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حوارات

�إقرار الت�شريعات الالزمة �ضرورة لتح�سين و�ضع العمالة اللبنانية
�سورية قادرة على المواجهة و�ستنت�صر بال�صمود الذي �سي�صنع التحوالت
ال ي��زال الخالف السياسي الحاد يطبع المشهد الداخلي مع إع�لان كل ط� ٍ
�رف سياسي موقفه
من الملفات المطروحة التي تتنوع بين ما هو سياسي وم��ا يتعلق بحياة المواطنين المعيشية
واالقتصادية.
هذا الواقع ال يزال العنوان األبرز لدى وسائل اإلعالم المحلية في برامجها السياسية.
وفي هذا السياق شدّد النائب إبراهيم كنعان على أن تمسك التيار الوطني الحر برفض التمديد
ينطلق من مبدأ أساسي باعتبار أن شرعية النظام وديمقراطية المؤسسات ال يمكن أن تستمر اال من
خالل اتمام االنتخابات او التعيينات ،رافضا ً تأمين النصاب لعملية انتخاب رئيس للجمهورية غير
شرعية ،الفتا ً الى أن المفاوضين والزعيمين في «التيار» و»القوات» انتهوا من إعداد ورقة تفاهم لكن
مسار الكشف عنها والتطبيق له ظروفه ومواقيته.
بدوره أوضح النائب انطوان اندراوس ان التيار الوطني الحر ُيراهن على ان موقف تيار المستقبل
من االستحقاق الرئاسي ُمرتبط بموقف المملكة العربية السعودية وأن تغيير وزير الخارجية سعود
الفيصل قد رفعت حظوظ العماد ميشال عون بالرئاسة لكن هذا كله «آمال وتوهم ،ألن حسم الرئاسة
ُمرتبط بالتوافق المسـيحي.
وأشار عضو المكتب السياسي في حزب «الكتائب» سيرج داغر إلى أن «الرئيس القوي هو الذي
يستطيع أن يجمع اللبنانيين ولديه عمق التمثيل المسيحي.
في ظل هذا الواقع تتخوف النقابات العمالية والعمال عشية عيدهم من أن تكون حقوقهم أولى
ضحايا الخالف السياسي وتعطيل المؤسسات ال سيما التشريعية ما يطيح بقانون الموازنة
ومشروع سلسلة الرتب والرواتب.
وفي هذا السياق أوضح نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أنه لن تتم العودة
إلى المنازل إال إذا أق ّرت السلسلة ،مشيرا ً الى أن تحرك هيئة التنسيق النقابية في ما خص عدم إنهاء
وسنصحح ولن يتك ّرر ما حصل
العام الدراسي ال عالقة له بالشهادات ،مؤكدا ً ان الشهادات ستتم
ّ
العام الفائت.
تصدرت اإلقاالت والتعيينات الجديدة في مواقع السلطة في المملكة السعودية واجهة األحداث
اقليميا ً لما لذلك من انعكاسات على مستوى الداخل السعودي وعلى المنطقة.
هذا الحدث تناولته وسائل اإلعالم العالمية ،فاتهم رئيس المنظمة االوروبية السعودية لحقوق
االنسان علي الدبيسي ولي العهد الجديد في بالده بأنه المسؤول االول عن كافة انتهاكات حقوق
االنسان في المملكة ،مؤكدا ً وجود تحفظات كثيرة داخل العائلة الحاكمة حول وصول بن نايف الى
والية العهد.
الملف ال�س��وري بطبيعة الحال تشاركت ب�ق��راءة تطوراته مختلف القنوات ،فأكد نائب وزير
الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن العالقات مع الحلفاء وال سيما إي��ران وروسيا
استراتيجية وستبقى مؤثرة في تطورات األحداث ولن يسمح هؤالء الحلفاء إال بأن تنتصر سورية
وبأن يكونوا معها في مواجهة اإلرهاب ،مشددا ً على أن ال قيمة ألي مشاورات في جنيف بال التركيز
على وض��ع حد ل�لإره��اب ،محذرا ً من االن��دف��اع تجاه «جنيف »-3إال بعد أن تصبح األم��ور مهيأة
للدخول إلى مؤتمر ناجح ،كاشفا ً أن بعض القادة األوروبيين يدخلون السعودية وجيوبهم فارغة
ويخرجون بعقود وأموال طائلة.

كنعان لـ«الن�شرة» :لن ن�ؤ ّمن الن�صاب
لعملية انتخاب رئي�س غير �شرعية

اندراو�س لـ«المركزية»:
ح�سم الرئا�سة ُمرتبط بالتوافق الم�سيحي

شدّد أمين سر تكتل التغيير واالصالح النائب إبراهيم كنعان
على أن عالقة «التيار الوطني الحر بحلفائه ليست ظرفية أو مبنية
على مصلحة آنية وعلى مبدأ الربح والخسارة ،الفتا ً الى أ ّنها
تنطلق من رؤية للمصلحة العامة واستقرار البلد تتأمن باحترام
األهداف المشتركة».
وأشار كنعان الى أن «التيار ال يترك حلفاءه واذا هم قرروا أن يتركونا ال نستطيع اال أن نتمنى لهم
التوفيق» ،نافيا ً أن تكون األمور وصلت الى هذا الحد معهم .وقال« :ضميرنا مرتاح ولدينا أولويات ال يمكن
أن نحيد عنها وعلى رأسها عملية االصالح».
وعن سبب االنفعال الذي أبداه العماد ميشال عون في االجتماع األخير للتكتل ،قال كنعان« :في السياسة
ال انفعال وال امتعاض ،انما موقف سياسي تفرضه الظروف ،فنحن ال نطلب من أحد أن يقف معنا لكننا
بالوقت عينه لن نحيد عن مواقفنا التي تقوم على مبادئ عامة التزمنا العمل على اساسها منذ انطالقة
مسيرتنا السياسية».
ّ
وحث الداعين لتأمين نصاب جلسة انتخاب الرئيس لـ»العمل على ما هو أهم من ذلك من خالل تأمين
عناصر الديمقراطية الحقيقية والتي يمكن اختصارها بثالثة ،وهي قانون انتخابات سليم يؤمن الشراكة
الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين ،اتمام االنتخابات بموعدها واحترام مبدأ تداول السلطة».
وشدّد على ان «تمسك التيار برفض التمديد ينطلق من مبدأ أساسي باعتبار أن شرعية النظام وديمقراطية
المؤسسات ال يمكن أن تستمر اال من خالل اتمام االنتخابات او التعيينات .وأوضح أنّ «كل أشكال التمديد
ُتفقد المؤسسات شرعيتها وديمقراطيتها وأهم معيار للديمقراطية هو الحرص على تداول السلطة» .وأشار
الى أ ّنه «واذا لم يقم النظام على هذا التداول وعلى المعايير الفعلية لديمقراطية حقيقية فهو يفقد تلقائيا ً
شرعيته ما يؤدي لخسارة الكيان والدولة».
وأضاف« :نرفض تأمين النصاب لعملية انتخاب رئيس غير شرعية باعتبار أ ّننا ال نستطيع أن نستبدل
ارادة الشعب بعملية تقنية كما حصل طوال السنوات الـ 24الماضية» ،وتابع« :المطلوب وضع حد نهائي
للوضع الشاذ القائم من خالل تغييره واصالحه بشكل جذري وليس المشاركة بعملية اصطناعية ال تحترم
خيارات الشعب والمسيحيين».
واعتبر أن «الشرعية ال يؤمنها النصاب تماما ً كما أن التمديد ال يمأل الفراغ ،وما يمأل هذا الفراغ انتخابات
حقيقية تحترم ارادة الشعب».
واستغرب تحميل المسيحيين مسؤولية استمرار الفراغ الرئاسي ،وتساءل« :هل المسيحيون هم من
عطلوا اقرار قانون جديد لالنتخابات طوال األعوام الـ 24الماضية؟ هل هم من فرضوا انتخابات رئاسية ال
تأخذ في االعتبار االرادة المسيحية؟ وهل اح ُترمت االرادة المسيحية طوال السنوات الماضية ان كان على
مستوى االنتخابات النيابية أو تشكيل الحكومات او انتخاب الرؤساء؟».
وقال« :لماذا تحميل المسيحيين المسؤولية ،علما ً أ ّنهم والكنيسة كانوا واضحين بمطالبتهم تصحيح
الخلل القائم وفك أسر الحقوق الدستورية والميثاقية؟» ،وأردف« :ليس المسيحيون من أوجدوا األزمة بل
هي أزمة مفروضة عليهم».
وتطرق كنعان للحوار القائم بين «التيار» و»القوات اللبنانية» ،مستغربا ً الحديث عن طول أمد
المشاورات وعدم حصول لقاء عون ورئيس «القوات» سمير جعجع بعد ،مشددا ً على ان «الوقت يصب في
مصلحة هذا الحوار باعتبار أ ّنه يتم انضاج األفكار والمشاريع واألطر التي ال يمكن العمل على سلقها بعد
طالق دام لعقود من الزمن».
وتساءل كنعان« :أليس الموقف المسيحي الموحد من الجلسة التشريعية والمطالبة بإعطاء األولوية
لقانون االنتخابات وقانون اعطاء الجنسية للمغتربين ،نتيجة مباشرة لهذا الحوار؟ ألم يصبح المسيحيون
بذلك مؤثرين بالمعادلة السياسية؟».
وأشار الى «الهدوء االعالمي الذي يع ّم العالقة بين القوات والتيار أ ّثر تلقائيا ً على الوضع المسيحي
العام» .وأضاف« :كما أن التأثيرات االيجابية يمكن التماسها طالبيا ً وفي الجامعات وال شك بإسقاط
الدعاوى القضائية والتي فاقت الـ ،»100الفتا ً الى ان الحزبين يسعيان الى بناء المستقبل على اسس نظيفة
وذلك يتطلب الوقت الالزم».
ولفت كنعان الى أن هناك اصوال ً لالعالن عن «ورقة اعالن النوايا» ،الفتا ً الى ان «المفاوضين والزعيمين
انتهوا من اعداد هذه الورقة ،لكن مسار الكشف عنها والتطبيق له ظروفه ومواقيته».

أوضح نائب رئيس تيار المستقبل انطوان اندراوس ان «التيار
الوطني الحر يُراهن على ان موقف تيار المستقبل من االستحقاق
الرئاسي ُمرتبط بموقف المملكة العربية السعودية ،وان التغييرات
األخيرة التي حصلت في المملكة وتحديدا ً اعفاء وزير الخارجية سعود
الفيصل من مهماته وهو الذي كان يُعارض ترشيح رئيس تكتل التغيير واالصالح النائب العماد ميشال عون قد
رفعت حظوظ االخير للوصول الى قصر بعبدا ،لكن هذا كله «آمال وتوهم ،ألن القرار ليس لدى السعودية وال
الرئيس سعد الحريري وال يجوز تحميلهما قرارا ً من هذا النوع».
وأشار الى «الفارق بين «ال حظوظ» وعدم دعم ترشيحه للرئاسة ،فاالولى تأتي كنتيجة لتحليل سياسي
ونحن في تيار المستقبل نؤيّده باعتبار انه في غياب التوافق المسيحي ال حظوظ للعماد عون بالوصول الى
رئاسة الجمهورية واالمر نفسه ينطبق على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع» ،وأوضح ان «القرار
في حسم مسألة الرئاسة يعود الى توافق مسيحي -مسيحي».
ولفت اندراوس ردا ً على سؤال الى «وجود «اعتراض» سعودي على عون بسبب سياسته وتاريخه ،فهو لم
يُغيّر مواقفه في مسائل عدة ما يعني انه لم يتغيّر» ،لكنه أوضح في المقابل ان «حسم الرئاسة ُمرتبط بتوافق
مسيحي -مسيحي».
ّ
بغض النظر عن موقف حليفه
وقال« :السؤال الكبير الذي يُطرح :هل سينزل العماد عون الى مجلس النواب
حزب الله؟ وهل ينزل الحزب ايضا ً الى المجلس من دون عون؟» ،وذ ّكر بأننا «اعتدنا على ان يُعطي العماد عون
لنفسه دورا ً متمايزا ً عن حلفائه ولكن هذه عملية اعالمية ال اكثر وال اقل وهو «ابتزاز» وش ّد حبال بين الحلفاء».
وختم اندراوس« :العقدة الرئاسية بيد ايران ،من هنا ندعو العماد عون الى التحلي بالجرأة ويخرج من
تحالفه مع حزب الله ويُعلن موقفه من تدخله في سورية وبانه ّ
مرشح توافقي فننتخبه رئيسا ً وهذا االمر ليس
بجديد إذ اعلنه جعجع سابقاً».

داغر لـ«الجديد» :الرئي�س القوي
من ي�ستطيع جمع اللبنانيين
ولديه عمق التمثيل الم�سيحي؟
أشار عضو المكتب السياسي في حزب «الكتائب» سيرج داغر
الى ان «لبنان اليوم بال رئيس للجمهورية وكل المكونات السياسية
يريدون ان يكون الرئيس قريبا ً منهم» ،موضحا ً انه «اذا اراد حزب الله توقيف مشروع ما في البلد فيستطيع
ان يستخدم حق الفيتو في الحكومة مثله مثل أي حزب آخر ،يعني ان هناك تعادال ً سلبياً».
ولفت داغر الى انه «وبما ان الجميع اليوم مرتاح بالتعادل السلبي فنحن باقون على التعادل السلبي»،
الفتا ً الى ان «جزءا ً كبيرا ً من اللبنانيين يربط نفسه بالصراع االقليمي ونحن أخذنا على عاتقنا ان ال نكون
جزءا ً من الطبقة السياسية ونشارك بعملية التكاذب السياسي».
وأكد ان «رئيس تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال عون يعطل االنتخابات الرئاسية ،فاألكثرية
السنية بمحور واالكثرية الشيعية هي رأس حربة بمحور آخر والمسيحي يستطيع ان يلعب دورا ً توفيقياً،
فإذا نزل كل المسيحيين الى مجلس النواب يستطيعون ان ينتخبوا رئيسا ً وكل من يعطي فرصة لحزب الله
ان يختبئ وراء موقف عون فهو يحقق له هدفه بعدم اجراء االنتخابات».
وشدد داغر على أن «الرئيس القوي هو الذي يستطيع أن يجمع اللبنانيين ولديه عمق التمثيل المسيحي،
فالمطلوب أن ينزل الزعماء المسيحيون االربعة االقوى في لبنان الى المجلس النيابي وهم ميشال عون،
رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ،ورئيس تيار المرده سليمان فرنجية ورئيس حزب «الكتائب» أمين
الجميل وتتم االنتخابات ليبقى منهم اثنين ونكون قد سهلنا عملية التوافق على االنتخابات».

محفو�ض لـ«�أل بي �سي»:
تحرك هيئة التن�سيق ال عالقة له بال�شهادات
أوضح نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ان
«هناك فريقا ً سياسيا ً حاكما ً في البالد ال يهمه اال مصالحه ويعمل
على تحقيق مصلحته الخاصة وأرباحه المادية من أموال الشعب
اللبناني» ،مؤكدا ً «أن النقابة لن تسكت على حقها طالما هي صاحبة
حق ولن تسمح ألحد بضرب حركتها».
وأشار محفوض إلى أنه «بعد ثالث سنوات من النضال ،النقابة لن تصدق أحدا ً إال إذا التمست إقرار السلسلة
ولن يتم العودة إلى المنازل إال إذا أق ّرت».
ولفت الى «أن تحرك هيئة التنسيق النقابية في ما خص عدم إنهاء العام الدراسي ال عالقة له بالشهادات،
وسنصحح ولن يتك ّرر ما حصل العام الفائت».
مؤكدا ً ان الشهادات ستتم
ّ
وفي ملف الدين العام شدّد على «أن هذا الدين الذي يعاني منه لبنان اليوم سببه الكهرباء ولكن السؤال
الذي يطرح :اين مسؤولية الطاقم السياسي الحاكم في البلد؟».
وعن سوق العمل رأى محفوض أن «وضع العمال في البلد يرثى له وأصبح غير مقبول ومسموح واليد
العاملة االجنبية تؤثر سلبا ً على وضع العمالة اللبنانية ،وأكد أن «هيئة التنسيق النقابية تناشد النقابات
المعنية لمساعدتنا على ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي نعاني منها».
وختم محفوظ« :نحن مستمرون في مسيرتنا ومطالبنا حتى التوصل للهدف الذي نريده والذي يفيد
مصلحة المعلمين مهما كانت ردود فعل الدولة ونجدّد معارضتنا موضوع فرض الضرائب».

الدبي�سي لـ«العالم» :بن نايف هو الم�س�ؤول
الأول عن االنتهاكات الحقوقية في ال�سعودية
اتهم ناشط حقوقي سعودي ولي العهد الجديد في بالده بأنه
المسؤول االول عن كافة انتهاكات حقوق االنسان التي يتم ارتكابها
في المملكة بحق المواطنين ،مؤكدا ً ان هناك تحفظات كثيرة في داخل
العائلة الحاكمة حول وصول بن نايف الى والية العهد.
وقال رئيس المنظمة االوروبية السعودية لحقوق االنسان علي الدبيسي« :الحديث حول الخالفات داخل
العائلة الحاكمة في السعودية قديم ومتشعب ،لكن األامر الذي اختلف خالل السنوات القليلة الماضية هو
ان اصوات من داخل العائلة الحاكمة أوضحت في شكل مباشر طبيعة هذه الخالفات وتحدثت عنها من داخل
األروقة الملكية وبات األمر أوضح من ذي قبل».
وأضاف الدبيسي« :ان هذه الخالفات ينتج منها اصطفافات وتحزبات تحت دوافع عديدة بعضها يتعلق
بالنسب واألخوة واألم ،ولكن النقطة ذات الداللة والمسألة الخطيرة والنقطة السلبية الرئيسية والسلبية في
هذا الحكم هو انه حكم فئوي شخصي ال يستند الى حالة مؤسسة قانونيا ً ودستوريا ً ويخضع للمجموعة التي
تستلم زمام الحكم وتحكمها عالقات ومصالح وهي ترتب أوضاعها بحسب هذه المعطيات البينية ،وهذا ما
يفسر تغيير الحكم كلما استجد ملك وكلما تشعبت الصراعات داخل العائلة الحاكمة ،معتبرا ً ان هذا النمط هو
نادر في العصر الحديث ويكاد يكون في فوهات االنقراض».

وأشار الدبيسي الى ان «هناك مالحظات كثيرة على ارتقاء محمد بن نايف الذي أصبح اآلن الرجل الثاني في
الدولة ،من دون وجود معايير حقيقية ،منوها ً بأن هناك مالحظات كثيرة على محمد بن نايف في مسألة الكفاءة
والمحسوبية والمناطقية وال توجد مبررات يحملها تاريخهم او كفاءتهم».
واتهم بن نايف بأنه المسؤول األول عن االنتهاكات الحقوقية التي تتم في السعودية ،ويمسك بجميع مقاليد
القمع وكبت الحريات والسجون والتعذيب ،معتبرا ً ان وصول بن نايف الى هذا المركز في الحكم امر خطر».
ونوه الدبيسي الى ان «ما يحدث في السنوات االخيرة يفتح باب التوقع حول حدوث التغيرات السريعة
وسط الصراع المتوسع داخل العائلة ،وال يوجد ضمان لبن نايف ان يبقى في منصبه ،حيث ان هناك اطرافا ً
اخرى تحيك مؤامرات متنوعة بسبب اإلقصاء الذي تم بحقها في التغيرات االخيرة».
وأوضح ان «القمع في السعودية يتخذ عدة اشكال وهناك نسبة هي األكبر من االنتهاكات ال تظهر في االعالم
وحتى لدى المنظمات الحقوقية ،بسبب وجود حالة من التخويف والترهيب التي تمارس على الذين يتعرضون
لها بأن ال يفشوا ما وقع عليهم من انتهاكات».
وتابع الدبيسي« :هناك حالة مكثفة ومركزة من االيهام بوجود عدو متنوع سواء في الداخل او في الخارج،
مناطقيا ً ومذهبيا ً وفكرياً ،وبالتالي يتم فرض حالة من التخندق وراء العائلة الحاكمة جراء ذلك».
وأشار الدبيسي الى ان «هناك تربية قسرية للمواطن عبر السنوات بأن هذا النمط من الحكم واالدارة هو
األفضل وال بديل عنه وهو مدعوم دينيا ً وال بديل عنه وتم التلويح للمواطن بأن هناك عصى غليظة وخرابا ً
ينتظرك حين ينفرط هذا العقد».

المقداد لـ«التلفزيون ال�سوري»:
الن�صر قادم رغم ال�صعوبات و�أحداث �سورية
تحدد م�صير المنطقة والعالم
أكد نائب وزي��ر الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد
أن سورية ما زالت صامدة وقادرة على المواجهة وستتجاوز هذه
المرحلة مهما حقق األعداء وستنتصر بالصمود السوري الذي سيصنع التحوالت المقبلة.
وبيّن المقداد أن «الشعب السوري يريد إنهاء هذه المعركة بأسرع وقت ممكن لكن تكالب األعداء وبخاصة
الحقد الذي تمارسه القيادة السياسية في تركيا من خالل زج كل امكاناتها وإطالق قطعانها من المسلحين
اإلرهابيين هو الذي أخر النصر».
وقال المقداد« :ال نتدخل في شؤون الشعب التركي ونؤكد دائما ً أنه شعب صديق وشقيق للشعب السوري
ولذا نعتمد على أي تحول في تركيا على الشعب التركي الذي سيحاسب قيادته الحالية كمجرمي حرب
وكداعمين لإلرهاب».
وأكد أن «العالقات مع الحلفاء وال سيما إيران وروسيا استراتيجية وستبقى مؤثرة في تطورات األحداث ولن
يسمح هؤالء الحلفاء إال بأن تنتصر سورية وبأن يكونوا معها في مواجهة اإلرهاب».
ولفت إلى أن «الحكومة السورية تعمل على فضح نوايا وممارسات الدول الداعمة لإلرهاب» ،مشيرا ً إلى
قرارات مجلس األمن المتعلقة بالوضع في سورية والتي تتضمن إدانة مباشرة للتنظيمات اإلرهابية تدل على
نجاح الجهد الدبلوماسي الذي تقوم به سورية في مواجهة هذه الحملة».
وقال« :إن سورية نجحت في تعرية السعودية وتركيا وفضح أهدافهما ،قمنا بجهد كبير للتأثير على وضع
تركيا داخل حلف الناتو ويأتي الكثير من القادة اآلن إلى تركيا ليقولوا لها كفى ،كل ما قمتم به ينعكس على
دولنا وشعبنا وينعكس إرهابا ً في كل أنحاء العالم ،مشيرا ً إلى ضرورة اتخاذ قرارات مباشرة ضد تركيا
والسعودية».
وتساءل المقداد« :من هو الذي سيتخذ قرارا ً ضد دولة في حلف الناتو وإزاء الرشاوى التي تقدمها السعودية
إلى قادة أوروبيين وبشكل مكشوف يدخلون بجيوب خاوية ويخرجون من السعودية بعقود وبحقائب وأموال
طائلة ،كل هذا ألقى علينا مسؤولية جسيمة في البعدين السياسي والعسكري ونحن ننجح ونحقق المزيد من
اإلنجازات في مواجهة هذه التحديات».
وأوضح المقداد أن «القرارات التي كانت تحظى بعد ٍد كبير من التأييد في األمم المتحدة تراجع تأييدها
إلى درجة أخافت صانعي هذه القرارات ولم يعودوا قادرين مرة أخرى على فرضها بسبب كشف دول العالم
لحقيقة أن ما تتعرض له سورية هو إرهاب سينتقل إلى باقي أنحاء العالم».
وأشار المقداد إلى أن «التغييرات داخل عائلة آل سعود تعكس صراعا ً حادا ً وخالفات عميقة داخل العائلة
الحاكمة وهذه التغييرات التي كان يحذر أي ملك سعودي اتخاذها وصلت إلى طريق الالرجعة وفرضت على
المملكة وستفتت ما تبقى من وحدة داخل العائلة وسنرى خالل الفترة المقبلة تفاعل هذه التغييرات ،متمنيا ً
لشعب نجد والحجاز أن يرى طريقة جديدة في إدارة بالده تقوم على الديمقراطية وحقوق اإلنسان وتوزيع
الثروة في شكل عادل ال يتحكم بها األمراء الذين يأكلون األخضر واليابس».
وردا ً على سؤال حول مشاورات مؤتمر «جنيف »3 -أوضح المقداد أن «سورية لم تتحدث عن «جنيف»3 -
لكن ما سيجري هو مشاورات ثنائية وستبدي الحكومة السورية من خالل ممثليها وجهات نظرها تجاه كيفية
تطبيق بيان جنيف ونحن نتحدث عن مرحلة من المشاورات الستطالع آراء المكونات المؤثرة على األزمة في
سورية» .وشدد على ضرورة التشاور في شكل خاص مع الدول التي تدعم اإلرهاب ألنه من دون إقناعها بعدم
دعمه لن يتحقق أي إنجاز وستكون المشاورات ضياعا ً للوقت وبالتالي ال قيمة ألي مشاورات في جنيف بال
التركيز على وضع حد لإلرهاب».
وحذر من االندفاع تجاه «جنيف »3 -إال بعد أن تصبح األمور مهيأة للدخول إلى مؤتمر ناجح من أجل
تطبيق ما يتفق عليه في هذه المشاورات انطالقا ً مما تم التوصل إليه في «جنيف »1 -لتحقيق إعادة األمن
واالستقرار إلى سورية.
ورفض المقداد أن تتعارض المشاورات مع ما تم إنجازه في موسكو ،إذ تجب االستفادة مما تحقق هناك
إلغناء عملية المشاورات في جنيف ،مضيفاً« :منفتحون على أي أفكار ولكن يجب عدم إضاعة الوقت على
حساب دماء السوريين وانتشار اإلرهاب في المنطقة في شكل عام».
ونصح المقداد فريق األمم المتحدة بأن يركز مشاوراته مع الدول التي تدعم اإلرهاب كطريق للوصول
إلى أغراض سياسية ،موضحا ً أن هذا اإلرهاب ال يعترف باألغراض السياسية سواء تعاملنا معه بالطريقة
السعودية والتركية أو بطرق االستفادة من إنجازات اإلرهابيين ،ألن الهدف األساسي له هو مكة المكرمة
والمدينة المنورة ومن ال يقف إلى جانب الشعب السوري في معركته الحالية لن يجد إال تنظيمي «داعش
وجبهة النصرة» اإلرهابيين على أبوابه ومن ثم اإلجهاز على مكة والمدينة وعلى الدين اإلسالمي».
ورأى أن ما يسمى بـ «أصدقاء سورية» انتهى عمليا ً وفشل نتيجة قصر نظر القيادات في االتحاد األوروبي
وغيره وعادت سورية قوية إلى الساحة اإلقليمية والدولية ،مشيرا ً إلى لقائه اليوم ثالثة وفود في وزارة
الخارجية بشك ٍل غير معلن.
ووجه المقداد التحية لإلعالم السوري الذي يقوم بدور مشرف ومسؤول في مواجهة هذه الهجمة ويتمتع
بصدقية هائلة لدى الشعب السوري ،مشددا ً على أن النصر قادم رغم الصعوبات وأن مصير المنطقة والعالم
سيتحدد بما سيحدث في سورية».

