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 حزب هللا : شندمر اشرائيل في اي حرب كادمة وشنرفع علمنا فوق اللدس الشريف

 9112\1\92  القدس المحتلة/سما/
الػي  نرػرا امػس النػاطؽ ا علػ  قاؿ الحاج محمد رعد النائب عف حزب اهلل في البرلماف اللبنػاني إف الماػاؿ 

بإسػػػـ ال ػػػرش ا سػػػرائرلي النمرػػػد رفنػػػرف مػػػانلرس فػػػي عػػػدد مػػػف الوػػػحؼ النربرػػػ   عبػػػارة عػػػف  ػػػرا  ف ػػػ ـ 
 استفزاز    رودر إ  مف  باف  فحزب اهلل لدره ما رادر أف ردمر به ال رش ا سرائرلي.

نفسػاا فػي حػرب سػت فف مػدمرة لاػا   فأضاؼ رعد فػي توػررحات لػه  أف علػ  اسػرائرؿ اف   تتوػاب  فتػفرط
 فحزب اهلل الرـف اقفى فلدره ما رادر اف ردمر به ال رش ا سرائرلي.

ففػػي منػػرض ردا ارضػػا  اضػػاؼ النائػػب رعػػد اف اسػػرائرؿ الرػػـف اوػػبحت منزفلػػ  دفلرػػا فاقلرمرػػا فمػػا روػػدر 
 .مناا مف فرقنات اع مر   ي للتوطر  عل  ع ز ا ف ي تررد اف تظار نفساا قفر 

خرػار اللبنػانررف   فقػد  قػ   -2012ررار ال  اف مااؿ النػاطؽ باسػـ ال ػرش ا سػرائرلي  ػا  تحػت عنػفاف  
انترػػػارا فتوطرػػػ  اع مرػػػ  فاسػػػن  فػػػي ا عػػػ ـ النربػػػي فا سػػػرائرلي  فاتاػػػـ فرػػػه النػػػاطؽ لبنػػػاف فدفؿ أخػػػرى  

 بت ا ؿ تحفرؿ إرراف فحزب اهلل لبناف إل  مونع للوفاررخ.
خػػػ ؿ اتوػػػاؿ  ػػػاتفي مػػػع مفقػػػع  الحػػػفار المتمػػػدف  الػػػي  نرػػػر ماالػػػ  المنػػػاطؽ باسػػػـ ال ػػػرش  رد رعػػػد  ػػػا 

ا سرائرلي  فأضاؼ النائب عف حزب اهلل  اف سلط  ال راف الوارفني ماما حافلت لف تادر اقناع الرػنفب 
فره علػـ حػزب  النربر  ا س مر  عف التنازؿ عف ف رة ماافم  ا حت ؿ الوارفني  فسرأتي الرـف الي  ررفع

 اهلل ففؽ الادس الرررف  فسرسترد الفلسطرنرفف ارضاـ المحتل  .
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 الاهتمام الصعودي بمنطلة الصاحل.. ألابعاد والخلفيات   

 9112\1\92  الجزيرة نت  سيدي ولد عبد المالك
ـُ السنفد  الحالي بمنطا  السػاحؿ اففررارػ   د إعػ ف السػنفدر  المسػا م  فػي تمفرػؿ الاػفة بنػ-رطرح ا  تما

(   فدفلاػػػػار مفررتانرػػػػا فالنر ػػػػر فمػػػػالي فترػػػػاد فبر رنػػػػا G5النسػػػػ رر  التابنػػػػ  لػػػػػ م مفع  الخمػػػػس بالسػػػػاحؿ  
عدَة تساؤ ت عف دفافع  يا ا  تماـ السػنفد  بمنطاػ   التػي لػـ ت ػف تالرػدرا تػدخؿ فػي دائػرة ا تمػاـ  -فاسف

 الرراض.
ا لتػزاـ بتمفرػؿ  ػيا  -درسػمبر/ انفف اففؿ الماضػي 13في قم  بػاررس المنناػدة رػـف -در  إف إع ف السنف 

الاػػػفة النسػػػ رر  بمبلػػػو مئػػػ  ملرػػػفف رػػػفرفة رطػػػرح تسػػػاؤ ت عدرػػػدة عػػػف حاراػػػ  النفارػػػا السػػػنفدر  مػػػف فرا   ػػػيا 
 الخطفة  فح ـ التمفرؿ السنفد  ُرفسر ف فد دفافع فأطماع سنفدر  تاؼ خلفه.

 محف الماضي
بنرػر فتوػدرر الف ػر  السػلفي ال اػاد   إلػ  المنطاػ ة فاػد  -فػي فضػا  دفؿ السػاحؿ-ارتبط اسػـ السػنفدر  

في أفررارا خطابا فتػأطررا فتمػفر    -بنسختاا السنفدر - انت السنفدر  الحاضن  الرئرسر  للمدرس  السلفر  
ي منػارؾ عادرػ  ففاارػ   عماػت الاػفة مما  اف له أثر في منافس  الطرؽ الوففر  التالردر  فالػدخفؿ مناػا فػ

 برف الوففر  فا ت اا السلفي.
فتنػػػددت مظػػػا ر الحضػػػفر السػػػنفد  فػػػي دفؿ منطاػػػ  الساحلفرػػػملت ال فانػػػب الدعفرػػػ  فالتنلرمرػػػ  فالخرررػػػ  
فا  تماعر  فا قتوادر   فعزز ضنُؼ اقتوادرات دفؿ المنطا  التدخَؿ السنفد  لمػؿ  الفػراغ النػا ـ عػف 

ؿ الدفلػػػ  ا قتوػػػاد  فا  تمػػػاعي  ممػػػا رػػػ ع حضػػػفر الندرػػػد مػػػف المنظمػػػات فالارئػػػات الخرررػػػ  إلوػػػا  تػػػدخ
 في المنطا . -فخاو  السنفدر -الخلر ر  

ففي  يا اإلطارة ُرحسب للرراض تمفرؿ ال ثرر مف المراررع التنمفر  فترررد الندرد مػف البنػي التحترػ  بػدفؿ 
 11 د الملػػؾ فروػػؿ بمدرنػػ  ن امرنػػا الػػي  بلػػو تمفرلػػه حػػفالي المنطاػػ   فمناػػا منرػػمت إسػػ مر   برػػرة  مسػػ

 ملرفف دف ر أمرر ي  فمس د الملؾ فروؿ في باما ف الي  بلوت ت لفته نحف سبن  م ررف دف ر.
مػػػف الم ػػػاؿ الػػػدرني إلػػػ  ا تمػػػاـ دبلفماسػػػي  -فأفررارػػػا عمفمػػا-ثػػـ تفسػػػع النرػػػاط السػػػنفد  بمنطاػػػ  السػػػاحؿ 

سػػتراتر ي  بنػػد تنػػامي ح ر ػػ  الترػػرع فػػي أفررارػػا فالحضػػفر الاػػف  إلرػػراف  فاعػػؿ دفلػػي  درػػد علػػ  السػػاح  فا 
 اففررار .
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ة أوػػػػدر مناػػػػد  ػػػػارنر ي تاررػػػػرا تحػػػػدث فرػػػػه عػػػػف ف ػػػػفد ع قػػػػات فثراػػػػ  بػػػػرف السػػػػنفدر  2002ففػػػػي سػػػػن  
سػت فال ماعات المتطرف  في منطا  الساحؿ  فاعتبر التاررر أف ال ثرر مف الخ رػا النرػط  فػي السػاحؿ تأس

 في السنفدر .
مسػػػؤفلر  تنػػػامي  2013ل ػػػف وػػػحفار فتاػػػاررر إع مرػػػ  فرنسػػػر  ي بػػػت أبنػػػد مػػػف يلػػػؾ فحّملػػػت الررػػػاض عػػػاـ 

أنرط  ال ماعات المتطرف  التي  انت تحتؿ رماؿ مالي  فاستندت يات الموػادر إلػ  الن قػ  الفثراػ  التػي 
 تربط زعرـ  ماع  أنوار الدرف إراد آغ غالي بالسنفدر .

الوػػفرة المرتسػػم  عػػف السػػنفدر  فػػي مخرلػػ  النخػػب الوربرػػ  فاففررارػػ  فوػػناع الاػػرارة تسػػن  الررػػاض  ػػيا 
للت فرر عناا  فرسـ وػفرة موػاررة لاػا بتاػدرـ دعػـ مػالي سػخي للاػفة اففررارػ  التابنػ  لػدفؿ السػاحؿ   خطػفة 

 فنلر  حارار  لمحارب  اإلر اب في أفررارا.
التػػي تنتا اػػا الررػػاض فحلرفتاػػا أبػػف ظبػػي حالرػػا فػػي ا عتمػػاد علػػ  الاػػفة  فتتسػػؽ  ػػيا الخطػػفة مػػع المااربػػ 

التػػػي اتامتاػػػا مػػػؤخرا تاػػػاررُر -الخرػػػن  فالحضػػػفر فػػػي بػػػؤر النػػػزاع  موػػػدر رئرسػػػي للنفػػػفي   مػػػا أف الررػػػاض 
ع مر  غربر  بتمفرؿ فرعار  بنض رب ات اإلر اب بحا ػ  لتاػدرـ فرقػ  حسػف سػلفؾ لفرنسػا  -استخباراتر  فا 

 حاد اففرفبي الليرف رتزعماف إستراتر رات عس رة الساحؿ.فا ت
 حسابات متنددة

تاػدؼ حسػابات الررػاض تاػدؼ لتحارػؽ  سػب فػي أ ثػر مػف فرقػ   بنػد خسػارة الررػاض للندرػد مػف الر انػات 
 فاستخ واا ِعَبَر بنض الحسابات الخاطئ  لدراا في أزم  حوار قطر.

البحػث  -تاػؼ خلػؼ تمفرلاػا الاػفة اففررارػ  المرػتر   لػدفؿ السػاحؿالتػي -فلنؿ مػف أبػرز الػدفافع السػنفدر  
عػػػف مػػػفطف قػػػدـ فػػػي منطاػػػ  وػػػراع تاػػػع علػػػ  تمػػػاس مػػػع دفؿ الفضػػػا  الموػػػاربي  التػػػي تراَ ػػػع فراػػػا الػػػدفر 

 السنفد  بند رفض أغلباا ا وطفاؼ خلؼ الرراض في قضر  حوار قطر.
ال زائػػر فتػػفنس( مػػف افزمػػ  الخلر رػػ   فالمتمثلػػ  فػػي فمفاقػػؼ الػػدفؿ الرئرسػػر  فػػي الموػػرب النربػػي  الموػػرب ف 

التزاماػػا بػػالمففؽ الحرػػاد  مػػف افزمػػ  الخلر رػػ  رغػػـ ضػػوفط السػػنفدر  علػػ   ػػيا البلػػدافة  نلػػت الررػػاض 
 تبحث عف بدائؿ رم ف الر اف علراا في مساعي البحث عف ا وطفاؼ مع مفاقفاا المترنح .
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 انػػت وػػادم  للسػػنفدر ة فػػإف المفقػػؼ الموربػػي تحدرػػدا قػػد ر ػػفف فرغػػـ أف مفاقػػؼ ال زائػػر فتػػفنس فالموػػرب 
أ ثػػر وػػدم  لاػػا  فالربػػاط تنتبػػر أ ػػـ حلرػػؼ إسػػتراتر ي للررػػاض فػػي منطاػػ  الموػػرب النربػػي  ف انتػػا تنسػػااف 

 منا ُ ّؿ السراسات الخار ر  المتنلا  بالاضارا اففررار .
اللػيرف تما رػا سػررنا -ررترف فػي م مفعػ  السػاحؿ( قد ت فف مفاقؼ نظامْي مفررتانرا فتراد  أ ـ قفترف عسػ 

أغػرت الررػاض بػالتف رر فػي البحػث عػف حلفػا   -مع المفقؼ السنفد  بإع ناما قطع الن قػات مػع الدفحػ 
 دد بمنطا  السػاحؿ  رنّفضػفف حلفا  ػا التالرػدررف فػي الفضػا  الموػاربي اللوػرؽ  ورافرػار بمنطاػ  السػاحؿة 

 ج سراسر  خار ر  قفاماا التح ـ المطلؽ في الحلفا .فالسنفدر  الرـف باتت تنا
الفرق  الثانر  التي تاؼ خلؼ ا  تماـ السػنفد  بمنطاػ  السػاحؿ قػد ت ػفف السػني ل سػب فّد اففرفبرػرف  إي 
لـ ت ف الح فمات اففرفبر  من ب  بمفاقؼ دفؿ الحوار   مػا أناػا لػـ تُبػِد قناعػ  بػالح ج التػي قػدمتاا  ػيا 

 سرعاف ما فرؿ ر اف الرراض فأبف ظبي عل  المفاقؼ اففرفبر   ستمالتاا في افزم . الدفؿ  فليا
فالسػػػنفدر  تػػػدرؾ محفررػػػ  منطاػػػ  السػػػاحؿ بالنسػػػب  لافرفبرػػػرف  فتنػػػي  رػػػدا أناػػػا ترػػػّ ؿ  ا سػػػا  برػػػرا لاػػػـ 

رػرة إلػ  الػدرار باعتبار أف أزمات  ػيا المنطاػ   الا ػرة فال ررمػ  النػابرة للحػدفد فاإلر ػاب( روػؿ مػدا ا مبا
 اففرفبر .

فلػػيا تسػػن  الررػػاض للظاػػفر بمظاػػر الحلرػػؼ الماػػتـ بتحػػدرات فمرػػا ؿ حلفائػػه اففرفبرػػرف  فيلػػؾ فػػي ظػػؿ 
تنّسػػر حوػػفؿ الاػػػفة اففررارػػ  بالسػػػاحؿ علػػ  التمفرػػػؿ الػػ ـز لبػػد  عملراتاػػػا. فلػػيلؾ أ ػػػدت الررػػاض دعماػػػا 

 ملرفف رفرف. 30رات بدعماا بػالمالي لايا الافة بمئ  ملرفف رفرف  فتنادت اإلما
اف ـ في مفقؼ الررػاض فأبػف ظبػي حالرػا  ػف رفػع ا لتبػاس عػف مفاقفامػا المبامػ  مػف افزمػ  فػي السػاحؿ  

تناػػد الررػػاض فأبػػف  -2013إّبػػاف التػػدخؿ النسػػ ر  الفرنسػػي فػػي مػػالي بدارػػ  -بنػػد إعػػ ف فزرا  فرنسػػررف 
 لي.ظبي بتمفرؿ النملرات النس رر  الفرنسر  في ما

 ما رتر ـ  يا الدعـ ف فد أ ندة سنفدر /إماراتر  في المنطا  بدأ الحدرث عف م محاا قبؿ سن   إثػر تناػد 
 اإلمارات بتمفرؿ بنا  مدرس  عس رر  لتدررب  رفش م مفع  الساحؿ راع مار ا في مفررتانرا.

 خطأ إستراتر ي
السػػنفد  محمػػد بػػف سػػلماف بضػػرفرة دعػػـ   ػػاف الػػرئرس الفرنسػػي إرمانفرػػؿ مػػا رفف  ػػف مػػف أقنػػع فلػػي الناػػد

الررػػػاض لاػػػفة السػػػاحؿ النسػػػ رر   ففرنسػػػا تفا ػػػه مرػػػا ؿ اقتوػػػادر  أدت باػػػا لتالػػػرص مفازنػػػ  اإلنفػػػاؽ علػػػ  
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ال ػػرش  فلػػيا فإناػػا تخطػػط لسػػحب قفاتاػػا مػػف مػػالي فا ستناضػػ  عناػػا باػػفة أفررارػػ  تػػؤد  نفػػس افدفار التػػي 
  انت تاـف باا الافات الفرنسر .

متف سػ  مػف حػدفث  -فػي الماابػؿ-رد فرنسا ا ستمرار في المستناع افمني فالنس ر  في مالي  ل ناػا   تر 
فػػراغ أمنػػي قػػد راػػفد إلػػ  عػػفدة ال ماعػػات المتطرفػػ   التػػي  انػػت تسػػطرر علػػ  منػػاطؽ فاسػػن  مػػف الرػػماؿ 

 المالي.
التدرر ي لنففي ػا السراسػي  فعلرهة فإف باررس تنطلؽ مف خلفرات فحسابات منّادة تتودر ا مخافؼ الترا ع

فا قتواد  فػي مسػتنمراتاا الادرمػ   فترا ػع حوػتاا مػف أسػفاقاا التالردرػ  بأفررارػا إلػ  النوػؼ علػ  مػدار 
سػػػػػن   بسػػػػػبب منافسػػػػػ  قػػػػػفى  درػػػػػدة   الوػػػػػرف فالانػػػػػد فتر رػػػػػا( باتػػػػػت ترػػػػػ ؿ تادرػػػػػدا حارارػػػػػا للموػػػػػال   11

 اإلسترات ر  لفرنسا في مناقؿ نففي ا التالردر .
اؾ سػػني فرنسػػي حثرػػث للػػزج بػػدفؿ السػػاحؿ الخمػػس فػػي الحػػرب ف الػػ ر عػػف فرنسػػا بالسػػاحؿ حفظػػا للنفػػفي  نػػ

الفرنسي  فليا فإف السنفدر  قد   ت فف أدر ت أناا تمّفؿ حربا فرنسر  تافد ا  رفش أفررار  بالف ال   ف ػي 
التػي قػدر ا الػرئرس مػا رفف بنحػف تدفع مع اإلمارات مبلوا رمثؿ نوؼ فػاتفرة الت ػالرؼ السػنفر  لاػيا الاػفة  ف 
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خطػػأ  برػػرا بتمفرلاػػا الاػػفة اففررارػػ  للسػػاحؿة فم مفعػػ   -مػػف الناحرػػ  ال رفسػػترات ر -ل ػػف الررػػاض ترت ػػب 

الخمس  ػيا تنظػر إلراػا ح فمػات فنخػب أفررارػ  بنػرف الرربػ   باعتبار ػا إطػارا وػننته فرنسػا لتنظػرـ نففي ػا 
ف تحررػػد  اػػفد المنظمػػات فالػػدفؿ التػػي تػػتحفظ علػػ  الف ػػفد الفرنسػػي   ػػبنض أعضػػا  بالسػػاحؿ  فلتاػػفرض أ

 منظم  التنمر  ا قتوادر  لدفؿ غرب أفررارا  اإل فاس( فال زائر.
فاناؾ  ا س  برر لدى اففارق  مف ف فد نزع  فرنسر   دفاا إضناؼ المنظمات اإلقلرمر  اففررارػ  بفوػؿ 

عػػػف حاضػػػن   اإل ػػػفاس   فيلػػػؾ لتاػػػفرض درنامرػػػ   ػػػيا المنظمػػػ    -رر يفبرػػػ ؿ تػػػد-السػػػاحؿ  رفسراسػػػرار 
 فترسرخ عدـ الثا  فراا  منظفم  قادرة عل  تحارؽ افمف لدفلاا ففي فضائاا ال ورافي.

نااطا ولب   انت تنتمد علراا فػي  -بايا الماارب  ال دردة-فبمنطؽ الرب  فالخسارةة فإف السنفدر  ستخسر 
ا ال دردة التي تاـف عل  إناا  ع قتاا بال ماعات اإلس مر  المرتبط  باا علػ  السػاح  أفررارا  عبر أ ندتا

اففررارػػػ   ففقػػػؼ مرػػػاررع النمػػػؿ الخرػػػر  التػػػي  نلػػػت سػػػاباا ال ثرػػػر مػػػف اففارقػػػ  المسػػػلمرف رنظػػػرفف إلػػػ  
 الرراض  راعر  لموالحاـ فخادم  لإلس ـ في أفررارا.
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 خطة شالم غامضة لترامب« ضحايا»حّصاس يحاول جمع « اشتراثيجي»ألاردن في وضع 

 ررة مف النااش مع الحررر دعا عباس لزرارة عماف للترافر بند  فل  مث
 912\1\01«: القدس العربي» -عمان بسام البدارين

ربػػدف طلػػب عّمػػاف المرػػفرة فالتنسػػرؽ مػػع الػػرئرس الفلسػػطرني محمػػفد عبػػاس مبارػػرة بنػػد الػػتم ف مػػف تف رػػه 
لػػرئرس الح فمػػ  اللبنانرػػ  سػػند الحررػػر  أقػػرب لوػػرو  مرػػرفع لت مرػػع مػػا ترسػػر مػػف طاقػػ  « رسػػائؿ عمراػػ »

ا الث ثػػ  للتسػػفر  المفوػػلر  التػػي رسػػن  لفرضػػاا الػػرئرس افمرر ػػي دفنالػػد ترامػػب. عبػػاس حػػؿ ضػػرفرا الضػػحار
 مسا  افحد عل  عّماف بدعفة خاو  مف الملؾ عبداهلل الثاني.

حضػػػفر الر ػػػؿ فػػػي الفتػػػرة المسػػػائر  فاسػػػتاباله رسػػػمررا مػػػف قبػػػؿ فزرػػػر ا توػػػاؿ الػػػد تفر محمػػػد مػػػفمني مػػػع 
ػػا أف النا ػػؿ الملػػؾ « مسػػت د»ف  علػػ  ف ػػفد برفتف ػػفؿ رئاسػػي مؤرػػر حرػػ رررػػد أف َرنرضػػه افردف  خوفور

 عبداهلل الثاني  اف ُمنرو ر أو ر بضرفه الرئرس افلماني في اللرل  نفساا.
 فت  درا للنظر  أف إننػاش التنسػرؽ مػع عبػاس َعاػب حرا ػات قمػ  دافػفس افخرػرة  فاف ػـ َعاػب تحػيررات 

ػػا أف فزرػػر الخار رػػ  افردنػػي أرمػػف أردنرػػ  عمراػػ   قرػػؿ إف الػػر  ئرس الحررػػر  اسػػتمع لاػػا فػػي دافػػفس  خوفور
الوػػفد  لػػـ رػػتحمس  قتػػراح تاػػدـ بػػه المخضػػـر رئػػرس الػػفزرا  افسػػبؽ طػػا ر الموػػر  بزرػػارة مل رػػ  للػػرئرس 

 اللبناني مرراؿ عفف  خرر  ا سترساؿ في تفسررات لاا ع ق  بالتمحفر لزرارة مف  يا النفع.
سػتفرض علػ  لبنػاف  ف  مػ  اقتربػت إلدارة ترامػب « تفطرنرػ »ؿ مع الحررر  تـ تحيررا مػف مف ػ  في التفاع

عل  عملر  الس ـ  فمف أراا  عرب منحفا ترامب الضػف  افخضػر فمػف دفف الترترػب مػع لبنػاف اف افردف 
 فمف دفف تنسرؽ.

سػػػػفر  للاضػػػػر  ف رػػػػؼ موػػػػدر مطلػػػػع أف افردف تحػػػػدث مػػػػع الحررػػػػر  عػػػػف إوػػػػرار ترامػػػػب علػػػػ  فػػػػرض ت
الفلسطرنر  غرر عادل   فعف ضوفط  ائل  تمارس عل  عماف فبرػرفت فمػف دفف ترػافر اف حتػ  دفػع  لفػ  

 سراسر .
  بػؿ م ػػرد «خطػ  حارارػػ  مح مػ »فعّبػرت عمػاف خػ ؿ التفاوػػؿ مػع الحررػر  عػػف الخرػر  مػف عػػدـ ف ػفد 

ة علػ  تم ػرف الرمػرف اإلسػرائرلي   م  تحت عنفاف فػرض السػ ـ مػف إدارة متنثػرة فػي فضػع الخطػط  ُموػرّ 
مػػػف الحوػػػفؿ علػػػ  مػػػا رررػػػد  علػػػ  حسػػػاب أربنػػػ  أطػػػراؼة  ػػػي افردف فالسػػػلط  فقطػػػاع غػػػزة فلبنػػػاف. فػػػي 
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اسػػػتاباؿ عبػػػاسة مػػػف المػػػر   أف  ػػػيا الضػػػوفط  ػػػي التػػػي ُبحثػػػت أمػػػ ر فػػػي التنسػػػرؽ  حتػػػفا  مػػػا رم ػػػف مػػػف 
 الضرر فالضوط لرس أ ثر.

 ػػػدد الػػػد تفر المػػػفمني تأ رػػػد أف بفوػػػل  افردف فاضػػػح   بخوػػػفص ر« الاػػػدس النربػػػي»فعبػػػر مناقرػػػ  مػػػع 
الرػػرعر  الفلسػػطرنر   فاػػي تػػدعماا فتاػػؼ مناػػا. رػػزداد ا نطبػػاع بػػأف الظاػػر الدبلفماسػػي فالسراسػػي لػػاردف 
تحدردرا ُمن رؼ تمامرا  يا افراـ  فالن قات مع النراؽ فسفررا أوػب  تفنرلاػا رتطلػب التاػارب مػع إرػراف قبػؿ 

 آخر. أ  ري 
 سلماف رتحدث عف نفسه بف

فالموػػال  الحدفدرػػ  مػػع البلػػدرف الم ػػافررف لػػاردف مح فمػػ  بطبرنػػ  ا سػػتحااؽ ال ورافػػي بنمػػف ا توػػا ت 
ا أف نبره بر  أرسؿ عبر الففد افردني الي  رارؾ في مؤتمر طاػراف افخرػر  مع المحفر اإلرراني  خوفور

ف ػػػي رسػػػال  التاطاػػػا عضػػػف م لػػػس افعرػػػاف «. نحػػػف بانتظػػػار ـأنػػػتـ مننػػػا ف »رسػػػال  قػػػاؿ فراػػػا لاردنرػػػرفر 
 افردنػي النرػط وخر دفدرف.

ا باضارا ا الداخلر   ف  تررد التحدث أو ر في قضر  فملؼ الادس ففعد ترامب.  فمور منرول  تمامر
رفحات فالسػػنفدر    تنػػاقش مػػع افردنرػػرف بػػرغـ التفاوػػؿ بػػرف الطػػرفرف فػػي الاضػػارا المحفررػػ   فت تفػػي برػػ

ػػا  حسػػب  مفوػػل  لمرػػرفعات افمرػػر محمػػد بػػف سػػلماف.  مػػا حوػػؿ فػػي آخػػر تفاعػػؿ مػػع افمرػػر الرػػاب تمامر
دقراػػ   فتاّوػػد أف   رنػػاقش ا   21رػػا د عرػػاف  فاػػد باػػي الر ػػؿ رتحػػدث عػػف نفسػػه فمرػػرفعاته ف ثػػر مػػف 

 ملؼ حاراي مع الملؾ افردني ف ف في طرراه إل  اسطنبفؿ.
مناقرػػات حرفرػػ  فأساسػػر  سراسػػررا مػػع افردف فغرػػرا  أوػػب  عنفانرػػا لحرػػر الطػػرفرف الت ا ػػؿ السػػنفد  فرػػ  

ػػا أف ا نطبػػاع افردنػػي بػػأف محمػػد بػػف سػػلماف ُمّطلػػع علػػ   الفلسػػطرني فافردنػػي فػػي زافرػػ  ضػػّرا   خوفور
 تفاوػػػرؿ خطػػػ  اإلدارة افمرر رػػػ   ف ػػػف مػػػا دفػػػع الملػػػؾ عبػػػداهلل الثػػػاني فػػػي دافػػػفس مػػػؤخرا لتفضػػػرؿ ا نتظػػػار
فالترقػػػب لمػػػػا سرنرضػػػه افمرر رػػػػفف  قبػػػػؿ الح ػػػـ علػػػػ  افمػػػفر  بوػػػػفرة أ ػػػػدت عملررػػػا أف افردف فػػػػي حالػػػػ  

عػػػدـ ف ػػػفد »اسػػػتثنائر  غرػػػر مسػػػبفق  فػػػي فضػػػع اسػػػتراتر ي حسػػػاس  فغرػػػر مسػػػبفؽ قفامػػػه خ فػػػار للنػػػادةر 
 «.منلفمات
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رػراف سراسػررا  المسؤفلفف افردنرفف  مرناـ رافلفف بفضفحر إف الناد السنفد  ال درد ماففس فاط بػالرمف فا 
اقتوػػػادرار  التػػػػي قػػػػاؿ افمرػػػر محمػػػػد بػػػف سػػػػلماف لاردنرػػػػرفر إف لػػػدراـ حوػػػػ  تنمفرػػػػ  « نرػػػػـف»فبمرػػػرفعات 

 فتفظرفر  فراا عندما ُتدرَّف.
فعّمػػاف باػػيا المننػػ  أوػػبحت تتنامػػؿ مػػع الزافرػػ  التػػي ر لػػس فراػػا الػػرئرس عبػػاس تحدرػػدرا  باعتبار ػػا محطػػ  

بالمنلفمات التي رنبوي الترارؾ فراا  فنباس الرػـف قػد ر ػفف الػزعرـ النربػي الفحرػد الػي   ل سترنار  فملرئ 
ف  ػاف تحػت الضػوط الاائػؿ  فبػدأ رمرػؿ  رتحدث مع افمرر ررف فاففرفبررف فاإلسػرائرلررف فػي الفقػت ياتػه  فا 

 «.لا تاا»م  افردنر  للتونرد في مفقفه مف ملؼ الادس ضد إدارة ترامب في الفقت الي  تُبدِّؿ فره الح ف 
« المػدخؿ السراسػي»ف  رمانع سراسرفف ففزرا  أردنرفف مف الافؿر إف الرئرس عباس فػي  ػيا المرحلػ  رمثػؿ 

الفحرػػد الػػي  رم ػػف أف رسػػاعد افردف فػػي حػػاؿ ُفِرضػػت تسػػفر  سراسػػر  قاسػػر   مػػف الوػػنب فسػػباب عملرػػ  
ة فاػػػط  تتمثػػػؿ فػػػي أف تابلاػػػا الرػػػرعر  الفلسػػػطرنر   فأخػػػرى سراسػػػر  أف رابلاػػػا افردنرػػػفف  إ  فػػػي حالػػػ  فاحػػػد

ػػػػا إيا مػػػػا اضػػػػطر افردف لتاػػػػدرـ  فػػػػي عمػػػػؽ منادلػػػػ  الاضػػػػر  افقػػػػدـ فػػػػي الرػػػػرؽ « تنػػػػاز ت مؤلمػػػػ »خوفور
 اففسط.

فبايا المنن  رم ف الاػفؿر إف احتفػاظ افردف بن قػات أعمػؽ مػع الرئاسػ  الفلسػطرنر   قػد ر ػفف مػف اففراؽ 
ػػػا أف السػػػلط  ترػػػارؾ لبنػػػاف فافردف الرػػػـف ال لػػػفس المسػػػتار سراسػػػررا افساسػػػر  فػػػي  ػػػيا الم رحلػػػ   خوفور

وفا  ترامب الفرر    افمػر الػي  َتطلّػب أوػ ر التفاعػؿ مػع الحررػر  فبنػد فقػت طفرػؿ « ضحارا»بمساح  
 مف ا ناطاع عنه.
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 حزب هللا يهدد.. شنرد إذا لم ثوكف )إشرائيل( بناء الجدار جنوب لبنان

 9112\1\01  الرسالة نت -مؤمن مقداد 
 ػػدد حػػزب اهلل اللبنػػاني  بػػإط ؽ النػػار علػػ  النػػاملرف فقػػفات ا حػػت ؿ إيا مػػا ف ػػرت  إسػػرائرؿ( فػػي مفاوػػل  

 ؿ عل  الحدفد مع لبناف.بنا  ال دار الناز 
إف حػػػزب اهلل أ ػػػد لاػػفات الرفنرفرػػػؿ  أنػػه إيا فاوػػػلت  إسػػػرائرؿ( بنػػا  ال ػػػدار  فػػػإف  12فقالػػت الانػػػاة النبررػػ  

 الحزب سرطلؽ النار عل  الناملرف فقفات افمف المف فدة في المنطا .
ت المتحدة افمرر ر  فبررطانرػا  الػيرف فففؽ الاناة  ناؿ قائد قفات الرفنرفرؿ رسال  حزب اهلل إل  سفرا  الف را

 تف افا باا إل  م تب رئرس الفزرا   بنرامرف نتنرا ف.
فناػػػػؿ المفقػػػػع عػػػػف المنظفمػػػػ  افمنرػػػػ  فػػػػي  إسػػػػرائرؿ( قفلاػػػػا إف بنػػػػا  ال ػػػػدار رػػػػتـ فػػػػي منطاػػػػ  يات سػػػػرادة 

  إسرائرلر (  ففي حال  فت  حزب اهلل النار سرتـ الرد علره بافة.
ؿ تتوػػرؼ ففػػؽ قػػرارات م لػػس افمػػف التػػي وػػدرت مػػع ا نسػػحاب اإلسػػرائرلي ال امػػؿ مػػف فأضػػافتر  إسػػرائر

  فلػػيلؾ   رف ػػد أ  نرػػ  لفقػػؼ بنػػا  ال ػػدار  فسػػردفع حػػزب اهلل الػػثمف غالرػػا إيا ف ػػر فػػي 2000لبنػػاف عػػاـ 
 إرناؿ ال با  .
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