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تحدّ ثت لـ«البناء» عن ن�شاطات م�ؤ�س�سة رعاية �أ�سر ال�شهداء وذوي الحاجات الخا�صة

ّ
تحل �إال بتوافق �سوري داخلي
�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» � ّأن الأزمة ال

ريا�شي :نبذل ما في و�سعنا لن�ؤ ّدي واجبنا المعنوي والمادي
�ضحوا ب�أغلى ما عندهم في �سبيل الأمة
في الوقوف �إلى جانب الذين ّ

وطفة :خط�أ معار�ضة الخارج رهانها
على التدخل الأميركي لإ�سقاط النظام

رياشي ومنفذ عام حمص في «القومي» نهاد سمعان خالل زيارة عائالت الشهداء

إنعام خ ّروبي
عشقهنّ ل�لأرض وإيمانهنّ بالعقيدة ال��س��وري��ة القومية
االجتماعية حرك ًة نهضوية رائدة في تاريخ الشعوب وحركة
الصراع التاريخي .نصرة لهاللنا السوري الخصيب ،في مدرسة
سعاده تعلّمن أنّ الحياة وقفة عز فقط .كانت طالئعهنّ فرسا ً
جنوبية ،زوبعة في باتر ،بدمها أضاءت سناء محيدلي شعلة
في الليل الطويل ،واقتدا ًء بسعاده المعلّم ص ّوبت البوصلة نحو
القدس وساحات فلسطين .تعلّمت من األمينة األولى جولييت
المير سعاده أنّ القهر والوجع والجرح واألسر وسياط الجالدين
لن تكسر إرادة الحياة فينا ور ْف َ
ّ
للذل واالستعمار والهوان،
ضنا
ً
وأنّ الطرق الشاقة الصعبة ال يسلكها إال الجبابرة ،كسرا لقيود
العبودية في سبيل الحرية المنشودة.
هنّ النساء القوميات االجتماعيات رفيقات درب ورفيقات
س�لاح ،فيهنّ الخير والجمال والقوة .سياسيات اجتماعيات
مقاتالت ،استشهاديات في ك ّل مواقع الكفاح القومي .مَن في هذه
األمة ال يعرف الشهيدة مريم خير الدين التي م ّزقت بأشالئها ك ّل
الذل َ
اتفاقات ّ
وض َربَت حدود «سايكس ـ بيكو»؟
إنها المرأة في الحزب السوري القومي االجتماعي ،ربة المنزل
واإلعالمية والسياسية والمثقفة والمناضلة التي قهرت غرور
الغزاة تحت أقدامها وداست جبروت الطامعين ،كيف ال ونورما
أبي حسان الفتاة القومية الشهيدة أضحت أحد أناشيد المجد في
أعراس األمة ،وإحدى زغاريد النسوة في أعياد الحرية .في عينيها
يلمع شموخ حرمون وتبتسم كيليكيا ويغني االسكندرون.
اختارت رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء وذوي الحاجات
الخاصة نهلة رياشي ميدانا ً غير بعيد عن تلك الميادين ،ميدانا ً
قوامه العطاء وخدمة اآلخرين ومساعدتهم ،وهي تؤكد دوما ً أنّ
ضحوا في سبيل
العطاءات تتالشى أمام العطاء األكبر ،أمام من
ّ
األمة بنور العيون وفلذات األكباد ،ألنهم مؤمنون بأنّ دم الشهيد
هو حبر التاريخ ،وبأنّ قليلين منا هم من يظفرون بشرف الموت
المؤسس الذي ختم رسالته
من أجل عقيدة ،على خطى سعاده
ّ
بدمه مخاطبا ً إياهم حين كانوا أجياال ً لم تولد بعد.

 ...وتلقي كلمة خالل العشاء السنوي للمؤسسة

لتسليط الضوء على طبيعة المؤسسة ونشاطها وطريقة
عملها ،كان لـ«البناء» حديث مع رياشي استهلّته باإلشارة إلى
«أنّ المؤسسة مسجلة تحت علم وخبر الرقم /319أد ،ولها
نظامها الداخلي وهيئتها العامة وهيئتها اإلدارية ،ولها فروع في
المناطق اللبنانية كافة» ،مشدّدة على أنها «مؤسسة ذات أهداف
سر شهداء الحزب
إنسانية واجتماعية وال تتوخى الربحُ ،تعْ نى بأ ُ َ
السوري القومي االجتماعي الذين قدّموا دماءهم على مذبح األمة
دفاعا ً عن وحدتها وعن األرض واإلنسان في سبيل حرية شعبهم
وعِ زته ،وكذلك الجرحى ممن أُصيبوا وخلفت إصاباتهم إعاقة
في أجسادهم ،كما أنها ترعى شؤونهم من النواحي الصحية
والتربوية واالجتماعية».

{ ما هو مفهوم المؤسسة للشهادة ومن ُيس ّمي الشهداء؟

 تتم تسمية الشهيد من ِقبَل المجلس األعلى في الحزب ،بنا ًءعلى اقتراح مرفوع من عمدة العمل مع مطالعة من عمدة الدفاع
وموافقة رئيس الحزب .وبالتالي ف��إنّ المؤسسة تتسلّم من
عمدة العمل ،أسماء الشهداء والجرحى وذوي الحاجات وتدرج
أسماءهم في جداولها.

{ ال شك في أنّ إدارة المؤسسة شأن حيوي ومسؤولية
كبيرة ،م��ادي��ا ً ومعنويا ً وأخ�لاق��ي��اً .كيف ت َؤ ّمنون مستلزمات
الدور السامي الذي يليق بالشهداء وعوائلهم؟
 نحن في المؤسسة نضع في بداية ك ّل ع��ام ،خطة عمل،شأننا شأن سائر المؤسسات ،ومن ضمنها تأمين الموازنة المالية
العامة لتغطية النفقات كافة ،لكي نستطيع القيام بالمه ّمات
الملقاة على عاتقنا .وتقوم موازنة المؤسسة على تب ّرعات
القوميين االجتماعيين واألصدقاء ،إما مباشرة ،وإما عبر مشاريع
ريعية ،تقوم بها المؤسسة ،كالعشاء السنوي ،ومناسبات أخرى
في المناطق ،وتوزيع المفكرة الخاصة بسِ ِج ّل الشهداء وبيع
بعض المصنوعات الحرفية ،كما أننا نع ّول على رفقائنا وأصدقاء
الحزب في دنيا االغتراب في موضوع التبرعات.

{ م��ا ه��ي صالحيات عمدة العمل وال��ش��ؤون االجتماعية
في الحزب وحدودها في التعاطي مع المؤسسة؟ وهل يجري
التنسيق بينكما على العناوين أم على التفاصيل؟

مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين والأمن العام

�إبراهيم :نموذج للعالقة
بين م�ؤ�س�سات الدولة والمجتمع المدني
وقع نقيب المحامين في بيروت
ج��ورج جريج والمدير العام لألمن
العام اللواء عباس إبراهيم مذكرة
تفاهم وتنسيق بين نقابة المحامين
واألم��ن العام ،خالل حفل أقيم ظهر
أمس في بيت المحامي.
وتتضمن المذكرة تنظيم دخول
المحامين إلى مبنى المديرية العامة
لألمن العام وتسهيل مراجعاتهم
والسماح بدخول كتاب العدل إلى
م��راك��ز ال��ت��وق��ي��ف لتنظيم وك���االت
وغيرها.
بعد النشيد الوطني ،ألقى نقيب
المحامين كلمة أك��د فيها أن «بقدر
ما كان سعادة المدير العام متفهما ً
لمطالب المحامين ،بقدر ما سيكون
نقيب المحامين متشددا ً في كل ما
يناقض أو ينتهك أو يخالف أو يجافي
هذا التفاهم الكبير».
وأوض�����ح إب���راه���ي���م ب�����دوره أن
المذكرة «تحدد آلية ه��ذا التعاون
الذي يتلخص في جملة أمور أهمها
تنظيم وتسهيل دخ��ول ومراجعة
المحامين في قضاياهم المهنية لدى
جميع مراكز المديرية على األراضي
اللبنانية كافة على أن ال يتعارض
ه��ذا األم���ر م��ع ال���دور األم��ن��ي ال��ذي
تؤديه المديرية .وأوجبت المذكرة

ابراهيم وجريج يوقعان المذكرة
أن يحوز المحامي وك��ال��ة رسمية
حسب األصول عن أصحاب العالقة
في لبنان أو في الخارج ،وعن جميع
الموقوفين بمختلف جنسياتهم في
إط���ار م��ا ي��ؤم��ن ممارسة المحامي
لحقوق ال��دف��اع المولجة إل��ي��ه ،أو
تقديم طلبات المعامالت المحددة في
المذكرة ،باستثناء تلك التي يفرض
فيها القانون والتعليمات الحضور

الشخصي لصاحب العالقة ،وسمحت
المذكرة لكتاب العدل دخ��ول مراكز
التوقيف الموقت لتنظيم وكالة من
موقوف لصالح المحامي».
وأم��ل «ب��أن يكون لقاؤنا نموذجا ً
يحتذى به مستقبالً في شكل العالقة
بين مؤسسات ال��دول��ة والمجتمع
المدني ،عالقة نريد لها أن تتطور في
خط إيجابي وبناء».

تامر ي�ستهجن الت�شوي�ش
«الم�ستقبلي» على الحوار
استهجن رئيس الحركة اللبنانية الديمقراطية تهجم
تيار المستقبل على حزب الله ،مشيرا ً إلى أنّ الحوار
الذي بدأ بين الطرفين حقق بعض النتائج اإليجابية،
الفتا ً إلى أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري ،وعلى
رغم استيائه الكبير ،بذل جهدا ً حثيثا ً لكي ال يتأثر الحوار
باألجواء السلبية التي تسبّب بها رئيس كتلة المستقبل
فؤاد السنيورة ،وفي النتيجة أتى البيان المقتضب الذي
صدر عن الجلسة الثامنة للحوار في عين التينة ليحسم
ك ّل نقاش ويؤكد مجددا ً على جدية الحوار واستمراره
باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار لبنان
وحمايته مما يجري في المنطقة.
واعتبر تامر خالل ترؤسه االجتماع الدوري للمكتب
السياسي للحركة أنّ استمرار الحوار يمثل ض��رورة
وطنية ،وأنّ على الطرفين ،كما على األطراف اللبنانية
جميعاً ،أن يواصلوا طريق الحوار ،وأن يتوصلوا إلى
الحلول المناسبة لك ّل ما يواجه البلد من صعوبات

وتحدّيات ،ال سيما لجهة حسم موضوع الشغور الرئاسي
وانتظام عمل المؤسسات وفق ما تقتضي مصلحة لبنان
واللبنانيين.
ون ّوه تامر بالجهد الذي تبذله على هذا الصعيد رئيسة
بعثة االت��ح��اد األوروب���ي في لبنان السفيرة أنجيلينا
إيخهورست ،التي قامت بجولة على معظم المسؤولين،
ال سيما رؤس��اء األح��زاب المسيحية الرئيسية ،مؤكدة
أولوية انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،بعد مرور أكثر
من  300يوم على خل ّو سدة الرئاسة ،وهذا األمر ليس في
مصلحة لبنان على اإلطالق.
وتط ّرق المجتمعون إلى األوضاع االقتصادية ،فرأوا
أنّ أداء االقتصاد اللبناني ،كان مقبوال ً خالل العام الفائت،
على رغم األزمات والتحديات التي واجهته ،ولكن ذلك ال
ينفي الحاجة الملحة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية
تلبّي حاجات المواطنين الذين يرزحون تحت أعباء
كثيرة.

 إنّ عمدة العمل والشؤون االجتماعية ،هي عمدة الوصايةعلى المؤسسة ،ويعود إليها ّ
حق اإلشراف على مسار المؤسسة
وطبيعة عملها ومشاريعها واالط�لاع على موازنتها لتوجيهها
ورسم الخطوط العريضة لسياسة المؤسسة ومه ّماتها وتنفيذ
مق ّرراتها ،لكن في الوقت نفسه ،للمؤسسة ح ّي ٌز واسع من حرية
الحركة والقيام بالنشاطات المختلفة ،واإلج��راءات العملية في
كافة الشؤون المتعلقة بمه ّماتها ،وذل��ك تحت سقف نظامها
الداخلي ،وفي سياق مسؤوليتها ودورها في النضال العام ،في
مسيرة النهضة السورية القومية االجتماعية.

{ ه���ل أن����ت راض���ي���ة ع���ن اإلن����ج����ازات وال���ع���ط���اءات التي
تقدّمونها؟

 إنّ المؤسسة تفعل ما في وسعها للتعويض ،إلى ح ّد ما ،علىاألسر ما فقدته من عاطفة األب أو دور االبن الشاب أو اإلبنة
هذه َ
الشابة في مقتبل الحياة ،وتقدّم لهذه األسر الرعاية والحنان
باإلضافة إلى الواجبات المعنوية والمادية ،من الحزب ،إلى
الذين قدّموا أغلى ما عندهم من تضحيات في سبيل األمة.

{ هل تودّين توجيه كلمة محدّدة إلى القوميين والمواطنين
يخص حاجات المؤسسة؟
الميسورين في ما
ّ

 المؤسسة تعاني دائما ً من حاجة مالية ،ألنّ المسؤولياتالملقاة عليها كبيرة ،وقوافل الشهداء الجرحى وذوي الحاجات،
التي تتزايد بفعل تزايد مه ّمات الحزب الميدانية في مواجهة
األع��داء واإلرهابيين .وهي تبحث دائما ً عن مشروع إنتاجي،
يساهم في ردم ه ّوة االختالل في ميزان المدخول والمصروفات،
وهي تضع دائما ً مشاريع ريعيّة ،بالتعاون مع الفروع الحزبية
في المغتربات.
وأو ّد اغتنام هذه الفرصة عبر «البناء» ،لنقدّم إلى أمهات
الشهداء أح ّر العزاء وفي الوقت نفسه المباركة لهنّ بشهادات
فلذات أكبادهن ،وخصوصا ً أمهات الشام متمنين لهم الصحة
وثبات العزيمة ،واثقين من بلوغ النصر الحاسم .كما نقدّم
شكرنا البالغ لك ّل المتبرعين للمؤسسة في الوطن وعبر الحدود،
معاهدين إياهم على االستمرار في حمل الرسالة حتى تحقيق
أهدافنا القومية الكبرى.

�صيد ثمين للمخابرات:
توقيف «�أبو هريرة» و«�أبو عمر»
أحرزت مديرية المخابرات في الجيش صيدا ً ثمينا ً باعتقالها المطلوبين
اإلرهابيين عمر ميقاتي الملقب بـ«أبو هريرة» وبالل ميقاتي الملقب بـ«أبو عمر
اللبناني» و«أبو عمر الطرابلسي».
وأوضحت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان أمس أن المطلوبين
«ينتميان إلى أحد التنظيمات اإلرهابية ومن المشاركين في االعتداءات على
الجيش ،وفي عمليات إرهابية داخل األراضي اللبنانية ،كما يشتبه بتورط
أحدهما بذبح أحد العسكريين المخطوفين».
وأشارت القيادة إلى أن التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص.
على صعيد آخر ،أعلنت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي ـ شعبة العالقات
العامة أنه بنتجة التحريات واالستقصاءات الكثيفة تمكنت شعبة المعلومات
من معرفة هوية ومكان تواجد المشتبه به في قتل القاصر علي حلوم من بلدة
الكويخات -قضاء عكار ،وتوقيفه ،وهو يدعى أ.ب ( .مواليد عام  ،1989سوري)
وضبطت السلك المستعمل في الجريمة وهاتف المغدور في منزله.
وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل حلوم خنقا ً بواسطة سلك حديدي
مربوط بقطعتي خشب ومن ثم أجهز عليه بكلتا يديه.
والتحقيق جار باشراف القضاء المختص.
ومن عكار أيضا ً أفيد بأن مكتب مكافحة اإلرهاب في الشمال أوقف المدعو
(ن.د .سجل  111وادي الجاموس) على طريق كفرملكي  -عكار والمطلوب
بمذكرة توقيف بتهمة القتل.
وأحالت مفرزة استقصاء البقاع إلى فصيلة درك فرن الشباك في وحدة الدرك
االقليمي ،كل من :و .ت(.مواليد عام  ،1975لبناني) ،م .ق(.مواليد عام ،1981
لبناني) اللذين ضبط في حوزتهما  7شيكات مزورة و 4أجهزة هاتف خليوي.
وتبيّن أن األول مطلوب للقضاء بموجب  15مذكرة توقيف والثاني بـ62
مذكرة توقيف بجرائم :سرقة ،تزوير ،استعمال مزور ،شيكات دون مؤونة،
إستعمال هوية الغير وانتحال صفة.

القوة الأمنية تنت�شر في المية ومية
أطلقت اللجنة األمنية الفلسطينية العليا المشرفة على أمن المخيمات ،القوة
األمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم المية ومية وقوامها  45عنصرا ً بقيادة
العقيد الفتحاوي خالد صقر ،وذلك إثر اجتماع موسع عقدته في قاعة الشهيد
فيصل الحسيني في المخيم برئاسة قائد األمن الوطني الفلسطيني اللواء
صبحي ابو عرب ونائبه قائد القوة األمنية في المخيمات الفلسطينية اللواء
منير المقدح وحضور القوى الفلسطينية.
وتتألف القوة من القوى والمكونات الفلسطينية داخل المخيم (حركة فتح -
حركة حماس « -انصار الله» وجبهة التحرير الفلسطينية) وذلك من أجل حفظ
األمن وتثبيت الهدوء فيه.
يذكر ان القوة األمنية سيجري تعميمها على المخيمات كافة بعد نجاح هذه
التجربة داخل عين الحلوة وفي إطار تنفيذ خطة اللجنة العليا في الحفاظ على
أمن المخيمات والحرص على أمن الجوار وتحييدها عن أي تجاذبات.

وطفة متحدثا ً إلى الزميل الخليل

حاوره سعد الله الخليل
ف����ي خ���ض��� ّم ال��ت��ص��ري��ح��ات
وال���ت���ص���ري���ح���ات ال���م���ض���ادة
والتفسيرات المتضاربة تتسارع
التحضيرات لمؤتمرات موسكو
وال��ق��اه��رة بنسختها ال��ث��ان��ي��ة،
مؤتمرات تع ّول األطراف المنظمة
ع��ل��ى ن��ج��اح��ه��ا لتسجيل نقاط
لمصلحتها وسط توقعات محدودة
باختراقات في المشهد السياسي
السوري في ظل تعنت الرافضين
وإصرار قادة الحرب على سورية
ع��ل��ى ال��م��ض��ي ف���ي ح��رب��ه��م بما
يتماشى مع مشاريعهم البعيدة
ك��ل ال��ب��ع��د م��ن م��ص��ال��ح الشعب
السوري.
ع��ض��و المكتب التنفيذي في
هيئة التنسيق زي��اد وطفة رأى
أن ليس ألميركا مصلحة في حل
ينجز تحوال ً ديمقراطيا ً في سورية.
واعتبر أنّ الخطأ الذي وقعت فيه
معارضة الخارج هو عندما تأملت
أن أميركا ستتدخل السقاط النظام
في سورية ،مشددا ً على أن األزمة
بتوافق سوري
السورية ال تحل إال
ٍ
داخلي.
وفي حديث إلى «البناء» وشبكة
«ت���وب ن��ي��وز» اإلخ��ب��اري��ة اعتبر
وطفة أن��ه ال ي��رى أي ارت��ب��اك في
سلوك المعارضة السورية حيال
التصريحات األميركية ،وقال« :لم
تعبّر المعارضة السورية يوما ً
منذ بداية األزم��ة في سورية عن
خ��ط سياسي واح���د ،وال فرصة
ّ
تدل على إمكان تجاوز
حتى اآلن
هذه المعارضة أزمتها وأمراضها
لتتفق على رؤية موحدة».
وب��� ّي���ن أنّ «ه��ي��ئ��ة التنسيق
استطاعت منذ ب��داي��ة األح���داث
أن تنظر بمنظار موضوعي إلى
السياسة األميركية ونجحت في
توقعاتها بأن الواليات المتحدة
لن تتدخل عسكريا ً في سورية،
وأنّ من يعتبر أميركا بلد إعالن
الديمقراطيات يخطئ في قراءاته»،
وق���ال« :أدرك����ت هيئة التنسيق
ف��ي رؤيتها للسياسة األميركية
ال��ح��ال��ي��ة أن ال��ح��دث ال��س��وري
موضوع على األجندة األميركية
في إطار االحتواء وليست ألميركا
مصلحة في نجاح «ال��ث��ورة» في
سورية وال في إسقاط النظام».

ال جديد أميركيا ً

واعتبر وط��ف��ة أنّ تصريحات
وزي��ر الخارجية األميركي جون
كيري ال تحمل ج��دي��دا ً يدعو إلى
االرت���ب���اك ،ف��ه��و وزي���ر خ��ارج��ي��ة
دولة توافقت مع روسيا على حل
سياسي منذ جنيف.
ورأى أن «ليست ألميركا مصلحة
في ح ّل ينجز تح ّوال ً ديمقراطيا ً في
سورية ،ومنذ بداية األح��داث لم
تكن أم��ي��رك��ا داع��م��ة ل��ل��ح��راك في
ال��ش��ارع ،وه���ذا ه��و الخطأ ال��ذي
وقعت فيه معارضة الخارج عندما
راهنت على أنّ أميركا ستتدخل
عسكريا ً إلسقاط النظام».
وأشار إلى أنّ «الشعب السوري
هو الوحيد ال��ذي له مصلحة بأن
ال تذهب األمور نحو التدمير ،وأنّ
النظام كان يمكن له احتواء حتى
المسلحين الذين نزلوا إلى الشارع
وال��ح��رك��ة الجماهرية الشعبية
وتحويلها إل��ى إص�لاح سياسي
جدّي يقنع اآلخرين».
وذكر وطفة أنّ «مصالح أميركا
ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة ث��ل�اث ،ه���ي :أم��ن

(تصوير عمر لقموش)
إسرائيل واستمرار تدفق النفط
واس��ت��ق��رار يضمن تحقيق هذين
الشرطين».
واع��ت��ب��ر وط��ف��ة أنّ «س��وري��ة
من منظور العمق االستراتيجي
األميركي ه��ي الجبهة الشمالية
لـ«إسرائيل» ،والخطاب السياسي
األميركي المعلن في غالب األحيان
ل��ه ط��اب��ع دع��ائ��ي أو تضليلي».
وأض���اف« :هيئة التنسيق تقول
إنّ أميركا عنصر فاعل ومه ّم في
حل األزم��ة السورية مع الحاجة
إل��ى توافق عالمي ،كما أنّ هيئة
التنسيق ليست ل��دي��ه��ا أوه���ام
بالنوايا الحسنة لإلدارة األميركية
تجاه الوضع السوري».

األزمة السورية
والسوريون

ودع���ا وط��ف��ة إل��ى الفصل بين
ش��ع��ب ب��ت��ع��ب��ي��رات��ه السياسية
السلمية وبين فئات ت ّم تحريضها
واس��ت��ف��زازه��ا واس��ت��دراج��ه��ا إلى
خيار العنف ،وقال« :لسنا مع من
حمل السالح في وج��ه الدولة أو
ر ّد على العنف بالعنف واستقدام
ال��م��ال وال��س�لاح وال��ق��وى األخ��رى
ل��ت��دم��ي��ر ال��ب�لاد ب��ح��ج��ة الحسم
العسكري».
ورفض ما يشاع عن اختالفات
ف��ي هيئة التنسيق بين تيارين
األول يتزعّ مه هيثم مناع وقريب
من اإلدارة المصرية ،وآخر تتزعّ مه
ج��م��اع��ة «اإلخ�����وان المسلمين»
تحت رعاية تركيا ،وتيار وسط
ينفرد في ال��دع��وة إل��ى المزاوجة
بين االستراتيجيتين جمع ما بين
مصر وت��رك��ي��ا ،وق���ال« :ال يوجد
ف��ي الهيئة تيار تتزعّ مه تركيا،
فهي قد حدّدت موقفها من النظرة
التركية إل��ى الصراع في سورية
م��ن��ذ زم����ن ،وت����رى ف��ي ال��م��وق��ف
ال��ت��رك��ي ال��م��ش��ت��رك م��ع ال��رؤي��ة
األميركية بإنشاء مناطق عازلة
إعتداء على الدولة السورية ،داعيا ً
«اإلخ��وان المسلمين إلى التوافق
على ح ّل سياسي ونبذ السالح»،
وق��ال« :عندما التقينا معهم في
باريس أق��� ّروا وثيقة تق ّر بالح ّل
السياسي عبر العملية التفاوضية
ل��ب��ن��اء مجتمع دي��م��ق��راط��ي ،فال
ي���ج���وز م��ع��ام��ل��ت��ه��م ب��ال��ن��واي��ا
المسبقة».
ورأى وطفة أنّ إقصاء «اإلخوان
المسلمين» النتهاجهم العمل
المسلح يفرض إقصاء الكثير من
القوى السياسية التي أيدت العمل
العسكري مثل «المجلس الوطني»
وأضاف« :الح ّل السياسي ٌيفترض
أن يكون حالً توحيديا ً غير إقصائي
وبتوافق دول المنطقة».
وع��ن االن��ق��س��ام��ات ف��ي الهيئة
أكد وطفة أنها ناجمة عن خالفات
تنظيمية ال أكثر ،وق��ال« :الهيئة
تفتح األبواب النضمام «تيار قمح»
متى يريد».
وش�����دد ع��ل��ى أن «االئ���ت�ل�اف
يمثل ج��زءا ً من المعارضة ،وهو
متو ّرط بالفساد المالي وااللتحاق
بأجندات خارجية والتشجيع على
عسكرة «الثورة» وعدم استقاللية
القرار ،لكن كل ذلك ال يلغيه إن عاد
إلى رؤية للح ّل السياسي المشروط
ببناء مجتمع ديمقراطي» ،وتابع:
«الهيئة ليست من يمثل المعارضة
وال ال��ش��ع��ب ال���س���وري ،ب��ل هي
ج��زء يعمل ع��ل��ى ت��وح��ي��د جهود
المعارضة برؤية سياسية واحدة
لتكون ق��ادرة على تمثيل الشعب

السوري ،فهناك خطاب إقصائي
متبادل بين النظام والمعارضة،
والهيئة تسعى إلى خطاب وسطي
بين الخطابين ،م��ؤك��دا ً انّ هيئة
التنسيق تسعى ال��ى الحضور
والتمثيل في جنيف  3لينتج منه
رؤي��ة م��وح��دة ووف��د يمثل بشكل
أفضل المعارضة السورية».

بين موسكو والقاهرة

وأعلن وطفة أنّ «هيئة التنسيق
ال ت��رى في موسكو طرفا ً حياديا ً
تماماً ،بل طرف أقرب إلى النظام،
وجهودها غير كافية ومحدودة
ال��ن��ت��ائ��ج ،ف��ه��ي ال تستطيع أن
ت��ك��ون ب��دي�لاً ع��ن «ج��ن��ي��ف ،»3
أم��ا مؤتمر القاهرة فيختلف في
مساره عن موسكو ،الذي يسعى
إل��ى معادلة خلق أج��واء جديدة
للعملية التفاوضية ،وقال« :نحن
ّ
بغض النظر
نؤيد مؤتمر موسكو
ع��ن ن��ج��اح��ه أو ال ،أم���ا ال��ق��اه��رة
ف��ه��ي م��ش��روع ل��ت��ق��ارب وتوحيد
جهود الح ّل السياسي ،وليس في
القاهرة مسلحون يريدون إسقاط
النظام ب��ال��س�لاح ،ب��ل فيها قوى
وشخصيات وأف��راد ترى أنّ الح ّل
السياسي هو الح ّل الوحيد».
وأك��د أنّ «ق���رار القاهرة بعدم
مشاركة اإلخ���وان المسلمين في
اللقاء الموسع المقبل ربما هو
ما يستبعد حضور االئ��ت�لاف في
المؤتمر».
وطالب وطفة بمراجعة سياسية
يخرج عبرها الجميع من سياسة
التخوين واإلقصاء لك ّل من يرغب
بسورية ديمقراطية».
وت��اب��ع« :واف��ق��ت الهيئة على
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي م��وس��ك��و  2بعد
توجيه الدعوة إليها باسم الهيئة
ول���ي���س ب��ال��ص��ف��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة،
وسيكون الوفد بالكامل من أعضاء
المكتب التنفيذي».
وشدّد على أنّ الحوار «السوري
ـ السوري هو ما يأمل به إذا كان
دمشق 1يحقق التوافق الداخلي
واإلق��ل��ي��م��ي وال���دول���ي ويضمن
ال��رع��اي��ة ال��دول��ي��ة عندها يكون
أفضل من موسكو وجنيف».

إيران
القوة اإلقليمية الكبرى

وع���ن االن��ع��ك��اس��ات ال��دول��ي��ة
على األزمة السورية ،أشار عضو
المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق
ال��م��ع��ارض��ة إل����ى أنّ «ال���ق���وى
الخارجية فاعلة في الح ّل السوري
أكثر من القوى الداخلية» ،مضيفاً:
«انّ اللقاء اإلي��ران��ي ـ األميركي
مفصلي وحاسم ،ألنّ إيران الدولة
األكثر فاعلية سياسيا ً وعسكريا ً
في المنطقة ،أما أميركا فهي الدولة
األكثر فاعلية في العالم ،وبالطبع
ف��إنّ لقاءهما سيترك أث��ره على
المنطقة ،وخصوصا ً في الساحة
السورية ،معربا ً عن اعتقاده بأنّ
«ن��ج��اح ال��م��ف��اوض��ات اإلي��ران��ي��ة
الغربية سيكون اعترافا ً بإيران
كقطب فاعل في المنطقة ولن يكون
ضعفا ً لها على الصعيد السياسي
واالقتصادي».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُي��ب��ث ه���ذا ال��ح��وار ك��ام�لاً ال��ي��وم
الساعة الخامسة مسا ًء ويُعاد بثه
الحادية عشرة ليالً على قناة «توب
نيوز» على التردّد 12034

دان اعتداءات تون�س و�صنعاء

�صالح :لت�شكيل جبهة عربية لمكافحة الإرهاب

المخيم خالل إطالق القوة

دان األمين العام لـ«مؤتمر األحزاب العربية» قاسم
صالح ،في بيان باسم األمانة العامة لـ«مؤتمر االحزاب
العربية» ،بشدة «ما تعرضت له صنعاء وتونس من
اعتداءات إرهابية إجرامية نفذها تنظيم داعش» .وأكد
ان «ه��ذه االع��ت��داءات ،تأكيد واض��ح ال لبس فيه ،على
أن قوى اإلره��اب التكفيرية التي تعيث تخريبا ً وقتالً
وتدميرا ً في سورية والعراق ومصر وليبيا هي نفسها،
وأن المعركة مع هذه القوى اإلرهابية التي تلبس لبوس
الدين زورا ً وبهتانا ً هي واحدة ال تتجزأ».
وأشار إلى أن «اإلرهاب الذي يضرب في الدول العربية
هو واحد وأهدافه واح��دة ،وهي النيل من عروبة األمة

ووحدتها وتفكيكها إلى كيانات طائفية ومذهبية وعرقية
ما يشكل أكبر خدمة للمشروع الصهيوني األميركي».
وشدد على «أن مواجهة هذا الخطر الذي يستهدف
األمة جمعاء ،يستدعي التكاتف والتعاون والتنسيق
بين الدول العربية التي تعاني من هذا الخطر».
وك��رر الدعوة إل��ى «ض��رورة تشكيل جبهة شعبية
عربية لمكافحة اإلره��اب تنخرط فيها جميع األحزاب
والقوى والشخصيات الوطنية في العالمين العربي
واإلسالمي ،لمواجهة هذا الخطر المصيري الذي يهدد
أمتنا في كيانها وهويتها وتراثها الثقافي والحضاري
وإرثها الروحي».

