكــن تســميتها بالهد ــة تلــص التــي  صــل  بــ 
ر لــم يقتصــر التــوت   ل  أ األتمــة التــي كا ــ  ســا دة بيــنهم منــل أســابيعل علمــا  ق وجــاء اــلا اللقــاء ليطــو  

 فســ  علــى العالقــة بــين بــري والحريــري الــلي ســق  أ يضــا    أ  ــل بــ  إعلــى العالقــة بــين عــول و ــري 
 كثــر مــن محــص  ن فــي أمــر ت،ــي  تحــ  ع،ــاءة ر ــي  الجمهوريــةل واــو أ همــ  بــري با  ضــواء ال امــ بت  

 خيرة. ة بعد عودة الحريري من السعودية إثر أتمت  األوت،لور خاص  

ن الر اســـات ل  جـــل اللقـــاء الر اســـي فـــي قصـــر بع،ـــدا فـــي إعـــادة الحـــرارة إلـــى العالقـــات بـــيذا  إ 
ر ساداا منـل مر لـة مـا بعـد عيـد ا سـتقالول وكـال لمو ـوا منـع إسـرا ي  مـن بنـاء الثالثة بعد توت  

ي مو وا ال،لوك رقـم م ال المي للعدو على ل،نال فالجدار اإلسمنتي داخ  الحدود الل،نا ية والتهج  
 ،نال.ص للالمتر    جاه العدو  ساس في تصويب سالح الموقر في ات  ل الفض  األ 9

 ل ع،ــر مخــر  يحفــ   ــ   الضــ،ا  يجــاد  ــ  لمســسلة مرســو إ ســريعا     تــم    ــوكا ــ  المفارقــة أ 
ــب الــلي كــال بــري بنــادي بــ ل واــو األالمطلــالتوقيــع لــوتير المــاول  ،ــ  مــن ق   تراجعــا   د  مــر الــلي ع 

ر ي  الجمهورية على الا الصعيد. واختتم  القضـيةل أمـ ل مـع توقيـع ر ـي  الجمهوريـة مراسـيم 
 ة. ترقية الض،ا  في األسالك العسكرية كاف  
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عليــ  ر ــي  مجلــ   صــر  د الــلي أل تراجــع عــول جــاء بعــد الموقــر المتشــد  ويقــوو الــ،ع  أ 
ثـر ل ي تحـر  عـول وتضـع  فـي الزاويـة إ م على بري خيرة في التهج  ة باسي  األالنوا ل وجاءت تل  

ذ بــال خاللهــال إ ني الحــر  ــعيفا  كــات الضــافطة فــي الشــارا والتــي لهــر موقــر التيــار الــوطالتحر  
ة مواتيـة علـى صـعيد الشـارا سـو   صـار الـوطني الحـر لـم يمل ـوا خط ـأ ل  ي كمـا أفي موقع المتلق ـ
 .  ا  المزابدة مسيحي  

ــوكــال مــن األ  ــامي  و موقــر وطنــي فــي وجــ  التهدبــدات اإلســرا يليةل وقــد د  ــو ة بمكــال التو  
عضـاءل ة األسة عول و ضور ر ي  الحكومة و قي ـعلى للدفاال اللي اجتمع بر اخر  المجل  األ

عطـى رعاية ر ي  الجمهورية  فسـ ل وقـد أ ه ال،ع  ثمرة مصالحة بع،دا و امية عد  بالغ األ بموقر  
لي علـــى الحـــدود فـــي ال،ـــر ي اعتــداء إســـرا يالسياســـي للقـــو  العســـكرية لمواجهـــة أالمجلــ  الاطـــاء 

،ـــر اعتــداء علـــى ســـيادتنا عت  الجــدار اإلســـرا يلي افــي  ـــاو تشــييده علـــى  ــدود ا ي   ل  د أك ـــوال،حــر. وأ
ـــدفاا اإلا. كمـــا كـــال للمجلـــ  موقـــ1701للقـــرار  وخرقـــا   ســـرا يلي ر اـــا  مـــن تصـــريحات وتيـــر ال

 الااتي في المنطقة ا قتصادية الل،نا ية الخالصة.   9ل،لوك ة إسرا ي  لأفيادور لي،رمال  وو مل ي  

ـــى  جـــم األخطـــار  ول موقـــر وا ـــل واـــا  خـــالو ا جتمـــااكمـــا كـــال لعـــ  ـــر التشـــدبد عل ع،
 ل  ر كثيــرول  ــوو موقفــ  مــن أ يــا الثــروة النفطيــةل وتوق ــ و حــرا   ا  ســرا يلية التــي تواجــ  ل،نــال بــر  اإل

اـــو  ـــمن األرا ـــي  9ال،لـــوك  ل  أ. وأالســـيادة علـــى الميـــاه اـــي كمـــا علـــى األر  وا ـــدة   تتجـــز  
  ذاــب إلــى اإلعــرا  عــن اإلســتعداد لمواجهــة أي   ـالثــروة الوطنيــة.   بــ  إو جــزء مــن الل،نا يـة واــ

 وشارك  الحريري في المضمول  فس .   عدوال إسرا يليل
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 ثا  فتـرة جدبـدة سـتق،  علـى الـ،الدل متحـد   ل  الجميع بريد إيصـاو رسـالة مفاداـا أ ل  أ وكال  فتا   
تمة المسـتفحلة بـين عـول و ـري  ـوو مفهـو  األ في      ا  عن  تا ج إيجابيةل من دول الاوص فعلي  

 .السياسي الل،نا يل واتفاق الطا رالنظا  

تمــات عــن معالجــة األ وفضفا ــا   ،هــرا  م   ل عــول و ــري قــد اختــارا كالمــا  ال ــ  أوكــال مــن الم   
ة اإلجــراءل مــع التسكيــد للدســتور واأل ظمــة والقــوا ين المرعي ــ مــن خــالو الم سســات الدســتورية وفقــا  

بينهمـال وعـد  السـماح ألي  صـال  ر علي  أل  خت  مر م  لتزا  وثيقة الوفاق الوطنيل واو أا على وجو 
  فرقـاء بس  ــي الـ،الدل واـو مـا يعت،ـره معظـم األد السـلم األالـي وا سـتقرار فــخـال  سياسـي بـسل بهـد  

 ة في مث  اله الظرو . مرل خاص  أ ا  يعت،ر خط  

ما ةل و  سـي  يـ  عمـ  الم سسـات الدسـتورية كاف ـسـرا يلي وتفعم اإلمن انال تح  عنـوال الـتهج   
ــــمنهــــا مجلــــ  النــــوا  ومجلــــ  الــــوتراءل وتــــوفير المناخــــات السياســــي   ة المناســــ،ة إلجــــراء ة واألمني 

وطنــي إلثــارة اــلا  تمــةل فــي خطــا   خــر  عــول و ــري شــ،  متعــادلين مــن األا  تخابــات النيابيــةل 
ي  قطــة ل بميااــ  اإلقليميــة وعــد  خســارة أال،نــ للمحافظــة علــى  ــ    مــر فــي المحافــ  الدوليــةاأل

ي عـــدوال فـــي مواجهـــة أ وا ـــدا   ة ســـيكول صـــفا  طيافـــ  السياســـي  ل،نـــال بمختلـــر أ ل  ة. و ـــدا أبترولي ـــ
 ل اإلجـــراءات المطلو ـــة لهـــله المواجهـــة ستو ـــع فـــي وقـــ   ســـرا يلي يســـتهد  ثروتـــ  النفطيـــةل وأإ

 .9و ع اليد على ال،لوك رقم لمنع إسرا ي  من بناء الجدار الفاص  و التالي  قريب  

ــ  مــر عــن األ طــاره السياســيل فاصــال  جــل لقــاء بع،ــدا فــي  صــر الخــال  فــي إلةل  فــي المحص 
تجاو  بريل بعد اتصـاو ر ـي  الجمهوريـة  دول ا فالت  من عقال . وكال  فتا    زاا الشارا و ا ال  

واقترا ـات القـوا ين الموجـودة نـ  مـن إقـرار المشـاريع ب ل مع فتل دورة استثنا ية لمجل  النوا  تمك  
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مــر الــلي   ب،ــدو موات ــة فــي المجلــ  الحــاليل واــو األدراجــ  باإل ــافة إلــى محاولــة إقــرار الفــي إ
 .حا  مرج  

د مــن أجــ  عق   ســتثمار عــدد مــن المــ تمرات الدوليــة التــي ســت   يجابيــا  إ عطــى اللقــاء دفعــا  وقــد أ  
لـــى المســـتو  ا قتصـــاديل ومســـاعدت    األمنـــي والعســـكريل أو عمســـاعدة ل،نـــال إل علـــى المســـتو 

 على مواجهة التداعيات ال ،يرة للنزوح السوري. يضا  أ

ة بـين فـاق الزعامـات السياسـي  لـى ات  ت إد  ة اي التـي أ داث الخارجي  األ ل  ومن المفارقات انا أ 
هدبدات اإلسرا يليةل مع التـلكير فاق بع،دا بعد التةل فقد جاء ات  لي  رادة المح  بعضها ال،ع  ولي  اإل

ــ ل  أ ال بــدا دوا مــع اعتــداء الســعودية علــى الر اســة الل،نا يــة ع،ــر ا تجــات الحريــري   ينهــاــ  ء تو  
 .يجابي  تيجة الوقفة الوطنية ال ،يرة للقيادات الل،نا يةالجميع في تعادو إ

 اعـــي للجميــع والمســـتعد  ل ر ـــي  الجمهوريــة لهـــر بمثابــة الر وتقــوو قــراءة للتوات ـــات الحاليــة أ 
   ابــي    ــأث،ــ  أ ل واــوصــال  ب،ــري فاتحــة الحــ   لتقــديم التضــحية علــى المســتو  الشخصــيل ف ــال ات  

ــال ــ ا. أ مــن الخســا رل ووجــد فــي  ممكــن   قــدر    هــاء المســسلة بسقــ    ا بــريل ف ــال بــدوره يســعى إلــى إم 
 ا تصاو الر اسي فرصة سا حة ولفتل القناة الم،اشرة مع عول. 

ـــأ  ع،ـــر    خـــر  رابحـــا    ـــ  خـــالو األتمـــةل فيقـــوو الـــ،ع  أحـــر  ا الحريـــريل شـــ،  الصـــام  والم  م 
ـــدفع إاســـتمر  مـــر لـــى تعزيـــز عملهـــا فـــي الفتـــرة المق،لـــةل واســـتثماره لألار  كومتـــ  بفاعليـــةل   بـــ  ال

فــي     حســين عالقتــ  ب،ــري   يمكــن و ــعها إت ل  ت ل كمــا أ كمــاو  ملتــ  ا  تخابيــة وتيــادة شــع،ي  
 ة المكسب السياسي ل ل بعد الخصومة ال ،يرة التي خر  بها بري اتجاا .خا 

صــفحة اإل فــالت الــلي  ل الهــد  األســاس مــن لقــاء بع،ــدا كــال طــي  ل ــن مــن الم فيــد القــوو أ 
 مـا   ـ   األمور لـن ت ـول سـال ة أ ل ل ن ها ي ة األتمة األخيرة بشك    ص  في الشارا على خلفي  
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تقطيــع الوقــ  الحــالي  تــى ا  تخابــاتل  تــ . وســيتم  عهــد الحــالي برم  علــى المــد  الطويــ  خــالو ال
ــفــي المواقــر بهــد  اكتســا  األ ة التــي ستشــهد تصــعيدا  واــي المســافة الزمني ــ ة مــن صــواتل خاص 

 ،  التيار الوطني الحر.ق  

علــى  تــ  ع،ــر المجلــ  المق،ــ ل ولــن يكــول بــري متســااال  وســيعم  الجميــع علــى صــيافة قو   
ــو ــات تشــكي   كومــة العهــد األولــىل إااإلطــالق فــي مف د منــل ذ  ســب وجهــة  ظــر عــول فهــو أك 

ها ست ول تلص التي سـتستي بعـد اإل تخابـات النيابيـةل واـو علـى اـلا الصـعيد بـراان علـى    إ تخاب  أ
 ا  صــ  عنــد تشــكي  الحكومــة الحاليــة.آذار معــ ل كمــ 8 ــات قــو  تضــامن  ــز  ا و ــاقي مكو  

ة األولـى فـي الـ،الد. ي  ة السـن   ىء على  لف  مـع تيـار المسـتق،  الـلي يعـد القـو    سيت     ل أرج  ومن الم  
فـي مواقفـ  بعـد السـادس  ،ا  التيار الوطني الحرل في المقاب ل لن يكول أقـ  تصـل   ل  ويقوو ال،ع  أ

 ق، ل وسينادي بإصال ات في النظا  وسيحار  بري من با  مجابهة الفساد.يار الم  من أ

ــ  م اره فحســبل و  تــزع  طمو ــات باســي    تقتصــر علــى قيــادة تي ــ ل  تقــوو أة وجهــة  ظــر وثم 
 ا ــ  علــى مصــاارت  للعمــاد لــى ات  إ  ــافة  . وإلــى ر اســة الجمهوريــةالمســيحيين فقــ ل بــ  للوصــوو إ

مـن  ك،ير   عص،  وأث،  قدرت  على إمساك جزء   في شارع ل وقد شد   ا  قوي   ث،   ضورا    أعولل فإ   
 جسم .

خيـــر لـــ  لحـــز  ا بمثابـــة مزابـــدة فـــي الشـــارا المســـيحي مثلمـــا اـــي ا  تقـــاد األويمكـــن فهـــم  
ـــ مخاصـــمة للـــر ي  بـــري. وقـــد  ـــاق ال ثيـــرول فـــي التيـــار ذرعـــا   محابـــاة مـــن ق،ـــ      ـــا يقولـــول أمم 

مـ  ة اليو  بالنس،ة إلى الحز  و ركـة أولوي  األ ل  ر ذلص أل للتوق  مر فير مرش  الحز  ل،ريل واو أ
لـى مـا كا ـ  قا مـة عليـ  فـي الما ـي ال،عيـد تو يد الشارا الشيعي وعد  إعادة األمور إ  في تتمث  

 فاق الطا ر.في مر لة ما ق،  ات  
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باسي  يحاوو تحييد  ز  ال وتعزيـز وثيقـة التفـاام مـع  ل  يقوو أصحا  وجهة النظر اله أ 
  فــي وجــ  ر ــي  ك،ــرل فــي الوقــ  الــلي ســيقات  ل ســب شــارعســب الشــارا الشــيعي األالحــز ل ل 

 ـــز  القـــوات الل،نا يـــة ســـمير جعجـــع ور ـــي   ـــز  ال تا ـــب ســـامي الجميـــ  ور ـــي  تيـــار المـــردة 
 .سليمال فر جية

ي فــي  ــىء باســي  علــى الحلــر مــع الــر ي  ســعد الحريــري وكســب الصــوت الســن  و ــالط،عل بت   
 مختلر المناط  الل،نا ية.  

ــاإلا  باســي  بالتســاا  فــي المو ــوا هــومــن الظلــم ات    د ســرا يليل وقــد خــر  بمواقــر عدبــدة ب ك 
ــلهــال ومحســو ة بدق ــ طــا  تــ  كــال مخط  فيهــا خطابــ  الــوطني علــى اــلا الصــعيدل ل ــن ت      ةل واــو وج 

يفيد فـي كسـب  وا دل قوامها تقديم خطا  متواتل  ة في آل  لى عواصم عر ية خليجية فر ي  رسا   إ
 ي  عب ك،ير. الجميع وعد  خسارة أ

ل ق،يــ  ا  تخابــاتل بــ  ا  خــاص مســيحي   شــك   و  لا  ل باســي  لــم يخســر شــع،ي  لقــوو أومــن المفيــد ا
 ت   تيجة األتمة. ث عن ارتفاا شع،ي  المعطيات تتحد   على العك  من ذلصل فإل  

ة باســــي  قفــــزت بعــــد األتمــــة األخيــــرةل فــــي الســــا ة ل شــــع،ي  مــــن ذلــــصل بــــر  اــــ  ء أ ا طالقــــا  
ل ويستشـــهد اـــ  ء بتصـــريل ر ـــي   ـــز  القـــوات الل،نا يـــة ل وال،ترو يـــة خصوصـــا  المســـيحية عمومـــا  

ه ســـمير جعجـــع عـــن رفـــ  مـــا  صـــ  علـــى األر ل بمعـــزو عـــن تقييمـــ  ل ـــال  باســـي  الـــلي عـــد  
سـللة  ـوو موقـر التيـار الـوطني الحـر ال ثيـر مـن األ صـار في اله األثنـاءل لـد  أ. بمثابة الخطس
  ز  ا. 

قتهــا فــي مكافحــة ي،تهــال بعــد اإل جــاتات التــي  ق  مــن ا ل الدولــة خســرت تخمــا  ويــر  اــ  ء أ 
ــ راــا  والتجس   مــا  الل،نــا يين وكــسل  ة فــي منــع لهــور الصــورة أ ل ولــم تــنجل إجراءاتهــا ا ســت،اقي  ا  
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ومنهــا  مشــااد بدايــة الحــر  الــ،ع  قــد اســترجع فعــال   ل  لــ،الد علــى مشــار   ــر  أاليــةل  تــى أا
 .مشهد  افلة عين الرما ة

لى جا ب ر ي  مجل  النوا ل فسصـ،ل فـي   اختار ا  حيات إ ز  ا بس    يسخل ا  ء على 
هـــم    عـــ  الشـــيعي األوو. كمـــا ألـــى مر     يميـــ  للعـــودة إ ظـــر شـــريحة مســـيحية وفيـــر مســـيحيةل كس  ـــ

لمعالجــة بــو  بــدأت بــوادر عــن ا ة التــي  ــاوو بهــا معالجــة األمــورل وقــد ت،ــاط يعي،ــول عليــ  ال يفي ــ
ي كــال الو ــع المحتــد  يحتــا  فيهــا إلــى عــن المشــهد فــي اللحظــة التــ مامــا  تمــة المرســو  وفــا  تأ

الجهــود  ل  أ ل علمــا  لــى اــلا الحــد  ن عليــ  أل يمنــع وصــوو األمــور إ  كــال بتعــي    ــ ضــوره القــويل وأ
ســاس فــي معالجــة مــين العــا  للحــز  الســيد  ســن  صــر ا كــال لهــا المفعــوو األالتــي قــا  بهــا األ

 ي.جراه عول ب،ر  تصاو اللي أاألتمةل وذلص ق،ي  ا 

ـــ  ـــ  مكســـ،ا  بـــر   ل  لةل   يمكـــن لهـــ  ء   ـــرال أل ـــنل فـــي المحص  فـــي مو ـــوا مرســـو   ي  ص 
ــالضــ،ا ل كمــا أ ــ مــن التعــاطر معــ  داخــ  بيلتــ  الحا ــنةل خصوصــا   ك،يــرا     كســب  جمــا     ن مم 

مع  ز  ال ب  عـد  كا وا بلومو   على صراعات  الدا مة مع التيار وعد  مراعات  لتفاام األخير 
ة ا  تخابــات ةل واــو مــا يخدمــ  أيضــا عشــي  ليو تــ  وتحويلــ  المعركــة مــع عــول إلــى معركــة شخصــي  

ــالنيابيــة التــي ي عت،ــر بــر   ين بإجرا هــا فــي موعــداال باعت،ــار كيل بالتنســي  مــع  ــز  ال مــن المتمس 
ن خصـــوم ل و اســـي  مـــن   مـــن المســـتفيدبن مـــن القـــا ول ا  تخـــابي الجدبـــدل بخـــال  ال ثيـــر مـــ  ـــأ

 بينهم.

جلـــ  النيـــابيل واامـــةل فهـــول بعـــد للم ت  ر يســـا  وت،ـــدو تهدبـــدات الـــ،ع  ل،ـــري بعـــد  اســـتمراري   
 .ش،  و يد لر اسة المجل  النيابي حا  دل وفر   فس  مرش  د الم ك  ك  األتمةل أ
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طــر ي خلــد  استشــعاره أ ي ســيقر عنــد اــلا الحــد  ل بــر  ةل أل ــن   ب،ــدول وفــ  قــراءة وســطي   
فـي معركتـ ل علـى صـعيد  لـى اـلا الحـد  اتفاق الطا ر. واو مـا كـال ليصـ  إ على صال يات  وف 

 ـاقوس  يحيـ  بالطـا رل فـدق   ل خطـرا    رأ  أ  ـعلى صـعيد الموقـر مـن باسـي ل لـو  أو المرسو  أ
 الخطر.

 ا  بالطـا رل واـو يخشـى فعلي ـ بـالم    را  كثـر تـسث  ة األي اـو المرجعي ـبـر   فيـد التـلكير بـسل  ومن الم   
ة ى فــــي الســــ،عينيات والثما ينيــــات مــــن القــــرل الما ــــي بعهــــد المارو ي ــــلــــى مــــا كــــال يســــم  العــــودة إ
 ة.السياسي  

ةل واــو اتها الدســتوري  ل تقــو  بواج،اتهــا  يــاو صــال ي  أ يضــا  ل ــن يجــب علــى ر اســة الحكومــة أ
يـري بتسـاا  فـي ذلـص منـل قـدو  عـول ل الحر مر مفقود كو اليو ل واو أ ا  ساتي  امية م س  بالغ األ مر  أ
 لى ر اسة الجمهورية.إ

تلــر فهــم مخ وســيكول مــن الصــعب التعــاين بــين عــول و ــري فــي الســنوات المق،لــة فــي لــ    
لعــول    ر ــي  المجلــ  مصــدر إتعــا  ك،يــرولــى والثا يــةل وسيشــك  للدســتور مــن ق،ــ  الر اســتين األ

ــ  لهــا اعتــرا  الجميــع بــسل  و  مســيحيين مطال،ــاتل أ ل برفــع بعــ  الة. ل ــنل فــي المقابــفــي كــ  محط 
لــى امتالكهــا إ  ــافة  ة إة والسياســي  ة فــي اللع،ــة ال،رلما ي ــساســي  ر اســة الجمهوريــة اليــو  اــي شــريكة أ

ـــ،ع ل جهـــارا  ة فـــي مســـار الحكـــم. ل ـــن أة الر يســـي  صـــال ياتها الدســـتوري   ـــ  ال ـــادي ب ل خطـــر مـــا بن
فـي إدارة  ال  ر ي  المجل  ل ي يكـول دور ر يسـ  متمـث    بتعدب  صال يات ل بتعل  وال ثيرول امسا  

رادتـــ  علـــى ال،رلمـــالل  ســـب وجهـــة  ظـــرام  واـــو أمـــر مـــن شـــس   تعريـــة الجلســـات ولـــي  فـــر  إ
 ستحصــالها خــالو ســنوات الحــر   خيــرة مــن صــال يات قاتلــ   تــى الرمــ  األالطا فــة الشــيعي

 الية.األ
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 كلمة في تفاهم الحزب والتيار

ولـى ار و ـز  ا الـلي جـاار للمـر ة األة تعتري العالقة بين التية از  ل ثم  من الممكن القوو أ 
ل 12با حياته ال ،ير لحليف  الشيعي. وقد صمد الا التفاام لفترة طويلـة واـا اـو يطفـىء شـمعت  او

 .منل توقيع  في كنيسة مار مخاب  دق  في المر لة األ ل ن  اليو  يمر  

يـــة لـــى قـــراءة متس   دةل ل نهـــا ت،ـــدو فـــي  اجـــة إالعالقـــة بـــين الحـــز  والتيـــار مهـــد    ت،ـــدو اليـــو  
ل تـــدعيم وثيقـــة التفـــاام باســـتمرارل مـــن الجـــا ،ين اللـــلبن عليهمـــا تـــوفير ا طملنـــا وإلـــىوصـــريحةل 

لـى خيـارات ل،عضهما ال،ع   وو اواج  ممكن أل تعتري أ صاراما خشـية أل بـلاب كثيـرول إ
 .فةمتطر  

 

 ريد األجواء..ساترفيلد لتب

 ظــار الــ،الد تيــارة مســاعد وتيــر الخارجيــة األميركــي لشــ ول الشــرق فــي اــله األثنــاءل لفتــ  أ 
ة لزيـارة سـيقو  بهـا وتيـر الخارجيـة ريكـ  األوس  ديفيد ساترفيلد إلـى بيـروتل واـي تيـارة تحضـيري  

 تيليرسول إلى العاصمة الل،نا ية.

ي قــد بلحــ  بــ  بنــاء جــدار ســرا يلي الــلجــدار اإلا ال،لــوك النفطــي و نــاء الوتحضــر انــا مســسلت 
يل ل فـي المو ـوا ال،ـر    اآلميـركيين تتمث ـة األساس بالنسـ،ة إلـى األل المهم  إل ترو ي. ل ن ب،دو أ

ـــل بينمـــا   بثـــادا  كثـــر تشـــد  اـــو المو ـــوا الـــلي ب،ـــدو العـــدو فيـــ  أو  ة ر اليـــو  المو ـــوا المـــا يل وثم 
 لى العدو.أخر  إ جهود أميركية لتو يل بع  النقا  و ق 
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ســـرا ي  عـــن   ل،نـــال علـــى  قـــا  عدبـــدة أبلاـــ  إلـــى الجا ـــب األميركـــيل ثـــم تراجعـــ  إويـــتحف   
اميــة . وكــال مــن أ 1701مثابــة خــرق للقــرار ب ال ثيــر منهــا لت،قــى ثــالث  قــا  مو ــع تفــاو  تعــد  

 غ موقفـــا    ت،ل ــ  ــم أل ـــميركـــي قــا  بجولــة علـــى الحــدود الجنو يــةل وع  ل الضــير األالمو ــوا بمكــال أ
 .  ا    عليها ل،نا ي  سرا يلي في المناط  المتحف  وعالي اللهجة  وو رف  أي خرق إ دا  متشد   ا  ل،نا ي  

ـــى التصـــعيدل واـــو األ  ـــوارد فـــي  ـــاو مـــر و  ب،ـــدو أل األميـــركيين فـــي وارد دفـــع األمـــور إل ال
ورو ـيل   ر ـي واألواشـنطنل والموقـر الا ل  ة. إذ إسرا يلية في خطواتها الا،ي  استمرت الحكومة اإل

 لي .ار ل،نال وعد   ق  فو ى المنطقة إباستقر  بزاو بهتم  

ة را ــي  بالوســا   الشــرعي  ل،نــال ســيقو  بالــدفاا عــن أ ل  كمــا أبلــغ الجا ــب الل،نــا ي ســاترفيلد أ 
ل ل،نـــال يعنــي بـــللص تـــواؤ  أ ميركــي تمامـــا  ةل ومـــن بينهــا الوســـيلة العســـكرية. ويعلــم الجا ـــب األكاف ــ

ســـاس ي  ـــز  ا ألي خـــرق إســـرا يليل تحـــ  العنـــوال األالعســـكرية الرســـمية مـــع تصـــد   المقاومـــة
الم،ــادر  ل ل،نــال ســيكول ة الجــين والشــعب والمقاومــة. وإل كــال ذلــص   يعنــي أ  فــي ثالثي ــالمتمث ــ

ع،ر ا عتماد على الجهود الدب،لوماسية فـي  و     للخروقات اإلسرا يلية أ  سيتصد     للتصعيدل ب  إ
 المحاف  الدولية.

ســرا ي  لــن وي،ـدو أل الجا ــب األميركــي يسـعى إلــى ت،ريــد األجـواءل وقــد أدلــى بكـال  مفــاده أل إ
متـابعين للزيـارةل اقترا ـات تهـد   ل  سـب ل سـاترفيلد قـد  بسي خطوة استفزاتية لل،نال.  تـى أتقو  

ةل  اايـص عــن تسكيـده فـي العلـنل دعــم ر والهــدوء فـي المنطقـة الحدودي ـلـى المحافظـة علـى ا سـتقراإ
 منية.خاصة للجين والقو  العسكرية واأل بالده لم سسات الدولة الل،نا ية و صورة

ــا   وســمع المســ ولول الل،نــا يول كالمــا    فطيــة لل،نــالل وعــد  ا مــن ســاترفيلد  ــوو الحقــوق الناعام 
دعا ل،نـالل فـي موقـر فيـر مطمـلنل إلـى دراسـة  لنفطيل ل ن سرا يلي في الملر ارف،ت  بتصعيد إ

 ت . ستراتيجي   ك،ر لملر النف   ظرا  أ
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ســاس مــن اال مــن دول التراجــع عــن مطلــ،هم األو ــوي،ــدو أل األميــركيين بريــدول تهد ــة األ 
ـــل ـــر الممكـــن أل يكـــول الموقـــر األل،نـــال بمحاصـــرة  ـــز  ال واـــو الموقـــر ال ميركـــي ي مـــن في

 ميركية.ل كما يقوو المتابعول للزيارة األلل،نال على  ساب ما االمتفه  

  لمـا شـمأ  واول جاءت تيارة ساترفيلد تمهيدية لزيـارة تيلرسـول التـي سـتحم  بحثـا  في ك  األ 
 خيرة فيها. رات األثر التطو  طها للمنطقة إطار مخط  تريده واشنطن من ل،نال في إ

لل،نـــال علـــى صـــعيد المســـاعدات العســـكريةل  ا  داعمـــ خيـــر كالمـــا  نتظـــر أل يحمـــ  األومـــن الم   
داتهــا علــى دوو الجــوار ة دور ل،نــال علــى صــعيد جدبــد األتمــة الســورية وترد  طلب ســماا مااي ــوســي  

السوريل ول،نال في صـل،هال وقـد يعـر  سـ،  مسـاعدة ل،نـال فـي ملـر النـات ين السـوريين وكلفتـ  
 .  ا  واجتماعي   ا  واقتصادي   ا  المرتفعة على الا ال،لد الصاير بشري  

 


