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اليززل ال ديزززنيإلازززالالاززز الل ريينزززخذل رازززتهاخذل أرززز ل ززن ا  لل لاززز،لوهلسزززيل ديلتبزززيل ر      زززي لل را   ززز خذل ر   ززز   خذ ل

للبط  عيل دي ال ريينخذل راتهاخذل ملع ّ خذلا،ل ألبر.ل

رازرر  لالالبموتازيل رزنا للباشز الازتذلبرزل رتتّيهل ديلتبيلا،لر   ذلبشلللل ضحلبز ل رزرات ال رزر الل ر   ز  يل

 لرألزبيل راتهّاي لالذلاتالل ريينخذل راتهاخذلاللىلبياه لالليوكالوذل نتظرل ديّلل را  س يل"ل2018ا،لحلار ذللر    ذ رنلر يل

لوض ف:لالذلالبل   الر   ذلر لتعنلتاوحلب ق  ل ريينخذلاللىلويللغخرلبتّنا لبشخر لاللىلوذلاتالل لب  ز لبوك زيلا زىلبر حزللاللزىل

ل." تهاي مل  طقل رتيلب   لآب يلا،ل

ل ر فق له هل رتررات الب لينالل   لبخذل دخ هي يل ر      يللبرتض يل ريينخذ.لح إل ّللو ل دخ هي يل ر      يل

رس ززيلاززتالل ريينززخذل رازززتهاخذلاللززىلب ززنه .لل طززّتهل دبزززن التيقزز فل  ززتق  الط  زز ال تس بزززيلبرتضزز يل ريينززخذلب رعوززللا زززىلا

لر ع ب خذلا،لبرتض يل ألب ل ملتتنللرشؤلذل ريينخذلبالِسَ لللز هلل دخ هي يل ر      ي.ل

ز ر لغخرلآب ي لح إلوبرزالبرتض يل ألب ل ملتتنللرشؤلذل ريينخذلرطتهلل رعتالل رعشت   يلريينخذلاللىلب  طقلب ل

بط ر زززيل ديلتبززززيل ر      زززيلب رتعزززز لذلاززز،ل"بمزززز ال زززأبخذل ررا يززززيل ريزبزززيلر ىزززز هبخذلبزززالايزززز هه لبزززال رع زززز ".لل رززز ل ر زززز طقلب  زززز ل

:ل
 
" لب ززز ر 

 
ل خرززز  

 
 ملرتضزز يلاززز،لي  ززز للا  ززز نل زز ا نررلوذل لزززتذل مل ظوزززيلتعوزززللا ززىل"الا سزززيلازززتالل ريينزززخذلالذل   زز لر ززز ه 

لظرلفلا،ل تهايلراا لبت   يلبعنلر وا انللا ىل رعتاللبرغ لوذل رتض ليتغّخر"."ليىيل ظر   لفإذل ر

لا زززززززىلباززززززززتتنل ر  ززززززززني ال ر      زززززززيلبزززززززز البززززززززال ملعتزززززززز ال

بش هنللالفت الا،ل رطرس ال ناتل ريينخذلر عتال لوللزا ه ال

بزززززززززززالس زززززززززززللو زززززززززززخ  ل  فززززززززززز يالبو ززززززززززز طقى لريينزززززززززززخذلر عزززززززززززتال ل

ل تهاي.لليغرلنل لبتتّاال ألحت الل ألب ذلا،ل

لاتر فزززززززززقل زززززززززللهززززززززز  ل دبزززززززززنال را  سززززززززز يلل رقززززززززز  ت يلبزززززززززز ل

 رززززززززززز انلرطززززززززززز ول رع رزززززززززززرايلل ر لنيزززززززززززن الل رت زززززززززززا قل رززززززززززز  ل

يتعزززّرهلرزززهل ريينزززتذلاززز،لر  ززز ذ لح زززإل زززّ لت زززب لل رعنيزززنلبزززال

 ديزززت ام لبقزززللس ززز نلب نيزززيلبزززرللحوزززتاللب نيزززيل ر  عزززيلبزززإغي ل

ب تضززززز فيلبتززززز ّال رازززززتهاخذلت زززززتىلبزززززال رت زززززا قلا زززززىل رعوزززززل ل

قيلب  ترن هلالس ب الس  ت  زي لل  زال ملر  طزيلمل 
ّ
 يق البتع 

لب ديرتالا ىل دخنب ال أل    يل  رصّييلل رتع   .ل

https://www-aljazeera-net.cdn.ampproject.org/c/www.aljazeera.net/AMP/encyclopedia/icons/2014/12/3/ميشال-عون
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 نتائج التوّجه الحكومي اللبناني: 

بزززالطزززر ب للاللزززىلل2018-10-1شززىنلر  ززز ذلازززتاللازززّنللافعزز البزززال ريينزززخذل رازززتهاخذلاززز،لر  زز ذلاللزززىل زززتهاي ل ززز ذلآررهزز لاززز،ل

 خصلا،ل رنفعيل رت حنل لل3000ل-ل200ح ب لا،لحخذلوذلب ق،ل رنفع ال تّيى لر ق وتذللها لابشق للب  ل ال ألان البخذل

وىززز لبشزززلللو  سززز يلال  زززرل ألبزززال رعززز نل ر
ّ
   ززز  يللبل  زززبلديزززلولا.لل قخزززرل ألر ززز هل ملتن لرزززيلازززالبعززز ل ريينزززخذل رززز يال رتزززيل  ظ

ومننن الشننتادار اةرويننأل عننن األيننعاد الننى ن عننادوا إلننى افعزز ل ل رظززرلفلر عززتالل رق ززقلل  خزز لفلبززال رعززتاللاللززىل ززتهاي ل

 سوريأل: 

ر  ز ذلب ز لحزت ل،لروزلل ز ت الباز بليرل ل)و.ش(ل تالبالح بلا،لها لابشق للوخ،لوبزتلبتوزتالهزرولبع   تزهلاللزىل -

للبززأ لئزز ي لبوكززالوذلي زززّرلا   تززه ل  ّقزز للفزز للوحزززنل
ّ
 ديززرو للاوززللازز،لبشزززغللر  طززي لالليتعزز ط ل را   ززيللالليتزززنر

ورت  زززز لبوززززر هلللسززززّرهل  ب زفززززيلبزززز رعتاللاةززززرل ملرزززز دي الاللززززىل ززززتهاي لر ت ززززرلبر  زززز ل رززززنفالل رعززززل  للر عززززتاللام ززززبل

  تقّرالحابلب لورةر ز  للهز  لبز لحزنم لح زإلويزرنل ملرز دييلا زىل ديزنلاللارزلللشز ه لا   ته لالذ ل    ل ألبتهل

ليتنلي    لرةرللف  ه.ل20ب ملر    للا نلاتا هل اُتقللا ىل دينلاللبعنل

 قتال)ذ.ى(لالذلزليى لحلىلسّبللا زىل رعزتاللاللزىل رق وزتذلبزالرزيالدبز ذل ملرز ديي لر عزتال لاللزىلسزرا ل لبز لوطرز رى ل -

لفقط لاللىلسراتهلف  طه للبعنللصترى لاللىلب ن هلبقيثيلوي نلوت لثيثيلهي الا،لل48ل ر  لي  غلوصغره لل دخواي 
 
يتب 

زززززت ل ر ززززز و ل ززززنهتلب  زززززوه للا ززززنلررليزززززهلوط قززززز لا  ززززهلط قززززز ال  هازززززي ل
ّ
 ر  ززززللبعزززززنل رق   ززززيلاشزززززرللب ترززززز ل ر  ززززل لاس

 زززع لا زززىلبشزززر ل   ززز لتت ززز لرزززهل دي ززز ل للركزززالُ زززر لي
ُ
نزززحفلحتززز لفززز ه ل دي ززز ل.للبعزززنلست زززهل ززز ّهات لوذللوصزززاب للرزززتلو

 را بلهتلايالا  ه للثأهلرى لا نه للركال ديق قزهلغخزرلذرزا للرز ل زأِال رشزرطيلولل ألبزالر تتق زقلاز،لح اثزيل رقتزل.ل

ق لا،لف  طي.
ّ
للاللتعّنله هل دي ريل رتح نلل رتيلُلث

ل)ل.و(ل ر  ل لانلانال  ت الالس بتهلا،لر   ذلا ىلروزلل ز  -
 
ت ا لسزّبللا زىل رعزتاللاللزىل رق وزتذ للبزالرزياللوي  

 للبومزّرال2018 وزتز لل7 رتنا قلبخذل ر  نيزيلل ألبزال رعز نل ر   ز  يلاز البز لزليتزهللوطر رزهلبز ل رنفعزيل رق   زيلبتز ها ل

هللصترهلاللىلسراتزهلوحزر ل رشز  تيل ز  ه هلاز،لسراتزهلف  طزي للوز،لبزال زتىل زيالت خزرلللاز،ل ر زتنل رقز  يلاز،ليةزرلالتعزرّل

 للهزتلاز،ل
 
،لسز ّي ليزن  ّّ ر نهللبالِس لل   هللبمىتري لبعنه لُارفلونل ل  بعيلرش  تيل ر ظ ن للُا ترلوذللضعهل ررز

  ملشر  للبرللوررنلر ل تنرلل دبى ال ألب  يلولل رشرطيلر تتق قللبت   يل ملعتنيا.

ل
 
بززخذلبرززخرلبمىززتالازز،لحزز الازز الاللززىلبنحرززه لازز،لريصززيل ززللهزز هل رقززت  خذلل تيززر   ال دبنيززنل لي قزز ل ري زز ل راززته لا رقزز 

لبالِس لل ملؤّ ا ال ديلتب يل ر      ي
 
ل.لللبخذلالير   ال و خحييليت يىى ليتب  

لدبزززت ل ضزززر ه لباززز بل ديزززرول رزززن  رل للبززّنلللال
ّ
لبزززال رترتخزززحلا زززىل قطزززيلوذلليززتال ملزززت طال رازززته لاززز،لر  ززز ذلبززز لهززتلالال

 
ورخزززر 

ل.ليلديظيل دختفلبال الاتق الل رترر يلا،لوي

لا  ززهل أبززللازز،ل مل رززيل ملن  ززيل راززتهايلبززال ديلتبزززيل ر      ززيلوذل تِاززال  ت زز فيل ريينززخذ للتعوززللا ززىللسزز لرطززز ول

 ركر ه زي للبت  زز يل مل  لكزخذلديقززت ل ريينززخذ لل قزني لتاززى يالال ترزن هلالس بزز الس  ت  ززي لل قزني ل دخززنب ال أل   زز ي ل

ل رصّييلل رتع   .ل
 
للررتص 



 

دبىزز ال رنلر ززيلب ززرلهللحو يززيل ريينززخذلل طر ززز ل ر ززغتط الا ززتل  ل ززت  ل   زز ل سترزز اييلوللتع  و ززيلوللوب  زززي.لل ط رززبل 

ل.ل شّنالا ىل رعتالل رطتا يل آلب يل ركراويلبعنل   ل  ل ديروللب و   الوبو يل ت لالشر فل ألب ل ملتتنل

رلتوززز ل مزززّنال أتزززني  لا زززىلوذلازززتالل ريينزززخذليمزززبلوذل لزززتذلبقرل زززيلب
ّ
تزززّلل   سززز يلشززز بلليزززؤّبالريينزززخذل ألبززز ذ للازززتف

ل.ل رظرلفل أل    يلر عاشلحخذلاتالل 

ل

 

 

 


