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حمليات �سيا�سية

�أميركا من تحت دلف «داع�ش»
�إلى تحت مزراب الإرهاب
د .سليم حربا
التقطت أميركا اللحظة االستراتيجية التي لن تتكرر وشكلت
تحالفا ً لتهرب إلى األمام من دعم اإلرهاب إلى مكافحة اإلرهاب
واتخذت من داعش وسيلة ومن محاربة اإلرهاب غاية ظاهرية
والغاية تبرر الوسيلة ،وجاءت االستراتيجية األميركية تجديدا ً
لعقلية الكاوبوي التكساسية بعقلية (الداعش مان) الهوليودية
وأع�ل�ن��ت وأق�س�م��ت أن�ه��ا ستقصم ظهر ال��دواع��ش بالضربات
ال �ج��وي��ة ال �ص��اروخ �ي��ة ،وس�ت�ع�ل��ي راي ��ة ال�م�ع��ارض��ة المعتدلة
اإلرهابية الوهابية ،ولن تنسق مع الحكومة السورية.
وكعادتها تعلن الشيء وتفعل نقيضه ،وإذا قالت هنا الحقيقة
فيجب أن نبحث عن الحقيقة في مكان آخر ،فالتنسيق يبدأ من
اإلعالم وال ينتهي بالتخطيط المشترك وأميركا أعلمت وأخبرت
ونسقت مع الحكومة السورية ،لكنها بعد أن أدركت
وأخطرت
ّ
ال �ف��رق بين الممكن والمستحيل وإع�ل�ام ال��دك�ت��ور الجعفري
ورسالة الخارجية األميركية بالبريد العراقي العاجل هو ما
ظهر من فيض ما استتر ،وال��واق��ع يؤكد أن��ه ال يمكن لمراهق
استراتيجي عسكري أن يقول إن الضربات الجوية والبرية
للجيش العربي السوري وضربات هذا الحلف أن تتم في نفس
التوقيت واالت�ج��اه واالرت �ف��اع والمناطق بال شكل متقدم من
التنسيق.
ً
وصوابا فعلت أميركا ،والدعامة االستراتيجية األولى التي
رفعتها ان�ه��ارت ،وتبقى الدعامة الثانية التي بحثت عنها في
مجاهر مختبراتها ثالث سنوات ،فلم ولن تجدها ولم تستطع
تركيبها وه��ي ما تسميه (المعارضة المعتدلة) التي ستبقى
فانتازيا في حلها وترحالها من سورية إلى الربع الخالي.
ضربت أميركا الدواعش لكنها كانت تريدها ضربة العصر،
بل ضربة العمر لكن ري��اح العبقرية االستراتيجية السورية
جاءت بما ال تشتهيه األه��داف الحقيقية لذلك الحلف بالتسلق
على داعش كوسيلة وضرب الدولة السورية وجيشها ومنعه
م��ن ه��زي�م��ة اإلره � ��اب ،ول ��و ك��ان��ت س��وري��ة رف �ض��ت مستوى
التنسيق لجاهرت أميركا بعشرات الوثائق والدالئل لتقول إن
س��وري��ة ال تريد محاربة اإلره ��اب واالل �ت��زام بالقرار ،2170
وإن داعش وأخواته صنيعة النظام السوري وتتسلق أميركا
على ذريعة تبحث عنها بعد أن فقدت ذريعة العدوان بعد اتفاق
الكيماوي.
لكن سورية استطاعت أن تفكك الفخ واللغم االستراتيجي
األميركي وتجر أميركا لتنفيذ المعلن ونزع األنياب الحقيقية
لعدوان استراتيجيتها ،وها هي تضرب اإلرهاب الذي دعمته،
وهذا مطلب ومصلحة ومنطق سوري ،لكن أن تنزلق وتتدحرج
األه��داف األميركية فهذا ممنوع وق��د ُرسمت خطوطه الحمر
س��وري�ا ً ب��إن�ج��ازات الجيش ومتابعته تنفيذ مهماته ف��ي طول
البالد وعرضها ،وإيرانيا ً بموقف صلب يذ ّكر األميركي دائما ً
بخريطة الطريق الواقعية لمكافحة اإلره��اب س��واء النتائج أو
األسباب ،وروسيا ً بموقف يستحضر راس بوتن وأندروبوف
والقيصر بوتن وطالئع أحدث مدمراتها إلى طرطوس والتذكير
والتحذير من عدم المقامرة والخروج عن القانون الدولي ،وأتى
من المقاومة في لبنان على لسان سيدها أن الوجود األميركي
مرفوض لتكون الرسالة ،هذا ما أوكت يداكم ونفخ فمكم وهذه
أحمال جمالكم فدمروا الجمل بما حمل وانتهى األجر والعمل
وال تقولوا عن الجمل إنه اعتدل وأصبح حمل.
وما هذا التباين الظاهر شكالً في حلف سورية والمقاومة
حيال الضربات الجوية ،إال شكل متقدم من أشكال التناغم
والتنسيق العميق في الجوهر والذي سيبقي بوصلة األميركي
في ما أعلنه ولن يستطيع تطبيق ما أخفاه ،بل سيثبت القريب
من التطبيق أن أميركا تورطت ولم ولن تستطيع هزيمة اإلرهاب
وال انتشال حلفائها الذين دعموا اإلرهاب وستجد نفسها قريبا ً
تستجدي سورية وجيشها وقائدها وروسيا وإيران والمقاومة
لمحاربة اإلره ��اب وف�ع��ل م��ا تعجز ع�ن��ه ،وإال فإنها ت�ك��ون قد
خرجت من تحت دلف داعش إلى تحت مزراب اإلرهاب ،فدعم
اإلرهاب ليس كمحاربته ودخول الح ّمام ليس كالخروج منه.
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خفايا
خفايا

«داع�ش» ا�ستثمار تركي ب�شراكة قطر
ف�إلى متى ي�ستم ّر ال�صمت الأميركي على هذا التو ّرط؟
 نور الدين الجمال
يتركز االهتمام في ال��دوائ��ر السياسية واإلعالمية على
متابعة ت �ط � ّور ال�م��وق��ف ال�ت��رك��ي م��ن حلف ال��رئ�ي��س أوباما
لمحاربة اإلرهاب في المنطقة .المعلوم أنّ الحكومة التركية
رف �ض��ت ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى ب �ي��ان ج��دة وه��ي ل��م ت �ق��دم ع�ل��ى أي
خطوة تتضمن تراجعا ً جديا ً في رعايتها لتنظيم «داعش»
اإلره��اب��ي ف��ي شكل خ��اص ،كما ل��م تالحظ على األراض��ي
التركية أي��ة تدابير أو إج ��راءات تحد م��ن تدفق المسلحين
التابعين لـ»داعش» عبر الحدود أو التسهيالت اللوجستية
التي يحظون بها في عدد من المناطق التركية حيث يقيمون
مقرات ومراكز تدريب تحظى بدعم ورعاية االستخبارات
التركية كما نقلت الصحف التركية أكثر من مرة ،إضافة إلى
معلومات خطيرة تتعلق بوجود عسكريين أتراك في صفوف
«داع��ش» على أرض العراق وسورية ،في حين أن النشاط
األخطر الذي تديره تركيا في دعم اإلرهاب هو تجارة النفط
المسروق من سورية وال�ع��راق وال��ذي يعتبر بحسب أحد
الخبراء األميركيين مصدر الدخل األساسي لخزائن أبو بكر
البغدادي وتنظيمه اإلرهابي.
لقد سبق للعديد من التقارير اإلعالمية أن أش��ارت إلى
أن «داعش» ُيعتبر استثمارا ً تركيا ً بالكامل على رغم وجود
قرائن تؤكد شراكة قطر في تكوين هذا التنظيم منذ انطلق من

رحم أبو مصعب الزرقاوي في العراق ،لكن الدور التركي في
رعاية «داعش» بات األهم بال منازع .ومن الالفت لالنتباه أن
تركيا تكون الدولة الوحيدة العاصية على حملة أوباما من
بين دول أعضاء حلف الناتو الذين تم استنفارهم جميعا ً منذ
القمة التي عقدها الحلف األطلسي في «ويلز» برئاسة أوباما
والتي تناولت موضوع التحالف ال��ذي يدعو إليه الرئيس
األميركي لمحاربة اإلرهاب.
ف��ي تفسير ه��ذا المشهد المثير سياسيا ً ت��رى مصادر
واسعة اإلطالع أن القرارات التي صدرت عن مجلس األمن
ال��دول��ي ،خصوصا ً ال�ق��رار األخير المتعلق بتجريم تجنيد
وتدريب ونقل المسلحين إلى سورية ،إنما تنطبق مواصفاته
بالكامل على السلطات التركية الضالعة في التمويل ،إضافة
إلى األنشطة المذكورة ،وه��ذا يفترض المبادرة إلى اتخاذ
إج��راءات ضد الحكومة التركية من باب العمل على تطبيق

المعارك الفعلية تخا�ض في
الميدان وم�شروع المنطقة
يغ�ص
العازلة �سي�سقط لكي
ّ
�أردوغان في ح�سرته ويقف
محرج ًا في زاوية �أميركية
�ض ّيقة

حردان مستقبالً وفد «الديمقراطية»

الشرعية الدولية .وعلى رغ��م ك��ون الحرب األميركية ضد
اإلرهاب هي حرب تطويع وإخضاع للمنظمات التي توشك أن
تخرج عن السيطرة فإن هذه الغاية نفسها تستدعي ضغطا ً
على تركيا يق ّوض من حجم تدفق األموال والتسهيالت التي
تمنحها حكومة اسطنبول للجماعات اإلرهابية.
بعض المتابعين ي��رى أن الصمت األميركي على وجوه
التورط التركي لن يطول وأن حكومة داود أوغلو ستكون
مضطرة الت�خ��اذ إج ��راءات ال ب��د منها ،وه��ذا ه��و بالتحديد
ال��داف��ع الحقيقي لتلميح السلطات التركية م �ج��ددا ً بفكرة
إقامة منطقة حظر طيران على الحدود مع سورية وصوالً
إلى إنشاء منطقة عازلة تغري الواليات المتحدة األميركية
بفرصة للجمع بين ممارسة الضغط على الدولة الوطنية
السورية والحرب المعلنة ضد اإلرهاب التفكيري في سورية
والعراق.
ألن المعارك الفعلية تخاض في الميدان وهي التي تحدد
مستقبل ال�ت��وازن��ات وم��ا يعرفه األميركيون جيدا ً أن كلفة
االشتباك مع الجيش العربي السوري ستكون كبيرة ألن
ه��ذا الجيش ل��ن ي�ك��ون وح �ي��دا ً وألن��ه يملك إم�ك��ان��ات كبيرة
يحسب لها الحساب ،ولكن إلى جانب سورية ستقف روسيا
وإيران والصين ،ولكل هذه األسباب والمعطيات الوقائع فإن
مشروع المنطقة العازلة سيسقط في الشمال والجنوب لكي
يغص أردوغ��ان في حسرته ويقف محشورا ً ومحرجا ً في
زاوية أميركية ضيقة!

 ...ووفد تجمع األطباء

التقى وفداً من «الديمقراطية» ّ
تجمع الأطباء على التح�ضيرات لزيارة غزة
واطلع من
ّ

ُح�صن ويُ�ستك َمل بتعزيز الوحدة الداخلية
حردان :انت�صار المقاومة الفل�سطينية ي َّ
لأنها ال�سالح الأقوى في مواجهة العد ّو الذي ي�ستهدف ّ
كل فل�سطين

أكد رئيس الحزب السوري القومي
االج��ت��م��اع��ي ال��ن��ائ��ب أس��ع��د ح���ردان
ضرورة تحصين االنتصار الذي حققته
المقاومة في فلسطين بفعل تضحيات
المقاومين وبطوالتهم وصمود أبناء
شعبنا ،مشدّدا ً على أنّ استكمال هذا
االنتصار يكون من خالل تعزيز الوحدة
الفلسطينية الداخلية ال��ت��ي تشكل
السالح األق��وى في مواجهة العدوان
الذي يستهدف ك ّل فلسطين.
كما أثنى على الجهود التي يبذلها
تج ّمع األطباء في لبنان ،والتحضيرات
التي يقوم بها للتوجه إلى غزة بهدف

إي��ص��ال أدوي���ة ومستلزمات طبية،
م��ش �دّدا ً على ض��رورة ان��خ��راط جميع
ش��رائ��ح المجتمع وهيئاته ف��ي حمل
الهموم الوطنية والقومية.

«الديمقراطية»

وق���د اس��ت��ق��ب��ل ح����ردان ف��ي مركز
الحزب وف��دا ً من الجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين ،ض ّم عضوي المكتب
السياسي علي فيصل ومحمد خليل
وعضو اللجنة المركزية فتحي كليب،
وحضر اللقاء إلى جانب حردان نائب
رئ��ي��س المكتب السياسي د .كمال
النابلسي ومدير الدائرة اإلعالمية معن
حمية ،وج��رى ع��رض آخ��ر التطورات
على الساحتين الفلسطينية والقومية.
فيصل
وخ�ل�ال ال��ل��ق��اء س �لّ��م فيصل إل��ى
ح���ردان نسخة م��ن برنامج الجبهة
ال��دي��م��وق��راط��ي��ة ف��ي ل��ب��ن��ان ،يعرض
أوضاع الفلسطينيين في لبنان ورؤية
الجبهة لمستقبل العالقات الفلسطينية
ـ اللبنانية ،وشدّد على ضرورة استثمار
الصمود واالن��ت��ص��ار ف��ي معركة غزة
وترسيخ صيغة الشراكة الوطنية
الفلسطينية ال��ت��ي أث��ب��ت��ت ج��دواه��ا
وصنعت نصرا ً كبيرا ً لمصلحة الشعب
وقضيته واالنتقال إلى خطوات عملية
خارج أطر اتفاقات أوسلو.
وأك���د فيصل أهمية الحفاظ على
روحية الوحدة الوطنية التي تحققت
في الميدان ،وعلى المستوى السياسي
الموحد الذي فاوض
بالوفد الفلسطيني
ّ
وصمد وتم ّكن من التوصل إلى اتفاق
م��ش� ّرف ،خصوصا ً أننا أم��ام مرحلة
تفاوضية جديدة ستكون أشد صعوبة
وتعقيداً .وال ب � ّد م��ن توفير عناصر
ال��ف��وز ف��ي ه��ذه المعركة السياسية
وفي معركة إع��ادة اإلعمار ،كما فازت
المقاومة ،وشعب المقاومة في المعركة
العسكرية ،وه��ذا م��ا يعني ض��رورة
مغادرة السياسات والمصالح الفئوية

الضيّقة والتعاطي بمسؤولية وطنية
مع عديد االستحقاقات المقبلة ،وأهمية
الشروع الفوري ب��إدارة ح��وار وطني
من أجل إع��ادة تشكيل حكومة وحدة
وطنية فلسطينية ،تتح ّمل مسؤولياتها
في إدارة الشأن العام.
ودع��ا فيصل الحكومة اللبنانية
ومؤسساتها إلى لعب دور إيجابي تجاه
ّ
المخيمات في لبنان ،آمالً لهذه العالقات
أن تأخذ مسارها اإليجابي على قاعدة
الحقوق والواجبات المتبادلة ودعم

رئي�س «القومي»
يُثني على جهود
تجمع الأطباء
ّ
وي�ؤكد �ضرورة
انخراط جميع
�شرائح المجتمع
في حمل
الهموم الوطنية
والقومية
لبنان لحق العودة بما يضمن إق��رار
الحقوق اإلنسانية بخاصة حق العمل
والتملّك وإعمار مخيم نهر البارد وغير
ذلك من المسائل المشتركة ...معتبرا ً أنّ
المدخل لتحصين أوضاع المخيمات هو
بتحسين واقعها االقتصادي ،بما يحفظ
أمن شعبنا واستقرار مخيماته...

حردان

أكد حردان أنّ المقاومة الفلسطينية
ب���ف���ع���ل ب���ط���والت���ه���ا وت��ض��ح��ي��ات
الفلسطينيين وصمودهم ،انتصرت

على العدو الصهيوني ،وهذا االنتصار
وض���ع فلسطين م���ج���دّدا ً ف��ي م��ر ّب��ع
االهتمام والجذب ،باعتبارها قضية
عادلة ومحقة ،وأنّ مقاومتها االحتالل
والعدوان مقاومة مشروعة.
وأش����ار ح����ردان إل���ى أنّ ال��ع��دو
الصهيوني وعلى مدى خمسين يوما ً
ون � ّي��ف م��ن ال��ع��دوان ال��وح��ش��ي على
غ���زة ،وم��ا سبق ذل��ك م��ن ممارسات
عدوانية في الضفة ،فشل في تحقيق
أهدافه الرامية إلى تصفية المقاومة
والمسألة الفلسطينية ،وه��ذا الفشل
الصهيوني يُحسب ان��ت��ص��ارا ً أك��ي��دا ً
للمقاومة في فلسطين بك ّل أطيافها،
ون��ح��ن ن���رى ض����رورة تحصين ه��ذا
االنتصار واستكماله من خالل تعزيز
ال��وح��دة الفلسطينية الداخلية التي
تشكل ال��س�لاح األق���وى ف��ي مواجهة
العدوان الذي يستهدف ك ّل فلسطين
سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو
في القدس.
واعتبر حردان أنّ القوى الفلسطينية
ومؤسساتها مسؤولة
بك ّل فصائلها
ّ
عن تحصين عوامل الوحدة والصمود،
ون��ح��ن م��ن م��وق��ع االل��ت��زام بمشروع
ال��م��ق��اوم��ة ال��ق��وم��ي��ة نهيب بالقوى
الفلسطينية كافة ،أن تعزز وحدتها وأن
ترسم خريطة طريق للتحرير والعودة
من خالل رؤية واحدة وبرنامج نضالي
مرتكز إل��ى ث��اب��ت م��ق��اوم��ة االح��ت�لال
�س��ك بحق ال��ع��ودة ومواجهة
وال��ت��م� ّ
مشاريع االستيطان والتهويد التي
ي��دأب العدو على تنفيذها من خالل
عمليات قضم األراضي وتهويدها.
وأش����ار ح����ردان إل���ى أنّ الحقوق
المدنية واإلنسانية للفلسطينيين في
لبنان هي مح ّل متابعة واهتمام من قبل
الحزب السوري القومي االجتماعي،
الذي تح ّرك على هذا الصعيد من خالل
اقتراح مشروع قانون قدّمه إلى المجلس
النيابي اللبناني بهذا الخصوص ،ألننا
نعتبر أنّ نيل الفلسطينيين حقوقهم

المدنية واالجتماعية يعزز صمودهم،
وتمسكهم بثوابتهم النضالية وفي
مقدّمها حق العودة.
وش �دّد ح��ردان على أهمية الموقف
الموحد للقوى الفلسطينية في لبنان
ل��م��ع��ال��ج��ة أوض�����اع الفلسطينيين
ومعاناتهم م��ن خ�لال التنسيق مع
الدولة اللبنانية.
واختتم حردان مؤكدا ً أنّ التحديات
كبيرة ،ليس على المستوى الفلسطيني
ف��ح��س��ب ،ب���ل ع��ل��ى م��س��ت��وى ع��م��وم

في�صل :لمغادرة
ال�سيا�سات
والم�صالح
الفئوية ال�ض ّيقة
والتعاطي
بم�س�ؤولية
وطنية مع
اال�ستحقاقات
المقبلة
المنطقة ،داعيا ً إلى ض��رورة انخراط
الجميع ف��ي المعركة ض�� ّد اإلره���اب
والتطرف ،ألنّ اإلرهاب الذي تتع ّرض
له بالدنا هو صناعة «إسرائيلية» ألنّ
العدو «اإلسرائيلي» هو والدة اإلرهاب
الذي يرتكب المجازر وعمليات القتل
الجماعي.

تج ّمع األطباء

واستقبل حردان بحضور النابلسي
وحمية وفدا ً من تج ّمع األطباء في لبنان
برئاسة الدكتور غسان جعفر الذي
وض��ع ح���ردان ف��ي أج���واء تحضيرات

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
=52`nª§ni7



شبّهت مسؤولة في
تيار سياسي وازن
ما ُيحكى عن إطالق
موقوفين في السجون
اللبنانية مقابل تحرير
العسكريين المختطفين
لدى التنظيمات
اإلرهابية في جرود
عرسال ،بما حصل في
العام  2005حين جرت
مقايضة بين إطالق
الموقوفين المتو ّرطين
بأحداث الضنية ض ّد
الجيش اللبناني وبين
إصدار العفو عن رئيس
القوات سمير جعجع
الذي كانت صدرت
بحقه أحكام باإلعدام
الرتكابه جرائم عدة ،ث ّم
جرى تخفيض العقوبة
إلى المؤ ّبد ،قبل أن
ُيف َرج عنه نتيجة العفو.
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جالت وزي����رة ال��خ��دم��ة ال��م��دن��ي��ة وال�لام��رك��زي��ة
الفرنسية ماريليز لوبرانشو على رأس وفد من الوزارة
والسفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي ،على عدد
من المسؤولين اللبنانيين ،والتقت رئيس مجلس النواب
نبيه بري وبحثت معه في القضايا اإلنمائية وتطوير
اإلدارة ومؤسسات الدولة .وتطرق الحديث إلى األوضاع
والتطورات في لبنان والمنطقة.
وعرضت لوبرانشو مع وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق الوضع األمني في لبنان ،وقضية النازحين
السوريين .وتناول اللقاء موضوع الالمركزية اإلداري��ة
والتعاون بين البلدين.
وزارت الوزيرة الفرنسية ،وزير الدولة لشؤون التنمية
اإلدارية نبيل دي فريج في مكتبه في الوزارة.
عرض وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

أمس مع السفير األميركي ديفيد هِ ْل األوض��اع اللبنانية
واإلقليمية ،في ض��وء المستجدات الراهنة وموضوع
العسكريين المخطوفين .والتقى المشنوق سفير قبرص
في لبنان هومر مافروماتيس في زيارة بروتوكولية جرى
خاللها الحديث عن اتفاقات التعاون بين البلدين والبحث
في عملية التنقيب عن النفط في المياه المشتركة .وأبدى
المشنوق استعداده لتذليل كل الصعوبات بغية توقيع
هذه االتفاقات.

استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه
في اليرزة ،عضو كتلة نواب لبنان الح ّر الموحد النائب
إميل رحمة .ثم بحث مع الوزير السابق إيلي سكاف على
رأس وفد ،في األوضاع العامة وشؤونا ً تتعلق في منطقة
بري مستقبال وزيرة التنمية الفرنسية
البقاع.

التج ّمع من أجل التوجه إلى غزة في
القريب العاجل بهدف إيصال أدوية
ومستلزمات طبية.
وقد أثنى حردان على الجهود التي
يبذلها التج ّمع ،مشدّدا ً على ضرورة
ان���خ���راط ج��م��ي��ع ش��رائ��ح المجتمع
وهيئاته ف��ي حمل الهموم الوطنية
وال��ق��وم��ي��ة ،وم��ؤك��دا ً أنّ دع��م صمود
شعبنا في غزة يندرج في سياق المهام
النضالية.
ول��ف��ت ح�����ردان إل����ى أنّ ال��خ��ط��ر
الصهيوني ال يقتصر على الممارسات
اإلرهابية اليومية بحق الفلسطينيين
وال بمشاريع االستيطان وعمليات
التهويد والقضم ،بل إنّ ه��ذا الخطر
يتهدّد المنطقة بر ّمتها ،إذ إنّ اإلرهاب
والتطرف الذي يعيث قتالً وإجراما ً في
سورية والعراق ولبنان ،هو صناعة
«إسرائيلية» ـ أميركية ،وه��ذا لم يعد
خافيا ً على أحد ،بدليل الدعم واإلسناد
المباشرين اللذين يقدّمهما العدو
الصهيوني للمجموعات اإلرهابية
المتطرفة.
ورأى حردان أنّ حلفاء «إسرائيل»
وف���ي م��ق �دّم��ه��م ال���والي���ات المتحدة
األميركية ،ليسوا جادّين في محاربة
اإلره����اب وال��ت��ط��رف ،وأنّ التحالف
الدولي الذي تقوده أميركا ليس للقضاء
على اإلرهاب ،بل من أجل إعادة هيكلة
المجموعات اإلرهابية في إطار جديد،
وتقديمه بصيغ وتسميات جديدة.
وأشار حردان إلى أنّ عناصر صمود
وق���وة م��ح��ور المقاومة وال��م��ع��ادالت
الدولية القائمة ال تزال تضبط االندفاعة
الهجومية األميركية تحت سقف التزام
احترام السيادة السورية ،لكننا ال يمكن
أن نطمئنّ أو نقبل بتحالف دولي تحت
عنوان مكافحة اإلرهاب ،ال تشارك فيه
سورية وروسيا وإيران.
واختتم حردان مجدِّدا ً الدعوة إلى
قيام جبهة شعبية لمكافحة اإلرهاب
والتطرف.

