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حمليات �سيا�سية

هل �سي�ستطيع بوتين انتزاع
�أوراق �أردوغان الرابحة في �سورية؟
*

شارل أبي نادر

ربما كانت الصدمة التي أصابت أردوغان في ليلة المحاولة
االنقالبية عليه ع��ادي��ة ،حيث ك��ان ر ّد فعله تحت السيطرة،
فاستعان على الفور بقواته الحزبية الوفية والتي انتشرت
على مداخل المراكز العسكرية واألمنية والرسمية الحيوية
فارضة س��ورا ً وحاجزا ً لعدم وصول االنقالبيين واالستفادة
من تلك المراكز للتأثير على النظام وتوسيع قدرتهم في إنجاح
االنقالب.
لكن ما صدمه أكثر ولم يستطع بداية أن يستوعب معانيه
وأب�ع��اده ،مع قسم كبير من المراقبين الدوليين واإلقليميين
واألت� ��راك ،ه��و ال�م��وق��ف ال��روس��ي ال��رس�م��ي ال��داع��م للشرعية
وللحكومة التركية والذي عبّرت عنه القبادة الروسية من خالل
أكثر من تصريح لمسؤول رسمي معني ،وج��اء سريعا ً وفي
الوقت المناسب ال��ذي ك��ان يحتاجه أردوغ��ان لصالح تماسك
حكومته ونظامه .وكانت هذه المواقف الروسية بمثابة ضربة
قاضية على االنقالبيين الذين رأوا فيها حواجز صلبة أمام
تحقق آمالهم بعد أن اعتبروا مع أغلبية المهت ّمين بالملف التركي،
انّ روسيا ال ب ّد ان تستفيد من الفرص المماثلة وتستغلها لر ّد
الصاع صاعين ألردوغ��ان ولتصفية حساب مفتوح معهُ ،فتح
على خلفية دع��م اإلرهابيين ف��ي حربهم على س��وري��ة وعلى
خلفية إسقاط السوخوي الروسية بصاروخ تركي فوق الحدود
في أج��واء الالذقية ،ومقتل الطيار الروسي بطريقة وحشية
ومخالفة لقوانين الحرب والقوانين اإلنسانية.
من هنا ،انتظر الجميع من المراقبين والمعنيين أن يعمد
أردوغ��ان ال��ى ر ّد الجميل للرئيس الروسي في اجتماع القمة
األخير في سان بطرسبرغ ،والذي لهث الرئيس التركي كثيرا ً
وراء انعقاده واالجتماع بالقيصر ،وذل��ك على األق � ّل لتقديم
اعتذار ودود من القلب إلى القلب وعبر نظرة مباشرة الى عيون
بوتين ،وكان من المنطقي بالنسبة لهؤالء المراقبين أن يقدم
أردوغ��ان التزاما ً واضحا ً وصريحا ً ومحدّدا ً ينسحب بموجبه
من الحرب على سورية من خالل توقيف دعم اإلرهابيين فورا ً
وإقفال معابرهم ومحاور إمدادهم بالعديد وبالعتاد وبالخبرات
وسحب المستشارين األتراك من الشمال السوري.
�ص المعابر والمستشارين
ه��ذا ل��م يحصل ،أقله ف��ي م��ا خ� ّ
األت��راك ،حيث يحشد اإلرهابيون أكثر بإشراف غرفة عمليات
ّ
ويتحضرون لش ّن عملية واسعة
تركية التنظيم والتنسيق،
أطلقوا عليها «معركة تحرير ح�ل��ب» ،بعد أن خ��اض��وا معركة
شرسة خسروا فيها الكثير من الرجال والعتاد ،تحت عنوان فك
الحصار عن أحياء حلب الشرقية ،ولتأتي نتائجها مخيّبة لهم
عملياً ،حيث يت ّم اصطيادهم كالعصافير على معبر الراموسة
ال��ذي ما زال يسيطر عليه الجيش العربي السوري وحلفاؤه
بالنار مانعين هؤالء من االستفادة من السيطرة الميدانية عليه
ولو بنسبة ضئيلة جداً...
في الحقيقة ،ال يمكن االعتماد على االنسحاب التركي الفوري
اآلن من سورية والتخلي عن أوراق مهمة جاهد األتراك سنوات
للحصول عليها ودفعوا الغالي من مصداقيتهم ومن عالقاتهم
العربية واإلسالمية مع المحيط لكي تتحقق ويمتلكوها ،وهي
تكمن في سيطرة المسلحين القريبين منهم بالتوجه وبالهوى
وبالتشدّد على قسم كبير من جغرافيا الشمال السوري في إدلب
بالكامل وقسم وازن من حلب ومن حماه وامتدادا ً إلى جسر
الشغور ومداخل ريف الالذقية الشمالي من اتجاه سهل الغاب.
وأيضا ً تكمن ه��ذه األوراق الرابحة في تح ّكمهم بمجموعات
مسلحة إرهابية تنتشر في ميادين سورية أخرى غير شمالية
في الغوطة الشرقية وف��ي الجنوب ،ناهيك عن تأثيرهم على
حركة وقوة ونفوذ داعش بطريقة خفية ومستترة في مساعدته
على تمويل معركته اإلرهابية وفي تأمين أسلحته وعناصره
عبر معابر تمسكها وتتح ّكم بها ،ومن غير المعقول أن يتخلّى
أردوغان عن هذه األوراق اآلن وبالمجان كرمى لعيون بوتين
الذي لم يقدّم له عمليا ً حتى اآلن إال موقفا ً سياسيا ً جاء ذكيا ً في
فترة حرجة م ّر بها رئيس النظام التركي ،وفيه الكثير من الدهاء
أكثر منه الدعم الفعلي ،والحقا ً اتبعه باستقبال بروتوكولي في
سان بطرسبرغ.
قد يكون الرئيس ال��روس��ي هو األدرى بهذه األوراق التي
يتمسك بها أردوغ��ان .وهو بالمبدأ ليس بعيدا ً عن فهم وتقدير
مصالح ال��دول وم�ن��اورة تحقيقها من خ�لال استغالل أوراق
الضغط وال�ت��أث�ي��ر ،ول��ذل��ك تحاشى ال��دخ��ول علنا ً ف��ي الملف
السوري لناحية تفاصيله الميدانية والتي ترتبط بشكل مباشر
وبالكامل بالتأثير التركي ف��ي ال�ح��رب على س��وري��ة ،ولكنه
وبطبيعة استراتيجيته الباردة والتي يدعمها بنقاط وبعناصر
ح��ارة دائماً ،ليس أقلها عرض القوة وإظهار األسلحة الفعالة
والقدرات العسكرية واالستراتيجية في كل مناسبة تظهر أمامه
على المسرح الدولي ،توصل مع أردوغ��ان الى ق��رار مشترك
لمتابعة ودراسة ما يمكن فعله في موضوع محاربة اإلرهاب،
وخاصة داعش والنصرة ،وحيث لم يشرح األخير ماذا سيفعل
في هذا اإلطار في ظل انغماس مخابراته وبعض وحداته األمنية
في تسهيل ورعاية هؤالء .وهذا ما كان يتط ّرق إليه دائما ً الروس
في أكثر من مناسبة أو مؤتمر أو اجتماع دولي أممي ،وأيضا ً
توصل مع بوتين لقرار بمتابعة موضوع تحييد مدنيي حلب
وع��دم تدفيعهم الثمن ع��ن األرهابيين ومعهم؛ ه��ؤالء الذين
خطفوا أحياءها الشرقية واستباحوا الغربية منها بالقصف
والقتل والدمار.
ربما ك��ان الموضوع األكثر حساسية وال��ذي من المنطقي
ان يبتعد أردوغ��ان عن الخوض به إذا لم يكن قد ب��ادره بوتين
بالخوض ب��ه ،هو موقفه الحالي من منظومته الدائمة سابقا ً
والتي هي «ال حل بوجود األسد» ،وحيث ت ّمت مقاربته من بعيد
بموقف الف��ت ج��اء في اليوم التالي للقمة على لسان السفير
التركي ف��ي روس�ي��ا ح��ول إمكانية اقتناعهم ب��دور م��ا للقيادة
الحالية ف��ي س��وري��ة ف��ي إي �ج��اد ح��ل ل�لأزم��ة ال�س��وري��ة والتي
أصبحت بارتداداتها عالمية بامتياز.
وأخيراً ...ربما لن يتنازل أردوغان عن أوراقه االستراتيجية
التي يملكها ف��ي الميدان ال �س��وري ،حيث األخ�ي��ر يفقد قسما ً
من توازنه بسبب التأثير التركي ،وذلك على خلفية خوفه من
سيناريو أميركي مخطط ومرسوم في الموضوع الكردي الذي
يعتبره ،وف��ي أحسن أح��وال��ه ،مهددا ً لألمن القومي ولسيادة
ال��دول��ة ف��ي تركيا ،أو على خلفية ع��دم خسارته نقاطا ً مهمة
يمتلكها إلزع��اج االتحاد األوروب��ي الذي يشتبه بتورط بعض
دوله الفاعلة بدعم المحاولة االنقالبية ضده ،ومنها ضبط او
عدم ضبط معابر الالجئين واإلرهابيين إلى اوروب��ا .ولكن ما
يمكن تأكيده أن ما هو بعد اجتماع قمة سان بطرسبرغ ليس كما
قبله ،وما تراكم في وجه األتراك من ملفات واسعة على خلفية
التورط في دعم اإلرهاب أو التورط في الحرب على سورية ال
يمكن نزعه اآلن بهذه السرعة القياسية ،أوالً من رأس القيادة
الروسية وثانيا ً من رأس القيادة السورية ،وأيضا ً سيكون من
الصعوبة بمكان أن يظهر األتراك فجأة وقد تخلوا عن كل ذلك
االنغماس ال��ذي تطايرت شظاياه الى الداخل األوروب��ي وإلى
عمق اإلقليم القريب والبعيد بين ليلة وضحاها.
*عميد متقاعد
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هكذا ر ّو�ضت رو�سيا خ�صومها والالعبين الإقليميين
 روزانا ر َّمال
إعادة تطبيع العالقات بين روسيا وتركيا بشكل سريع
وبنيات «متوقعة» قبل زيارة الرئيس التركي رجب طيب
اردوغ���ان ال��ى روسيا ،تشير ال��ى رغبة الطرفين باإلقرار
باستحالة تجاهل الجغرافيا السياسية التي تحيط بهما
أو التي يقعان في صلبها ليالحظ بهذا اإلطار أنّ العداوة
«المستجدة» بين روسيا وتركيا لم تدم ألكثر من أشهر من
تشرين الثاني العام الماضي حتى تاريخه .وهي فترة لم
تصل الى سنة وتتعدّى تسمية ما جرى «خالفاً» بدال ً من
العداوة التي برزت.
أدرك��ت تركيا استحالة االستمرار بتضارب المصالح
العسكرية والسياسية معا ً بالمصلحة االقتصادية التركية
أوال ً وبالقطيعة مع روسيا ثانياً .فالتدهور االقتصادي
التركي بين سياحة وخ��دم��ات بشكل خ��اص ل��ه أسباب
رئيسية تتعلق أوال ً باألزمة السورية كك ّل أضيفت إليه
القطيعة مع روسيا التي أض ّرت بالقطاع السياحيُ ،تضاف
اليه حاجة تركيا إلى الغاز الروسي ،وقد بوشر العمل على
إنجاز ما يتعلق فيه منذ ما قبل زيارة الرئيس التركي ،وكان
ذلك بزيارة سبقه اليها رئيس وزرائ��ه برفقة رجال أعمال
نسقوا لزيارة أردوغان وأنجزوا أبرز ما هو مفترض
أتراك ّ
إلنجاحها ،لكن المعلومات تشير الى انّ االتفاق االقتصادي
ل��م يكن وح��ده م��ا ك��ان ق��د ذ ّل��ل وسبق القمة ف��ي «سانت
بطرسبورغ» ،بل انّ الخطوط العريضة لمشهد االتفاق على
آلية التعاطي مع األزم��ة السورية ضمن رؤي��ة ومنهجية
انطالق نحو الح ّل كانت قد وصلت على شكل رسائل ونيات
الى الرئيس الروسي ضمن قنوات ديبلوماسية أنجزت هذا
اللقاء وبدّدت أمامه العقبات المفترضة ،بالتالي فإنّ خطوة
الرئيس التركي أتت ضمن إعادة تعديل تركي للموقف قدمت
على أساسه التطبيع مع «إسرائيل» كمقدمة لمرور التطبيع

مع روسيا بشكل سلس ومقبول ضمن مساعي أنقرة إصالح
العالقات بينها وبين دول الجوار التي تض ّررت خصوصا ً
بسبب األزم��ة السورية .وهنا «إسرائيل» ليست من بين
تلك الدول ،لكنها هنا تدخل ضمن خط وسيط يدرك جيدا ً
الحاجة لدخوله طاولة المفاوضات قبل االتفاق على شكل
نهائي للحلول.
زيارتان متتاليتان لنتنياهو بحث خاللهما بشكل أساسي
مسألة الجوالن التي كان قد أقام فيها اجتماعا ً وزاريا ً مصغرا ً
مستفزا ً اعلن فيه عن تمسكه بتأمين مصيرها ،خصوصا ً
بعدما بات حزب الله في األزمة السورية يحيط باألراضي
المحتلة من جهتين واضحتين وهما جنوب لبنان والجوالن
تقصدت «إسرائيل» استهداف قافلة حزب الله
السوري .وهنا ّ
التي اغتيل فيها جهاد مغنية ورفاقه في الجوالن ،وبينهم
جنرال إيراني ،في وقت لم تتحرك روسيا في أيّ تعليق عن
العملية ،لكنها تلقت الرسالة اإلسرائيلية التي أرادت أن
تظهر للعالم أنّ حزب الله وإيران على حدودها ،بالتالي فإنّ
فتح ملف الجوالن لن يكون دون فتح ملف األكراد من الجهة
السورية األخرى وبمسألتين حدوديتين من هذا النوع تدرك
ك ّل من أنقرة وتل أبيب استحالة حسم مصيرهما من دون
تواصل مباشر مع روسيا ومفاوضات جدية بشأنهما ،وهو
ما يعني حسب مصدر مق ّرب من القيادة السورية لـ «البناء»
حول الجهة الكردية التزاما ً روسيا ً بمنع نشوء كيان كردي
على الحدود التركية السورية ،والتزاما ً تركيا ً بالعمل لح ّل
سياسي يعيد تسلّم دولة سورية واحدة كامل الجغرافيا
السورية ،وهذا ما ال يمكن تحقيقه إال بشرطين ،األول أن
ال تكون مناطق سورية بيد تنظيمات كداعش والنصرة ال
مكان لها في أيّ ح ّل سياسي ،وأن تكون المناطق التي تض ّم
ثالثة أرباع سكان سورية ومدنها الرئيسية وأجهزة الدولة
ومؤسساتها ويقودها الرئيس السوري ،كما يعرف األتراك
جيداً ،الشريك المحوري في هذا الح ّل السياسي ،الذي يجب
البحث عن شركائه اآلخرين ...مقايضة يتبادل فيها الروس

واألتراك الضمانات ،ففيما تضمن تركيا لروسيا عدم العبث
بأمنها المهدّد من تشكيالت القاعدة التي اتخذتها أنقرة سبيالً
لتحقيق نفوذها في سورية تضمن روسيا لتركيا التي فشل
مشروعها بإسقاط سورية رغم االستعانة المفرطة بتنظيم
القاعدة ومتف ّرعاته ،أال يقوم كيان كردي يهدّد وحدتها على
حدودها مع سورية...
يتابع المصدر «هذه مقايضة ال تتحقق إال باللقاء تحت
شعار جاذب اسمه التمسك بوحدة سورية ،وهو ما أعلنت
عنه نتائج القمة الثنائية ،وهو هدف يتف ّوق على أيّ سعي
لمكاسب ذاتية أو إقليمية ،فيصير معناه التعاون على
ترتيب من قلب الدولة السورية برئيسها وجيشها لتوحيد
الجغرافيا السورية كلها واستيعاب من يمكن استيعابه من
المعارضين ضمن تسوية تبدو الدولة السورية منفتحة
عليها».
سارعت روسيا إلى تلقف النيات التركية التي تبدو جدية
بشكل أخذ حيّز الترجمة منذ اليوم األول لما بعد الزيارة،
فقد أعلنت سلطاتها نيتها عن بدء حملة عسكرية بطائرات
حربية تركية ض ّد داعش ابتداء من يوم أمس ،حسب البيان.
وهو اليوم االول لما بعد الزيارة حيث من المفترض ان
تصبح ك ّل التصريحات أكثر مقبولية بالنسبة لجمهور
الرئيس التركي الذي أجاد إعالم مؤيديه في التظاهرة التي
دعا اليها في اسطنبول عن نيته «وصديقه» بوتين بحث
حلول بشأن األزمة السورية.
هكذا ر ّوضت روسيا حلفاء واشنطن باالرتكاز الى الحاجة
الى الشراكة معها ضمن قوة مستجدة بالشرق األوسط،
فبات تجاهلها نقطة خاسرة في سجل أيّ دول��ة إقليمية
اختبرت تركيا ثمنها جيدا ً واعترفت «إسرائيل» بهذا بتكثيف
التواصل مع روسيا والزيارات من رئيسها رؤوفين ريفلين
لزيار َت ْي نتنياهو من أجل الدخول بمشهد التسويات ،فمتى
تدخل السعودية اذن التي بقيت خارج إطار التقارب مع
روسيا ضمن منطق الترويض والتسويات؟

اعتبر مسؤول في
فريق سياسي
وازن في لبنان أنّ
استمرار البعض في
المماطلة والتسويف
وعدم البت بقانون
االنتخابات النيابية،
ليس مسألة يمكن
االستخفاف بها
واالعتقاد بأنّ هذه
الطريقة قد تسمح
لهذا البعض بالعودة
إلى قانون «الستين»،
بل يجب أن يدرك
هؤالء ويحذروا من
أنّ ذلك قد ُيحدث ثورة
في البلد ،وربما قد
تصح حينها معادلة:
ّ
«ع السكين مش ع
الستين»!

ح ّيا ال�شهداء والت�ضحيات وه ّن�أ المقاومة والجي�ش وال�شعب باالنت�صار

حردان� :إلحاق الهزيمة بـ«�إ�سرائيل» على �أر�ض لبنان �أف�شل �أهداف حلف العدوان ّ
بكل �أطرافه
الو�صول �إلى دولة مدنية ديمقراطية
قوية وعادلة يتطلب خطوات
جريئة تقدم عليها القوى ال�سيا�سية
و�أولى الخطوات التخلي عن «طقو�س»
االحتماء بالطائفة والمذهب

رعاية المجموعات الإرهابية
ودعمها من قبل بع�ض الدول يرميان
�إلى تحقيق �أهداف حرب تموز
نف�سها لكن بترتيب يبد�أ ب�إ�سقاط
�سورية كحا�ضنة وداعمة للمقاومة

في الذكرى العاشرة النتصار تموز ـ آب  ،2006أكد الرئيس السابق للحزب
السوري القومي االجتماعي النائب أسعد ح��ردان أنّ االنتصار الذي تح ّقق
وتمسكهم بثالثية الجيش والشعب
هو نتيجة طبيعية لصمود اللبنانيين
ُّ
والمقاومة التي شكلت معادلة دفاع وردع في مواجهة العدو «اإلسرائيلي».
وقال حردان أمس في بيان ،بعد استقباله وفدا ً من منفذية المتن الجنوبي:
في ذكرى االنتصار ،نحيّي الشهداء ،مدنيين وعسكريين ومقاومين ،فهم بذلوا
الدماء الزكية دفاعا ً عن األرض والسيادة والكرامة ،ونحيّي المقاومة والجيش،
قيادة وأب��ط��اال ً ومناضلين ومجاهدين ،ألنهم صاغوا بالتالحم والتشارك
والتساند انتصار لبنان واألمة.
ولفت ح��ردان إلى أنّ حرب تموز ـ آب  ،2006لم ُتشنّ على لبنان بقرار
«إسرائيلي» وحسب ،بل إنّ قرار تلك الحرب ،كان مشتركا ً بين العدو والواليات
المتحدة األميركية وسائر ال��دول التي تدعم اإلره��اب ،بهدف القضاء على
المقاومة ،وتصفية المسألة الفلسطينية وإسقاط سورية التي هي الحاضنة
األساسية للمقاومة في لبنان وفلسطين والعراق ،لذلك فإنّ إلحاق الهزيمة
بـ«إسرائيل» على أرض لبنان ،كسر جبروت العدو وأفشل أهداف حلف العدوان
بك ّل أطرافه.
ورسخ
وأضاف حردان :إنّ انتصار لبنان في  ،2006أرسى قواعد جديدة
ّ
ق��وة ردع حقيقية بمواجهة العدو الصهيوني ،وب��ات ه��ذا العدو ومحوره
مضطرين للتفكير ألف مرة ،قبل أن يتخذ قرارا ً بشنّ حرب عدوانية على لبنان.
وعليه ،فإنّ ما عجزت «إسرائيل» وحلفاؤها عن تحقيقه من خالل حرب تموز،
تحاول تحقيقه بواسطة اإلرهاب المتعدّد الجنسيات ،الذي يعيث إجراما ً وقتالً
وتدميرا ً في سورية والعراق ،والعديد من الساحات العربية.
واعتبر حردان أنّ رعاية المجموعات اإلرهابية ودعمها من قبل «إسرائيل»
والواليات المتحدة األميركية وحلفائهما الدوليين واإلقليميين والعرب ،يرميان
إلى تحقيق نفس أهداف حرب تموز  ،2006لكن بترتيب يبدأ بإسقاط سورية
وإضعافها وتفتيتها ،بوصفها دولة حاضنة وداعمة للمقاومة ،ويم ّر بضرب

والمقاومة ،لتحقيق ما نصبو إليه من تحرير وسيادة وكرامة.
وشدّد حردان على أنّ األولوية هي تحصين لبنان ،وهذا التحصين ال يكتمل
وال يت ّم ،إال بقيام دولة مدنية ديمقراطية قوية وعادلة ،تأخذ على عاتقها الحفاظ
على عناصر قوة لبنان ،واستعادة العالقة القومية مع سورية وفقا ً لمعاهدة
والتمسك بالثوابت والخيارات الوطنية التي تحدّد
األخ ّوة والتعاون والتنسيق،
ُّ
«إسرائيل» عدوا ً وجوديا ً ومصيرياً.
وأكد حردان أنّ الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية قوية وعادلة ،يتطلب
خطوات جريئة تقدم عليها القوى السياسية في لبنان ،وأولى الخطوات التخلي
عن «طقوس» االحتماء بالطائفة والمذهب لتحقيق مصالح جهوية وذاتية
وآنية ،والخضوع للمنطق الوطني الذي يغلّب مصلحة لبنان وك ّل اللبنانيين.
ورأى حردان أنّ بوابة ولوج الدولة المدنية القوية ،هي تطبيق المندرجات
اإلصالحية في اتفاق الطائف ،وفي مقدّمها قانون انتخابات نيابية على أساس
الدائرة الواحدة والنسبية ومن خارج القيد الطائفي .ونحن طرحنا على طاولة
الحوار ،تطبيق نصوص الطائف.
ّ
وشدّد حردان على أنّ خيار المقاومة ،ليس مح ّل نقاش مع أحد ،وال
يحق أليّ
جهة أن تشكك بهذا الخيار وبهذا النهج ،ألنّ المقاومة أثبتت جدواها وضرورتها
في الدفاع عن لبنان وتحصينه ،وشكلت قوة ردع بمواجهة العدو الصهيوني.
وقال :نحن على هذا الخيار ثابتون ،وفي ك ّل مواقع الدفاع عن أرضنا وشعبنا
راسخون ،نقاتل العدو وأدواته اإلرهابية ،ونعاهد شهداءنا وك ّل الشهداء ،على
أن نستم ّر في هذا الموقع ،وعلى هذا الموقف حتى بلوغ النصر والتحرير.
وختم قائالً :نه ّنئ اللبنانيين جميعاً ،بانتصار لبنان جيشا ً وشعبا ً ومقاومة
على العدو «اإلسرائيلي» وتثبيت معادلة قوة لبنان في قوته ،التي دحرت
االحتالل الصهيوني وهزمته .والتحية للمقاومة والجيش قيادة وأبطاال ً
وشهداء ،على ما قدّموه من تضحيات دفاعا ً عن لبنان ،وتحية ألهلنا الذين
صمدوا وصبروا فعاشوا فرح االنتصار ،والذين بالتفافهم حول خيار المقاومة
ترسخت معادلة الجيش والشعب والمقاومة.
ّ

المقاومة في لبنان وفلسطين وينتهي بتصفية المسألة الفلسطينية.
وأك��د ح��ردان أنّ صمود سورية ،قائدا ً وقيادة وجيشا ً وأح��زاب�ا ً وشعبا ً
وحلفاء ،هو اآلخ��ر يسقط أه��داف الحرب اإلرهابية الكونية على سورية،
وسيرسخ انتصار الدولة السورية في هذه الحرب معادالت جديدة وسيكون
ِّ
لهذا االنتصار مفاعيل ونتائج توازي وتفوق بأهميتها مفاعيل ونتائج انتصار
تموز ،ألنّ الدولة السورية ثابتة على مواقفها وخياراتها ،وقادرة على استثمار
انتصاراتها لمصلحة كرامة الشعب وسيادته.
وإذ أش��ار إلى مفاعيل انتصار لبنان في العام  ،2006التي كانت كفيلة
بإخضاع العدو «اإلسرائيلي» للمشيئة اللبنانية باستعادة األجزاء اللبنانية
المحتلة في مزارع شبعا وتالل كفرشوبا والغجر ،وبتكريس السيادة على
كامل األرض اللبنانية وبممارسة لبنان حقه كامالً في استخراج النفط والغاز
من حقوله البحرية ،رأى حردان أنّ حالة االنقسام الداخلي في لبنان ،ومواقف
بعض القوى اللبنانية ،تك ّفلت بعدم استثمار مفاعيل االنتصار كاملة لمصلحة
لبنان واللبنانيين.
يتوحد ك ّل اللبنانيين،
وتابع :لذلك فإنّ دعوتنا اليوم ،في ذكرى االنتصار ،بأن
ّ
وتوجهاتهم ،ويلتفوا حول معادلة الجيش والشعب
على مختلف انتماءاتهم
ُّ

لحود ي�ستقبل وفد ًا من جامعة الأمة العربية

مجل�س الوزراء يوافق على �آلية تعيين
مجل�س �إدارة �سالمة الغذاء

لحود متوسطا ً الوفد
مجلس الوزراء منعقدا ً برئاسة سالم
ع��ق��د م��ج��ل��س ال������وزراء جلسته
األس��ب��وع��ي��ة أم����س ف���ي ال��س��راي
الحكومية برئاسة رئيس الحكومة
تمام سالم.
وبعد الجلسة التي استمرت نحو
ثالث ساعات ،تال وزير اإلعالم رمزي
جريج المقررات الرسمية ،مشيرا ً
إلى أنّ الرئيس سالم ك ّرر في مستهل
الجلسة «المطالبة بانتخاب رئيس
للجمهورية في أسرع وقت ،باعتبار
أنّ استمرار الشغور الرئاسي أثر
ويؤثر بشكل سلبي على عمل سائر
المؤسسات الدستورية».
أضاف« :بعد ذلك انتقل المجلس
إل��ى البحث في المواضيع ال��واردة
على ج��دول أعمال الجلسة ،فتمت
مناقشتها من ال���وزراء الذين أب��دوا
وجهات نظرهم بصددها ،وبنتيجة
المناقشة وال��ت��داول اتخذ المجلس

(داالتي ونهرا)
القرارات الالزمة بشأنها وأهمها:
ـ الموافقة على طلب وزارة الداخلية
والبلديات ش���راء خ��دم��ات ثمانية
متقاعدين من ذوي الخبرة في األحوال
الشخصية لغاية .2016/12/31
ـ الموافقة على طلب وزارة التربية
الوطنية والتعليم العالي تكليف
متعاقدين مهمات ذات طابع إداري
ف��ي بعض ال��م��دارس الرسمية في
القرى النائية لعدم وجود مدرسين
في المالك.
ـ الموافقة على م��ش��روع قانون
يرمي إل��ى اإلج���ازة للحكومة إب��رام
اتفاق باريس الملحق باتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
المصادق عليها بموجب القانون رقم
 35تاريخ  1994/8/1والذي وقع
عليها لبنان في نيويورك بتاريخ
.2016/4/22

ـ الموافقة على تكليف اللجنة
التي تتابع الخطة المرحلية إجراء
بحث إضافي في ما يتعلق بالخطة
المستدامة والعودة برؤية واضحة
مبنية على معطيات وعرضها على
مجلس الوزراء بناء على طلب بلدية
بيروت استثناءها من الخطة.
ـ الموافقة على إطالق آلية تعيين
رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس
إدارة الهيئة اللبنانية لسالمة الغذاء
الملحوظة في قانون سالمة الغذاء
وذلك عن طريق وزارة التنمية اإلدارية
ومجلس الخدمة المدنية.
ـ الموافقة على طلب وزارة الداخلية
وال��ب��ل��دي��ات تأليف لجنة ل��دراس��ة
موضوع التعويضات المترتبة من
جراء إشغال الالجئين الفلسطينيين
لبعض ال��ع��ق��ارات ال��خ��اص��ة على
األراضي اللبنانية».

استقبل الرئيس العماد إميل لحود في دارته في برج
الغزال وفدا ً من جامعة األمة العربية برئاسة العميد
أمين حطيط.
وقال حطيط بعد اللقاء« :اليوم تشهد بيروت حدثا ً
مهما شهدته من قبل الجمهورية العربية السورية،
وهو تأسيس جامعة األم��ة العربية ،هذه الجامعة
التي انطلقت بقرار شعبي عربي من أجل أن تعالج
ما آل إليه الوضع العربي في نظامه الرسمي ،وهذه

الجامعة كان لها شرف أن يرعى الرئيس العماد إميل
لحود تأسيسها».
وأضاف« :لهذا حضر الوفد في زيارة الرئيس لحود
لشكره ولتأكيد أنّ هذه الجامعة تعالج الثغرات التي
عاناها عندما ك��ان رئيساً ،ولتقول إنّ هناك إرادة
شعبية عربية واعية وصادقة وحازمة ب��أن تسير
باألمة العربية نحو وحدتها ودفع األخطار عنها».

ن�شاطات
 عرض رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة مع السفيرة األميركية إليزابيت
ريتشارد األوضاع في لبنان والمنطقة من مختلف الجوانب والعالقات الثنائية بين البلدين.
 التقى رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي ،سفير أرمينيا في لبنان
سامفيل مكرتشيان حيث عقد اجتماع بحضور الدكتور جان بطرس .وتخلل اللقاء بحث في مختلف
األوضاع الراهنة.
 استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي ،في مكتبه في اليرزة ،الوزير السابق دميانوس قطار
وشادي مسعد ،اللذين قدما له التهنئة بمناسبة عيد الجيش ،وبحثا معه في األوضاع العامة.

