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 إنتصار الجرود

 

قته المقاومة والجيشيين السيوري واللبنياني فيي  يرود رأي العيين نتصار الكبير الذي حق  طغى اإل 

جال غرييب فيي اليبالد حيول طبيعية اإلنتصيار وبعلبك، على المشهد اللبناني الداخلي، مع بروز سي

 آذار. 14و 8في البالد بين قوى  ذهان االنقسام الذي كان سائدا  أعاد إلى األ

مالحظيات اليبعح حيول مبالغيات اعتيرت اسيت مار ،  وبرغم وضوح طبيعة االنتصيار، فيي  ي    

على تو ييه االنتقيادات لهيذا  آذار، أصر   14لى ما كان يعرف بقوى ن ينتمي إبعح القوى مم   فإن  

 ين لييدى داعييح، محيياوال  ط  بمحاكميية المتييورطين بقتي  العسييكريين المخطييوفاالنتصيار كونييه  فيير  

 التفريق بين المقاومة والجيح اللبناني. 

حي داعييح بعبييور لمسييل   لييف فييي السييماحالتييي تم    ،حييدى نتييائج الهجييومإ ن  أ ميير علمييا  ييييتي هييذا األ 

 بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. مشتركا   ا  كانف قرار ،الحدود

كانيا كشيم مصيير  نيود الجييح اللبنياني وإنهياء هيدفي الهجيوم فيي الجيرود  ن  يجدر القيول هنيا أ 

وفييي المنيياطق السييورية المتاخميية للحييدود مييع  ،و ييود التنظيييم اإلرهييابي داخيي  األراضييي اللبنانييية

 لبنان.

الجمييع  ن  حكومية اللبنانيية مين اليداخ ، ذليك أد التلك الخالفيات قيد تهيد   ن  ه ال يمكن القول أن  على أ 

فيي تشيرين األول مين العيام  رسياها انتخياع عيون رئيسيا  السياسيية التيي أبالهدنية  سيكون محكوميا  

فيا  ح عنها إنجازات عديدة كان من بينها تشكي  حكومة وحدة وطنيية واالت  والذي تمخ   ،الماضي

 .  على قانون  ديد لإلنتخابات

لتييي مييام التضييحيات الكبيييرة االتشييكيك بييدور المقاوميية يسييق  أ ن  بييادىء ذي بييدء، يجييب القييول أ  

ت إلى درء وإبعاد خطر اإلرهياع عين لبنيان واللبنيانيين. د  ها منذ سنوات وحتى اليوم، والتي أمتقد  

وسييطر عليى العدييد مين  دالجرود اللبنانية قد تميد   ولوال هذ  التضحيات لكان اإلرهاع الذي احت   

حصي  فيي ة ضد المواطنين وتهجيرهم عليى غيرار ميا ى إلى ارتكاع مجازر وحشي  د  المناطق، وأ

 .العديييييييييييييييييييييييييييييد مييييييييييييييييييييييييييييين المنيييييييييييييييييييييييييييياطق العراقيييييييييييييييييييييييييييييية والسيييييييييييييييييييييييييييييورية

ان وحيدودها ة إمارتيه فيي لبنياإلرهابي الذي كان يرسم  غرافي  فش  هذا االنتصار المشروع وقد أ 

 ن فشييييييييييييي  هيييييييييييييذا المشيييييييييييييروع فيييييييييييييي سيييييييييييييوريا.  ومنفيييييييييييييذها البحيييييييييييييري، بعيييييييييييييد أ

طيرابل  لتقييم هيا ترييد الوصيول إليى ن  ضيمني، أ حة قد أعلنف، فيي كيك   وكانف الجماعات المسل   

فعي   لتقيوم بيرد   . وليم تنتظير المقاومية ك ييرا  بنياني وتمتليك مرفيهيا عليى المتوسي إمارة الشمال الل

إليى الميدن  د غربيا  الذي يمنع اإلرهاع واإلرهيابيين مين التميد   قامة السد  عبر عم  دفاعي سريع وإ

   .قصى الغرع اللبنانيد نحو أوالبلدات البقاعية، ناهيك عن التمد  
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الدفاعيية فيي معركية  تيهة المقاومة مع ما قام به الجيح اللبنياني، سيواء عبير مهم  قد تكاملف مهم  و 

ميع  ا  مني ية المقاومية أكما تكاملف مهم   يه للهجوم في المعركة األخيرة.و عبر تصد   رود عرسال، أ

 مهام مخابرات الجيح واألمن العام وذلك لمنع العمليات اإلرهابية في الداخ .

ر ميوازين تغي ي ر القيرار السياسيي فيي  ي     فيي تيوف  يتم  ي اليذي طيرأ أخييرا   هيمالعامي  األ ن  على أ 

ة فييي لبنييان ليسييف ة واألمني ييالمشييكلة العسييكري   د بييين  . وقييد بييات ميين الم ك ييا  وخار ي يي ا  القييوى داخلي يي

اليذي  ق بيالقرار السياسييالمشكلة األساي تتعل   ن  مسيلة تسليح الجيح وقدراته، ب  إ محصورة في

 ، وهو القرار الذي صدر برعاية رئي  الجمهورية.ةمني   هزة األك الجيح اللبناني واأليحر  

ليوا عمي  ة التيي تقيع عليى اليذين عط  ة والجنائي ية والسياسي  ة الدستوري  ويجب التذكير هنا بالمس ولي   

ى فعلهييم إلييى د  جيييح اللبنيياني فييي موا هيية اإلرهيياع أو الييذين أسييايوا اسييتعماله فييي الميييدان، وأال

األصييول  ن  سييكريين لبنييانين وقتيي  بعضييهم، رغييم ألييف بيسيير عكارثيية لحقييف بييالجيح ولبنييان تم   

 .بين بهذ  الكارثةتقضي بمالحقة ه الء المتسب  

ق ليو ة التي ما كانف لتتحق يقف الك ير من المكاسب الهام  ها حق  ن  بالنسبة إلى المقاومة، يجدر القول أ 

بيرز هيذ  المكاسيب إطيال  سيراح أسيرى للمقاومية استسالم اإلرهابيين، ومين أفتح الباع أمام لم ي  

 واستعادة   امين كهداء كانوا لدى  بهة النصرة وتنظيم داعح.

تجنييب المقاومية والجييح اللبنياني معركية  الكشم عن مصير العسكريين المختطفين، وتم   كما تم   

ي هيا كانيف سييت د  ى النصيرة وداعييح، لكن  ي فيي النهايية إلييى القضياء عليحسيم قاسيية، كانيف سييت د  

 .إلى وقوع المزيد من الشهداء والجرحى يضا  أ

ب مضيياعفاتها بسييبب و ييود مييدنيين فييي منيياطق سيييطرة مييد المعركيية وتجن ييب إطاليية أتجن يي وتييم   

ب حصيول ذليك. وليو  يرى رفيح التفياو  حين، وسعي وحير  المقاومية والجييح لتجن يالمسل  

جة وقوع المزيد مين الخسيائر واحتميال سيقوط ضيحايا وسي  الميدنيين، واستمر القتال، لكانف النتي

هيم، وفيي النهايية ليم هامهيا بارتكياع مجيزرة بحق  م ذلك وسيلة للتحريح عليى المقاومية وات  خد  واست  

 .حين لورقة المدنيينتكن المسيلة لتنتهي من دون تفاو  بسبب استخدام المسل  

هيا نجحيف، وفيي فتيرة ة ألن  ة العسيكري  قتيه العملي يكبير حق     في انتصارالخالصة تتم    من هنا، فإن   

 .ة، وبيق  الخسائرقصيرة، في إنجاز المهم  

، للميرة األوليى ةة مين داعيح واسيتعادلى الجيح اللبناني، فقد قام بتحرير األر  المحتل  بالنسبة إ 

 ة بالحيد   ر  وعيرالشيرقية. وخيا  الجييح المعركية فيي أمنذ اإلستقالل، السيطرة على الجيرود 

حين ة. فيي المقابي ، سيق  للمسيل  فاقات الدولي  بالقوانين والمعاهدات واإلت   األدنى من الخسائر ملتزما  

ت األولييى للمعركيية، عشييرات القتلييى والجرحييى وتهيياوت مراكييزهم وقييدراتهم القتالييية فييي السيياعا

 .  وبيييذلك انكسيييرت أسيييطورة داعيييح فيييي لبنيييان كميييا سيييبق أن تهييياوت فيييي سيييوريا وفيييي العيييرا 
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هيدف الجييح اللبنياني فيي معركية  وفيي  ي    نتائج أي حرع تكيون بالسياسية، ن  يجب القول هنا أ 

حين، وكشييم مصييير   فييي تطهييير األراضييي اللبنانييية ميين المسييل فجيير الجييرود ، والييذي تم  يي

راضييي   فييي طييرد المسييلحين ميين األالهييدف فييي األراضييي السييورية تم  يي ن  العسييكريين، وبمييا أ

 قف بالكام .أهداف الحرع تكون قد تحق   ة للبنان، فإن  السورية المحاذي

 ن  ذلييك ال يعنييي أ رهييابيين ميين الحييدود اللبنانييية السييورية، فييإن  ترحييي  المسييلحين اإل ذا كييان تييم  وإ 

 القضاء عليهم فيي  يروف   ة مختلفة، حيث يتم  ميداني   لى  روف  لف إالمعركة معهم انتهف، ب  تي   

الحيدود  غ لمليم  الحدود اللبنانيية السيورية للتفير   نهاء ملم  رية ربحف إالدولة السو ن  أ فض ، علما  أ

 .العرا  وتركيا ردن ثم  مع األ

المزييد مين  را  طال  سراح أسير والحصول عليى   يث كيهداء ليه، ميوف  ن حزع هللا من إوقد تمك   

نسييانية والحيزع ييي من ميين منطلييق ثقافتييه اإل .اليدماء علييى الجيشييين اللبنيياني والسييوري والمقاوميية

د القتي . وهيي يقتي  فييه لمجير   ا  انتقامي ي والعقائدية واألخالقية، بالوفياء بيالعهود. وال يمليك مشيروعا  

ليسف الميرة األوليى التيي تحصي  فيهيا عملييات تبيادل. فيالجيح السيوري وحيزع هللا اعتيادا عليى 

و أ ا  دولي يي ا  ذ حيياول عرقليية وصييول المسييلحين فييي سييوريا، ال يملييك حق ييوالتحييالم الييدولي، إ .ذلييك

 .أنجزته دولة صاحبة سيادة معترف بها من األمم المتحدة فاقا  لكي يعتر  ات   ا  سيادي  

فييى بكيي  ه وويبييدو موقييم حييزع هللا أقييرع إلييى رفييع المسيي ولية عيين نفسييه، ميين خييالل القييول بين يي

دة ه لي  المس ول ال عين الحصيار اليذي فرضيه التحيالم اليدولي بقييان  االلتزامات التي قطعها، وأ

 فيي  ي    بية عين م ي  هيذا الحصيار، خصوصيا  على القافلة وال عن النتائج المترت   الواليات المتحدة

  .ية إلى المدنيينمنع وصول المساعدات اإلنسان

ة، سواء لجهية ة أو منطقي  ك  التفسيرات األخرى التي لجي إليها البعح ال تبدو واقعي   وبالتالي، فإن  

كيان  المصالح بينهما مشتركة والتنسييق واحيد، فيي وقيف   اعح ألن  الحزع يخشى على د ن  القول أ

قتال الحزع لداعح على األر  من العوام  التي ساعدت في إبرام  التسوية ، وال لجهية القيول 

 .أن ه يخاف أن يتم  إلقاء القبح على ه الء ويدلوا باعترافات  من كينها إدانته

لمعادليية الداخلييية، لكن هييا تعيييد   فييي احييزع هللا يتفييو   ن  أهييا تييدرك آذار، فإن   14لييى قييوى بالنسييبة إ  

  بفع  إمتالكيه السيالح ودعميه مين المحيور اإليرانيي، فيميا هيي تعياني الحزع يتفو   ن  األمر إلى أ

  .من التفر  

ي ن  فقد ع ل َم من قيادي في تلك القوى إدراكها أ من هنا،  ة الحزع قادر على فر  كروطه، لكن ثم 

ليى المعادلية الذهبيية للحيزع وللبنيان قيوى مين فير  انضيمام الجييح السيوري إالخيبة ليدى تليك 

 .الجيح اللبناني والشعب والمقاومةلة بوالمتم   
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رات تليك القيوى التيي ومع ازدياد مكاسب الحزع في الداخ ، تزداد، بموازاة ذلك، إخفاقات وتع  ي 

ع الموقييم األخييير للحريييري ميين ة مرا عيية. ميي ال، بييرز سيي ال حييول انقسيياماتها مييي ييلييم تلجييي إلييى أ

بيدت فييه مواقيم ك ييرة لتليك القيوى أبيرزت انسحاع مقاتلي داعح من الحدود، فيي الوقيف اليذي 

آذار  14ة مرا عيية وتقييييم لتلييك المواقييم، بيي  اقتصييرت ردود قييوى ي ييتبايناتهييا، ميين دون إ ييراء أ

   م على الحزع.على التهج  

معارضي ما قام بيه الحيزعإ إذا كيان حيدث بحجيم  لىه إلكن، تبقى العبرة في س ال  وهري مو   

ذا كانف الحرع مع العيدو اإلسيرائيلي ليم دهم مع الجيح والمقاومة، وإما  رى في الجرود لم يوح  

 دهم؟سيوح   ما الذيدهم، فتوح  

 

 عين الحلوة: تسليم المطلوبين

المسييلة إليى كونهيا ء معيارك الجيرود وانتقيال برز موضوع مخيم عين الحلوة من  ديد ميع انتهيا 

 ن انتهف المعركة العسكرية.ة بالدر ة األولى بعد أمني  معركة أ

ق اإلرهاع ال ييزال يحيي  بلبنيان، عليى اليرغم مين االنتصيار اليذي تحق ي ن  وتشير المعطيات إلى أ 

 ة عالية.ة التي تبدو على  هوزي  مني  ة واأل هزة العسكري  استنفار األ على الحدود الشرقية، في     

زوال  بييدا  نحسيير عيين لبنييان، لكيين ذلييك ال يعنييي أاإلرهيياع بمعنييا  الجغرافييي ا بهييذا المعنييى، فييإن   

ليى و يود خالييا نائمية، قيد تلجيي إ رسال انتحاريين، في  ي   ة تفجيرات وإي  الخطر وذلك لموا هة أ

 .ةعمليات إرهابية مختلفة األنواع وال تقتصر على استعمال الذخيرة الحي  

نهيا مرتبطية بميا الحليوة نفسيه بقيوة، وقيد أكيارت االكيتباكات األخييرة إليى أمصير عيين ويطرح  

عييين  المسييلحين قييد طييالبوا بخييروي إرهييابيين خطيييرين مقيمييين فييي ن  أ حصيي  فييي الجييرود، علمييا  

 .الحلوة ومطلوبين للقضاء واأل هزة األمني ة اللبنانية

، ع مطاليب األ هيزة اللبنانييةمحاولة توري  المخيميات فشيلف ميع تجياوع الفصيائ  الفلسيطينية مي 

لييى لة كييديدة اللهجيية إوتو يييه رسييا وخاصيية المييدير العييام لألميين العييام اللييواء عبيياي إبييراهيم،

ناهيييك عيين كونييه يطيييح بقضييية  العبييث بيياألمن الفلسييطيني اللبنيياني ممنييوع، ن  حين قوامهييا أالمسييل  

 لى فلسطين.ال ئين في لبنان و وهرها العودة إال

، ةمر على المعالجية األمني يواحدة وأن ال يقتصر األ يطلب الفلسطينيون معالجة الملم عبر رزمة   

 .الب ا تماعية واقتصادية في لبنانللفلسطينيين مط ن  ذلك أ

ة للسيلطة اللبنانيية ال ني ي هن يه سينتظر فترة طويلة، ميع اإلكيارة إليى أن  لكن أمر اإلرهابيين ال يبدو أ 

لييم أ 100نحيو  ن  مخييم نهير البيارد قبيي  عشيرة أعيوام. ذليك أ كيبيه بميا حييدث فييبتنفييذ سييناريو 

ذا كيييان المطليييوع تطهيييير المخييييم مييين اإلرهيييابيين يني يعيشيييون فيييي المخييييم، وبالتيييالي إفلسيييط

التدمير، وال حتيى تحويي  المعركية و المدنيين أ بحق   مجزرة والمطلوبين، فلي  المطلوع ارتكاع

المختبئيين إليى عدم إمكان فيرار المسيلحين  ن  وأ ة  المسلحة، خاص   صائ لى حرع بين الجيح والفإ
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هييم سيييقاتلون حتييى النهاييية، مييا سيسييتو ب عنييدها اعتميياد سياسيية األر  ن  خيياري المخيييم يعنييي أ

 هم. المحروقة ضد  

 ة القيرار فييه،  و يود صيراع عليىحة داخي  المخييم، وعيدم مركزي يد الجماعيات المسيل  تعد   ن  كما أ 

حة بجهييات إلييى ارتبيياط الك ييير ميين الجماعييات المسييل   ضييافة  السييلطة وعلييى القييرار الفلسييطيني، إ

 .  خار ية إقليمية، يضفي المزيد من التعقيدات على المشهد كك   

مخيم فقي ، بي  عليى الجيوار ة، لي  على الة وسلبي  مر سيكون له نتائج كارثي  هذا األ ن  ناهيك عن أ 

 .نمن واستقرار لبناوتهديد أ

، عليى دا  سيتبعَ ة الصيطياد اإلرهيابيين، يبيدو م  مني يو القيوة الناعمية، أي العملييات األسييناري ن  كما أ 

ن الممكين تحقييق الهيدف عبير وسيائ  ه مين يقيال خاليد مسيعد وقبليه عمياد ياسيين، طالميا أغرار اعت

 .أفض 

 -لبنيياني موضييوع اإلرهييابيين فييي المخيييم عبيير تعيياون    فييي حيي   مييا هييو مطييروح اليييوم يتم  يي 

ة اتصاالت مفتوحة بين األ هزة العسيكرية واألمنيية اللبنانيية والفصيائ  الفلسيطينية فلسطيني، وثم  

يي مييا يمكيين دفعييه ميين أثمييان بشييرية  ة إنهيياء  يياهرة اإلرهييابيين فييي المخيييم بيقيي   لييى كيفي يي  إللتوص 

 اليوم.  ا  واقعي   ومادي ة، وكي ال ترسو األمور على خيار العملية العسكرية، التي ال تبدو حالا 

اني، لترحيي  المطليوبين السيوريين على مطلب لبني لدى الفلسطينيين، بناء   ه يلقى روا ا  ة تو   وثم   

، لييهالذي يجب على اإلرهابيين اليذهاع إة المكان الجغرافي مر إككالي  إلى بالدهم، ويوا ه هذا األ

قوبيي  مطلييب ترحييي  اللبنييانيين بييرفح . بينمييا ابيية سييورية نهائييية علييى هييذا المطلييب ه ال إنييكمييا أ

 .م ه الء المطلوبينرسمي من السلطات اللبنانية التي تريد تسل  

سيم مين طيالبي إ 400مرحلية تقيديم المسيلحين لنحيو  ليىقد وصلف المفاوضات غيير المباكيرة إو 

 عدد طالبي الترحيي  فيي حيالن يرتفع ح أالترحي  من سوريين وفلسطينيين ولبنانيين، ومن المر   

 .للموضوع بداء السلطات اللبنانية استجابة  إ

ة فيي محيي  المخييم، لجهية فاء فيي المرحلية الحاليية بياإل راءات األمني يتكاإل ثناء، سيتم  في هذ  األ 

 مراقبة المعابر ومنع هروع أي مطلوع ومنع تهريب األسلحة والذخائر إلى داخله، وكيذلك لجهية

 .وا د اإلرهابيين داخ  المخيمماكن تتك يم العم  اإلستخباري لمعرفة أ

 

 زيارة الحريري الفرنسية

فيي  تم  ي  ليى فرنسيا،م بهيا رئيي  الحكومية سيعد الحرييري إما اإلنجاز األكبر للزييارة التيي قيارب   

 ة من قب  المس ولين الفرنسيين الرسميين.حصول لبنان على دعم معنوي ووعود كالمي  

وقد التقى الحريري الرئي  الفرنسي إيمانوي  ماكرون ومسي ولين آخيرين بيينهم رئيي  اليوزراء  

 ووزيرة الدفاع فلورن  بارلي. ،إدوارد فيليب، ورئي  مجل  الشيوخ  يرارد الركر

زييارة ليى تحضيير  لإ إضيافة   ،ليى لبنيانأميور ثالثية ذات أهميية بالنسيبة إ وقد بحث الحريري في 

 لى فرنسا. ة ميشال عون إرئي  الجمهوري
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مير لأل هيزة األمنيية اللبنانيية، وهيو أول هذ  األمور في دعيم فرنسيا للجييح اللبنياني كميا   أوتم    

طيار اليدعم الفرنسيي ييتي في إ   دعما  ه يشك  ن  عه فرنسا في إطار الحرع على اإلرهاع، كما أتشج  

 السياسي للبنان، كما يشير متابعون للزيارة.

م   في موضيوع الال ئيين السيوريين اليذين يتضيخ    أهمية كبيرة للبنان يتم   ي الذي يم   مر ال اناأل 

سييريع  لبنييان مسيياعدة فرنسييا فييي قضييية اللجييوء السييوري وإيجيياد حيي    عييددهم فييي الييبالد. ومييا يهييم  

 .  ر إلى سوريا، كما يقول المتابعونللقضية السورية، حتى يعود الال ئون مع عودة االستقرا

 ي لتنظيييم ميي تمرات اسييت مارية دعمييا  إيجابييية بعميي   ييد   ى وعييودا  الحريييري تلق يي ن  الء أويقييول هيي  

لييى رغبيية فرنسييية فييي زيييادة وتيييرة المسيياعدات المالييية للبنييان لموا هيية هييذا االميير، مييا يشييير إ

 عبائه .اعدته على تحم   أواال تماعية والتربوية للبنان  لمس

ة ي يفيي و يه أ واضيح   شيك   ت اليونيفي ، حيث تقم باري  بق بعم  قواا الموضوع ال الث فيتعل  م  أ 

ي  نيدي فيي تليك القيوات، وأ 800بنحيو  الفرنسييون يشياركونهذ  القوات، ف محاولة لتعدي  مهام  

فيميا ال تبيدو الوالييات  علييهم.   خطيرا  ن يشيك  عمي  هيذ  القيوة الدوليية مين كيينه أ تغيير فيي نظيام

 يقلقوا بالتالي على مصير  نودهم.مر، ولن معنيين بهذا األرها من دول غربية المتحدة وغي

الحديث عن تعدي  عم  هيذ  القيوات إن ه من غير الممكن ن  السياسة الفرنسية تعتبر أ من هنا، فإن   

 ييد علييى الحييدود، أو رغامهييا علييى اسييتخدام القييوة لمنييع عناصيير المقاوميية ميين التوابالنسييبة إلييى إ

 وعلييه، يصيبح مين الصيعب فيي  ي    لبنانية بعيدة عين الجنيوع.    راتوسيع رقعة االنتشار إلى أ

مشييروع قييانون دولييي ال يحظييى بموافقيية  ن يميير  عييام، أ وروبييي بشييك   عييدم الرضييا الفرنسييي واأل

 ة عم  تلك القوات.مع قرع انتهاء مد   ة  ومباركة فرنسية، خاص  

قليميية، سياحة اللبنانيية واإلع الفرنسيين مين  مييع األفرقياء عليى الن يقر  ومن كين هذا الموقم أ 

ي   الفرنسي مقبوال  فيصبح التدخ   طاولية الرئيسيية فيي المنطقية، وهيو أمير بيال  ليى اللعيودة إد لويمه 

بعييد التسييوية  وسيي  الييذي سيييكون مغييايرا  ضييع مييوطىء قييدم لبيياري  فييي الشيير  األه ين يياألهمييية أل

 .بمالمحها في سوريا ة التي بدأت تط   السلمي  

هيا عليى عالقات ليى منطقية الشير  األوسي  عبير البوابية اللبنانيية بنياء  اول العيودة إولع  فرنسا تح 

ليه الحفاوة الباريسية، الرسمية واإلعالمية، بيالحريري، التاريخية مع هذا البلد، وهو أمر أكارت إ

ليها والذي قد يوقيع خاللهيا إالشهر الحالي  25وبتحديد باري  زيارة قريبة لرئي  الجمهورية في 

 على اتفاقات ثنائية مع ماكرون.

 را  ته مي خ  لى الحريري، الذي سيزور العاصمة الروسية موسيكو، واليذي ترا عيف كيعبي  بالنسبة إ 

، سواء في تيار المسيتقب  ا  ه داخلي  لقاءاته الدولية في تعزيز وضعن يست مر فهو يريد أ كبير، شك   ب

فيي المنطقية،  ياسة فرنسا وروسييا لين ييتم  س ذلك أن أي تغيير في و على صعيد رئاسته للحكومة،أ

مير اليذي يدركيه األخيير ريري في المعادلة الدولية وهو األفي سوريا، ناهيك عن حجم الح ة  خاص  

 .دا   ي  
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