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حمليات �سيا�سية

مواجهة «داع�ش» في الميدان
ال�سوري والتن�سيق ال�ضمني
بين الرو�س والأميرك ّيين؟
 شارل أبي نادر*
للوهلة األولى ،وبعد ان تطلع على المعارك والمناورات العسكرية
التي يشهدها الميدان السوري حالياً ،يخال إليك انّ هناك غرفة
عمليات واحدة تؤ ّمن منظومة القيادة والسيطرة لمعركتين كبيرتين
منفصلتين تستهدفان داع��ش ،األول��ى للسيطرة على مواقعه في
مدينة منبج ومحيطها شمال شرق حلب ،والثانية للسيطرة على
مواقعه أيضا ً في مطار ومدينة الطبقة وامتدادا ً للتقدّم الى الرقة،
ويمكن ان تالحظ أيضا ً تناغما ً في تقدّم وضغط الوحدات وتوزيعا ً
منسقا ً للمساندة والتغطية الجوية في ك ّل من المعركتين.
ّ
ميدانياً ،تؤ ّمن قوات التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة
االميركية مساندة واسعة لوحدات حماية الشعب الكردي ولقوات
سورية الديمقراطية مدعومة من وح��دات فرنسية وانكليزية في
معركة السيطرة على مدينة منبج ومحيطها ،ومن ناحية أخرى،
ت��ؤ ّم��ن ال�ق��وات الجوية الروسية مساندة وتغطية ف ّعالة لوحدات
الجيش العربي ال�س��وري ولحلفائه ف��ي معركة ال�ت�ق�دّم للسيطرة
على مطار ومدينة الطبقة ،وعملياً ،ك ّل معركة من االثنتين مستقلة
بالكامل عن األخرى وتجري عبر محور منفصل ومتباعد عن اآلخر،
وت��دار ك ّل واح��دة من قبل غرفة عمليات خاصة بها ،ولكن ما الذي
يدفع بالمراقب او بالمتابع لكي يتراءى له انّ المعركتين تداران من
قبل غرفة عمليات ومنظومة قيادة وسيطرة واحدة؟
في األس��اس ،يهدف الجيش العربي السوري مدعوما ً بحلفائه
في الج ّو وعلى األرض الى استعادة السيطرة على كامل المراكز
والمواقع الخارجة عن سلطته بمعزل عن هوية المجموعة التي
تتواجد في تلك المواقع ،حيث جميعها تحمل سالحا ً إرهابيا ً في
وج��ه ال��دول��ة والنظام والجيش الشرعي وتنشر الفوضى والقتل
والدمار أنى وجدت ،ومن هنا يمكن اعتبار أنّ أهداف معركة الشمال
الشرقي لحلب حيث تتقدّم الوحدات الكردية بدعم أميركي ،وأهداف
معركته في محافظة الرقة ما بين الطبقة أو مركز المحافظة هي من
مسؤوليته ومن صالحيته ومن ضمن سلطته وسيادته.
ف��ي الحقيقة ،بعد التقدّم الناجح ال��ذي أح��رزه الجيش العربي
السوري من اثريا باتجاه الشرق وسيطرته على مفرق الرصافة
 الطبقة وحصوله على نقطة ارتكاز وانطالق تؤ ّمن له اإلمكانيةللتقدّم شرقا ً باتجاه مطار الطبقة وجنوب شرق باتجاه الرقة وشماالً
باتجاه مسكنة ودير حافر وصوالً الى الباب على تخوم منبج ،اختار
التركيز شرقا ً ومتابعة التقدّم ومهاجمة مراكز داعش على تخوم
المطار ،في الوقت ال��ذي كانت ك ّل من المناورتين بالتقدّم جنوب
شرق او شماالً تتمتع بنسبة مرتفعة للنجاح حيث تعاني وحدات
داعش ضغوطا ً هائلة لتأمين المدافعة عن منبج او عن الطبقة.
ايضاً ،وبعد ان تقدّمت الوحدات الكردية وحلفاؤها على اختالف
تسمياتها وعناوينها جنوبا ً اعتبارا ً من تل أبيض ومن عين العرب
وعلى ضفاف الفرات باتجاه س� ّد تشرين مدعومة بتغطية جوية
أميركية واسعة ،كانت تمتلك اإلمكانية الميدانية والعسكرية لمتابعة
التقدّم جنوبا ً والوصول والضغط على الطبقة او االلتفاف على ريف
الرقة الشمالي بين المدينة وبين عين عيسى ،اختارت عبور الفرات
غربا ً من خالل محور قرة قوزات ومن خالل س ّد تشرين واإلطباق
على منبج غرب النهر المذكور.
هذا في الميدان على األرض ،أما في الجو ،فقد توزعت األهداف
الجوية بطريقة واضحة بين القاذفات األميركية التي عالجت مواقع
وتحركات داعش شرق الفرات والواقعة جنوب خط عين عيسى -
منبج حتى شمال خط الرقة  -الطبقة مع إضافة بعض األهداف غرب
الفرات والتي تخدم معركة السيطرة على منبج ومحيطها ،وتكفلت
الطائرات الروسية والسورية بمعالجة األهداف غرب الفرات دون
تلك المذكورة في محيط منبج باإلضافة إلى كامل األهداف جنوب
الرقة وحتى عمق البادية بين تدمر ودير الزور وامتدادا ً الى الحدود
السورية العراقية جنوباً.
وهكذا ،ما بين التوزيع الميداني للمحاور ما بين األكراد والجيش
العربي السوري بشكل يمنع التداخل او التصادم او التالقي أقله
قبل تحقيق األه��داف األساسية المعلنة لك ّل من الطرفين ،وما بين
التوزيع المنسق في األه��داف الجوية بين طائرات التحالف بقيادة
الواليات المتحدة األميركية من جهة والطائرات الروسية والسورية
من حهة أخ��رى ،يمكن استنتاج تنسيق ضمني واض��ح قد يكون
معادالً اذا لم يكن أقوى وأنجح وأش ّد تماسكا ً وفعالية فيما لو كان
صادرا ً عن غرفة عمليات واحدة تدير كافة تلك المعارك والمناورات
على الميدان السوري الواسع والصاخب شماالً وشرقاً.
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خفايا
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التوتر بد�أ فع ًال
 روزانا ر ّمال
تتوجه المنطقة تدريجيا ً نحو تط ّور سياسي محتوم
تفرضه التح ّوالت الميدانية التي تبدو على أبواب التصاعد
زمنيا ً لمصلحة فريق روسيا وحلفائها في سورية والعراق،
وتبدو معركة الشمال السوري تقترب أكثر من أيّ وقت مضى،
وفي هذا اإلطار ستكون فترة ما بعد رمضان حاسمة لجهة
رسم المشهد الميداني ،خصوصا ً في حلب التي بدأت تشهد
عمليات نوعية للجيش السوري وحلفائه ،وعلى هذا األساس
من المتوقع ان تزداد الضغوط على القوى التكفيرية الممتدّة
في منطقة توتر عاشتها سورية لست سنوات من دون ان
تقترب في مرة الى الحسم ودخول مراحل حساسة بالنسبة
للدول الداعمة لداعش ابرزها تركيا المعنية بمعركة حلب أكثر
من ايّ طرف آخر.
ال يشي الدعم األميركي لقوات «س��وري��ة الديمقراطية
الكردية» إال بأمرين أساسيين ،وهما استعداد واشنطن
التخلي عن مصالح حليفتها تركيا اذا كان في األمر ضرورة
أو مصلحة سياسية وعسكرية أميركية ،واألمر الثاني هو
استعداد واشنطن ايضا ً للتماشي والتعاون مع الرغبة
الروسية وعدم دعم أنقرة في مواجهة موسكو في الشمال
السوري اذا كانت واشنطن فعالً متوجهة نحو وضع حجر
األساس لمرحلة السياسة المفترضة ،وعلى ما يبدو تتقدّم
روسيا نحو استطالع للملف السوري والعملية السياسية.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار يلتقي الرئيس الروسي فالديمير بوتين
األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ومبعوث األمم
المتحدة الخاص بعميلة السالم ستيفان دي ميستورا
بسان بيترسبرغ الخميس في مشهد يعزز الحضور الروسي
السياسي ال��ذي يتصدّر تنسيق وتحديد شكل العملية
السياسية في سورية.
ّ
تتحضر القوات االسرائيلية في الجبهة
من جهة أخ��رى

تحسبا ً أليّ معطى او خطوة أمنية على
الشمالية وتتد ّرب
ّ
ما أعلن عنه الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي ،ما ّ
يدل على
توقع شيء ما من جهة لبنان او ربما ربط التأهّ ب بما يجري
في سورية وإمكانية التهاب الجبهات وارتباطها بشكل
دراماتيكي ،علما ً انّ االستنفار من الجهتين ،ايّ حزب الله
و«اسرائيل» ،حاضر بقوة منذ بداية األزمة.
اقتراب حسم الشمال السوري يضاف اليه معطى أساسي
تمثل باجتماع وزراء دف��اع ال��دول الحليفة الثالث روسيا
وإي��ران وسورية ،في طهران ،وخروج معلومات عن حسم
ميداني متفق عليه خالل الجلسة كان قد استبقه الرئيس
السوري بشار األسد في خطابه امام مجلس الشعب بموقف
واضح لجهة اقتراب المفصل األساسي من عمر األزمة بتأكيده
انّ مقبرة أردوغان وأحالمه ستكون في حلب «بالتأكيد».
لبنان ال��ذي ينتظر مجمل التطورات بالمنطقة من أجل
التوصل إل��ى انتخاب رئيس للجمهورية لم يستطع حتى
الساعة حسم هذا الملف في عجز غير مسبوق أكد تدويل
االستحقاق اللبناني منذ ما بعد اتفاق الطائف بشكل متطرف
لجهة انعدام قدرة األفرقاء مجتمعين على التوصل أليّ ح ّل
محلي ،وهو ما يزيد إمكانية إدخاله في األزمة المتحركة التي
قد ال يقتصر حضورها دستوريا ً بل ويتعدّاها لألزمة األمنية،
فكلما اقتربت المعركة في الشمال السوري نحو التصعيد
فإنّ هذا يعني رفع األوراق المتبقية دوليا ً أمام الحلف المقابل
وتسعيرها إلحداث توازنات ممكنة ،وعلى هذا األساس فإنّ
اشتعال الجبهة اللبنانية أمنيا ً وسياسيا ً هو األكثر ترجيحا ً
بعد ما شهدت سورية ومعها العراق محاوالت كبيرة إليقاف
عمليات الفلوجة والشمال فتصاعدت عمليات التفجير
خصوصا ً تلك في الساحل السوري ألول مرة بالشكل الذي أتت
عليه.
ال يمكن للشارع اللبناني ّ
غض النظر عن ك ّل ما يجري في
سورية ،وال عن المواقيت التي تحصر المنطقة بين استحقاقين
أساسيين أولهما يتمثل بما ت ّم االتفاق عليه اميركيا ً وروسيا ً

وفد اال�شتراكية اليونانية يزور «القومي»
ميقاتي من عين التينة :قانون االنتخاب
هو جزء من الإ�صالحات المطلوبة لهذا النظام وت�أكيد �ضرورة تكثيف جهود محاربة الإرهاب
استقبل رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،في عين التينة ،الرئيس
نجيب ميقاتي وعرض معه األوضاع
الراهنة.
وقال ميقاتي بعد اللقاء« :تحدثنا
في المواضيع السياسية وجلسة
الحوار المقبلة في  21من الشهر
الحالي ،حيث نأمل الكثير منها
بالوصول إلى نوع في رؤية موحدة
في ما يتعلق بقانون االنتخابات.
كما بحثنا في االمور العامة االخرى
وكانت وجهات النظر متطابقة».
ولفت إلى «أنّ قانون االنتخابات
هو جزء من اإلصالحات المطلوبة
لهذا النظام ،والجميع حرصاء على
إجراء تجديد في النظام السياسي
ال��ل��ب��ن��ان��ي .وال��رئ��ي��س ب���ري أش��د
األش��خ��اص الحرصاء على إنجاز
هذا القانون مع رؤية مستقبلية كي
ال نبقى نتحدث عن مشاريع عمرها
خمسين سنة وأكثر ،بل عن قانون
انتخابات جديد يقضي بانتخاب
ممثلين للشعب اللبناني وفق رؤية
مستقبلية».
أضاف« :أمامنا اليوم مشروعان:
األول م���ش���روع ق���ان���ون أرس��ل��ت��ه
حكومتي األخيرة يتضمن  13دائرة
في لبنان وكلها على أساس النظام
النسبي ،واقتراح القانون المقدم من
النائب علي بزي باسم الرئيس بري
وكتلته ويعتمد النظام المختلط ،أي
انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس
النيابي على أساس النظام النسبي
والنصف الثاني على أساس النظام
األكثري .ه��ذان الخياران متاحان
أمامنا للنقاش والدرس».
وت��اب��ع« :إنّ خ��ري��ط��ة الطريق
الصحيحة في هذا الموضوع هي
أوال ً االتفاق على قانون االنتخاب
ال��ج��دي��د وث��ان��ي �ا ً ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية وبعد ذلك إقرار قانون
االنتخاب رسميا ً في مجلس النواب
على أن تجري االنتخابات النيابية
ب��ع��د ذل���ك ع��ل��ى أس���اس ال��ق��ان��ون
الجديد».

بري وميقاتي خالل لقائهما في عين التينة
وردا ً على س���ؤال ح��ول تفجير
فردان ،أجاب« :بنك لبنان والمهجر
ه��و ع���ن���وان ،ول��ك��ن ال��م��ؤس��ف هو
التعرض للنظام المصرفي اللبناني
الذي حافظ على االقتصاد اللبناني
بشكل عام .والنظام المصرفي اليوم،
ال��ذي تفوق ودائ��ع��ه  170أو 180
مليار دوالر في بلد قائم وسط أجواء
مضطربة ،ال ي��زال في وض��ع سليم
وصحي وأساسي .يجب المحافظة
على هذا النظام الذي مرت الحروب
اللبنانية واالج��ت��ي��اح اإلسرائيلي
وبقي ص��ام��دا ً أم��ام ك��ل العواصف
وب��ق��ي��ت ال���ودائ���ع م��ح��ف��وظ��ة في
المصارف اللبنانية .علينا أن ندرك
تماما ً أنّ ه��ذا النظام المصرفي ال
يعني طرفا ً لبنانيا ً دون آخر بل يهم
جميع اللبنانيين ،وبالتالي يجب
أن نحافظ عليه ونحافظ على كل
االجراءات المتخذة من قبل مصرف
لبنان».
واستقبل بري بعد الظهر رئيس
ح��زب «التوحيد العربي» الوزير
السابق وئ��ام وه��اب وبحث معه
موضوع قانون االنتخاب ،خصوصا ً
«أ ّننا ذاهبون إلى انتخابات نيابية
بعد نهاية التمديد للمجلس النيابي.

(حسن ابراهيم)
ون��ح��ن ك��ق��وى سياسية سنجري
اتصاالت بعد عيد الفطر بعدد من
األح���زاب والجمعيات والمهتمين
بقانون االنتخاب ،وسنطلق تحركا ً
شعبيا ً وسياسيا ً باتجاه دعم تثبيت
مبدأ النسبية في قانون االنتخاب،
النسبية الكاملة وليس كما يطرحها
البعض «ن��ص بنص» ،وه��و طرح
عمليا أسوأ من قانون الستين».
أضاف« :نحن نتمسك بأن يكون
لبنان دائرة واحدة إذا أردنا أن يكون
هناك نواب لبنانيون وليس نواب
مناطق أو رؤساء تجمع مخاتير مع
احترامي للجميع .وقد أكدنا لدولة
الرئيس أنّ المخرج الوحيد اعتماد
النسبية الكاملة لقانون االنتخاب،
وإذا كان لدى البعض تحفظ على
لبنان دائرة واحدة يجرى البحث في
هذا الموضوع باعتماد المحافظات
أو أكبر أو أكثر».
ولفت إلى «أنّ االنتخابات البلدية
أك��دت أنّ ال��ق��وى التي تعتقد أنها
ق��ادرة من خالل قانون الستين أن
تستمر ف��ي هيمنتها ف��ي المجلس
النيابي أو في طوائفها أو مناطقها
هي مخطئة ويجب أن نستخلص
العبر مما حصل».

�سالم يلتقي جريج وحرب ويُتابع
مع الأ�شقر �أو�ضاع القطاع الفندقي
الحسيني مستقبالً شورتر

باسيل مجتمعا ً إلى نظيره النروجي
 التقى الرئيس العماد إميل لحود في دارته في اليرزة أمس ،الوزير
السابق بشارة مرهج وعرض معه المستجدات والتطورات على الساحة
المحلية.
 استقبل الرئيس حسين الحسيني ،في منزله في عين التينة ،السفير
البريطاني في لبنان هيوغو شورتر .وكانت مناسبة لعرض األوضاع
الراهنة في لبنان والمنطقة.
 واصل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل زيارته الرسمية
للنروج ،واجرى في اليوم الثاني ،سلسلة لقاءات مع نظيره النروجي بورغ
براندي ووزيرة الهجرة واالندماج النروجية سيلفي ليزهاوغ ومع ممثلين
عن لجنتي الخارجية والدفاع ،وبحث معهم في موضوع أزمة النزوح
السوري في لبنان وتداعياتها عليه ومساهمات النروج في هذا اإلطار.
كما جرى التطرق إلى مسألة الهجرة غير الشرعية إلى الدول األوروبية
والتحديات التي تواجهها ،ال سيما دولة النروج.

ح��ول شهر آب كموعد دس��ت��ور س��وري��ة ال��ج��دي��د ،والثاني
االستحقاق االنتخابي الرئاسي االميركي الذي يتطلب موقفا ً
واضحا ً من الرئيس االميركي باراك اوباما يجيّر لصالح الحزب
الديمقراطي ومرشحته هيالري كلينتون.
جس نبض
الشارع اللبناني يقع هو اآلخ��ر ام��ام مرحلة
ّ
كبرى ،فالتوتر ال��ذي بدأ فعالً في البالد توازيا ً مع « ُمهل»
المنطقة تشهد بيروت ساحته االولى بانفجار أول من نوعه
شكالً ومضمونا ً ش ّوش استقرارا ً طويالً عاشته البالد ،ورسم
أسئلة عديدة عن غاياته وأهدافه خصوصا ً أنه أوحى بشكله
واستهدافه بأزمة المصارف وحزب الله ،ايّ انّ نوايا الفاعلين
لم تتع ّد فكرة البقاء في إطار التصعيد الكالمي لتصل إلى
مرحلة التطبيق واإلعالن عن نية االستعداد للتصعيد وبث
الخالف وتسعيره كفتيل مناسب.
وبالرغم من كون التفجير حاجة لبعض القوى التي تسعى
الستثمار األح���داث األمنية لتجييرها لصالح استنهاض
شارعها المحبط كما كانت عادة تع ّول على مفاعيل االنفجارات
وال��دم��اء ،ف��إنّ ه��ذا ال يعني إمكانية العبور نحو ضمانات
واضحة او القدرة على ترميم ما خسرته العالقة بينها وبين
قاعدتها الشعبية .وهنا تحاول جبهة  14آذار بما تب ّقى منها
الوقوف اعتراضا ً على سياسات حزب الله في سورية أمام
مصرف لبنان تعبيرا ً عن التضامن.
الحدث المه ّم أتى من عند النائب سامي الجميّل الذي «أمر»
في أكثر األوق��ات حساسية باستقالة وزيري حزب الكتائب
(قزي وحكيم) من دون استجابة الثالث (جريج) كونه ليس
حزبياً.
تجتمع اذا ً ك ّل عوامل االنهيار والتصعيد الداخلي حكوميا ً
ودستوريا ً وعلى هذا األساس تسهم القوى المحلية باللعب
جس نبض القوى
بورقة لبنان الذي سيكون على موعد مع ّ
الخارجية المستفيدة التي ستتوجه نحوه لقطاف التوتر
وصرفه رصيدا ً سياسيا ً داخليا ً ولو كلف لبنان فوضى وضجة
و«دماء» بعلم أفرقائه!

أفادت معلومات
أمنية عن وجود
فريق استخباري
أميركي في السفارة
األميركية في لبنان،
من دون أن تتضح
المهمات التي يقوم
بها هذا الفريق،
ويالتوازي تر ّدد أنّ
تقريرا ً امنيا ً ورد إلى
الجهات المختصة عن
وجود الئحة اغتياالت
يزمع تنظيم إرهابي
تنفيذها ،ومن بينها
شخصيات سياسية
بارزة ،ولفتت أوساط
معنية في هذا السياق
إلى العدد الكبير من
الخاليا اإلرهابية
التي ت ّم اعتقالها في
اآلونة األخيرة.

ع��رض رئ��ي��س الحكومة تمام
س�لام ال��ت��ط��ورات م��ع زواره ،في
ال��س��راي الحكومية ،حيث التقى
وزير االتصاالت بطرس حرب الذي
ق��ال بعد اللقاء« :بحثنا الوضع
السياسي ،وال سيما بعد الحدث
األم��ن��ي الكبير ال���ذي ه��و ب��ذات��ه
بسيط ،لكنّ ارت��دادات��ه كبيرة ،أي
المتفجرة على أح��د المصارف.
ال���وض���ع دق��ي��ق ودق���ت���ه ه���ي في
االهتراء الذي يحصل على الصعيد
السياسي وع��ل��ى صعيد النظام
السياسي ،وعدم قدرة بتّ القضايا
العالقة والخالفية ،وتعثر عمل
مجلس ال���وزراء ف��ي ب��ت القضايا
التي تعني اللبنانيين ،باإلضافة
إلى ذلك الوضع بعد صدور القرار
األميركي ح��ول وض��ع المصارف
التي يمكن أن تتعامل مع أشخاص
متصلين بحزب الله ،ووضع هؤالء
االشخاص في موقع المتهمين أو
الذين يعاقبون ،وهذا األمر قد يؤدي
إلى إفالس هذه المصارف .ك ّل هذه
االم���ور ،إذا جمعناها م��ع الفراغ
الرئاسي وتعطيل مجلس النواب،
تضع البلد في حالة خطرة جداً،
وال يجوز االستمرار بالتعامل معها
بشكل ع��ادي ،إنما ذل��ك يستدعي
تضافر ك ّل الجهود وأن يدرك الناس
أين خطورة الوضع».
أض���اف« :ل��ق��د ك��ت��ب علينا أن
نتحمل مسؤولياتنا في هذا الظرف

سالم مستقبالً األشقر
ال��ص��ع��ب ،وك��ت��ب علينا األخ��ط��ر
واألصعب ،أن نتقبل االستمرار في
تحمل المسؤوليات أو أن يفرض
علينا االستمرار في ذلك في ظرف،
لو كنا في أيام عادية لم نكن لنقبل
أن نستمر ،هذا ما يجعل مهمتنا
أص��ع��ب ووض��ع��ن��ا أدق وإم��ك��ان
إنجازاتنا أقل ،إال أنّ هناك مصلحة
البلد التي تفرض علينا وعلى كل
اللبنانيين أن يتحمل كل شخص
مسؤولياته ،وم��ن ه��ذا المنطلق
سنستمر في تحمل مسؤولياتنا
بانتظار الفرج ،وأن تكتمل الدولة
وي���ص���ار إل����ى ان��ت��خ��اب رئ��ي��س
للجمهورية فتستقيم األمور .وفي

حردان مستقبالً الوفد اليوناني

حردان� :صون ا�ستقرار لبنان
بوحدة اللبنانيين خلف جي�شهم ومقاومتهم
والم�ستفيد من تقوي�ض ا�ستقرار لبنان
هو العدو «اال�سرائيلي» وحلفا�ؤه و�أدواته
استقبل رئيس السوري القومي
االجتماعي النائب أسعد ح��ردان
أم��س ،رئيس الحركة االشتراكية
اليونانية تيودور كاتسنفاس على
رأس وفد ،بحضور عميد الخارجية
في «القومي» حسان صقر.
ج��رى خ�لال ال��ل��ق��اء استعراض
األوض�����اع ال��ع��ام��ة ،وال��ت��ح��دي��ات
ال��خ��ط��ي��رة ال��ت��ي ت��واج��ه المنطقة
والعالم ،وكان تشديد على ضرورة
تكثيف ج��ه��ود م��ح��ارب��ة اإلره���اب
وال��ت��ط��رف ،وال��ض��غ��ط على تركيا
ودول أخ���رى م��ن أج��ل وق��ف دع��م
اإلرهاب والتطرف ،باعتباره خطرا ً
يطال العالم بأسره.
واعتبر المجتمعون أنّ سورية
تمثل الجبهة الرئيسية لمحاربة
اإلره����اب ،والمطلوب دع��م ال��دول��ة
السورية لتمكينها من التسريع في

عملية القضاء على اإلرهاب ،والحفاظ
على وحدتها في مواجهة مخططات
التدمير والتفتيت والتقسيم.
وتوافق الجانبان على ض��رورة
إع��ادة العالقات الدبلوماسية بين
اليونان وسورية ،وأن يكون هناك
ح����راك ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى ال��ح��زب��ي
والشعبي والسياسي ي��رم��ي إلى
تنظيم زيارات رسمية وشعبية إلى
س��وري��ة واالط�ل�اع على حقيقة ما
خلفه اإلرهاب في هذا البلد من إجرام
وخراب ودمار.
وإذ أك��د ال��ج��ان��ب��ان على أهمية
اس��ت��ق��رار ل��ب��ن��ان وت��ح��ص��ي��ن��ه في
مواجهة األخطار التي تتهدّده ،فإنّ
رئيس الحزب النائب أسعد حردان،
وض��ع ال��وف��د اليوناني ف��ي ص��ورة
األخطار التي تواجه لبنان ،وأكد أنّ
صون استقرار لبنان وسلمه األهلي

ووح��دت��ه ال��وط��ن��ي��ة ،ه��ي ب��وح��دة
اللبنانيين خلف جيشهم ومقاومتهم،
لتحرير ما تبقى من أرض لبنانية
يحتلها العدو «االسرائيلي» وإجبار
ه���ذا ال��ع��دو ع��ل��ى وق���ف خ��روق��ات��ه
واعتداءاته.
واعتبر ح��ردان أنّ التفجير الذي
حصل قبل يومين في فردان ـ بيروت،
يندرج في سياق محاوالت تقويض
اس��ت��ق��رار ل��ب��ن��ان ،وأنّ المستفيد
من أعمال مستنكرة ومدانة كهذه
هو العدو «االسرائيلي» وحلفاؤه
وأدواته.
واتفق الجانبان على بناء عالقة
مشتركة بينهما ،واالس��ت��ف��ادة من
تجربة العالقات التاريخية التي
كانت قائمة بين «القومي» وأحزاب
يونانية أساسية ،وعلى استمرار
التواصل حول مختلف القضايا.

لجنة الأمن وال�سيا�سة لمجل�س االتحاد الأوروبي
تبحث مع الم�س�ؤولين التطورات وملف النازحين

(داالتي ونهرا)
انتظار ذلك علينا تحمل الحالة التي
نحن فيها بالرغم من الصعوبات
الكبيرة جدا ً وحالة القرف الكبيرة
جدا ً التي تعتري نفوسنا».
كما التقى س�لام وزي��ر اإلع�لام
رم��زي جريج وبحث معه شؤونا ً
تتعلق بوزارته.
وع����رض م���ع ن��ق��ي��ب أص��ح��اب
الفنادق بيار األشقر شؤون القطاع
الفندقي.
ومن زوار السراي :المدير العام
للدفاع المدني العميد ريمون خطار،
رئيس لجنة الرقابة على المصارف
س��م��ي��ر ح��م��ود ،ورئ��ي��س رواب���ط
مختاري لبنان بشارة غالم.

جال وفد من لجنة األمن والسياسة لمجلس االتحاد
األوروب��ي برئاسة رئيسها السفير وولتر ستيفن ،ترافقه
سفيرة االتحاد في لبنان كريستينا السن على عدد من
المسؤولين وعرضت معهم األوضاع في لبنان والمنطقة
وملف النازحين السوريين.
وفي السياق ،التقى الوفد رئيس مجلس النواب نبيه
بري وبحث معه الوعود الدولية ،واألوروبية خصوصاً،
للبنان م��ن أج��ل مساعدته ف��ي مواجهة أزم��ة النزوح
السوري.
ّ
وحث بري االتحاد األوروبي «على االنخراط جديا ً مع
الحكومة اللبنانية لتخفيف األعباء الجسيمة التي يتحملها
لبنان واالقتصاد اللبناني جراء هذه األزمة».
وجدّد ما قاله في زيارته للبرلمان األوروبي «بضرورة
دعم الخزينة اللبنانية وخفض الفائدة على القروض
للبنان» ،مؤكدا ً أنّ «الدعم الحقيقي هو الح ّل السياسي في
سورية».
من ناحية ثانية ،شدّد بري على «أهمية الدور األوروبي
في ق��وات يونيفيل العاملة في جنوب لبنان» ،مطالبا ً
بـ«االستجابة لطلب لبنان بترسيم ال��ح��دود البحرية
الجنوبية في المنطقة االقتصادية الخاصة ألهمية الحفاظ
على السالم ولتمكين لبنان من استثمار ثروته النفطية».
وف��ي ال��س��راي الحكومية ،اجتمع ال��وف��د إل��ى رئيس
الحكومة تمام سالم الذي أكد «ضرورة تكثيف دعم االتحاد
األوروبي لألولويات التنموية اللبنانية ،خصوصا ً في ظل
الوضع االقتصادي الصعب في البالد وضرورة مساعدة
لبنان في مكافحة الفقر والبطالة وتحمل عبء النازحين
السوريين في لبنان».
وشكر االتحاد على «دعمه في مواضيع االمن ومكافحة
اإلرهاب وتحديدا دعم الجيش اللبناني إذ أن ال سابقة بأن

يدعم االتحاد األوروبي القوى العسكرية في أي بلد كان».
وأشار سالم إلى «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية
الذي يعتبر إحدى ركائز الكيان اللبناني» ،الفتا ً إلى أنّ
«خارطة الطريق للتعاون بين االتحاد األوروبي ولبنان
أصبحت قيد اإلنجاز مما سيتيح الفرصة إلطالق المشاريع
اإلنمائية إن عن طريق الهبات أو القروض الميسرة».
كما زار الوفد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
الذي أكد أنّ «الوضع األمني في لبنان تحت السيطرة،
وأنه ال يمكن القبول بأن تصبح المصارف رهائن ألسباب
سياسية».
وأثنى رئيس الوفد األوروبي على «دور الوزير المشنوق
في إنجاز استحقاق االنتخابات البلدية واالختيارية
ثم طرح باسم الوفد عددا من التساؤالت حول األوضاع
األمنية والسياسية اللبنانية».
وع��ن ال��وض��ع السياسي ،ق��ال« :ال��ن��ظ��ام السياسي
اللبناني يترنح في غياب رئيس الجمهورية ،وأهمية وجود
األخير تكمن في أنه يلعب دور الحكم داخل المؤسسات
الدستورية» ،معربا ً عن «تخوفه من إج��راء إنتخابات
نيابية مبكرة قبل انتخاب رئيس للجمهورية ألن من شأن
ذلك نقل التعطيل وتوريثه للمجلس الجديد».
وح��ول العبر من االنتخابات البلدية واالختيارية
األخيرة ،رأى المشنوق أنها «أثبتت أنّ الدولة ما زالت
موجودة وأنّ المواطنين اللبنانيين ال يزالون يؤمنون
بها».
وش��رح للوفد األوروب���ي «ت��داع��ي��ات أزم��ة النازحين
السوريين في لبنان والخطط التي تعدها الحكومة
اللبنانية من خالل اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة
مشاكل النزوح السوري» ،داعيا ً االتحاد إلى «زيادة دعمه
للدولة اللبنانية».

