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يعاني لبنان مؼ أزمة  مكبةة  س اسااةس  تصاديةاوي  تمةسوةس  تأمنسة ت منةا     ةكص         
مكفةةب ر ةةكت م تلةةػ  ةةن ه بةةل صل دةةؽو صلميمسةة  تصيامسمسةة  تصل تلسةة  فةةي  ميمددةةا  دةة  ص نم 

تأخكخةا مياتلة  الحة   رغػ   خل وتل مدم  مثل فكنسا عم  خط صألزم  أكثك مؼ مكةم 
صلع اةة  رةة ؼ لبنةةان توتل صلعمةةسم  عةة  أزمةة  تزبةةك صيعةة   صلمبنةةاني ا ةةؽر  اكوص ةةيا   بمةةا 
 بةةال وتل الامسمسةة  مدمةة  عمةة  رأاةةدا ميةةك  دةةؽوصو  ث ثةة  فةةي صلدؽصحةةل مةة  بةةل صأل ةةكص  
صلمبنانسةةةة  ت ثدةةةةا عمةةةة  صلؽحةةةةؽل ليةةةةسا  ؽصفاسةةةة م لنددةةةةي معدةةةةا ممةةةة  صلي ؽمةةةة  صلمبنانسةةةة  ا 

طلا  د  ص ن  م  ذلةغ ترغةػ بةل خةاج صل دةؽو تصلديكبةا م   لةاصل لبنةان اا عةاو فةي صلُمع
 مكب  صل مؽوم م  صادمكصر صلؽض  صلمةسوي تص ادياوي مني رصو  قؽة لمنالقا  خط كة  

تصاةةدمكصرصو لفافةة  صل دةةؽو صلسةةا ق م اةةا  صألمةة ؼ صلعةةا  لسمةةػ صلمديةة ة صلسةة   صندةةؽني  ةةؽ  كش 
ويسةةمبك  22 – 81م صاةةدقكاأ أربعةة  أيةةا  م تذلةةغ خةة ل صل دةةكة مةةؼ رابةةارة مدمةة  لمبنةةان

صلماضيم  ممأ صلابارة في ظاخكخةا صلطةا   صينسةانيم لفندةا فةي صلياسقة   طكاةأ لق ةايا 
أخةةك م اسااةةس  تصاديةةاوي  تأمنسةة م تمةةؼ خنةةا يسةةمط خةةاص صلديم ةةل صل ةةؽ  عمةة  ندةةا م خةةاج 

 م تصلدةةةي يم ةةةؼ صعدةارخةةةا  مثا ةةة  صلك بةةة  صلابةةةارة تمةةةا  ممدةةةح مةةةؼ مقدك ةةةا  لسزمةةة  صلمبنانسةةة
 صألممس  لممؽا  في لبنانم تصلدي ادعدك ت دبمؽر خ ل صل دكة صلمقبم   

 أهمية الزيارة وتوقيتها:

 ا   زبارة صألم ؼ صلعا  لسمػ صلمدي ة في  ؽا ةأ مدةػ لمقاية م مة  صاةدمكصر  عقة  صألزمة  
صلسسااس م تمكصت   عممس   و  ل   ؽمة  مسقةا ي لم اندةا وتن  قة  م تصاةدمكصر صلديةالكص  
مةةؼ صلةة صخل تصلعةةار  مةةؼ صندسةةار صاديةةاوي تنةةسغم تربمةةا صن  ةةار وصخمةةي عمةة  صلمسةةدؽ  

ر صلدةةةؽ ك فةةةي ع اةةةا  لبنةةةان مةةة  وتل صلعمةةةسم س صلةةة صعػ صلدقم ةةة   صلوةةةعبي أي ةةةاوم تصاةةةدمكص
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لإلادياو صلمبنانيت   تعم  صلكغػ مؼ أن  ؽحسف م دب  ؽ  كش لمابارة عمة  أندةا زبةارة 
  امنس  فقطم  دعمق  الدعك  عم  صلؽض  صينساني في لبنةانم مة   ة تل أعمةال يوةمل 

صلةاي تاة  ابةل أكثةك مةؼ عةا م م بمةا  زبارة لمكفب ر كت م تصلد امؼ م  ضيايا صين  ةار
صندممأ  ؽلة   ةؽ  كش عمة  لقةا ص   ةالم دم  صلمة ني صلمبنةاني تممثمةي صلطؽص ة  صل لنسة  
خنةةا م تزبةةارة لم نةةؽن صلمبنةةاني   ةة  مقةةك اةةؽص  صل ؽنس  ةةل عمةة  صلعةةط صألزر  رةة ؼ لبنةةان 

بنانسة  صلةث   تإاكص  لم م  ذلةغ  طكاةأ صلابةارة لمنااوةا  اسااةس   ةاوة مة  صلك ااةا  صلم
تمةةةةة   عةةةةةس صلقةةةةةؽ  صلسسااةةةةةس  صلمبنانسةةةةة م  يثةةةةةاو عةةةةةؼ  مةةةةةؽل تمعةةةةةار  لسزمةةةةة  صلسسااةةةةةس  
صلمسدعيس م تبان صألخػ تصألرةكز فةي خةاج صلابةارة  ة ل   ةؽ  كش عةؼ  مةؽل لمع ة   

 لبنانس  اا م م  دعمق رؽض   ان هللا تص ندعا ا  تصلقؽص  صلمسمي    تغ كخا  

 لوضع الراهن في لبنان:الرؤية األممية لمعالجة ا

ُ وةة ل صلديكبةةا  صألخ ةةكة لسمةة ؼ صلعةةا  لسمةةػ صلمديةة ة نيةةؽ لبنةةانم ر صيةة  يعةةاوة حةةساغ  
مؽا  صلمنعم  صل تلس  مؼ  طؽرص  صلؽض  صلمبنانيم ما يعني أن صلمقارب  صل تلس  لمؽض  

 صلمبناني ادود   عس صلدق كص  تبعس صلم اهسػ صل  ل ةم تذلغ صر ةا او  ما لمي:

فةي  ةال صاةدمك صل مةؽو صلسسااةةي  – يُسةب صألمةػ صلمدية ة لسة ناربؽ النةا   لبنةةان   8
نيؽ صل ؽضي تصلد خؽر ص ادياويم تما يم ؼ أن لةدوي اللسةح  -صلكصخؼ ل دكة أ ؽل

مةةؼ مؽ ةةا  خ ةةكة تنةةات    لةة ة م أت ربمةةا  نالةةق صألتضةةاه ليالةة  صاددةةال أخمةةي م 
 ع ةة  معدةةا عقةةارن صلسةةاع  فةةي لبنةةان لمك مةة  معممةة  س صليةةكن صألخمسةة تم تخةةؽ مةةا 

افس  عمةةةة  وتر صألمةةةةػ صلمديةةةة ة فةةةةي لبنةةةةانم خاحةةةة  فةةةةي ظةةةةل ُاةةةة ك ب  ةعةةةةا  الضةةةة
ضةةةةع  مةةةةؽصرو صألمةةةةػ صلمديةةةة ة تعةةةة   اةةةة ر دا عمةةةة  ص اةةةةد ا   صل عالةةةة  لمابةةةة  مةةةةؼ 

 صألزما   المنطق  صلعكبس  
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ر ب   ؽ  كش  بن لبنان ييدا  لعق  ص دماعي   ل م تخةي النةارة غ ةك مةانةكة أن   2
صلمبنانس   ةؽل الة   عقةؽوم ربمةا  ص  ا  صلطا   صلاي ظل  اكماو صلعممس  صلسسااس 

ييدةةا  لدطةةؽبك أت  ق ةةكص  بب ةةكة م ص سةةاااو مةة   بسعةة  صلؽضةة  صلمبنةةاني تمسةةد  ص ح 
عمةةة  معدمةةة  صلمسةةةدؽبا م تصل ةةة لك  الةةةابك أن خةةةاج صلك بةةة  لسسةةةأ م ةةةكو أففةةةار 
نعيةةس   دعمةةق رك بةة   ةةؽ  كش ن سةةحم لفةةؼ خةةاج صلديةةؽرص  مطكت ةة   ال عةةل فةةي 

لمعدم ةة م تمةةؼ خةة ل صلم ا ةةب ص ادوةةارب  لسمةةػ صلمديةة ةم أرتاةة  صألمةةػ صلمديةة ة ص
 ت دي   عندا حكص    عس صل تل صلمعنس   المم  صلمبناني 

 ةة عػ صألمةةػ صلمديةة ة ال ةةكص  صندعا ةةا   وةةكبةس  مة ةةكة س ابةةل مؽعةة خا صل اةةدؽريتم   3
    اعأ لمدبك   عم  اللداص  باف  صلقؽ  صلسسااس  رالغم تخؽ ما بو ح  ةؽ  كش 

 يةةةل عمةةة   عدةةة ص  تصضةةةي  مةةةؼ صلك اةةةا  صلث الةةة  غ صلابةةةارة مةةةؼ أنةةةح اخةةة ل  مةةة
 ةةةكة »مسوةةةال عةةةؽن تنبسةةةح رةةةكي تن  ةةةب مسقةةةا ي ل دةةة  ال ةةةكص  صندعا ةةةا   وةةةكبةس  

 ا في مطم  مالؽ صلمقبل« تمني  
م عمةة  مسةةدؽ  صألاةةمي  تصلدةة رببم  مةةا يم نةةح صل ةةسا صلمبنةةاني بل ةة  مسةةبل  وعةةػ    4

نس  صلمعدم  م  ما ف دا صلمواكل صلمدفةكرة عمة  مؼ  سط اسطك ح عم  صلي تو صلمبنا
صلعةةةط صألزر  رةةة ؼ لبنةةةان تإاةةةكص  ل  تباعدةةةةار أن  قؽبةةة  صل ةةةسا صلمبنةةةاني اسسةةةاع  
مسةةةةداة و عمةةةة   قةةةةؽبس اةةةة رص  أي اةةةةؽ  اسااةةةةس  رص ةةةةة  فةةةةي ص  د ةةةةا   ب نيةةةة  

 عس كب  أت أمنس   
يةةةةاويام صلدعؽبةةةةل عمةةةة  ضةةةةكترة موةةةةارب  وتل صلعمةةةةسم فةةةةي خطةةةة  النقةةةةاذ لبنةةةةان صاد  5

تصلمعةةةكت  أن خةةةاج صلموةةةارب  اةةةدفؽن موةةةكت     ؽصنةةةب اسااةةةس  م  دعمةةةق رةةة تر 
  ان هللا تإلكصن في لبنان 

فةةةةةي رنسةةةةة  ص اديةةةةةاو صلمبنةةةةةاني  حةةةةة  ا   ؽخكبةةةةة الال ةةةةةكص  وعةةةةةػ مسةةةةةبل  ضةةةةةكترة   6
فاعةةةل تإنوةةةا  نعةةةا   مايةةة  ص دما سةةة  تصلع اةةةا  صلدس مسةةة  رةةة ؼ أ كصفةةةح صلمعدم ةةة م 
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صادعاوة صلطةق  صلمدؽاط  فةي صلم دمة  صلمبنةانيم تصلدةي تمسد ص م يم ؼ مؼ خ لح 
  نةةةةأ مةةةة  صألزمةةةةا  ص اديةةةةاوي  صلمدفةةةةكرة تصر  ةةةةاه مسةةةةدؽبا  صلمةسوةةةة  م مةةةة  

 ضكترة مؽص د  صل ساو صلمسدوكي  ال تل  
 الفيل في الغرفة: استراتيجة جوتيرش لمتعامل مع حزب هللا:

صلمدي ة  عيؽص لبنان أن خنةا  مؼ صلؽصضه مؼ مععػ صلدقاربك صلدي  ي ر عؼ صألمػ 
تعةةي تإورص   اسقةةي  ةةبن  ةةان هللا يمثةةل النةة الس   اساسةة  فةةي صلؽصاةة  صلمبنةةاني اةةؽص  عمةة  
صلمسةةةدؽ  صلسسااةةةي أت صلعسةةة كي  تبالدةةةالي  دبةةة  صألمةةةػ صلمديةةة ة عمةةة  لسةةةان أم ندةةةا صلعةةةا  

 وم مةة مةةؼ صلقةةؽ  صلسسااةةس  فةةي صلةةة م بق ةةكج  يةةؽل  ةةان هللا اللةة   ةةان اسااةةيضةةكترة 
ضكترة  عمسح عةؼ صلسة   ت  فسةغ صل نةا  صلعسة كي لميةانم أت العةاوة وم ةح فةي صلقةؽص  

 يكبه  ؽ  كش مسةدع ما أ ة   صلدعب ةكص   صلمسمي  صلمبنانس   تبان  فدا في خاج صلابارة
 ELEPHANTصلمعكتف  في صألورسا  صلسسااةس  صلقكبسة  تخةؽ مقؽلة  ا صل  ةل فةي صلقكفة ا 

IN THE ROOM  ت  اخةةل صليةة ل  م رةسةةا   الغ ةةال ر بةة   قةةا ق تصضةةي عنة  م ت
فدة  فة  م عندا أت منااوددا رغػ أن صل مس  لكصخا تبوعك ردا تبيط   ردا  وة ل لةؽم  

  تقساااو عم  صلؽصاة  صلمبنةاني اةال ضعام  صل  ل تتضؽ ح الذص  ػ تضعح ف  غكف  حق كة
نغ صلاسةا   ةح خةؽ  ؽاةع  غ ف ل في صلقكف م فإن أف ل ما يم دعن ما ي ؽن ل ل ؽ  كش ا 

 .صلقكف  لفي   لديؽل صل  ل الل  مو م 

لةةةةة ر   ةةةةةؽ  كش أن خةةةةةاص صألمةةةةةك صلمدعمةةةةةق  معال ةةةةة  صلؽضةةةةة  صلمعدةةةةةل ليةةةةةان هللام   ةةةةةالا 
صليسااس م تبيدةا  لمماراة  ضةقؽب بب ةكة عمة  صلة تل صل صعمة  لميةان  األاةاسم تعمة  

صلةةكصخؼ رة ؼ صلسةةعؽوي  تإلةةكصنم  رأاةدا اللةةكصنم تاة   فةةؽن خةةاج صلمسةبل   ةةا  مةةؼ رنةؽو صليةةؽصر
 تربما  فؽن  ا  مؼ رنؽو صلي ق  صلنؽتب  صلقاوم  ر ؼ اللكصن تصلقكن  
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نعمص مؼ خاص صلديم لم أن صألمػ صلمدي ة  ي و العةاوة  وة  ل ر بة    لة ة الزص  صلدعامةل 
مةةة  صلؽصاةةة  صلمبنةةةانيم  بخةةةا  عةةة ؼ صيعدةةةةار صينةةة السا  صلمامنةةة م صلدةةةي لديانةةةدا صلةةةةعس 

او مثل ا س   ان هللا توترج صلسسااي تصلعس كيم بالغ مسبل  ص  ا  صلطا   تم   أ سان
 م  مدح لمؽصا  صلمبناني تصيامسمي تصل تلي صلكصخؼ  

الن خةةةاج صلك بةةة  صل  لةةة ة مةةةؼ  انةةةب صألمةةةػ صلمديةةة ةم  دؽصفةةةق  يةةةؽرة بب ةةةكة مةةة  مةةةا بكر ةةةح 
صلعمةةسمم غ ةةك أن  ن  ةةا مععةةػ صلةة تل صلمعنسةة   ااةةدقكصر لبنةةانم تعمةة  رأاةةدا ميةةك توتل 

خةةةاج صلةةةك   ييدةةةا   ال عةةةل لدفةةةا   وتلةةةي تإامسمةةةي لديةةةيسه مسةةةار لبنةةةان تصلي ةةةا  عمةةة  
صاةةةدق لح عةةةؼ صلميةةةاتر صيامسمسةةة م تصلي مؽلةةة  وتن  يةةةؽل لبنةةةان لسةةةا    يةةة س   سةةةا ا  
الامسمس  توتلس م فمبنان صلمسدقك رب اة مدم  يادقكصر منطقة  صلوةا  ب ةلم رةل ي ةب صلعمةل 

 سةةةكصو مةةةؼ  سةةةؽر صليةةةؽصر صيامسمةةةي تصينةةةعاه  -بمةةةا بةةةان مةةةؼ ابةةةل  -وة لبنةةةانعمةةة  عةةةؽ 
صل فكي تصلثقافيم تنمؽذ  مؼ نمةاذ  صلدعةايا صلسةممي فةي رمة  مدعة وة صألالنسةا  تصلطؽص ة  

 تصل يانا   
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