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ت�شييع بدر عيد في حكر ال�ضاهري
وجبل مح�سن يمنع الفتنة

�أكدا لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن معوقات خطة دي مي�ستورا لي�ست في الداخل ال�سوري

كريدي :المعار�ضة خ�سرت خيارها الأخالقي
نوفل :م�شروعها تدمير �سورية بدعم خارجي
حوار سعد الله الخليل

القاضي سركيس يعاين سيارة المغدور
شيّع بدر عيد بعد ظهر أمس في الجزء السوري من
مسقط رأسه حكر الضاهري في عكار ،بعد أن توفي ليل أول
من أمس متأثرا ً بطلق ناري أصابه في الرأس ،خالل توجهه
في سيارته من الحيصة إلى الكويخات ،وشارك في التشييع
شقيقه النائب السابق علي عيد.
وحافظت منطقة جبل محسن في طرابلس على هدوئها،
فيما نفذ الجيش انتشارا ً بين الجبل وباب التبانة وسير
دوريات لحفظ األمن.
وأج��رى قاضي التحقيق في الشمال ميشال سركيس
كشفا ً ميدانيا ً على مسرح الجريمة في بلدة الكويخات ،في
حضور ضباط ممثلين عن األجهزة األمنية ورئيس بلدية
الكويخات عمر الحايك .وعاين القاضي سركيس سيارة
المغدور من دون اإلدالء بأي تصريح.
ول��ي��س ب��ع��ي��داً ،كشف ال��ق��ي��ادي ف��ي ال��ح��زب العربي
الديموقراطي علي فضة أن «المغدور ال تربطه أي صلة
بالحزب وال يحمل أي صفة قيادية .وتفيد المعلومات أنه
قتل برصاص مسدس كاتم للصوت ،وعلى األجهزة االمنية
والقضائية أن تكشف حقيقة ما تعرض له الرجل ،ألن
المنفذين يهدفون الى بث الفتنة» .وأكد أن «ولي الدم ،علي
عيد يعمل على منع الفتنة وعدم استغالل هذه الجريمة.
وطلب من أعضاء الحزب وأبناء الطائفة التروي والهدوء
وعدم الوقوع في فخ الجماعات اإلرهابية» ،معتبرا ً أن «جهة
واحدة تقف وراء اغتيال عيد وجريمة تفجير المقهيين في
جبل محسن والهدف اثارة الفتنة».
وصدرت مواقف نددت بالجريمة .وقال رئيس المجلس
االسالمي العلوي الشيخ الدكتور أسد علي عاصي في
بيان« :عادت الفتنة من جديد لتطل برأسها على لبنان،
وتحديدا ً من شماله ،وه��ذه المرة عبر ه��ذا االغتيال».
وأشار إلى أن «هذا العمل اإلجرامي الجبان يحمل بصمات
التكفيريين الذين يحاولون زعزعة االستقرار في هذا البلد
ألن فكرا ً ظالميا ً كهذا ال يتنامى إال في ظل الفوضى والفلتان
األمني».
ودع��ا إل��ى «التمسك بمنطق الدولة وجيشها الحامي
لسيادتها وأمنها» ،مطالبا ً «ال��دول��ة وأجهزتها األمنية
باإلسراع في كشف مالبسات هذه الجريمة النكراء وتقديم
الفاعلين إلى العدالة وتفويت الفرصة للمصطادين بالماء
العكر».
وحيا «أهل عكار وطرابلس الذين اثبتوا من جديد وعيهم
وصمودهم وتمسكهم بمنطق الدولة».
واتهم حزب الله عصابات اإلرهاب والتطرف بارتكاب

الجريمة .ورأى في بيان أن «هذه الجريمة هي محاولة من
هذه الجماعات ،التي تعيش على الدم والفرقة ،لتأجيج نار
الفتنة وزرع بذور الخالف بين أبناء الوطن الواحد ،وذلك
في محاولة لضرب االستقرار في لبنان عامة ،وفي منطقة
الشمال في شكل خاص».
وتقدم الحزب «من علي عيد وعائلته ،وأهلنا في جبل
محسن وعكار بأحر التعازي بالمصاب الذي ألم بهم ،راجين
للشهيد الرحمة والمغفرة ،وكلنا أمل أن تتعزز حالة الصبر
التي أبدوها في مواجهة هذا الحدث الجلل ،وأن يبقوا مثاال
في التعالي على الجراح والثبات في مواجهة محاوالت دفع
البلد إلى االنزالق في مواجهات طائفية ومذهبية ،ال تخدم إال
المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرمية ،ومن يقف وراءهم من
قوى إقليمية ودولية ال تريد الخير للبنان والمنطقة».
ودعا «القوى المختصة إلى بذل كل الجهود المطلوبة
للكشف عن المجرمين والقبض عليهم لينالوا العقاب الذي
يستحقونه».
ورأى لقاء األح���زاب وال��ق��وى والشخصيات الوطنية
اللبنانيةأن«هذهالجريمةالنكراءحلقةفيمسلسلاستهداف
الشخصيات والعائالت الوطنية في طرابلس والشمال
عموما ،وعلى رأسها عائلة رئيس الحزب الديموقراطي
األستاذ علي عيد ،الذي يدفع ثمن مواقفه الوطنية والقومية
الداعمة للمقاومة ،وذل��ك من خ�لال التصرفات الحاقدة
والكيدية لبعض السياسيين والمسؤولين».
واعتبر أن «جريمة اإلغتيال يتحمل مسؤوليتها جميع من
عمل في السنوات واألشهر الماضية على محاوالت إحداث
الفتنة المذهبية ،وما زال يعمل بكل وقاحة وجرأة على رفع
منسوب التحريض بين اللبنانيين عموما وأهل الشمال
خصوصاً ،وهؤالء معروفون لدى جميع اللبنانيين ،ومن
البديهي أن توجه اليهم أصابع اإلتهام ،وعلى رأسهم الوزير
أشرف ريفي ،الذي يضع نفسه رأس حربة في التحريض
وإثارة النعرات والعداوة بين األفرقاء في لبنان ويعمل على
نسف أجواء الحوار واالستقرار السائدة في البلد».
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش أن
«عكار ستبقى عصية على الفتن ولن تج ّر اليها مهما حاول
المتربصون بها شراً».
ورأى «اللقاء الوطني» أن الجريمة تندرج في سياق
محاوالت إثارة الفتنة وإعادة أجواء االضطراب األمني إلى
محافظة الشمال بعدما نجح الجيش والقوى األمنية في
توجيه ضربات قاصمة للجماعات اإلرهابية التكفيرية
وفرض األمن واالستقرار في طرابلس وعكار».

لقاء ت�ضامني مع الأ�سرى الفل�سطينيين
وت�صعيد تدريجي اعتبار ًا من � 10آذار
نظمت هيئة التنسيق اللبنانية
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ل���ش���ؤون األس����رى
وال��م��ح��رري��ن ل��ق��اء ت��ض��ام��ن��ي�اً ،مع
«أسرى الحرية» في سجون اإلحتالل
«اإلسرائيلي» الذين يتعرضون منذ
أكثر من عشرة أيام لهجمة صهيونية
شرسة وال سيما أسرى «حركة الجهاد
االسالمي» بعنوان «صرخة الضمير
في وجه الصحافيين» ،وذلك في نقابة
الصحافة في حضور ممثل السفارة
االيرانية سعود صابري وممثلين
عن الفصائل الفلسطينية واالح��زاب
اللبنانية وعدد من االسرى المحررين.
ب���داي���ة ،ال��ن��ش��ي��دان ال��ل��ب��ن��ان��ي
والفلسطيني ،ثم كلمة لممثل نقيب
الصحافة ف��ؤاد الحركة ،ت�لاه عضو
المجلس السياسي لحزب الله حسن
حب الله الذي رأى «أن قضية األسرى
قضية كبيرة ،تختصر معاناة الوطن
ومعاناة فلسطين واالحتالل والتشديد
والقتل ،وسط صمت عالمي وعربي،
وفي بعض االحيان تحيز الى جانب
ال��ق��ات��ل ،ك��م��ا يحصل ع��ن��دم��ا تقوم
المقاومة الفلسطينية بأسر جندي
«اسرائيلي» إلجراء عملية تبادل مع
األس���رى الفلسطينيين حيث تقوم
الدنيا وال تقعد ،وفي الوقت نفسه ال
ي��رف للعالم جفن عندما تقوم اآللة
«االسرائيلية» بقتل مئات االطفال
ومصادرة المنازل وتشريد الشعب
الفلسطيني».
وقال حب الله« :عندما نتحدث عن
قضية األسرى نجد كل الطرق مقفلة،
فالمجتمع الدولي ال يريد ممارسة اي
ضغط من أجل اإلف��راج عن معتقلين
مضى على سجنهم عقود وهم باتوا
اليوم أشبه بالموتى ،ومنظمة األمم
المتحدة لم تفعل شيئا ً لهذه القضية».
وت���س���اءل« :إل���ى م��ن ن��ذه��ب في
موضوع األسرى ،فال المجتمع الدولي
ينصفنا وال األمم المتحدة وال العرب
يقفون إلى جانبنا» ،مشددا ً على انه
«ال يمكن اللجوء إال إلى انفسنا ،أي إلى
المقاومة».
واختتم« :نريد ان نحرر أسرانا
وارض��ن��ا واستعادة حقوقنا وليس
لدينا طريق آخر إال القوة والمقاومة
لتحرير أسرانا».
وأكد مسؤول العالقات السياسية
لحركة «الجهاد االسالمي» في لبنان
شكيب العينا ،أن «االسرى هم عنوان
الوحدة والمقاومة وعنوان الكرامة
والعزة لألمة» ،الفتا ً الى انه «في زمن
الفتنة حيث تضرب وتعصف في
ساحاتنا العربية واالسالمية ،ال بد

من ان نتوحد يدا ً بيد وصفا ً واحدا ً وأن
نجعل نصب أعيننا فلسطين حيث
العدو األساس واالستراتيجية».
وشدد على «ان العدو الصهيوني
ه��و م��ن يدير ك��ل ال��ح��روب العبثية
في منطقتنا ويغذيها ،واألم��ل في أن
نتوحد في مواجهة هذا العدو ،وأن
نكون في مقدمة الصفوف المواجهة
لهذا العدو السرطاني الذي يعمل على
تفتيت األمة».
واعتبر فتحي اب��و ال��ع��ردات عن
منظمة التحرير الفلسطينية« ،ان
لهذا اللقاء رمزية مهمة في المكان
والتوقيت» ،مشيرا ً إلى «أن األسرى
يقدمون لنا أنموذجا ً في التضحية
وال��ص��م��ود ف��ي م��واج��ه��ة االح��ت�لال
والجالد».
م��ن ج��ه��ت��ه ،ح��ي��ا ع��ض��و المكتب
السياسي لحركة أمل أحمد جباوي
«األس���رى واألس��ي��رات ،ه��ؤالء الذين
يشكلون في إرادتهم القلق واإلرب��اك
للعدو «االسرائيلي» ،واال لماذا يصر
ه��ذا ال��ع��دو على احتجاز حريتهم؟
ببساطة وف��ي الحقيقة ،ان اسرانا
ه��م صانعو ال��رع��ب للعدو المحتل
وص��ان��ع��و ال��ح��ي��اة لقضية األرض
والحقوق والمقاومة».
وأك��د «ان المقاومة في فلسطين
ولبنان هي السبيل االول لفك قيود
األسرى ولتحرير األرض ،بل من أجل

بالتزامن مع زيارة مبعوث األمم المتحدة إلى سورية
ستيفان دي ميستورا دمشق ،وفي الوقت الذي يسعى الى
الحصول على ضمانات بالسير في خطتة نحو شاطئ األمان
والسالمة ،أعلنت الفصائل المقاتلة في حلب واإلئتالف
المعارض رفضهم الخطة ما يعيد خلط أوراق سياسية ال
ينقصها الخلط أساساً .فما يجري في المنطقة الجنوبية
والشمالية والريف الحلبي ٍ
كاف لخلطها بدءا ً من اإلنهيار
الدراماتيكي لمجموعات النصرة في الجنوب وإنهاء حلم
المناطق العازلة على الحدود «اإلسرائيلية» ،وإنتهاء بمعارك
الشمال وتقدم وحدات الحماية والجيش على رغم محاوالت
تركيا قلب المشهد عبر دخول «داعش» قرى تل تمر مرورا ً
بحلب مربط الفرس األممي وحل «حركة حزم» المعارضة ،بعد
أن أكلتها «جبهة النصرة» وإنتهاء النموذج األبرز ألسطورة
«المعارضة المعتدلة» بعد ثالثة عشر شهرا ً من التدريب
والتسليح األميركي  -التركي.
مجمل هذه التطورات يناقشها الحوار المشترك بين
صحيفة «البناء» وشبكة «توب نيوز» مع أمين سر هيئة العمل
الوطني الديمقراطي ميس كريدي واألمين العام لحزب الطليعة
الديمقراطي نوفل عبدالله نوفل.

صراع المعارضة
على دعم دي ميستورا

فقد رأت كريدي «أن المفاعيل الدولية في سورية تتداخل كثيراً،
وهو ما يجعل قبول القوى العسكرية في حلب لخطة دي ميستورا
مستغربا ً نظرا ً الى عدم توحد هذه القوى وتعدد مرجعياتها
وتوجهاتها باإلضافة إلى أن مفاعيل الحرب في سورية لم تنته
بعد ،ولعدم قدرة القوى السياسية المعارضة على تحديد الرؤية
العسكرية للواقع.
وأشارت كريدي إلى أن «القوى السياسية المعارضة بمجملها
دعمت خطة دي ميستورا ،لكن ما وراء األكمة يبدو الصراع المتعدد
األوج��ه ما بين صفوفها وهو ما ال يسمح بإنتاج حالة ضاغطة
سياسية حالية».
وطالبت كريدي بخلق حالة شعبية ضاغطة وراء كل مبادرة،
تمنحها فعالية حقيقية ت��وازي حالة الحشد الشعبي للنظام.
وقالت« :ربما للمعارضة العسكرية بعض الحشد «النمطي» يوازي
نمطية داعمي داعش وأصحاب الخيارات الطائفية».
وتابعت «لو جلست تلك المعارضة السياسية على طاولة
واحدة واتفقت على دعم تلك المبادرة ربما أدت الى تغير مداري
لتلك المبادرة».
ولفتت كريدي إلى غياب أي قرارات دولية جدية خاصة بالشأن
السوري ،سوى وثيقة «جنيف »-1وهذه الوثيقة كل طرف يفسرها
على هواه ضمن المعارضة على األقل.
وأشارت كريدي إلى أن اإلئتالف يأتمر بأوامر تركيا التي لديها
مخطط إقليمي ،وهي قلقة عليه ج ّراء تنفيذ خطة تجميد القتال في
حلب.
وأضافت« :عندما تحدثت هيئة العمل الوطني عن مبادرة دي
ميستورا لم تكن النيات متحققة ،وه��ذا ما يجعل تركيا تطالب
بتعميم هذه الخطة على باقي المناطق لتشتيت المبادرة .فاألجندة
اإلقليمية لتركيا تعتقد انه من المبكر تحقيقها» .وأكدت أن صراع
األجندات اإلقليمية هو الفاعل في هذه الفترة ،وهو ما تريده تركيا
لجهة استمرار الدمار في الشمال السوري».
ورأت كريدي أن مسألة «ريف دمشق مختلفة كون المصالحات
وصلت اليها والتي تعيد الحياة الطبيعية إليها ،كما حصل في
أماكن كثيرة ،أما التجميد فيسعى الى وضع «حد» بين القوى
المتطرفة والشعب السوري».

اإلئتالف خارج السرب الوطني

بناء مستقبلنا الحر األب��ي السليم
العادل والكريم».
وألقى كلمة هيئة التنسيق اللبنانية
 الفلسطينية ل��ش��ؤون األس���رىوالمحررين المحرر أن��ور ياسين،
الذي أعلن عن الخطوات التصعيدية
لألسرى التي ستبدأ في العاشر من
الشهر الجاري ،وتشمل أربع مراحل،
األولى :التحذير باإلضراب عن الطعام
يومين اسبوعيا ً لمدة أسبوعين،
الثانية :زيادة أيام اإلضراب لتصبح
يوما ً بعد يوم عدم الخروج لفحص
الغرف ،الثالثة :رف��ض التشخيص
المسائي إضافة الى حل التنظيمات
والهيئات في شكل كامل وعدم وجود
أي ممثل ل�لأس��رى ،الرابعة :إعالن
العصيان ،وتستمر ه��ذه المراحل
حتى تاريخ  .2015/4/15وفي 17
نيسان إعالن اإلض��راب المفتوح عن
الطعام على ان يكون تصعيدياً.
وأش��ار إلى أه��داف هذه الخطوات
وه��ي :إلغاء كل العقوبات ومنها ما
ف��رض في العام  2006بعد خطف
الجندي الصهيوني جلعاد شليط،
إخ���راج المعزولين ،زي���ارات األه��ل
(قضية الممنوعين من ال��زي��ارة من
الضفة وزي��ارات غ��زة ،ترتيب وضع
التنظيمات ،الملف الطبي خصوصا ً
العمل لالفراج عن الحاالت الخطيرة،
التعليم الجامعي والثانوي).

وت��رى كريدي أن اإلئتالف يبتعد في الرؤية السياسية عن
باقي قوى المعارضة الداخلية ،التي خالفاتها تشبه ما «تدعي»
الحرب عليه ،مثل «اإلستبداد» .فخالفات المعارضة هي على
الزعامة المعارضة وه��ذا وه��م مطبق عملياً .وأك��دت أن��ه «لوال
الكيان المؤسسي للدولة لك ّنا في وضع أسوأ بكثير مما نحن عليه
اآلن ،وهذه القوى السياسية تتوهم شرعية دولية لها تجعل منها
باحثا ً عن زعامة في موقعها .علما ً أن من يجلس في الخارج وفي
إسطنبول ال شرعية شعبية له».
وأضافت« :اآلن مع عرض الحاجة إلى المعارضين «المعتدلين»،
تصبح هناك حاجة لـ«شطف ماء وجه الصراع» ومسح عورته،
بتظهير قوى سياسية تصبح حاجة للزوم التسوية عبر إيجاد
حل سياسي في شكل احتيال سياسي في لحظة التوافق الدولي
إذا تمكنت هذه المعارضات من التخلي عن سياسة الـ»أنا» وقدمت
حالة محترمة سياسية ال تستطيع الدول أن تناقشها».
ولفتت إلى خيار المعارضة الوطنية األخالقي ،وهو ما كان يجلب
لها بعض التعاطف الشعبي ،لكن ما حصل في األزمة السورية من
حالة تعرية لألمور ،بدت كمنتج من الحدث نفسه ما جعلها تخسر
خيارها األخالقي ،وازديادها بخيار «العزلة» .واعتبرت أن العمل

كريدي تتحدّث إلى الزميل الخليل
الوطني ال يحتاج الى أي أجر فعندما يصبح مأجورا ً تنتفي عنه
صفة الوطنية.

خريطة طريق وطنية

حول خريطة الطريق الوطنية من أجل سورية التي أطلقتها
الهيئة قالت كريدي« :الشعب السوري يجب ان يحدد خرائطه
بنفسه فعندما نكتب خريطة الطريق للشعب السوري يجب أن
يشترك فيها التكنوقراط والك ّتاب والمفكرون وغيرهم .هناك من
يكتب خرائط تشعرك انه يعيش في األح�لام ،أما نحن فقدمنا
خريطة طريق صادرة عن الفيديرالية السورية لحقوق اإلنسان
وتضم حوالى  45منظمة حقوق إنسان غير مرخضة لدى السلطات
السورية تتضمن وقف العنف وإع��ادة السلم األهلي ،وأرفقناها
بمالحظة بسيطة هي أن هيئة العمل الوطني ال تخرج عن يقينها
السياسي بأن مفاعيل الحل السياسي تنطلق من ورقة إعالن بيان
«جنيف »-1ولكن نتبنى ورقة مقترح «الفيديرالية السورية»
الصادرة ونثمنها ،ألننا رأينا فيها أنها الحد األدنى الذي يتحدث عن
األمان المجتمعي».
وأضافت« :هوجمنا عندما قلنا إن الحل يجب أن يكون في دمشق
بعقد مؤتمر وطني عام ،وبعد زياراتنا مبعوث الرئيس الروسي
ميخائيل بوغدانوف ،اتهمنا من سائر قوى المعارضة بأننا نريد
إنزال سقف المعارضة بطلب حوار»غير مشروط» مع السلطة».
وأضافت« :اليوم نحن في حاجة الى خيارات وطنية أكثر من خيار
األخذ والرد بين المعارضة ،ونقول إن جميع القوى السياسية هي
صنيعة وطن باستثناء اإلئتالف الذي تم تركيبه على حساب رقبة
الشعب السوري ،وهو يعبر عن صراعات إقليمية فهذا كان يتداعى
لوال أن حوارات تيارات معارضة في الداخل أعادت له الحياة.
وطالبت كريدي بغربلة سياسية حتى ال يتم انتهاك حرية
المؤتمر الوطني العام ،الذي يجب ان يقول فيه الشعب السوري
كلمته الموحدة.

زمام المبادرة للشباب

وترى أمينة سر هيئة العمل الوطني الديمقراطي أن التنظيمات
الدولية ليست جمعية خيرية وال تنطلق من مالمستها لمشاعر
الجماهير مشيرة إلى أن «هناك عمالً مجتمعياً ،جزء منه تحت
سيطرة النظام وج��زء منه بعيد منه وغير مرخص .فالحوار
المجتمعي يبدأ بحوار أطر الشباب وال يجوز قولبته ألنهم بالتفكير
يخرجون عن هذه القوالب» ،وقالت« :الهيئة ال تفكر بمفاعيل
اإلخراجات السياسية التي تحدث في الخارج بل نفكر بمفاعيل
تفاعل الشباب في الداخل وإعادة إحياء العمل الشاب المجتمعي».
الفتة إلى أن مجلس األمن خلق حتى يؤخر قرار التطبيق ويشكل
عصابة لفرض التوصيات الدولية ونحن نبحث عن عمل مجتمعي
ال عن أطر هامشية.
فالشباب السوري عندما يملك زمام المبادرة فهو سيسعى الى
اإلنجاز من دون التموضع تحت الشعارات.
من ناحينه ،وصف نوفل عبدالله نوفل األمين العام لحزب
الطليعة الديمقراطي المبعوث األممي إلى سورية بالشخص
الواقعي والعقالني أكثر من غيره ولديه النيات الطيبة إليجاد الحل
والمخرج من األزمة في سورية .واعتبر رفض المعارضة مبادرته
بحجة انها ال تتوافق مع القررات الدولية بالحجج الواهية .وقال:
«لم يكونوا ولن يكونوا يوما ً أصحاب قرارهم بل هذا ما أراده
أسيادهم».
واعتبر أن أي حل لألزمة يتوجب البحث مع أسياد المعارضة
«تركيا والسعودية والغرب التي ما زالت تسلح وتحشد للمعارضة
وهذا ما يمنع الحل».
واعتبر نوفل أن المعارضة ما زالت بأوهام عام  2012باإلصرار
على شعارات رحيل الرئيس بشار األسد وقال« :الميدان هو الذي
يحدد إلى أين سيتجه مصير سورية» ،مؤكدا ً أن المعارضة تملك
مشروع تدمير الدولة السورية بفكر إرهابي ووهابي وتكفيري وهو
يتناقض مع مشروع العروبة ومن المؤسف انضمام بعض اليسار
تحت عباءة االخوان المسلمين ،إلى هذا المشروع».

«�أن�صار الوطن» و«اهدى �شبعا»
في مقر قيادة اللواء الثالث

ت�شييع ال�شهيد �شبكة
يزرعون شجرة أرز

خالل التشييع

(مديرية التوجيه)

شيع أمس الجندي الشهيد محمد حسين شبكة ،عقب صالة العصر في موكب
مهيب انطلق الى جامع طينال في مسقط رأسه طرابلس ،في حضور ممثل وزير
الدفاع الوطني سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي ،العقيد محمد
شميطلي وعائلة واصدقاء الشهيد وحشد من اهالي طرابلس.
وكان شبكة استشهد فجر أمس خالل قيام دورية من الجيش بمالحقة احد
المطلوبين الخطرين في بلدة بحنين -عكار.

معارضة أوهام

زار وفد مشترك من جمعية «أنصار الوطن» و«أهدى شبعا» وطالب من قرى اتحاد بلديات
جبل الشيخ ،مقر قيادة اللواء الثالث في بلدة جب جنين في البقاع الغربي ،حيث كان في
استقبالهم قائد اللواء العميد الركن شوقي رمضان الذي أطلعهم على المهمات التي يقوم بها
اللواء على طول مساحة انتشاره العمالنية.
ورحب رمضان بالوفد الزائر ،مثمنا ً النشاطات التي تساهم في تعزيز العالقة ما بين
المؤسسة العسكرية والمجتمع المدني ،مؤكدا ً «أن التفاف الشعب حول جيشه هو الكفيل في
حماية لبنان وردع أي عدوان على أرضه» ،متمنيا ً أن يعتبر الشعب كل ثكنات الجيش منزله
الثاني ،الفتا ً الى «أهمية سياسة انفتاح المؤسسة العسكرية على المجتمع المدني التي اتبعها
قائد الجيش العماد جان قهوجي».
وتحدث العميد المتقاعد عفيف سرحان باسم جمعيتي «أنصار الوطن» و«أهدى شبعا»،
موجها ً التحية الى العماد قهوجي لدعمه الالمتناهي لتمتين األواصر ما بين الشباب اللبناني
والجيش».
وشكر رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ  -راشيا الوادي العميد الركن مروان زاكي اللواء
الثالث قائدا ً وضباطا ً وأفرادا ً على حسن االستقبال ،معلنا ً أن االتحاد لن يدخر جهدا ً في سبيل
دعم الجيش والوقوف إلى جانبه في معركته ضد االرهاب ،داعيا ً الشباب اللبناني إلى اإلبتعاد
عن الطائفية والسير خلف جيشهم الوطني.
وكانت كلمة للطالبة بيان حمد باسم زمالئها.
وفي ختام الزيارة ،غرس الوفد مع العميد رمضان ،أرزة تخليدا ً لشهداء اللواء الثالث.

نوفل
وتعقيبا ً على الزيارات المتكررة للوفود الغربية إلى سورية قال
نوفل« :مواقف الدول تتغير وما زال بعض الغرب فاقدا ً اإلنسانية
ومؤمنا ً بتدمير سورية البعض منهم والبعض في طور المراجعة
وهنا تأتي الوفود الكثيرة وق��دوم الوفد الفرنسي بعلم قصر
اإلليزيه».

أزمة ببعدين خارجي وداخلي

يؤكد نوفل أن االزمة السورية ذات بعدين :بعد خارجي وآخر
داخلي .البعد الخارجي أهميته اكثر من البعد الداخلي الذي ال
يخفي أخطاء ال تستحق تدمير البلد ويجب فصل القضايا الداخلية
عن الخارجية ووجوب أن نبحث عن حلول بين السوريين ال البحث
في قضايا تؤدي الى تدمير هذا البلد».
وأض��اف« :من أكل وش��رب على موائد هذا الوطن وأث��ر عليه
كانوا هم أول من غدر به» مشددا ً على أن ما ينقص سورية هو عدم
الوصول الى مرحلة المحاسبة رغم المساءلة.

مشهد سياسي ال يلبي الطموح

يؤكد نوفل أن القوى السياسية لديها كثير من الحركة وقليل
من البركة .فالمشهد السياسي المستجد في سورية لم يكن ملبيا ً
لطموحات الشعب السوري وال لتطلعاته بعد غياب نصف قرن
بقي محصورا ً في اتجاه واحد ولون واحد ما خلق حالة من الجمود،
وأض��اف« :اآلن سورية في حالة ارتباك ومهمة القوى الوطنية
الشريفة من أح��زاب جديدة وقديمة وم��ن ق��ادة رأي ومجتمع،
استنهاض القوى الحية في مجتمعنا وخلق حراك سياسي» .وأكد
أن «المشهد السياسي الجديد عبارة عن مجموعة هواة ومنافقين
ومن حملوا أحقادا ً قديمة» .وزاد« :ليس كل من اشتغل غايته وطنية
والحقد ال يصنع ثورة وال مستقبالً».
ورأى نوفل أن مشروع المنطقة العازلة سقط بالنظر النجازات
الجيش العربي السوري وتقدمه .وأش��ار إلى انحسار مشروع
«داعش» في حلب وأريافها وعين عرب ،كما أن «داعش» هو كما
صورته سورية بفكره الظالمي التكفيري التخريبي .وأضاف:
«هذا الشرق على موعد مع المآسي سواء بالمصادفة أو بالتحقيق.
فبعد قرن من الزمان يعيد التاريخ نفسه فالجرائم العثمانية تتكرر
اليوم بحق األرمن واآلشوريين والسريان على يد قوى مدعومة من
تركيا».
واعتبر نوفل أن طرح المعارضة المعتدلة أالعيب سياسية
يمارسها الغرب في محاولة منه للتعمية والتضليل.

محور المقاومة فاعل

ون��وه نوفل بفاعلية محور المقاومة من سورية وح��زب الله
وايران والعراق الحديث وروسيا استكماال ً للبعد السياسي للصين
وقوى في أميركا الالتينية ،وهو محور مستهدف من الغرب ويحاول
أن يضغط لتغدو األزمة السورية بوابة ومسرحا ً للحل من أوكرانيا
إلى اليمن ومصالح للغرب والركيزة األساسية لصدام في سورية
وان سورية وهي التي تحدد المسار وترسم المعادلة والموقع
والموقف والدور.

«دمشق »1 -بمن حضر

وأكد نوفل أن ما حصل في موسكو واللقاء التشاوري يثبتان
بأن السوريين حين يلتقون من دون وصاية خارجية يستطيعون
االتفاق وكان االتفاق في موسكو أن سورية هي وحدة الشعب
واألرض ،ويؤكد أننا كسوريين من دون أجندات خارجية نستطيع
أن نتفق وإن في الحد األدنى .وأضاف« :الذين ذهبوا إلى موسكو
بعضهم مرتبط بأجندات خارجية واعتقد بأن «موسكو »2 -لن
يعقد أما «دمشق  »-2فقد يعقد بشرط أن نبعد الخارج عن قراراتنا
وهذا مستيحل ونرسم شكل مستقبل الوطن واالجتماعات بمن
حضر وهو خيار غير مستحب لكنه األنسب».

يبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة الخامسة
مسا ًء ويعاد بثه الساعة الحادية عشرة ليالً على
قناة «توب نيوز» على التردد 12034

انعقاد الم�ؤتمر ال�ساد�س للحوار
بين الكني�سة الأرمنية و�إيران
افتتح أم��س «المؤتمر ال��س��ادس للحوار» بين
الكنيسة األرم��ن��ي��ة وراب��ط��ة الثقافة وال��ع�لاق��ات
للجمهورية االسالمية اإليرانية في كاثوليكوسية
األرم��ن األرث��وذك��س لبيت كيليكيا في أنطلياس،
بعنوان «التعاون المسيحي  -اإلسالمي لتأسيس
سالم عادل في الشرق األوسط».
ترأس جلسة االفتتاح الكاثوليكوس آرام األول،
في حضور السفير اإليراني في لبنان محمد فتحعلي،
رئيس رابطة العالقات والثقافة الدكتور اب��وزار
األبراهيمي والمستشار الثقافي حسن صحت،
وممثلي الكاثوليكوسية والجمهورية اإليرانية
اإلسالمية.
استهل آرام األول كلمته بالترحيب بالضيوف
المحاورين وقال« :لالسالم وللمسيحية ،كديانتين
سماويتين ،ج��ذور مشتركة رغ��م أنهما يختلفان
بمبادئهما الدينية ،إال أنهما يتشاركان القيم
األخالقية والتي تدفع هاتين الديانتين الى تعايش
سلمي وتعاون وثيق في جميع األزمات والمشاكل
في المجتمع».
وأض��اف« :تعايش اإلسالم والمسيحية على مر
التاريخ على رغم أن هذا التعايش كان هشا ً أحيانا ً
ألس��ب��اب سياسية .ل��ذا ينبغي علينا أن نترجم
التعايش اإلسالمي  -المسيحي بالتعاون الوثيق
في عالمنا المملوء باألزمات وبخاصة في الشرق
األوسط».
ورأى أن «التطرف والعنف ال يتماشيان والتعاليم
والقيم المشتركة للديانتين» ،معتبرا ً ذلك «مجال
تعاون مشترك بين الطرفين».
وفي إش��ارة الى ما جاء في عنوان المؤتمر عن
«السالم ال��ع��ادل» ،شدد على أنه «من المستحيل
فصل السالم عن العدالة إذ إنهما مرتبطان الواحد

باألخرى» ،الفتا ً إلى أنه «حين تغيب العدالة يغيب
السالم».
وأش���ار إل��ى أن «ت��اري��خ ال��ش��رق األوس���ط رغم
اإلن��ج��ازات الكبيرة حافل ب��ال��ح��روب واألزم���ات،
والتاريخ يشهد بأن حياة المجتمع تأزمت حين
غابت العدالة».
وأك���د أن «ال��ظ��ل��م ال ي���زال يخيم على الشعب
الفلسطيني حيث له الحق بدولة حرة مستقلة .كما
إن الظلم مستمر بحق الشعب األرمني ألن تركيا ال
تزال تنكر اإلب��ادة الجماعية التي أرتكبتها الدولة
العثمانية التركية في  ،1915إضافة ال��ى أمثال
عديدة آخرى».
وشدد على أن «اإلسالم والمسيحية ال يستطيعان
السكوت حيال الظلم ويجب عليهما ترسيخ تعاونهما
للتصدي بكل إمكاناتهما».
ورأى اإلبراهيمي بدوره أن «الدراسات أظهرت أن
التطرف ظهر في صفوف الطبقة الغنية وليس الفقيرة
كما يشاع» .وأشار الى «وجود معوقات متعددة في
مسار تحول هوية األيديولوجيات الفكرية المتطرفة
الى هوية وق��وة سياسية مهيمنة أدى الى اعتماد
العنف من قبل المتطرفين حيال الهويات األخرى
التي يرون فيها عائقا ً أساسيا ً أمامهم».
وختم بأن «العنف تحول الى ذريعة بيد بعض
ال��ق��وى الغربية لكي ي��روج��وا بعض المشاريع
كمشروع التخوف من اإلس�لام» ،محذرا ً «من تأخر
قادة األديان السماوية في التصدي لهذا المشروع
حتى يتجنبوا التعرض لمشاريع مماثلة».
يذكر أن لقاء مع الحوار اإلسالمي  -المسيحي في
لبنان سيتخلل المؤتمر ،الذي يختتم أعماله ظهر
اليوم بإعالن بيان مشترك يشدد على أهمية التعايش
والتعاون والتضامن بين المسلمين والمسيحيين.

