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الم�ؤتمرات القومية والأحزاب العربية تعلن بدء
االت�صاالت لتفعيل التحركات الداعمة النتفا�ضة القد�س ميداني :مبادرة دي مي�ستورا تق ّوي الإرهابيين و�سورية لن تقع في الفخ

�أكدت لـ«البناء» و«توب نيوز» � ّأن �صمود �سورية �أعاد ت�صويب البو�صلة في م�صر وتون�س و�أ�سقط م�شروع «الإخوان»

دع��ا المؤتمر القومي العربي والمؤتمر العام
لألحزاب العربية والمؤتمر القومي اإلسالمي إلى
«عقد قمة عربية عاجلة ،وعقد قمة إسالمية ،واتخاذ
ق��رارات وإج��راءات حاسمة ُتفهم الكيان الصهيوني
أن��ه من غير المسموح بقاء االحتالل واالستيطان
وتهويد القدس والمساس بالمسجد األقصى أو بأي
من المقدسات اإلسالمية والمسيحية».
ورأت المؤتمرات الثالثة في بيان مشترك «أنّ
حكومة نتنياهو ما كانت لتتجرأ على وضع خطة
تقسيم الصالة بين اليهود والمسلمين في المسجد
األقصى موضع التنفيذ ،لوال الموقف العربي الرسمي
من حرب العدوان ال��ذي شنته على قطاع غزة في
صيف  .2014فهذا الموقف الذي تراوح بين التواطؤ
والصمت أو االستنكار الخجول أطال أمد الحرب إلى
 51يوما ً وأنقذ نتنياهو من السقوط بسبب الهزيمة
العسكرية الميدانية التي ُمني بها ال��ع��دوان أمام
مقاومة عظيمة خرجت منتصرة بكل المقاييس،
كما بسبب الصمود الشعبي األسطوري في مواجهة
القصف الوحشي الذي دمر آالف البيوت وأسقط أكثر
من ألفي شهيد واثني عشر ألف جريح».
فعلى التأكيد لوال ما واجهت قوات االحتالل وتلك
العصابات من مقاومة واشتباكات لكانت الخطة
قدم نفذت وفرضت أمرا ً واقعا ً كما حدث مع الحرم
اإلبراهيمي في الخليل.
وتوجهت «بتحية اإلكبار للمنتفضين في القدس
وض��واح��ي��ه��ا» ،وح� ّي��ت «ح��م��اة المسجد األق��ص��ى ال
سيما من أبناء المناطق الفلسطينية المحتلة في
الـ ،»48داعية «إلى عقد قمة عربية عاجلة ،كما عقد

قمة إسالمية ،وات��خ��اذ ق��رارات وإج���راءات حاسمة
ُتفهم الكيان الصهيوني أنه من غير المسموح بقاء
االح��ت�لال واالستيطان وتهويد القدس والمساس
بالمسجد األقصى أو بأي من المقدسات اإلسالمية
والمسيحية كما من غير المقبول أن يستمر حصار
قطاع غزة وحرمانه من إعادة البناء ،وكان قد أهدى
العرب والمسلمين وأحرار العالم انتصارا ً عظيما ً في
حرب الـ 51يوما ً في تموز آب .»2014
وح ّذرت المؤتمرات الثالثة «من الركون إلى تراجع
حكومة نتنياهو أمام انتفاضة القدس بإعالنها عدم
إحداث تغيير في الوضع القائم في المسجد األقصى»،
معتبرة «أنّ التراجع يعطي دليالً جديدا ً على مأزق
الكيان الصهيوني الداخلي والعالمي ،وعلى صحة
استراتيجية المقاومة واالنتفاضة والصمود الشعبي
وإمكان انتصارها .لهذا فإنّ التراجع الجزئي والموقت
خوفا ً من االنتفاضة ال يكفي ألنّ الح ّل األساسي يكمن
في مواصلة الدعم العربي واإلس�لام��ي والعالمي
للمقاومة واالنتفاضة حتى دحر االحتالل وتفكيك
المستوطنات وتحرير الضفة والقدس وإط�لاق ك ّل
األسرى والمعتقلين بال قيد أو شرط ،وذلك من أجل
مواصلة التصميم والتهيئة لتحرير فلسطين كل
فلسطين من النهر إلى البحر».
وأض���اف ال��ب��ي��ان« :ف��ي ه��ذا اإلط����ار ،ف��ق��د ب��دأن��ا
في المؤتمرات الثالثة سلسلة من االت��ص��االت مع
االت��ح��ادات والهيئات المعنية بالقدس خصوصاً،
وفلسطين ع��م��وم �اً ،لتفعيل ال��ت��ح��رك��ات الداعمة
النتفاضة القدس ،بما فيها عقد مؤتمر عربي عام
حول القدس بأسرع وقت ممكن».

ف�صائل منظمة التحرير :تفجيرات غزة
ال تخدم �سوى العدو ال�صهيوني
دان��ت فصائل منظمة التحرير
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة «ال��ت��ف��ج��ي��رات
ال��م��ش��ب��وه��ة ف���ي ق��ط��اع غ���زة»،
معتبرة «أنها ال تخدم سوى العدو
الصهيوني».
وت��وق��ف��ت ال��ف��ص��ائ��ل ف��ي بيان
بعد اجتماعها ال��دوري في مكتب
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
في صور،
«أم��������ام ت���ص���اع���د ال��ه��ج��م��ة
الصهيونية ض ّد الشعب الصامد
ع���ل���ى األرض ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة

وخصوصا ً ما تتعرض له مدينة
ال��ق��دس وال��م��ق��دس��ات اإلسالمية
والمسيحية من قبل المستوطنين
وج��ي��ش االح��ت�لال ب��ه��دف تهويد
المدينة وف���رض وق��ائ��ع جديدة
لكسر إرادة الشعب الفلسطيني».
وأكدت اإلصرار على «التصدي
للهجمات الصهيونية المسعورة
وإف��ش��ال��ه��ا» ،داع��ي��ة إل��ى «أوس��ع
حملة تضامن وت��ص��ع��ي��د» ،كما
دان���ت «ال��ت��ف��ج��ي��رات المشبوهة
ال��ت��ي ط��اول��ت ع���ددا ً م��ن ق��ي��ادات

حركة فتح في قطاع غزة وتفجير
المنصة التي كانت معدّة إلحياء
ّ
م���ه���رج���ان ال����ذك����رى ال��س��ن��وي��ة
الستشهاد الرئيس ياسر عرفات»،
معتبرة «أنها ال تخدم سوى العدو
الصهيوني».
ودع���ت األج���ه���زة األم��ن��ي��ة في
ال��ق��ط��اع إل���ى «ال��ت��ع��اون ال��ج��اد
لكشف الفاعلين والمحرضين
ومحاسبتهم باعتبارها األجهزة
ال��م��س��ؤول��ة ع��ن ح��ف��ظ األم���ن في
غزة».

الرفاعي :االلتفاف حول القد�س كفيل
ب�إخراج الأمة من �أتون ال�صراعات
رأى ممثل ح��رك��ة الجهاد اإلس�لام��ي ف��ي لبنان،
أبو عماد الرفاعي« ،أنّ االلتفاف حول القدس كفيل
بإخراج األمة من أتون الصراعات التي تهدد مستقبلها
وأجيالها المقبلة».
وخالل احتفال تكريم أقامته رابطة بيت المقدس
لطلبة فلسطين ،في مخيم برج البـراجنـة ،إحيا ًء
ل��ذك��رى استشهاد ال��دك��ت��ور فتحي الشقاقي ،قال
الرفاعي« :إنّ االلتفاف حول القدس كفيل بإخراج
األم��ة م��ن أت��ـ��ون ال��ص��راع��ات التي ت��ه�دّد مستقبلها
وأجيالها المقبلة ،وإنّ هزيمة المشروع الصهيوني
في فلسطين من شأنها أن تنعكس إيجابا ً على كل
المنطقة العربيـة واإلسالميـة ،وتمهد الطريق أمامها
لتحقيـق الحرية ،واالنعتـاق من مخططـات الغـرب
ومشاريعـه التقسيميـة».
ودع��ا إلى «توجيه كل جهود األم��ة من أجل إنقاذ
المسجد األق��ص��ى ال��م��ب��ارك ال��ذي يستهدفه العدو

بمخططات تقسيم وهدم ،كما يستهدف ما تبقى من
وعي في األمة لالمعان في إذاللها» ،مشدّدا ً في الوقت
نفسه على «أنّ مشروع الكيان الصهيوني يتجاوز
احتالل فلسطين إلى فرض الهيمنة والتقسيم على
األمة العربية واإلسالمية ،وإبقائها في دائرة التخلف
والتبعية».
وأش��اد «بالبسالة والبطولة االستثنائية التي
يواجه بها أهلنا في القدس الشريف والضفة المحتلة
أبشع أنواع الجرائم التي يمارسها االحتالل في حق
المقدسات اإلسالمية والمسيحية» ،منوها ً بـ«العمليات
البطولية التي نفذها الشهداء معتز حجازي ،وإبراهيم
العكاري ،وعبدالرحمن الشلودي».
كما أشاد ،بدور «رابطة بيت المقدس» في توعية
الشباب ،داعيا ً الطالب إلى «االقتداء بسيرة الدكتور
الشهيد فتحي الشقاقي الذي كان مفكرا ً وأديبا ً وقائداً،
كما كـان مجدّدا ً علـى مستـوى األمة».

لجنة �أ�صدقاء الأ�سير يحيى �سكاف
ح ّيت �شهداء المقاومة في يوم ال�شهيد
بمناسبة ذك���رى ي��وم شهداء
المقاومة تقدمت لجنة أصدقاء
األس��ي��ر يحيى س��ك��اف بـ«أسمى
آيات الفخر واالعتزاز الى شهدائنا
العظماء من المقاومة اإلسالمية
والوطنية اللبنانية والفلسطينية،
وهو اليوم الذي ُتصادف فيه ذكرى
العملية البطولية ال��ت��ي نفذها
الشهيد أحمد قصير على مق ّر الحاكم
العسكري الصهيوني في صور،
وال��ذي ت� ّم تدميره بالكامل وقتل
تحت ركامه العشرات من ضباط
جيش االحتالل وجنوده ،فكانت
إحدى أه ّم العمليات النوعية التي
نفذها أبطال مقاومون عقدوا العزم

على النصر أو الشهادة ،فأنبتت
دماء الشهداء الزكية نصرا ً وعز ًة
لهذه األمة ،تجلى وال يزال بالهزائم
المتتالية للعدو الصهيوني أمام
بطوالت رجال المقاومة في لبنان
وفلسطين.
وحيّت اللجنة في هذه المناسبة
ال��ش��ه��داء العظماء وف��ي مقدمهم
السيد عباس الموسوي والشيخ
راغب حرب والحاج عماد مغنية
والسيد ه��ادي نصر الله وسناء
محيدلي والشيخ أحمد ياسين
وأبو جهاد وك ّل الكوكبة المضيئة
م���ن ش���ه���داء ل��ب��ن��ان وفلسطين
وشهداء الجيش الوطني الباسل.

وأكدت اللجنة التمسك بالثوابت
التي ضحى من أجلها اآلالف من
ال��ش��ه��داء وال��ج��رح��ى واألس���رى
لتحرير فلسطين وال��م��ق��دس��ات
واألسرى الذين ينتظرون بأمل كبير
رج��ال المقاومة لتحريرهم وفي
مقدمهم عميد األس��رى اللبنانيين
والعرب يحيى سكاف القابع في
أقبية الكيان الغاصب وسجونه
منذ أكثر من ستة وثالثين عاماً.
ودعت اللجنة أبناء األمة وقواها
الحية ال��ى ال��وق��وف صفا ً واح��دا ً
مع المقاومة في فلسطين ولبنان
وحماية إنجازاتها التي عبّدها
الشهداء األبطال بدمائهم الزكية.

نواب زحلة والجماعة الإ�سالمية يحذرون
من محاولة ا�ستجرار الفتنة �إلى البقاع
نوهت كتلة ن��واب زحلة والجماعة اإلسالمية
«بجهود الجيش اللبناني واألجهزة األمنية في حفظ
االستقرار» ،وطالبتا «بتطبيق الخطة األمنية في
منطقة بعلبك الهرمل».
واستقبلت الكتلة في مكتبهـا في زحلة أمس،
المسـؤول السياسي للجماعـة اإلسالمية في البقاع
علي أب��و ياسين على رأس وف��د من القيادة ،وعقد
الطرفان لقاء تحت عنوان التشـاور في شبكة أمان
للمنطقـة البقاعية.
وأفاد بيان صادر الكتلة «أنّ المجتمعين عرضوا
التطورات على الصعيدين العربي واللبناني ،فأكد
أبو ياسين أنّ الجماعة تدين الجماعات التي تتخذ
من اإلس�لام عنوانا ً للتهجيــر واستهداف األبريـاء
في العــراق وس��وري��ة أو فـي لبنان» ،الفتـا ً إلـى
«أنّ الجماعة اإلسالمية تصبــو إلى مفهـوم الدولة
ومؤسساتهــا العسكريـة واألمنيـة التي تحافظ
وحدهـا على الوطن وترسخ العيش المشتـرك».

وأك���د ال��ن��واب خ�لال ال��ل��ق��اء ع��ل��ى «االه��ت��م��ام��ات
المشتركة بين الكتلة وبين الجماعة التي تنشد
الدولة في أدبياتها السياسية وواقعها الحزبي على
الساحة اللبنانية».
وأبدى المجتمعون «القلق من األحداث التي تجري
في البقاع من عرسال إلى قوسايا وصوال ً إلى شبعا،
وح��ذروا من محاولة استجـرار الفتنة إل��ى منطقة
البقاع من باب االحتقان الطائفي على خلفية عمليات
الخطف األخيرة».
ونـ ّوه الجميـع «بجهـود الجيش اللبنانـي واألجهزة
األمنيـة في حفـظ االستقـرار والسلـم األهلي» ،داعين
إلى «توفير حماية وحاضنة اجتماعـية لهم» ،وفي
هذا السيـاق طالبــوا «بتطبيـق الخطة األمنية في
منطقـة بعلبـك الهرمل ألنّ التفلت األمني وصـل إلى
درجة ال يمكن السكوت عنهـا وإنّ أض��راره أصابـت
منطقة البقاع ولبنان بخاصـة في ملف احتجـاز
المواطنيـن األبـريـاء».

حاورها سعد الله الخليل
لم يعد التورط الغربي في دعم المجموعات اإلرهابية في
سورية بالخفي على أحد ،ويوما ً بعد يوم تتوضح صوره ،ذلك
التورط الذي وإن تغيرت أشكاله وألوانه ،إال أنّ المضمون واحد
منذ بدء األحداث في سورية .وفي المقابل هناك جهود تبذل من
قبل سوريين وعرب لكسر جليد الدعم اإلعالمي والسياسي الذي
ّ
سخره الغرب لدعم تلك المجموعات وإظهار حقيقة ما يجري للرأي
العام الغربي ،ما مكنهم من كسب تأييد المؤمنين بحق الشعوب
والدول في تقرير مصيرها من دون أي تدخل خارجي ،وبعيدا ً من
المشاريع االستعمارية الجديدة ،وما الدعاوى القضائية التي
رفعها فرنسيون في ّ
حق كبار ساستهم سوى نتيجة لتعاظم كرة
الثلج الداعمة لسورية.
للحديث عن ال��دور الفرنسي في ما يجري بسورية ،كان
لـ«البناء» و«ت��وب نيوز» لقاء مع رئيسة مجلس أمناء شبكة
علماء سورية في المغترب الدكتورة أيسر ميداني ،التي أشارت
إلى «أنّ المساعي المبذولة لمحاسبة الدول الداعمة لإلرهاب
على أعمالها اإلجرامية في حق الشعب السوري وفق ما ينص
عليه القانون الدولي تحقق هدفين :الهدف األول جنائي برفع
دعاوى ض ّد الرئيس فرانسوا هوالند ووزير الخارجية الفرنسي
لوران فابيوس ،وذلك بالوكالة عن أشخاص متضررين عدة في
شكل مباشر من األعمال اإلرهابية الموثقة ،أما الهدف الثاني فهو
إعالمي إلثارة الضجة حول ما يحصل في سورية وحول الدعم
الفرنسي لإلرهاب في سورية ،منتهكا ً بذلك كافة مواثيق األمم
المتحدة وقرارتها األخيرة بمحاربة اإلره��اب» .وأضافت« :قبل
أيام نظمت الهيئة األهلية السورية لضحايا العنف واإلره��اب
تحت عنوان «اإلره��اب في ضوء القانون الدولي» والتي شارك
فيها محامون من فرنسا أمثال داميان فيكييه ،بهدف إزال��ة
القناع عن تلك الدول الداعمة لإلرهاب والتي تقول إنها تدافع عن
الديمقراطية في العالم».
وأشارت ميداني إلى «أنّ فرنسا ديغول كانت حقبة صغيرة
ج��دا ً في التاريخ الفرنسي ،وعلينا أن ال ننسى أنّ فرنسا بلد
استعماري مجرم رهيب ،فهي كمثيلتها إنكلترا تتصيد الدول
العربية منذ غ��زوات نابليون لمصر وما زال��ت حقبة نابليون
مستمرة حتى اآلن ،ونحن نعلم أنها استعمرت الجزائر الذي دفع
ثمن استقالله ماليين الشهداء والجرحى ،كما استعمرت لبنان
وسورية وأعطت لواء اإلسكندرون وهو جزء منها لألتراك وال
ننسى الفظائع التي ارتكبتها وال تزال في دول أفريقية مثل ساحل
العاج ومالي وبوركينا فاسو وغيرها ،وس��ط تعتيم إعالمي
شديد حتى عن الشعب الفرنسي ال��ذي ال ي��دري ما يحدث في
المستعمرات الفرنسية ،أضف إلى ذلك أنّ فرنسا كانت وال تزال
حاضنة «إلسرائيل» ويسيطر اليوم عليها االستعمار الصهيوني
من الداخل».
ور ّدا ً على سؤال عن دور المغتربين السوريين وخصوصا ً في
فرنسا في توضيح حقيقة ما يجري في المنطقة من اعتداءات
وانتهاكات ،أجابت ميداني« :إنّ الصوت الطاغي في فرنسا هو
صوت ما يسمى بالثورة الديمقراطية السورية أي األشخاص
الذين يدعمون ما يسمى المجلس الوطني السوري ألنّ فرنسا هي
التي تحتضنهم وتقدم لهم الدعم المادي واإلعالمي لهم ،وتسخر
ّ
لضخ
لهم كل مراكز البحوث وال��دراس��ات في الشرق األوس��ط
محاضرات يومية لتجميل شعارات الديمقراطية والحرية التي
ير ّوجون لها».
ولفتت ميداني إلى الندوة التي شهدت حضور متضامنين من
تونس مع سورية ،مشيرة إلى «أنّ المجتمع التونسي استفاق
بسرعة لما لديه من وعي شديد» .وقالت« :إنّ الهجمة على تونس
أقل من الهجمة الضروس على سورية وعلى رغم حكم اإلخوان
المسلمين المستغرب والمغاير لطبيعة الشعب التونسي وهو
علماني في غالبيته ومنفتح فكرياً ،فقد تمكن بسرعة من القيام
برد فعل جيد جدا ً من طريق الديمقراطية والثورة السياسية التي
حدثت».
واعتبرت «أنّ صمود سورية ساهم بقوة في تصويب البوصلة
وقلب المعادلة في المنطقة ،في مصر أوال ً حيث كانت الخطوة
مهمة للغاية وهي ركن كبير من أركان العالم العربي ،وما حصل
فيها شيء جيد جدا ً ارتكز على صالبة الوضع السوري وصمود
شعبنا وجيشنا وقيادتنا .أما بالنسبة إلى الشعب التونسي
فهو كأغلب الشعوب العربية يتعاطف في شكل كبير مع سورية
التي تمثل األمل القومي الوحيد ،وسورية هي الوحيدة التي لم
تتعامل مع «إسرائيل» ،ولم تطبّع العالقات معها ولم تبع القضية
الفلسطنية ،وهي تدعم المقاومة الفلسطينية .سورية هي ركن من
أركان منظومة المقاومة في الشرق األوسط التي تضم المقاومة
الفلسطينية واللبنانية وسورية وإيران والمقاومة العراقية خالل

التركيز التركي على حلب لي�س جديداً ومطامع �أنقرة
لي�ست غريبة وقد بد�أت ب�سرقة ال�شركات
والم�ؤ�س�سات ال�صناعية في حلب
االحتالل األميركي واليوم مع الدولة العراقية ض ّد االستعمار
واإلرهاب».
ورأت ميداني «أنّ ضرب سورية بالنسبة إلى االستعمار الصهيو
ـ أميركي كان وال يزال هدفا ً استراتيجياً ،فالشعوب العربية تفهم
بحدسها الوطني وقوميتها وحرصها على األه��داف الرئيسية،
والشعوب العربية وعلى رغم أنها في البداية أُخذت بالشعارات
الرنانة والطنانة التي س ّوق لها من طريق الشاشات العربية
كـ»الجزيرة» وغيرها ،لكنّ هذا التخدير لم يدم ووقفت الشعوب
العربية إلى جانب سورية ،وهناك وفود كثيرة جاءت من تونس
واألردن لتدعم سورية ونضالها وتك ّرر مشهد رفع صور الرئيسين
بشار األسد وجمال عبدالناصر في تظاهرات في تونس ومصر».
وأضافت« :أنّ تونس تشهد منذ شهر أيار الماضي اعتصامات أمام
وزارة الخارجية التونسية تطالب بإعادة العالقات الطبيعية مع
سورية ،وهذا المطلب الشعبي ليس لمصلحة سورية فقط ،بل
هو تأكيد لحرص الشعب التونسي على القضية العربية وعلى
تواجده مع سورية في خندق واحد».

تركيا لن تدخل االتحاد األوروبي

واستبعدت ميداني ما يشاع عن صراع تركي  -فرنسي ،بل
إنّ ما يجري هو تواطؤ دائم ،أما بالنسبة إلى انضمام تركيا إلى
االتحاد األوروب��ي فهناك ميثاق يمنع أي بلد إسالمي من ذلك».
وأضافت« :إنّ دول االتحاد األوروبي ض ّد اإلسالم وال تقبل بدخول
ماليين المسلمين األتراك إلى أوروبا ألنهم يقلبون المعادلة فيها
وتصبح أوروب��ا غالبيتها مسلمة» .وف��ي ه��ذا السياق ،ذ ّك��رت
ميداني «بمطالب ساركوزي باالعتراف بمذابح األرمن» ،الفتة إلى
تنص على أنه إذا ساهمت
«أنّ هناك وثيقة بين جوبيه وأردوغان
ّ
تركيا في ضرب سورية ،فإنّ فرنسا ستدعم تركيا لدخول االتحاد
األوروب��ي» .وعن دخول ألبانيا في االتحاد ،قالت« :لقد خرجت
ألبانيا من حكم شيوعي والقبول بض ّمها هدفه احتواء الشيوعية
من ناحية ،ومن ناحية أخرى حتى يكون ألوروب��ا تواجد عند
الحدود الروسية في منطقة األردياتيك».

أطماع تركيا في حلب قديمة

وأك��دت ميداني «أنّ التركيز التركي على حلب ليس جديدا ً
ومطامع أن��ق��رة ليست غريبة ،وق��د ب��دأت بسرقة الشركات
والمؤسسات الصناعية في حلب ،ويتطلع أردوغ��ان إلى إعادة

جريج التقى نقابة مخرجي
ال�صحافة وم�صممي الغرافيك

جريج مستقبالً الوفد
استقبل وزير اإلع�لام رمزي جريج في مكتبه في ال��وزارة ،وف��دا ً من نقابة
مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك برئاسة النقيب باتريك ناكوزي وأعضاء
مجلس النقابة :علي كمال الدين ،أرنست بعقليني ،جان زين وناصر قواص.
وأطلع الوفد الوزير جريج على «خطة العمل الجديدة التي تنوي القيام
بها من حيث إعطاء أعضاء النقابة العديد من التقديمات والعمل على عدد من
تخص
المشاريع المستقبلية» ،طالبا ً من الوزير «تسهيل عدد من األمور التي
ّ
النقابة والتي من شأنها تسهيل عملها».
وأثنى الوزير جريج على «عمل النقابة الدؤوب في سبيل تحسين ظروف
منتسبيها» ،واعدا ً «بوضع إمكانات الوزارة في تصرفها ،بعدما أبدت حسن
اإلدارة ،ال سيما بعد إجراء االنتخابات األخيرة التي أفرزت مجلس نقابة جديداً،
وذلك حسبما عودتنا من تعاقب ديموقراطي على رأس النقابة».
كما شدّد جريج على «ضرروة توحيد الجهود والرؤى على صعيد المهنة»،
واعدا ً «بتذليل العقبات التي تعترض عملها».

مبادرة دي ميستورا

ورأت ميداني أنّ توقيت مبادرة المبعوث األممي إلى سورية
ستيفان دي ميستورا بحيث ي��ر ّوج لمبادرة تجميد القتال في
حلب للسماح بنقل مساعدات والتمهيد لمفاوضات يعود إلى
تقدم الجيش السوري في حلب ،كما كان توقيت مبادرة كوفي
أنان أثناء تقدم الجيش السوري في حمص إلخراج المسلحين
وجلب المعونات اإلنسانية ،ومبادرة األخضر اإلبراهيمي في
ريف دمشق» .وقالت« :أعتقد أنهم يريدون أن يقوموا العملية
بنفسها اليوم ،وهذه الهدنة وتجميد القتال هما لتقوية اإلرهابيين
ودعمهم بالسالح والغذاء ،والدولة السورية لن تقع في الفخ ألنّ
الجيش السوري اليوم يتقدم ويجب أن نجهز على ك ّل اإلرهابيين
في المنطقة».

مؤسسة أحفاد عشتار

وتحدثت ميداني عن مؤسسة أحفاد عشتار التي تهدف إلى
المساهمة في إع��ادة إعمار النفوس في سورية والتركيز على
المرأة التي هي أصل التطور في المجتمع .وقالت« :كانت المرأة
وال تزال الضحية الكبرى في هذه الهجمة السلفية على بالدنا
وأصبحت تتداول كسلعة جنسية وتباع في سوق النخاسة،
ويُجرى استغاللها في ما يسمى جهاد النكاح ،وهذا ما لطخ صورة
المرأة السورية وهي مرأة مقاتلة ومناضلة ،وساهمت في شكل
أساسي في انتصار الوطن وصموده تجاه الهجمة الضروس،
وهدف المؤسسة إع��ادة االعتبار إلى المرأة وبناء شخصيتها
الثقافية والدينية واالقتصادية ،ألنّ ك ّل نساء المجتمع السوري
تض ّررن كثيراً ،ومن ناحية أخرى نحن في المؤسسة نولي عناية
خاصة ألمهات وزوجات وبنات الشهداء ،ونحن نسعى إلى تقديم
اإلمكانات الالزمة لتحقيق العيش الكريم لهن».

ُيبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة الخامسة عصرا ً
و ُيعاد بثه الساعة الحادية عشرة مساء على قناة «توب نيوز» على تردد 12036

المرابطون و�أن�صار الوطن :لدعم الجي�ش
و�إنجاز اال�ستحقاق الرئا�سي تجنب ًا للفراغ
دع�����ت ح���رك���ة ال��ن��اص��ري��ي��ن
المستقلين  -المرابطون وجمعية
أنصار الوطن إلى «دع��م الجيش
اللبناني في المعركة ض ّد اإلرهاب،
وإل��ى انتخاب رئيس للجمهورية
لتجنيب لبنان خطر الفراغ».
وخ�لال زي���ارة ق��ام بها وف��د من
الهيئة القيادية ف��ي المرابطون
برئاسة أمينها العميد مصطفى
حمدان إلى رئيس جمعية أنصار
ال��وط��ن ميشال ال��ح��اج ف��ي دارت��ه
في فغال – جبيل ،رأى حمدان «أنّ
لبنان قادر بأبنائه ووحدتهم ولحمة
أهاليهم أن يواجه هذا اإلرهاب الذي
يهدّد وجودنا كلبنانيين» ،مشيرا ً
إلى «أنّ أبناءنا وأهلنا وإخواننا
في الجيش اللبناني هم الطليعة
المتقدمة التي تتصدى اليوم بكل
بسالة وبدماء أبناء الجيش اللبناني
لهؤالء اإلرهابيين والمخربين في
معركة شرسة تحتاج إلى كل الدعم
منا جميعاً».

وأض��اف حمدان« :نرى مشهدا ً
مؤسفا ً ومعيبا ً هو مشهد التمديد
لمجلس النواب ،وإن كان هؤالء
ال���ن���واب م�����دّدوا م��ن أج���ل البلد
واألوض����اع األم��ن��ي��ة ،ف���اذا كانوا
بالفعل يتحملون المسؤولية
ال��وط��ن��ي��ة عليهم أوال ً م��ن حيث
الشكل ،إم��ا أن يقبضوا رواتبهم
كنواب مستقيلين أو أن يفعلوا
مثلما فعل أحد النواب وأن يتبرعوا
برواتبهم للجيش ،هذا من ناحية
الشكل ،أما لجهة المضمون ،كان
من المفروض أن يكون التمديد
لفترة ستة أش��ه��ر ،وان يضعوا
خالل هذه الفترة قانونا ً انتخابيا ً
قائما ً على النسبية يراعي أوضاع
كل األطياف المذهبية والدينية
وال��س��ي��اس��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة في
الساحة اللبنانية ،هذا إن كانوا
ب��ال��ف��ع��ل ي���ري���دون أن يبيضوا
صفحتهم مع الشعب ،ولكن أنا
أقول لهم إنّ هؤالء الذين يقومون

تقي الدين زار ابراهيم و�أثنى
على جهوده لتحرير الع�سكريين
زار رئيس حزب الوفاق الوطني بالل تقي الدين المدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم في مكتبه في المديرية ،حيث ت ّم البحث في األوضاع العامة في
ضوء التطورات المحلية واإلقليمية وفي ظل الهجمة اإلرهابية  -التكفيرية التي
تشهدها المنطقة.
وأثنى تقي الدين بعد اللقاء على «الجهود الجبارة التي تبذلها المديرية العامة
لألمن العام في المحافظة على األمن ،وال سيما الجهود الشخصية التي يبذلها
اللواء ابراهيم في سبيل العمل على إطالق سراح العسكريين المخطوفين».

االستعمار العثماني والسيطرة على حلب ومن هنا جاء الدخول
إلى عين العرب والتي تسعى تركيا من خالل استهدافها إلى
اختراق سورية» .وأضافت« :رغم وجود قسم من المجموعات
السورية الكردية أقرب إلى المعارضة واالئتالف منه إلى الدولة
السورية ،إال أنّ التن ّوع السياسي في عين العرب يفرض نفسه،
وبالتالي ف��إنّ التركيز على عين العرب هو اختراق الحدود
السورية وولوج حلب لضرب األكراد المتواجدين فيها والذين
يشكلون س ّدا ً أمام االختراق التركي».

حمدان متوسطا ً أعضاء جمعية أنصار الوطن

ب���ال���ح���راك ال��م��دن��ي وال��ش��ع��ب��ي
أم��ام مجلس ال��ن��واب ستتصاعد
ت��ح��رك��ات��ه��ـ��م إذا م���ا ت��م��ـ��ادى
النـواب».
وق���ال رئ��ي��س جمعية أن��ص��ار
الوطن ميشال الحاج ،من جهته:
«ال يجوز أن يبقى الوطن من دون
رئيس جمهورية ،ونتمنى على
جميع القيمين أن ي��أخ��ذوا هذا
الموضوع في االعتبار وفي شكل
سريع من أجل مصلحة البلد ،ففي
الوقت الذي ال يكون في مقدور أي
فريق سياسي أن يأتي برئيس
جمهورية م��ن ج��ان��ب��ه ،فعليهم
أن يبحثوا ع��ن رئ��ي��س توافقي
ووفاقي في الوسط من أجل عدم
دفع الوطن إلى الفراغ واإلشكاالت
والفيديراليات ،ولكن في وجود
المؤسسة العسكرية المتماسكة
وبدعم الشعب اللبناني لها فلن
ي��ص��ل ال��وط��ن إل���ى ه���ذا ال��وض��ع
المخيف».

