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كرم م�شاركين في منتدى فل�سطين
تجمع اللجان ّ

�أكدا لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن وحدة �سورية وعلمها وجي�شها ثوابت ال يجوز النقا�ش فيها

�صالح� :أمتنا تواجه �إرهابين تكفيري و�صهيوني خال�صي :االعتداء التركي على �سورية لج�س نب�ض الجي�ش
خوري :المقاومة الفكرية اليد اليمنى للقتال غانم :نقل �سليمان �شاه مقدمة لخروج تركيا من �سورية
ك�� ّرم «تجمع اللجان وال��رواب��ط
الشعبية» في إطار تكريم شخصيات
عربية ودولية على هامش انعقاد
«منتدى العدالة لفلسطين الدولي»،
النائبة التونسية مباركة البراهمة
زوج���ة الشهيد محمد ال��ب��راه��م��ة.
وسلمها المنسق ال��ع��ام للتجمع
معن بشور درع «العطاء على درب
النضال» ،محييا ً «نضالها ومواقفها
وروح الشهيد العروبي الناصري
الديمقراطي الكبير محمد البراهمة».
كما سلّم عدد من مؤسسي تجمع
اللجان والروابط الشعبية يتقدمهم
ال���وزي���ر ال��س��اب��ق ب��ش��ارة م��ره��ج،
المحامي خليل بركات ،فيصل درنيقة،
رحاب مكحل ،هاني سليمان ،خالد
ال��ح�لاق ،عبدالعزيز مجبور ،نبيل
حالق ،عبدالله عبدالحميد ،مأمون
مكحل يحيى المعلم ،ناصر حيدر
وديب حجازي« ،درع العدالة» إلى
وزير العدل االميركي رامزي كالرك،
و«درع الوفاء والتقدير» للمندوب
السامي لجيش التحرير والمقاومة
ف���ي ال��م��غ��رب ال��دك��ت��ور مصطفى
الكثيري ،و«درع الصحافة» لنقيب
الصحافة السابق محمد البعلبكي.
وك���ان ال��ن��ائ��ب األردن����ي السابق
ط���ارق خ���وري أل��ق��ى ف��ي المنتدى
كلمة أوض��ح فيها أن��ه عندما تلقى
الدعوة إلى المنتدى «وقرأت أهدافه
تملكتني مشاعر كثيرة م��ن الفخر
والفرح واﻷم��ل .الفخر بأشخاص ما
زالت المقاومة الفكرية هي قاموس
حياتها .والفرح ﻷنني سألتقي بهؤالء
اﻷشخاص واﻷم��ل بأن القادم أحلى
وأقوى» .مؤكدا ً أن «المقاومة الفكرية
هي اليد اليمنى لمقاومة العدو في
ميادين القتال لتحرير فلسطيننا».
واستغرب «صمتنا وصمت العالم
عن تلمودهم وعن الجرائم المذكورة
به والتشجيع على ارتكاب الجرائم
بحق كل من هو غير يهودي وتدمير
كل ما هو لغير اليهود .فما تعتبره
القوانين الدولية جرائم حرب وجرائم
بحق اﻹن��س��ان ي��راه التلمود ثوابا ً
ومدخالً إل��ى رض��ا سماوي لليهود.
فالعنصرية كفكرة ابتكرها اليهود
وأك��اد أج��زم أنها اﻹبتكار اليهودي
الصافي والوحيد لهم».
وق��ال« :علينا أن نتوحد ونبحث
عن آلية قانونية لمحاكمة الصهاينة

على جرائمهم وأسأل أهل القانون أﻻ
يوجد لديكم ما يسمى بالقياس؟
فمحاكم الغرب تصدر أحكاما ً على
جرائم كثيرة في العالم أال يمكننا
القياس على تلك اﻷحكام بما يتعلق
بفلسطين وجرائم الصهاينة بحق
فلسطين؟».

كلمة المؤتمرات الثالثة

وألقى األمين العام لمؤتمر األحزاب
العربية قاسم صالح كلمة المؤتمرات
العربية الثالثة وأشار فيها إلى «ان
منتدى العدالة لفلسطين الدولي،
ينعقد في ظ��روف صعبة وقاسية
وتحديات مصيرية تواجه أمتنا»
الفتا ً إلى ان «القضية الفلسطينية
تتعرض للتصفية والعدو الصهيوني
يصعّ د اع��ت��داءات��ه وإج��راءات��ه ضد
الشعب الفلسطيني ومقدساته التي
يسعى إلى تغيير هويتها عبر عمله
على ه��دم المسجد األقصى إلحالل
الهيكل م��ك��ان��ه .وتعلن الحكومة
الصهيونية يهودية الدولة في إجراء
عنصري هدفه تهجير فلسطينيي
الـ 48من أراضيهم وديارهم .والدول
العربية وبخاصة دول الطوق تعيث
القوى التكفيرية في ربوعها فسادا ً
وقتالً وذبحا ً وحرقا ً ما يشكل إساءة
واضحة إلى التراث الروحي لألمة
وإل���ى القيم اإلن��س��ان��ي��ة ويشغلها
بقضاياها وهمومها لتبتعد عن
الصراع العربي ـ الصهيوني».
وأض����اف« :إن���ه اإلره����اب نفسه
ال��ذي يحاول إلغاء الهوية القومية
والوطنية واجتثاث النضاالت التي
حققتها الشعوب العربية وتشويه
ال��دي��ن واألف��ك��ار القومية .إن أمتنا
تواجه إرهابين :اإلره��اب التكفيري
واإلرهاب الصهيوني الذي يستهدف
القيادات الفلسطينية وال يزال.
وف��ي ه��ذا المجال ولمواجهة هذا
الصلف الصهيوني ال بد من التأكيد
على اآلتي:
 - 1ت��ع��زي��ز ح��ض��ور السلطة
الفلسطينية في المحاكم والهيئات
القضائية الدولية وتكوين ملفات
وتوثيقها إلحالتها أمام هذه المراجع
القانونية الت��خ��اذ ال��ق��رارات التي
تؤدي إلى إدانة ومحاسبة مرتكبيها
ألن ال��ره��ان على المجتمع الدولي
ومؤسساته وهم وسراب.

 - 2تعزيز الوحدة الوطنية بين
جميع الفصائل الفلسطينية وعلى
قاعدة إعادة االعتبار لميثاق منظمة
التحرير الفلسطينية وإعادة تشكيل
المنظمة بمشاركة جميع القوى
والفصائل الفلسطينية المجاهدة.
 - 3ل��ق��د س��ق��ط ال���ره���ان على
المفاوضات ومنطق التسوية الذي
ل��م يجر س��وى الخيبة وم��زي��د من
األزم����ات ك��م��ا س��ق��ط ال��ره��ان على
الواليات المتحدة األميركية كراعية
لما يسمى بالسالم.
وأثبتت المقاومة من دون أدنى
ش���ك ج���دواه���ا ف���ي ال��ح��ف��اظ على
المكتسبات ال��ت��ي حققها الشعب
الفلسطيني وقدرتها على إلحاق
الهزيمة بالعدو الصهيوني في لبنان
وفي غزة وأيضا ً ضد العدو األميركي
في العراق.
لذا فإن التمسك بخيار المقاومة هو
الكفيل باستعادة الحقوق الوطنية
والقومية للشعب الفلسطيني وتحرير
األرض الفلسطينية المغتصبة من
رجس االحتالل الصهيوني لذا علينا
أن نعزز التعاون ونعيد انطالقة
االنتفاضة الشعبية .وال��ق��وة هي
القول الفصل في إثبات الحق القومي
أو إنكاره.
 - 4إن اإلره�����اب الصهيوني
واإلره���اب التكفيري وجهان لعملة
واح���دة ويستهدفان وح���دة أمتنا
وتحقيق أحالم الصهاينة واألميركيين
بتقسيم وتفتيت أمتنا حرصا ً على
األم��ن الصهيوني من جهة وتدميرا ً
لجيوش ومؤسسات والبنى المادية
واالجتماعية ألمتنا بهدف الهيمنة
على مقدرات المنطقة وث��روات األمة
وضرب مواطن القوة فيها.
ودع�����ا ق���اس���م ب���اس���م األم���ان���ة
العامة لألحزاب العربية والمؤتمر
القومي والمؤتمر القومي اإلسالمي
إل��ى «م��واج��ه��ة ه��ذا الخطر ال��داه��م
وال��وج��ودي بتشكيل جبهة شعبية
عربية لمحاربة اإلره���اب يجب أن
نعتمد على أنفسنا ألن الرهان على
التحالفات ال��دول��ي��ة التي تقودها
ال��والي��ات المتحدة األميركية التي
ص ّنعت اإلره��اب من «القاعدة» في
أفغانستان إلى «داعش» وأخواته في
سورية والعراق ومصر وليبيا وأكثر
من دولة عربية وأجنبية».

�سعد في ذكرى والده:
لاللتفاف حول المقاومة وخيارها
دع���ا األم��ي��ن ال��ع��ام للتنظيم
الشعبي الناصري أسامة سعد،
في مؤتمر صحافي عقده لمناسبة
ال���ذك���رى األرب��ع��ي��ن الس��ت��ش��ه��اد
م��ع��روف س��ع��د ،ال���ى «ال��ن��ض��ال
لمواجهة التحديات والمخاطر».
واعتبر سعد «أن إحياء ذكرى
الشهيد معروف سعد سنويا ً منذ
استشهاده هو تعبيرعن الوفاء
لمناضل أفنى عمره ف��ي الكفاح
من أج��ل قضايا الشعب والوطن
واألم���ة ،وق��دم حياته دف��اع �ا ً عن
حق أبناء الشعب في حياة حرة
كريمة».
وأعلن سعد عن تنظيم نشاطات
للمناسبة تحت عنوان «أربعون
عاما ً والمسيرة مستمرة للدفاع
ع���ن ق��ض��اي��ا ال��ش��ع��ب وح��م��اي��ة
ال���وط���ن» .وق����ال« :ت��ع��ود ذك��رى
استشهاد معروف سعد هذا العام
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ي��واج��ه الشعب
ال��ل��ب��ن��ان��ي ،ك��م��ا ت��واج��ه شعوب
األم���ة العربية ،ت��ح��دي��ات بالغة
ال��خ��ط��ورة ،ف��ي طليعتها تحدي
العدوانية الصهيونية والعدوانية
االستعمارية ،وتحدي الطائفية
والمذهبية والظالمية واإلره��اب،
وت���ح���دي األزم������ات ال��س��ي��اس��ي��ة
واالق���ت���ص���ادي���ة وال��م��ع��ي��ش��ي��ة
والحياتية التي تعصف بالشعب
اللبناني ،وذل���ك ف��ي ظ��ل الفشل
الكامل للنظام اللبناني في مواجهة
أي من ه��ذه التحديات ،وف��ي ظل
تردي األوضاع العربية ،والسقوط
الذريع للنظام الرسمي العربي.
في هذا الوقت تتسارع خطوات
العدو الصهيوني لتهويد القدس،
وابتالع الضفة الغربية ،وتصفية
القضية الفلسطينية ،كما يواصل
العدو احتالل م��زارع شبعا وتالل
ك��ف��رش��وب��ا وال���ج���والن ال��س��وري.

سعد خالل المؤتمر الصحافي
وهو يستفيد من الدعم األميركي
واالستعماري غير المحدود ،ومن
تواطؤ النظام الرسمي العربي،
وم��ن انهيار األوض���اع الداخلية
في غير قطر عربي ،من أجل تنفيذ
مخططاته وتصعيد عدوانه».
وف��ي المقابل ،اعتبر سعد «أن
ال��م��ق��اوم��ة ف��ي لبنان وفلسطين
تشكل مصدر الضوء شبه الوحيد،
ك��م��ا تمثل ال��ن��ه��ج ال��وح��ي��د ال��ذي
أثبت قدرته على مواجهة العدوان
الصهيوني واالس��ت��ع��م��اري .من
ه��ن��ا دع��وت��ن��ا ل�لال��ت��ف��اف ح��ول
المقاومة وخيارها ،وإلى التخلي
عن كل المراهنات الفاشلة على
ال���م���ف���اوض���ات ال��ع��ب��ث��ي��ة وع��ل��ى
الوساطات األميركية والدولية».
ورأى سعد «ان اللبنانيين كفروا
بالنظام الطائفي العفن» ،وأشار
الى «معاناة اللبنانيين من األزمات
االقتصادية والمعيشية الناتجة
م��ن س��ي��اس��ات ال��ن��ظ��ام ال��ق��ائ��م»،
وق����ال« :ل�� َك��م ن��ح��ن ب��ح��اج��ة في
مواجهة النظام القائم والتحالف

السلطوي الحاكم وسياساته ،الى
استلهام المبادئ والتوجهات التي
سار عليها معروف سعد ،...،في
بناء الحركة الشعبية الموحدة،
وال��ح��رك��ة ال��ن��ق��اب��ي��ة المناضلة
المستقلة .تلك الحركة التي قاد
معروف سعد نضاالتها ،وضحى
بحياته دفاعا ً عنها ومن أجل حق
الكادحين بالعيش الكريم».
ودعا الى المشاركة في فعاليات
ال���ذك���رى األرب��ع��ي��ن الس��ت��ش��ه��اد
معروف سعد ،ومن بينها مسيرة
«الوفاء للشهيد» يوم األحد األول
م��ن آذار ،وح��ف��ل ت��ك��ري��م توفيق
عسيران في  26شباط ،وفي سائر
الفعاليات السياسية والثقافية
والرياضية األخرى.
وأخ����ي����راً ،ت�ل�ا س��ع��د ب��رن��ام��ج
نشاطات الذكرى.
والتقى سعد إمام مسجد الغفران
في صيدا الشيخ حسام العيالني
وبحث معه في آخر التطورات التي
تشهدها المنطقة في شكل عام،
ولبنان وصيدا في شكل خاص.

تكريم عي�سى الخوري لإحالته على التقاعد
ك ّرم وزير العدل أشرف ريفي في مكتبه في ال��وزارة،
رئيس مجلس القضاء األعلى باإلنابة القاضي أنطوني
عيسى الخوري ،لمناسبة إحالته على التقاعد ،وقدم له
درعا ً تكريمية تقديرا ً لجهوده.
وشدد في المناسبة على أن «المؤسسة التي ال تحترم
عطاءات رجالها ال تعتبر مؤسسة» ،شاكرا ً للقاضي عيسى
الخوري «عطاءه وتفانيه ومناقبيته ومهنيته وأخالقيته»،
ورأى فيه «نموذجا ً للقاضي الذي نفخر به في لبنان».
وشرح انجازات المجلس العدلي ،الفتا ً الى انه انجز
«نحو  90في المئة من الملفات المحالة عليه ولم يتبق
سوى  10في المئة منها».
وأوضح ان «المجلس برئاسة القاضي انطوني عيسى
الخوري بالوكالة قبل مغادرته أنهى  90في المئة من
ملفات نهر البارد وعين علق ال��ذي ص��درت فيه أحكام

وملف الزيادين الذي صدرت فيه أحكام .والضنية الذي
صدرت أحكام في شقه المدني وما تبقى يفترض باألجهزة
القضائية أن تنجزه من دون استثناء».
أما االحكام فجاءت كاآلتي 64« :حكما ً باالعدام (3
محكومين وجاهيا ً و 61محكوما ً غيابياً) 19 ،حكما ً
باالشغال الشاقة المؤبدة 120 ،حكما ً باالشغال الشاقة
الموقتة 29 ،حكما ً بالبراءة و 19حكما ً بكف التعقبات،
اما الملفات المتفرعة المتبقية والتي على المجلس بتها
فتتضمن  56مدعى عليه منهم  33موقوفاً».
وأشار ريفي الى أن «هذه الملفات حددت لها  5مواعيد
في األشهر المقبلة ،في  2015/3/13و2015/3/20
و 2015/3/27و 2015/5/8و ،»2015/6/26مؤكدا ًَ
ان «القضاء تعهد بإنهاء هذه الملفات قبل نهاية السنة
القضائية».

حوار سعد الله الخليل
يختلف ال��س��وري��ون ب��ي��ن مؤيد
ومعارض وبين يمين ويسار إال أن
ال��ث��واب��ت الوطنية ل��دى الشريحة
ال��ك��ب��رى منهم تبقى راس��خ��ة في
ضميرهم وكيانهم ال مجال للمساومة
فيها من وحدة األرض السورية والقرار
الوطني والحفاظ على مؤسسات
الدولة وهي ثوابت تشكل الحد األدنى
من التوافقات بين أغلب السوريين
الذين اختاروا العمل السياسي البعيد
ع��ن العنف وال��راف��ض لكل أشكال
اإلرهاب على األرض السورية.
ال��ث��واب��ت الوطنية وال��ت��ط��ورات
السياسية محور ال��ح��وار المشترك
بين صحيفة «البناء» وشبكة «توب
نيوز» مع الدكتورة منى غانم نائب
رئيس تيار «بناء الدولة» والدكتور
حسام خالصي رئيس األمانة العامة
للثوابت الوطنية.

الثوابت دستورية

الدكتور خالصي رئيس األمانة
ال��ع��ام��ة للثوابت الوطنية أوض��ح
أن «فكرة األمانة والتي انطلقت من
الالذقية بثوابتها الفكرية التي تدمج
م��ا بين العمل المجتمعي والفكر
السياسي انطلقت من ضرورة التقاء
أطياف الحياة السياسية على أساس
ث��واب��ت وطنية محط إج��م��اع أغلب
السوريين ،كما انطلقت من الدستور،
م��ؤك��دا ً أن ال��دس��ت��ور ب��دالالت��ه ناتج
من عملية انتخابية يتم احترام كل
نتائجها ،ومن هنا تم استنباط هذه
ال��ث��واب��ت م��ن ال��دس��ت��ور لنلتقي بها
على طاولة حوار سياسي واحدة من
مذاهب سياسية مختلفة لكي ننهض
بها سوية بالمجتمع المدني».
ولفت خالصي إل��ى الصعوبات
التي واج��ه��ت األم��ان��ة ف��ي البدايات
و«ي��ع��ود ذل��ك لسببين ،األول تلوث
فكرة المجتمع المدني قبل األزم��ة
بتدخالت في الشأن الداخلي السوري
وم��ا لحقه من سمعة غير محمودة،
والثاني الفكر الجديد ال��ذي يعتمد
على العمل الوطني بغض النظر عن
الحزبية السياسية ،فالتحزب من
وجهة نظر األمانة يفرق وخصوصا ً
في أوقات األزمات لكن العمل الوطني
يجمع الشمل ،الفتا ً إل��ى أن األمانة
ليست حزبا ً ولن تكون كذلك في أي
وقت من األوقات ،بل هي تعتمد الحوار
كحل دائم وشامل وتضم سياسيين
من كافة التيارات موالين ومعارضين
وهذا ما يجعل من االستحالة أن تكون
هذه األمانة حزباً».
ولفت خالصي إلى نجاح األمانة
بعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل
في مدينة الالذقية ال��ذي جمع 21
فصيالً سياسيا ً مختلفا ً مع هيئات
مدنية وأحزاب مرخصة وغير مرخصة
خالل  3أيام ،ونتج منه ميثاق شرف
وطني هو أول ميثاق شرف وطني في
الجمهورية العربية السورية وهو ما
سيتكرر بعد أيام قليلة في محافظة
حلب».
وأوضح أنه «خالل األزمة تبين أن
كل األح��زاب تخبطت ولم تكن لديها
خطة عمل ألنها تمترست وراء حزبيتها
فكانت محصلة العمل السياسي سواء
من جهة المعارضة الوطنية أو من
جهة المواالة عدم القدرة على انتاج
حالة حوار سورية بحاجة إليه».
وق��ال« :تنطلق األمانة من ثوابت
أهمها العلم السوري كضامن لوحدة
السوريين ال يجوز المساس به على

غانم متحدّثة إلى الزميل الخليل
األط�لاق ،ومقام رئاسة الجمهورية
كرمز السيادة الوطنية ال يحق ألحد
أن يطاوله ،والجيش العربي السوري
الوحيد المكلف بالدفاع عن سيادة
ووح��دة أراض��ي سورية ،مشيرا ً إلى
أن «ه��ذه النقاط ال يجوز أن تكون
نقاطا ً خالفية بين السوريين ،بل
يجب االتفاق عليها والذهاب إلى إرادة
الشعب بالتصويت ،وهذا ما عبّر عنه
بيان الثوابت الوطنية».
ورأى خالصي أن «المجتمع الدولي
ل��م يتح الفرصة للشعب السوري
لكي يجدد رؤيته السياسية بمفهوم
التشاركية بين معارضة وحكومة
وهيئات مجتمع مدني لينتج حالً
سياسيا ً سريعاً ،بل كرس المجتمع
الدولي حالة ال غالب وال مغلوب حتى
تمتد التنظيمات اإلرهابية الواردة إلى
سورية باتجاهات اقطار عربية أخرى
وه��و مستمر ب��ت��رك ح��ال��ة الميوعة
السياسية ليسيطر على جنبات هذا
الوطن لكي يتم استثمارها في مناطق
أخرى».
وأكد خالصي أن «مستقبل سورية
بعد االنتصار يكمن في مساحة حرية
ال���رأي والتعبير ليستطيع جميع
السوريين المشاركة بالتعبير عن
آرائهم السياسية وفق آليات منظمة
ينص عليها القانون وهذا من ضمن
السعي لتوفير حركة متطورة تواكب
مستلزماتالشعبالسوريالسياسية
واالجتماعية واالقتصادية».

تركيا عدو

وتعقيبا ً على الخطوة التركية
ب��ال��دخ��ول ال��ى األراض����ي السورية
رأى خالصي أن تركيا عدو كالكيان
ال��ص��ه��ي��ون��ي ،وأض�����اف« :ال��ح��رك��ة
االستعراضية التي قامت بها تركيا
ت��ه��دف إل���ى ج���س ن��ب��ض الجيش
ال��ع��رب��ي ال��س��وري وم��ن��ح مسلحي
«داع��ش» دفعة من الثقة ،مؤكدا ً أن
سليمان ش��اه م��ن يهود ال��دوم��ة وال
وجود لرفاته ،وتساءل« :لماذا لم تر
الدول األستعمارية بالخطوة التركية
اعتدا ًء على الدولة السورية بعد أن
فتحت ح��دوده��ا ل��ه��ؤالء اإلرهابين
المسلحين منذ بداية األزم��ة؟ ،وقال:
«لطالما أكدنا أن بوصلتنا هي القدس
لذلك أوكلنا المهمة للجيش العربي
السوري ال��ذي هو أعلم بضبط هذه
البوصلة وبطريقة وتوقيت الرد على
هذا االعتداء».
أم��ا ف��ي البعد السياسي فلفت
خالصي إلى أن «ما قامت به تركيا
خ��ط��وة ضعيفة وتأكيد م��ن تركيا
على أن «داعش» ترك لها ضريح هذا
اليهودي من دون المساس به ما يؤكد

 ...وخالصي

ورأى خ�لاص��ي أن «ال��ح��ك��وم��ة
السورية لم تمتنع عن الحوار مع أي
فصيل سياسي بل هناك من تخلف
عن المشاركة في اللقاء التشاوري في
موسكو من اليمين السياسي وأبرزهم
اإلخوان المسلمون» .وأضاف« :لقاء
موسكو خطوة طويلة على طريق
ال��ح��ل ال��س��ي��اس��ي فتحته ال��ق��ي��ادة
الروسية والذي يجب أن يوضع في
دمشق ويتفق عليه السوريون وهو
نهاية المطاف السياسي».

ولفتت إلى عالقات التيار مع قوى
قريبة من الدولة السورية «في الوقت
نفسه الذي يملك فيه تيار بناء الدولة
عالقات مع اإلئتالف المعارض ،وهذا
ما سيجعل من تحالف التيار األخير
نقلة نوعية ف��ي ال��ص��راع السوري
م��ن حيث كسر اإلنقسام العمودي
الحاصل بالمجتمع ال��س��وري إلى
تشكيل كتل وطنية تساهم في شكل
فاعل في بناء الحل السياسي».
وأضافت« :يوجد الكثير من القوى
السياسية ال��م��ع��ارض��ة ال تتحدث
عن الديمقراطية وهناك الكثير من
القوى السياسية تريد حل الجيش
وبعض القوى السياسية تريد تقسيم
البالد على أساس طائفي وعرقي أو
االنفصال عن األرض السورية وتعمل
لذلك خارج البالد ،وتابعت« :عندما
ندخل في عملية سياسية لن نناقش
ه��ذه ال��ط��روح��ات فهذه ال��م��ب��ادئ -
الحفاظ على سيادة البالد ووحدتها
أرضا ً وشعبا ً وعلى مؤسسات الدولة
وعلى رأسها المؤسسة العسكرية من
الثوابت».

كسر االنقسام العمودي

ال جديد في موسكو

التحالف الكبير بين تركيا وداعش».
واعتبر خالصي أن «توقيت عملية
الجنوب شكل مفاجأة للجميع وأثبت
الجيش العربي السوري من خاللها
القدرة على التقدم إلى المجال الحيوي
بكافة صنوف أسلحته ،وهو ما يثبت
قدرته على التقدم وتحرير األراضي
وامتالكه خططا ً استراتيجية أكبر مما
تملك مخيلة مواطن الشارع العادي،
مشيرا ً إلى أنه عندما يتواجد الجيش
يكون الوطن موجوداً».

الحوار هو الحل

ورأت الدكتورة منى غانم نائب
رئيس تيار بناء الدولة ،أن «إطالق
التيار م��ع ق��وى وت��ي��ارات سياسية
وس��وري��ة لمبادئ الحل السياسي
أو ما سمي توافقات الحد األدنى في
مؤتمر صحافي قبل أيام خطوة لجمع
أكبر توافق سوري على مبادئ الحل
السياسي بغض النظر عن الخلفية
السياسية لتلك القوى المتوافقة».
وأضافت« :الهدف الثاني للخطوة
االن��ط�لاق بعملية الحل السياسي
م��ن دم��ش��ق ل��ذل��ك س ّميناها مبادئ
دمشق ونحن كنا نصر على أن الحل
السياسي يجب أن يكون من داخل
البالد».
ولفتت إلى أن «وضع توافقات الحد
األدنى ليس فقط لحل الخالفات بين
هذه القوى ولكن لفتح الباب أمام قوى
سياسية أخ��رى لألنضمام إل��ى هذا
الحراك الذي لم يتطرق إلى الحكومة
ومن يرأسها وكيف تؤخذ القرارات،
لذلك تم تركها مفتوحة لكي تكون
جزءا ً من مسا ٍر تفاوضي دولي برعاية
وض��م��ان دوليين م��ن اج��ل الخروج
باتفاق سياسي شامل».
ٍ
وأضافت غانم« :إنطالقا ً من إيمان
تيار بناء الدولة بالديمقراطية فمن
حق القوى الموالية أن يكون لها دور
ف��ي ال��ح��راك السياسي وليس فقط
القوى المعارضة ،ألن ما ما يحدث في
سورية ليس انقالبا ً سياسيا ً بل عملية
ديمقراطية».

واعتبرت غانم أن ع��دم مشاركة
التيار في لقاء موسكو لعدم رؤيته أي
جدية في الطرح ،معلنة أنه «ستكون
لنا مشاركة جدية في أي حراك يكون
فيه للسوريين قولهم ،وقالت« :وفد
الحكومة السورية تحدث عن أولوية
مكافحة اإلره����اب م��ن دون وج��ود
برنامج سياسي واضح يمثل جميع
السوريين».
ووص��ف��ت غ��ان��م أج��ن��دة ل��ق��اءات
القاهرة بأنها تخدم أجندة الصراعات
اإلقليمية أكثر مما ستخدم المصالح
السورية.
ورأت أنه «ال يمكن العمل السياسي
من دون حرية سياسية وه��و جذر
الصراع الموجود حاليا ً في سورية،
وأملت بأن تساهم ورقة دمشق في
وضع أولوية الحرية السياسية من
ال��داخ��ل حتى يستطيع السوريون
تنظيم أنفسهم في حرية سياسية».
أما في ما يتعلق بالترخيص للتيار
فأعربت غانم عن اعتقادها «أن��ه ال
مانع لدى التيار من الترخيص إذا
تمتع بالحرية السياسية التي تسمح
ٍ
ك��اف م��ن المؤمنين
باجتذاب ع��دد
بفكر التيار وليس بعدد المنتسبين».
ورأت أن «الحل يبدأ من حكومة وحدة
وطنية ت��ؤه��ل ال��ب�لاد لالنتخابات
وليس العكس».
وتابعت« :المجتمع المدني غائب
في سورية وال يوجد قوانين تنظمه،
فالحريات من داخل البالد هي التي

تعيد للناس المنظمة في المجتمع
المدني دورها في الحراك السياسي».
ووص��ف��ت غ��ان��م دخ���ول ال��ق��وات
التركية األراضي السورية باإلعتداء
السافر ،وفرقت بين دخول أي قوات
بموافقة الدولة السورية والدخول
من دون الموافقة ،وقالت« :السلطة
السورية ما زال��ت متحكمة بالدولة
وت��م��ث��ل ف��ي األم���م ال��م��ت��ح��دة ،لذلك
بالنسبة للتيار ال��دخ��ول التركي
مرفوض وتسهيل دخ��ول اإلرهابين
مرفوض جداً».
ولفتت إلى دور تركيا في حل األزمة
السورية ،وقالت« :ال حل من دون
توافقات مع تركيا التي لها مصالح
في سورية وتلعب دورا ً أساسيا ً بما
يحصل في البالد».
ورفضت غانم تصريحات رئيس
«االئتالف» خالد خوجة بالتنسيق
مع تركيا ومنحها الموافقة بالدخول،
وقالت« :ه��ذه التصريحات بخطها
ال��ع��ري��ض متالصقة م��ع خ��ط عمل
األئتالف» ،معتبرة «أن أخذ الضريح
جزء من قطار التسوية المستقبلية
التي قد تبعد تركيا عن سورية».

بناء القرار السوري

ولفتت إل��ى صعوبة ب��ن��اء ق��رار
س���وري ـ س���وري ف��ي ظ��ل التدويل
وت���م���زق ال��م��واق��ف ات���ج���اه األزم���ة
ال��س��وري��ة ،وق��ال��ت« :ال ب��د م��ن خلق
توافق دولي للتفاوض وهو ما يصعب
تطبيق شعار على السورين أن يتفقوا
في ظل خبرة السوريين المحدودة في
السياسة».

الحرب على اإلرهاب

واع��ت��ب��رت غ��ان��م أن ال��ح��رب في
سورية هي حرب بالوكالة «فالتوافق
األميركي ـ اإليراني الشائك هو على
مسار الحل السياسي فيما السياسات
األميركية ساهمت في انتاج اإلرهاب
الذي يخدمها» ،مشددة «على وجوب
ال��م��س��ارع��ة ف��ي م��ح��ارب��ة االره���اب
بصورة جدية أي مكافحة اإلره��اب
فكرا ً قبل الفعل».
وأضافت غانم« :ال يوجد مكافحة
جدية لإلرهاب رغم أنه يتهدد أوروبا
وأميركا مع غياب حركة اسالمية
تنويرية ،األمر الذي يصعب المهمة».

يبث ه��ذا ال��ح��وار كامالً
ال���ي���وم ال��س��اع��ة الخامسة
م����س����ا ًء وي����ع����اد ب���ث���ه عند
ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ل��ي�لاً على
ق��ن��اة «ت����وب ن���ي���وز» ،ت��ردد
12034

�إطالق �سراح دقماق لعدم ارتكابه «جرائم �إرهابية»
وت�أجيل محاكمة عميل وتوقيفات
أطلق أمس سراح الشيخ بالل دقماق بعدما كان األمن العام
أوقفه منذ أسبوعين في مطار بيروت إثر ترحيله من تركيا ،وذلك
لوجود مذكرة توقيف في حقه صادرة عن القضاء اللبناني على
خلفية حيازته مخزنا ً لألسلحة في منزل والده في أبي سمراء.
وفي هذا اإلطار ،أشارت المعلومات إلى أن مفوض الحكومة
لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أف��رج عن دقماق
بعدما تبين أن ال تهم إرهابية في حقه وأن األمر فقط يقتصر على
سالح ليس ملكه.
وقال دقماق« :الجميع يعرف أن القضاء في لبنان يتشدد مع
القضايا التي تتعلق باإلرهاب أو ما شابه ذلك .فلو كان ملفي
له صلة بذلك فال أعتقد أن القضاء كان سيطلق سراحي بهذه
الطريقة ،إن القضية بسيطة ولكن وسائل اإلعالم لعبت دورا ً كبيرا ً
في تضخيمها».
وردا ً على سؤال عن السالح الذي وجد في منزله ،قال« :كل بيت
في لبنان يوجد فيه سالح والذي وجد في منزلي ليس ملكي وإنما
يعود لداعية اإلسالم الشهال وهذا من حقه».
وعن سبب سفره إلى إسطنبول قال :لقد ذهبت الى إسطنبول
قبل مصادرة السالح ،حيث كانت لدي مقابالت مع قنوات فضائية
هناك».
وأض��اف« :من المفروض ان يكون الملف انتهى ألنه فارغ
ويعاقب عليه بغرامة مالية ال أكثر وال أقل ،سأمارس نشاطي
كمواطن عادي ولست ممنوعا ً من السفر وسأبقى في طرابلس ولن
أغادر لبنان» .قضائياً ،ختمت محكمة التمييز العسكرية برئاسة
القاضي طاني لطوف وحضور ممثل النيابة العامة التمييزية
القاضي شربل أبو سمرا محاكمة العقيد انطوان أبو جودة في
جرم التعامل مع العدو «اإلسرائيلي».
وبعدما قدم القاضي أبو سمرا مطالعته ترافع وكيل أبو جودة
المحامي ري��اض مطر وطلب إبطال التعقبات في حق موكله
لعدم توافر العناصر الجرمية واستطرادا ً منحه أوسع األسباب
التخفيفية.
وأرجئ الحكم الى العاشر من آذار المقبل.
كما أرج��أت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي
محمد مظلوم وعضوية المستشارين هاني الحبّال وبسام الحاج
وحضور ممثل النيابة العامة المالية غسان معطي ،إلى العاشر
من آذار المقبل متابعة محاكمة العميد المتقاعد ابراهيم بشير

وآخرين في جرم اختالس اموال عامة ،وذلك بعدما طلب وكيل
بشير المحامي طوني فرنجية إعطاء الدفاع مهلة لالطالع على
الملف قبل استجواب موكله.
على صعيد أمني آخر ،أقدم مجهولون صباح أمس على خطف
المواطن إيلي عون ،بالقرب من بنك عودة في شتورا ،من دون
أن تعرف أسباب الحادثة .وبعد الظهر ،اتصل المخطوف بغرفة
عمليات قوى االمن الداخلي في بعبدا على الرقم  112وأفاد بأن
الخاطفين ضربوه ورموه عند مستديرة الصياد.
وعلى الفور ،حضرت دورية من قوى األمن الداخلي إلى المكان
ونقلته إلى أحد مستشفيات المنطقة.
وأوقف فرع المعلومات في قوى األمن الداخلي في بلدة المحمرة
السوريين (أ.خ ).و(أ.ك ).المتهمين بتورطهما في جريمة قتل في
انطلياس.
كما تمك ّنت قطعات قوى األمن الداخلي اعتبارا ً من  18شباط
الجاري ولغاية  23منه ،ضمن إطار مهامها في مجال حفظ األمن
والنظام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها ،من توقيف 318
شخصا ً الرتكابهم أفعاال ً جرمية على األراض��ي اللبنانية كافة
ومطلوبين للقضاء بموجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة.
إلى ذلك ،أطلقت عناصر قوى األمن الداخلي النار في الهواء على
حاجز أمام سراي طرابلس ،بسبب عدم امتثال سيارة مرسيدس
بيضاء ألوامر الحاجز وأوقفوا سائقها.
بدورها ،أوقفت مفرزة استقصاء الشمال المدعو علي ع .في
بلدة مزرعة بلدة  -عكار ،وهو سائق شاحنة محملة بالرمال
البحرية وفي ح ّقه مذكرة توقيف.
وأوقفت دورية من مخفر العبدة السوري عدي خالد المحمد
(مواليد ) 1992في مشتل لالشجار في بلدة البحصة في جرم
السرقة من داخ��ل��ه ،وخ�لال التحقيق معه تبين ان الشخص
الموقوف يدعى منهل خالد المحمد (مواليد  ،)1989وليس عدي
كونه كان يحمل االوراق الثبوتية العائدة الى شقيقه.
ودهمت قوة من مكتب حلبا االقليمي التابع لمديرية عكار في
أمن الدولة في بلدة التليل المدعو خ.س( .سوري) ،المطلوب في
جرم نقل أسلحة ،وفي حقه خالصة حكم في الجرم نفسه ،وتم
توقيفه.
من جهة أخرى ،انتقلت حملة قمع المخالفات وإزالة البسطات
المخالفة ،والتعديات على األمالك العامة ،وإزالة الصور الحزبية

والسياسية ،إلى محيط كلية اآلداب في الجامعة اللبنانية الفرع
الثالث في القبة في طرابلس ،حيث استخدمت الشرطة البلدية
وورش الطوارئ رافعات وآليات كبيرة بمؤازرة عناصر قوى
األمن الداخلي.
والقت الحملة رضا واستحسان طالب وأساتذة الكلية وأهالي
القبة ،ك��ون ه��ذه المنطقة كانت تشهد ازدح��ام �ا ً وعجقة سير
باستمرار.
وأق��دم مجهولون فجر أمس على إح��راق سيارة نائب رئيس
بلدية مشحا عبد النافع محمد علوش ،فتضررت جزئياً .وحضرت
القوى األمنية واألدل��ة الجنائية وبوشرت التحقيقات لكشف
الجناة وتبيان كامل مالبسات الحادثة.

حملة إزالة المخالفات

