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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

في الواجهة

عون في تونس:
ّ
واد
واد ولبنان في ٍ
القمة في ٍ

لجنة الكهرباء :ال للبواخر
دخلت الحكومة في سباق مع الوقت إلقرار خطة
الكهرباء .وبعدما عقدت اللجنة الوزارية المكلفة
مناقشة الخطة جلسة أمس ،تعقد اليوم اجتماعها
األخير قبل الــذهــاب الــى مجلس الـــوزراء الخميس
المقبل ،من دون ان يكون خيار االستعانة بالبواخر
مطروحًا
فترة السماح ( 3أشهر) التي ُمنحت
ل ـح ـكــومــة ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـحــريــري
مــن أجــل إطــاق مسار «إن ـقــاذي» من
االزمة املالية واالقتصادية التي تنذر
بانهيار شامل ،أهدر املعنيون ربعها
فــي نـكــايــات سـيــاسـيــة ،غـيــر مــدركــن
للتحدي الكبير في ما يتعلق بخفض
مستويات العجز .لكن املفارقة أنهم
إجتمعوا على ضرورة ّ
«شد األحزمة
واتخاذ إجراءات جريئة وقاسية» ما
يعني الضغط على املواطن اللبناني
وتهديد لقمة عيشه.
أمس ،اتجهت األنظار إلى اإلجتماع
الـ ـث ــان ــي ل ـل ـج ـن ــة ال ـ ـ ــوزاري ـ ـ ــة امل ـك ـل ـفــة
ّ
مـ ـن ــاقـ ـش ــة خ ـ ــط ـ ــة ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء الـ ـت ــي

3

وض ـع ـت ـهــا وزارة الـ ـط ــاق ــة .م ـص ــادر
اللجنة أكدت أن «النقاش كان هادئًا
جدًا» ،وقالت لـ«األخبار» إن «املشكلة
األســاسـيــة كــانــت فــي املنهجية التي
اع ـت ـم ــده ــا ال ـب ـع ــض (مـ ـث ــل ال ـ ـقـ ــوات)
ال ــذي اقـتــرح عــدم اإلستثمار لــزيــادة
اإلن ـت ــاج إال بـعــد وق ــف ال ـه ــدر ،ســواء
ال ـه ــدر الـتـقـنــي أو ال ـت ـع ــدي ــات» .غـيـ َـر
أن الـغــالـبـيــة اع ـتــرضــت عـلــى الـفـكــرة
كــونـهــا «غ ـيــر مـنـطـقـيــة» ،ألن «وق ــف
الهدر وإزالة التعديات ال يلغي أزمة
الـعـجــز ال ــذي تتسبب فـيــه الـفــاتــورة
املرتفعة ،كما ال يمكن رفــع التعرفة
إال ب ـع ــد زيـ ـ ـ ــادة اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج» .ول ـف ـتــت
املصادر إلى «شبه إجماع على دمج

املــرح ـل ـتــن اإلن ـت ـقــال ـيــة وال ـن ـهــائ ـيــة».
ومن اإلقتراحات املطروحة أن «تقوم
الجهة التي ستتولى إنشاء معامل
إن ـتــاج ملــرحـلــة بـعـيــدة امل ــدى بتأمني
ج ــزء مــن اإلن ـتــاج خ ــال فـتــرة إنـشــاء
ه ـ ــذه املـ ـع ــام ــل ،ع ـل ــى أن يـ ـك ــون ذل ــك
واح ـ ـدًا م ــن شـ ــروط ال ـت ـلــزيــم» .وبـعـ َـد
تأمني هــذا الجزء ُ
«يمكن اإلستعانة
ب ـم ــول ــدات ال ـبــر ف ــي ب ـعــض امل ـنــاطــق،
والتي تسمح ّ
بسد جزء أساسي من
العجز بما يسمح بزيادة التعرفة».
وفـيـمــا تـعـقــد الـلـجـنــة إجـتـمــاعــا آخــر
الـ ـ ـي ـ ــوم ،مـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـب ــت فــي
بـ ـع ــض الـ ـنـ ـق ــاط الـ ـع ــالـ ـق ــة وأبـ ــرزهـ ــا
«الـجـهــة الـتــي سـتـجــري املـنــاقـصــات،
ف ــإمــا أن ت ـتــوالهــا مــؤس ـســة كـهــربــاء
لبنان أو إدارة املناقصات أو جهات
ثــالـثــة» .ولفتت مـصــادر اللجنة إلى

حزب الله :نعتز
بمواقف الرئيس عون
الوطنية والقومية

أن مــا جــرى االتـفــاق عليه حتى اآلن
يعني أن خـيــار االسـتـعــانــة ببواخر
النـتــاج الـكـهــربــاء غير م ـطــروح ،رغم
أن املـ ـص ــادر ت ــرف ــض «ش ـي ـط ـنــة هــذا
الخيار».
وزي ــر اإلعـ ــام ج ـمــال ال ـج ــراح صــرح
ّ
ب ـ ـعـ ــد اإلج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ب ـ ـ ـ ـ ــأن «األج ـ ـ ـ ـ ـ ــواء
إيـجــابـيــة ج ـ ـدًا» ،مـشـيـرًا إل ــى «تـقــدم
كبير ج ـدًا فــي االت ـفــاق املـبــدئــي على
ب ـعــض ال ـن ـقــاط األس ــاس ـي ــة» .وأع ـلــن
أن «األم ـ ـ ــور س ـت ـح ـســم الـ ـي ــوم ،وم ــن
ث ـ ـ ـ ّـم نـ ــذهـ ــب ال ـ ـ ــى مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس املـ ـقـ ـب ــل بـ ـم ــوافـ ـق ــة ع ـلــى
ال ـ ـب ـ ـنـ ــود األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة وامل ـ ـه ـ ـمـ ــة فــي
الخطة» .وعــن موضوع املناقصات،
ّ
أشــار إلى أن «هناك رأيــن ،سنبحث
مــا هــو األنـســب بينهما ،بمعنى من
يعطينا مناقصة في وقت أسرع من
اآلخ ــر ،وم ــا هــي الـضــوابــط فــي كلتا
ّ
الحالتني» ،الفتًا إلى أن «لدى القوات
دراس ــة قدمتها إلــى أعـضــاء اللجنة
في نهاية الجلسة ،وسندرسها غدًا
ّ
ّ
(اليوم)» .وأكد الجراح أن «رفع سعر
التعرفة سيتم بعد تحسن التغذية».
ً
وت ـط ـ ّـرق إل ــى دف ـتــر الـ ـش ــروط ،قــائــا
إنـ ــه «ب ـح ــاج ــة إلـ ــى م ــواف ـق ــة مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ال ـب ـنــك ال ــدول ــي يـســاعــدنــا
ف ــي إعـ ـ ـ ــداده ،وأس ــاس ــا ه ـن ــاك ف ـكــرة
ع ــن دف ــات ــر الـ ـش ــروط م ــوج ــودة لــدى
وزارة الطاقة ،ونــأمــل أن نذهب إلى

مع ان الرئيس ميشال
عون ،كسائر القادة العرب
المشاركين في القمة
العربية في تونس ،وافق
على بيانها الختامي بال ادنى
تحفظ ،اال ان كلمته بدت
في مقلب آخر من البيان،
كما ممن سبقه او تاله
نقوال ناصيف

تعقد اللجنة إجتماعًا اليوم للبت بالجهة التي ستجري المناقصات (مروان طحطح)

مجلس الوزراء بدفتر ممتاز» .ولدى
سـ ــؤالـ ــه عـ ــن ح ـس ــم مـ ــوضـ ــوع ال ـحــل
املــوقــت ،قــال« :الـحــل املــوقــت سيؤمن
ل ـن ــا  1450م ـ ـي ـ ـغـ ــاواط ،وه ـ ــو يـمـكــن

أن يـكــون مـنـفــردًا أو ج ــزءًا مــن الحل
الــدائــم ،وبــالـتــالــي يصبح استعمال
املؤقت الستكمال الدائم ،وهذا خيار
مطروح».

حزب الله يشيد بمواقف عون
فــي سـيــاق آخ ــر ،أع ــرب ح ــزب الـلــه عن
«اعتزازه باملواقف الوطنية والقومية
ال ـتــي عـ ّـبــر عـنـهــا رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
العماد ميشال عون في ما ّ
خص لبنان
وفـلـسـطــن وال ـج ــوالن ،وتــأك ـيــده على
عودة النازحني السوريني إلى بالدهم
بما يحفظ مصالح لبنان وســوريــا».
وأشاد في بيان له «بالحركة الوطنية
والقومية فــي تونس التي عـ ّـبــرت عن
ضمير األمــة العربية بتأكيدها على
دعـ ــم امل ـق ــاوم ــة ف ــي ل ـب ـنــان وفـلـسـطــن
وضــرورة عــودة سوريا إلــى الجامعة

ال ـع ــرب ـي ــة ،وب ـت ـضــام ـن ـهــا م ــع الـشـعــب
اليمني املظلوم وضــرورة وقــف حرب
اإلب ـ ــادة ال ـت ــي ت ـشــن ض ـ ــده» .وأكـ ــد أن
«قـ ـ ــرارات ال ـق ـمــة ال ـعــرب ـيــة جـ ــاءت أقــل
بكثير مــن خـطــورة املرحلة التي تمر
ب ـه ــا األمـ ـ ـ ــة ،ول ـ ــم ت ـ ــرق إل ـ ــى م ـس ـتــوى
الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع الـ ـ ـق ـ ــرارات األم ـي ــرك ـي ــة
الـتــي ت ـهـ ّـود ال ـقــدس وال ـج ــوالن» ،وقــد
«أظـهــرت املــواقــف ال ـصــادرة عــن القمة
ت ـن ــاق ـض ــا كـ ـبـ ـي ــرا ،ف ـف ـي ـم ــا أكـ ـ ــد قـ ــادة
الــدول العربية على الحق العربي في
استعادة القدس والجوالن املحتلني،
نرى الكثير من هــؤالء ّ
يجدون السير
حـثـيـثــا مل ــزي ــد م ــن خ ـط ــوات الـتـطـبـيــع
م ــع الـ ـع ــدو ،ح ـتــى أن بـعـضـهــم يـلــوم
نـفـســه ألن ــه ل ــم يـفـتــح ذراع ـي ــه للكيان
اإلسرائيلي منذ أمد بعيد».
(األخبار)

بري من العراق :إلعادة خط نفط كركوك ـ طرابلس!
أكد رئيس املجلس النيابي نبيه ّبري أن «األزمة األكبر في لبنان هي الوضع
االقتصادي الخطير ،وعلينا العمل لتخفيض العجز ،وإال فلبنان معرض لنتائج
سلبية» .وكان بري قد بدأ زيارته الرسمية للعراق حيث التقى رئيس الوزراء
عادل عبد املهدي ،في حضور عدد من الوزراء واملستشارين العراقيني .ثم
لقاء ّ
موسعًا ّ
عقد مع رئيس الوزراء العراقي ً
ضم رئيس الحكومة العراقية
السابق نوري املالكي ،ونواب رئيس املجلس ،وعددًا كبيرًا من الوزراء ورؤساء
وأعضاء الكتل النيابية والسياسية ،من مختلف التيارات والطوائف اإلسالمية
واملسيحية ،وعلماء دين ورئيس مجلس القضاء االعلى ورئيس املحكمة
االتحادية.
وقال عبد املهدي إن «لبنان يستطيع أن يقدم الكثير للعراق ،وكذلك يستطيع
العراق أن يقدم الكثير له أيضًا» ،فيما لفت بري إلى أن «لدينا قوة ردع في وجه
العدو االسرائيلي قادرة على التصدي له وتحقيق املزيد من االنتصارات».
ً
وأشار الى أن «أحد أهم أسباب زيارتي للعراق ،أوال أنها واجب قومي وديني،
وألقول إن العراق يستطيع أن يلعب دورًا كبيرًا على الصعيد االقليمي ،تحديدًا
في املصالحة بني اململكة العربية السعودية والجمهورية االسالمية في إيران،
وبهذه السياسة يستطيع العراق أن يقوي جبهته الداخلية ودوره الخارجي».
كما ّ
عبر عن «أهمية البحث في العمل على إعادة تشغيل خط كركوك طرابلس
النفطي».
والتقى بري ،أمس ،في النجف األشرف ،املرجع الشيعي االعلى السيد علي
ً
السيستاني .وبعد اللقاء الذي دام قرابة ساعةّ ،
صرح بري قائال« :ال يزال
سماحته يقاتل في سبيل وحدة العراق وإنمائه ومحاربة الفساد» .وكان بري
قد انتقل من بغداد الى النجف حيث زار العتبات املقدسة عند الشيعة .ثم زار
مراجع الشيعة السيد محمد سعيد الحكيم ،والشيخ محمد اسحاق الفياض
والشيخ بشير النجفي.

يـصـيــر ال ــى االعـ ـ ــداد لـلـبـيــان الـخـتــامــي
ل ـل ـق ـمــة ال ـع ــرب ـي ــة فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع وزراء
ال ـخ ــارج ـي ــة ع ـش ـيــة اف ـت ـتــاح ـهــا رسـمـيــا
اعمالها .يصير ايضًا سلفًا الى املوافقة
ع ـلــى ف ـقــراتــه م ــا خ ــا ت ـعــديــات قليلة
نـ ــادرة اح ـيــانــا .م ــن ذل ــك ال صـلــة البتة
للبيان الختامي بكلمات القادة العرب
او مـمـثـلـيـهــم .ف ــي ال ـغ ــال ــب ُي ـس ـت ـمــد او
ُيستعار او يستنسخ حتى بـيــان قمة
آذار من بيان قمة آذار السابق .بيد ان
كلمة رئـيــس الجمهورية ميشال عون
كانت مختلفة تمامًا.
فــي معظم امللفات التي قاربها البيان
ال ـ ـخ ـ ـتـ ــامـ ــي االحـ ـ ـ ـ ــد املـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرم ،سـ ـ ــواء
املرتبطة بنزاعات داخل الدول العربية،
او ف ــي م ــا ب ـي ـن ـه ــا ،او اش ـت ـب ــاك ـه ــا مــع
ســواهــا وجيرانها واالقـلـيــم مــن خــارج
فلكها ،او فــي مسائل مبدئية قاعدية،
كــانــت لـلــرئـيــس الـلـبـنــانــي وج ـهــة نظر
مغايرة ،وأحيانًا مناقضة.
فــي أب ــرز مــا تـنــاولــه الـبـيــان الـخـتــامــي،
تــأكـيــد تـمـسـكــه ب ــ«ال ـشــرع ـيــة الــدول ـيــة»
وق ـ ــراراتـ ـ ـه ـ ــا واالحـ ـ ـت ـ ـك ـ ــام الـ ـيـ ـه ــا لـحــل
النزاعات االقليمية ،في سوريا واليمن
ولبنان وليبيا والقضية الفلسطينية،
وامل ــوق ــف االم ـيــركــي مــن ال ـقــدس ثــم من
ً
الجوالن ،وصوال الى التمسك باملبادرة
العربية للسالم املنبثقة من قمة بيروت
عــام  .2002بيد ان كلمة لبنان طرحت
اك ـثــر م ــن عــامــة اسـتـفـهــام ع ــن ج ــدوى
الـتـسـلـيــم بــالـشــرعـيــة ال ــدول ـي ــة والـ ــدور
امل ـنــوط ب ـهــا ،فــي ح ـضــور االم ــن الـعــام
ل ــام ــم امل ـت ـح ــدة ان ـطــون ـيــو غــوتـيــريــش
واملـمـثـلــة الـعـلـيــا لـلـسـيــاســة الـخــارجـيــة
واالمن في االتحاد االوروبي فيديريكا
م ــوغـ ـي ــريـ ـن ــي :عـ ـن ــدم ــا ت ـ ـطـ ـ ّـرق رئ ـي ــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ال ـ ــى «ضـ ـ ـ ــرب امل ــواثـ ـي ــق
الـ ــدول ـ ـيـ ــة وال ـ ـح ـ ـق ـ ــوق» ،والـ ـ ـ ــى «ط ـع ــن
الشرعية الــدولـيــة الـتــي تــرعــى الـحــدود
ب ــن ال ـ ـ ــدول الـ ـت ــي اع ـت ــرف ــت ب ـه ــا االم ــم
املتحدة» ،وتساءل عن مصير املبادرة

الـعــربـيــة لـلـســام بـعــد اع ــان ــي الـقــدس
والـ ـج ــوالن و«ض ـي ــاع االرض» ،وسـبــل
مقدرة مجلس االمــن على «حماية حق
سوريا ولبنان في اراضيهما املحتلة».
ق ـ ــارب ،اي ـض ــا ،امل ـســألــة ال ـســوريــة على
ن ـح ــو م ـغ ــاي ــر لـ ـلـ ـق ــادة ال ـ ـعـ ــرب ال ــذي ــن
قصروا كالمهم  -كما البيان الختامي
تأكيدًا اضافيًا  -على تحقيق االنتقال
الـ ـسـ ـي ــاس ــي لـ ـلـ ـح ــرب ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وف ــق
مسار جنيف والـقــرارات الدولية التي
يرعاها ،آخذين في الحسبان ان مسارًا
كهذا قد ال يلحظ مكانًا للرئيس بشار
االسد على رأس نظامه .اال ان الرئيس
الـلـبـنــانــي ذه ــب بـعـيـدًا فــي مــوقـفــه .ما
خ ــا ن ـظ ـيــره ال ـتــون ـســي ،ك ــان الــوحـيــد
ي ـطــالــب ب ـع ــودة س ــوري ــا  -وامل ـق ـصــود
ن ـظــام ـهــا ال ـح ــال ــي  -الـ ــى م ـق ـعــدهــا في
الجامعة العربية ،متحدثًا عــن عــودة
االس ـت ـقــرار واالمـ ــن ال ــى اراض ـي ـهــا ،في
اش ـ ـ ــارة واضـ ـح ــة الـ ــى ث ـب ــات نـظــامـهــا
واستمراره.
اسهب في الكالم عن تداعيات النزوح

عني لبنان بالقمة
ما ّأسمعها اياه ال ما
تضمنه البيان الختامي

السوري على لبنان واعبائه ،مخاطبًا
بـهــا غــوتـيــريــش ومــوغـيــريـنــي بــإيــراده
فحوى تناقض موقفي لبنان واملجتمع
الـ ـ ــدولـ ـ ــي م ـ ــن مـ ـع ــالـ ـج ــة ه ـ ـ ــذه االزمـ ـ ـ ــة،
والترتيب املتباين لالولويات بني الحل
السياسي للحرب الـســوريــة ومعالجة
ازم ـ ــة الـ ـن ــزوح ال ـنــاج ـمــة ع ـن ـهــا ال ـت ــي -
بحسب ع ــون  -ال تـفـتــرض بــالـضــرورة
ان تلي الحل السياسي ،او تتزامن مع
اعمار البالدّ .
كرس عون في كلمته ،في
حضور املسؤولني االمميني ،االنقسام
ال ـح ــاد ب ــن وج ـه ـتــي ال ـن ـظــر الـلـبـنــانـيــة
وال ــدولـ ـي ــة حـ ـي ــال م ـف ـهــومــي «الـ ـع ــودة
اآلم ـ ـنـ ــة» الـ ـت ــي يـ ـق ــول بـ ـه ــا ،و«ال ـ ـعـ ــودة
ال ـط ــوع ـي ــة» ال ـت ــي يـ ـص ــران ع ـل ـي ـهــا .هو
س ـبــب اض ــاف ــي اظ ـه ــر ف ــارق ــا الف ـت ــا بني
هـمــوم لبنان وتـلــك الـتــي تقاربها دول
القمة.
فــي كثير مما قــالــه رئـيــس الجمهورية
في تونس ،سبق ان أتى على ذكره في
قمتي عـ ّـمــان عــام  2017والــريــاض عام
 ،2018مــا خــا تفاقم تــداعـيــات النزوح

الـ ـس ــوري والـ ـتـ ـط ــورات امل ـس ـت ـجــدة عن
الـقـمــة االخـ ـي ــرة .لـيــس ذل ــك اول تمايز
دي ـب ـلــومــاســي الف ــت ي ـب ــرزه ل ـب ـنــان ،في
قمة عــربـيــة ،عــن ديبلوماسية نظرائه
العرب .في ما مضى ،ابــان قمة بيروت
فــي آذار  ،2002منع رئيسها ،الرئيس
امـ ـي ــل ل ـ ـحـ ــود ،ال ــرئـ ـي ــس الـفـلـسـطـيـنــي
يــاســر ع ــرف ــات م ــن ال ـت ـح ـ ّـدث ال ـي ـهــا من
م ـقــر اقــام ـتــه ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة عبر
الـتـلـفــزيــون ،فــي خضم ن ــزاع حــاد بينه
وبني االسد الحاضر في القمة ،في اول
زي ــارة لرئيس ســوري للبنان منذ عام
ّ
 .1975مــا ح ــدث حـيـنــذاك شــكــل سابقة
مسلكية أقدم عليها رئيس دولة عربية
بمنعه رئ ـيــس دول ــة عــربـيــة اخ ــرى من
حق الكالم والظهور.
ّ
ك ـل ـم ــة عـ ـ ــون فـ ــي قـ ـم ــة ت ــون ــس شــك ـلــت
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا سـ ــاب ـ ـقـ ــة فـ ـ ــي م ـ ـض ـ ـمـ ــون مــا
ت ـن ــاول ـت ــه ،ب ــاف ـت ــراق ـه ــا  -ت ـقــري ـبــا  -عــن
االج ـم ــاع ال ـعــربــي .م ــع ذل ــك واف ــق على
ال ـب ـيــان ال ـخ ـتــامــي .م ــا ب ــدا ان الــرئـيــس
اللبناني عني به ،ليس البيان املستعار
او املستوحى او املستنسخ ،بل ما اراد
ايصاله هو الى شركائه في القمة.
مع ان بعض غالة معارضي عون وجدوا
كلمته اقرب الى اعتراف صريح بانتقال
لبنان من محور الى آخر ،عززته اشادة
حــزب الـلــه الـبــارحــة بمضمون خطابه.
في املقابل التزم رئيس الحكومة سعد
الحريري ،الشريك الثالث في التسوية
السياسية ،الصمت ال ـتــام .واق ــع االمــر
ان ما قاله الرئيس ليس سوى تكريس
جديد واضافي لديبلوماسية اعتمدها
ال ـع ـه ــد م ـن ــذ م ـط ـلــع الـ ــواليـ ــة ال ـحــال ـيــة،
يـقــودهــا رئـيــس الـجـمـهــوريــة اكـثــر منه
رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة او مـجـلــس الـ ـ ــوزراء.
لعل اسطع ما في هذه الديبلوماسية،
ان الرجل رئيسًا للجمهورية يقول ما
سبقه اليه الرجل نفسه زعيمًا سياسيًا
مسيحيًا .بل بات اكثر ّ
تشددًا.
ما سمعته قمة تونس هو احد مظاهر
هذه الديبلوماسية التي ال تقفل  -شأن
اآلخرين  -االبــواب دون سوريا وايران.
سمع ذلــك قبل اي ــام ،فــي  22آذار ،وزيــر
الخارجية االميركي مايك بومبيو من
الرئيس اللبناني ومــن نظيره الــوزيــر
جـبــران باسيل حيال املــوقــف مــن حزب
الـ ـل ــه وم ـ ــن ال ـ ـعـ ــودة اآلمـ ـن ــة ل ـل ـنــازحــن
ال ـســوريــن .هــو اي ـضــا واي ـضــا مــا قاله
ع ـ ــون فـ ــي م ــوس ـك ــو فـ ــي  25آذار امـ ــام
ال ــرئـ ـي ــس الـ ــروسـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر بــوتــن
ع ـن ــدم ــا ش ـك ــر ل ــه م ـس ــاع ــدت ــه االق ـل ـي ــات
املسيحية في سورياّ ،
وأيده في املبادرة
ال ــروس ـي ــة ومـ ـج ــاراة دور مــوس ـكــو في
سوريا واملوقف االيجابي من ايران.
ليس فــي بـيــان ق ــادة قمة تــونــس شيء
من ذلك.

في حضور غوتيريش وموغيريني ّ
كرس عون خالفه معهما على «العودة الطوعية» (أ ف ب)

