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حمليات

خليل :توزيع عائدات البلديات
عن  2014في �أيلول
عقد وزي���ر المالية علي حسن
خليل مؤتمرا ً صحافيا ً تناول فيه
المخصصات المالية للبلديات،
ّ
وذلك بعد اجتماع عقده مع اللجنة
المنبثقة عن اتحادات البلديات.
واعتبر خليل أنّ «هناك مسؤولية
لألسف لم تطبق بشكل كبير وصحيح
خالل المراحل الطويلة ،وهي كيفية
تحويل منتظم لمستحقات البلديات
م��ن ال��ص��ن��دوق ال��ب��ل��دي المستقل،
وتحديدا ً على صعيد واردات الهاتف
الخلوي».
وأضاف« :خالل النقاش مع ممثلي
اتحاد البلديات وبالتشاور مع دولة
رئيس الحكومة ،ونتيجة جلسة
سابقة عقدها ممثلو االتحادات مع
دول��ة رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه
بري ،ت ّم االتفاق على تخفيض نسب
الحسومات على هذه المستحقات
إلى الحدود الدنيا .إنّ هذا المرسوم
سيصدر ،وق��د تشاورت مع رئيس
الحكومة ،أنه وبعد صدوره سنجري
ت��ع��دي�لاً ع��ل��ى نسبة الحسومات
لنتجنب هذا األمر في هذا المرسوم
ت��ح��دي��داً ،يسمح الت��ح��اد البلديات
التي كانت تستفيد من أعمال شركة
سوكلين أن تنهض بالمشاريع التي
تقوم بها وتتحمل هذه المسؤولية
في المرحلة االنتقالية .بمعنى أننا
سنعد اقتراح تعديل على المرسوم
ليلغي نسبة الحسومات لهذه المرة
كي تستطيع االتحادات والبلديات أن
تقوم بعملها في خالل هذه الفترة».
يخصص
وأضاف« :ال يوجد أي قيد
ّ
أمواال ً من الخلوي لصالح البلديات
وه��ذا من موقعي كنائب بالدرجة
األولى أطرح عالمة استفهام كبيرة
حوله .وأضيف :إنّ خطأ كبيرا ً كان
يرتكب عندما لم تخصص البلديات
وات��ح��اد البلديات ب��أم��وال الهاتف
ال��خ��ل��وي ،فمن ال��م��س��ؤول ع��ن هذا
األمر»؟
وتابع« :هذه األموال سواء كانت
أدخلت إلى الخزينة من دون وجه
حق ،وس��واء أنفقت ولم توزع على
البلديات ،ه��ي ح� ّ
�ق م��ش��روع لهذه
البلديات يجب أن تحصل عليه،
ولهذا تحدثت مع رؤساء االتحادات
ال��ي��وم لنعد صيغة إلع����ادة دف��ع
هذه األم��وال وإن كان على مراحل،
مرحلتين أو ثالثة ،وذل��ك وف��ق ما
يتوافر من إمكانيات وم��ا تتح ّمله
خزينة الدولة ( )...وبهذا الموضوع
نكون قد أنهينا ما يتعلق بالهاتف
الخلوي».

�أكدا لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ ال�سويداء تجاوزت الفتنة والرهان على قدرة العقالء ل�ضبط الأمور

عز الدين :البلعو�س لعب لعبة �سيا�سية والدولة تعاملت معه ب�سيا�سة االحتواء
كريدي� :ش ّكل حالة �شعبية لم تكن في وارد معاداة الوطن

خليل متحدثا ً أمام ممثلي اتحادات البلديات
وبالنسبة إلى عائدات البلديات
م��ن ال��ص��ن��دوق ال��ب��ل��دي المستقل،
ق��ال« :يقول القانون إن��ه يجب أن
ت��دف��ع وت���وزع ح��ص��ص البلديات
للعام  2014من الصندوق البلدي
المستقل ،في أيلول الحالي .وهنا
أو ّد القول إنه وتطبيقا ً للقانون فانه
يتوجب علينا ،وربما للمرة األولى
في تاريخ عمل الصندوق ،سنصدر
مرسوم توزيع عائدات الصندوق
البلدي المستق ّل عن العام 2014
كامالً أي  533مليار ليرة لبنانية».
وت��اب��ع« :بتوجيه م��ن الرئيس
نبيه ب��ري وبالتشاور م��ع رئيس
الحكومة نع ّد مشروع قانون إلعفاء
البلديات التي ترتب عليها ديون
لصالح الصندوق البلدي المستقل
من هذه الديون شرط ،وهنا يهمنا
أن يكون األمر واضحاً ،أن ال ينعكس
هذا األمر خسارة على البلديات التي
لم تستفد من هذه الديون المتراكمة
ولها حقوق» .ولفت إلى «أنّ حسم
الديون من دون األخذ في االعتبار
من استفاد ومن لم يستفد سيحرم
آالف البلديات التي لم تستفد من
خ��دم��ات ال��ن��ظ��اف��ة م��ن ح��ق��وق لها
ت��راك��م��ت ل��ص��ال��ح ه���ذا ال��ص��ن��دوق
وهي حقوق متوجبة لهذه البلديات
وعلى الدولة أن تع ّوض عليها ألنه
ال يجوز أن تخسر مرتين .األول��ى
عندما لم تتح ّمل الدولة عنها عبء
وتكلفة النفايات والثانية عندما
تح ّملها ج��زءا ً من أعباء الصندوق
البلدي المستق ّل .علينا أن نحاول
إيجاد صيغة مالئمة بين األمرين
وه���ذا ه��و م��ش��روع ال��ق��ان��ون ال��ذي
نعمل عليه اآلن».
وفي ملف النفايات ،قال خليل:
«نحن متجاوبون في ك ّل ما يتعلق

ب��ال��ح� ّل ال���ذي ي��ع �دّه ال��وزي��ر أك��رم
شهيب لموضوع النفايات ،ونحن
ف��ي نقاش مفتوح معه ون��أم��ل أن
نصل إلى حلول سريعة».

محكمة الشعب تر ّد

وف���ي ال��م��ق��اب��ل ،ردّت «محكمة
الشعب» في بيان ،على ما جاء على
لسان وزير المال عن «إعداد مشروع
قانون إلعفاء البلديات التي يترتب
عليها دي���ون ل��ص��ال��ح ال��ص��ن��دوق
البلدي المستقل» ،وأش���ارت إلى
أنه «وفقا ً لقرار دي��وان المحاسبة
ع��ام « 1999تعتبر باطلة بطالنا ً
مطلقا ً العقود الموقعة بين الدولة
وشركتي «سوكلين» و«سوكومي»
وي��ح��ظ��ر ع��ل��ى أي ج��ه��ة رس��م��ي��ة
ترتيب أثر قانوني لها وذل��ك ألنها
غير مستندة إلى موافقة الطرفين»،
وع��ل��ي��ه ،ال يمكن إل���زام البلديات
بأعباء عقود تم التوافق عليها بين
ال����وزارة وش��رك��ت��ي «س��وك��ل��ي��ن» و
«سوكومي» خاصة أنّ البلديات لم
تتمثل فيها ولم توافق عليها».
وأك��دت أنّ «المال الموجود في
الصندوق البلدي المستقل ليس
ج���زءا ً م��ن ال��خ��زي��ن��ة ال��ع��ام��ة إنما
ه��و ،بحسب المادة  87من قانون
البلديات« ،أمانة للبلديات» ،أي أنه
ّ
يحق ال لوزارة الداخلية وال لوزارة
ال
المالية التصرف بهذه األمانة من
دون موافقة البلديات .األم��ر الذي
لم يت ّم احترامه في السابق وحصل
عكسه».
ولفتت إل��ى أن��ه «ال يمكن دفع
مستحقات «سوكلين» و«سوكومي»
ال��ت��ي تغطي خدماتهما بلديات
م���ح���دّدة م��ن أم����وال ك��� ّل ب��ل��دي��ات
لبنان».

نظريان يبحث مع ال�سفير الإيراني �سبل التعاون

ّ
م�ستعدون لم�ساعدة لبنان
فتحعلي:
على ّ
حل م�شكلة الكهرباء
استقبل وزير الطاقة والمياه آرتور
ن��ظ��ري��ان ،ف��ي مكتبه ف��ي ال����وزارة،
سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
محمد فتحعلي ،وبحث معه في سبل
التعاون وآخر التطورات.
وأعلن السفير اإليراني بعد اللقاء
أنّ «البحث تناول آخ��ر التطورات
االقتصادية في الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،واإلن��ج��ازات والتطورات
التي حققتها ،على الرغم من العقوبات
التي فرضت عليها خ�لال االع��وام
المنصرمة ،في إطار الطاقة الشمسية
والمائية والهوائية وغيرها».
وأض������اف« :ف����ي م��ج��ال إن��ت��اج
الطاقة الكهربائية ،عرضنا استعداد
الجمهورية اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة
لتقديم ك � ّل مساعدة تلزم من أجل
م��س��اع��دة لبنان ف��ي التغلب على
المشكالت ال��ت��ي يعانيها ف��ي هذا
القطاع .وأوضحنا لمعاليه ،أنه على
الرغم من العقوبات الظالمة التي
فرضت على الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ط��وال األع���وام الماضية،
تمكنا ليس فقط م��ن ال��وص��ول الى

نظريان مستقبالً فتحعلي
مرحلة من االكتفاء الذاتي في مجال
إنتاج الكهرباء ،إنما أصبحنا من
الدول المصدرة لهذه الطاقة أيضاً».
وت���اب���ع« :ك���� ّل ه���ذه اإلن���ج���ازات
والتطورات التي حققتها الجمهورية
اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة تعتمد على
الطاقات الذاتية الوطنية الموجودة
في إي���ران ،وف��ي مجال آخ��ر من هذا

ال��ل��ق��اء ،ت��ح��دث��ن��ا م��ع م��ع��ال��ي��ه عن
اإلن���ج���ازات اإلي��ران��ي��ة ف��ي مجال
الثروة النفطية ،في إط��ار التنقيب
واإلستخراج واإلنتاج ونحن نأمل أنه
عبر التعاون الثنائي بين بلدينا أن
نتمكن خالل الفترة المقبلة من تعزيز
ال��ع�لاق��ات بين البلدين الشقيقين
وتوطيدها أكثر من أي وقت مضى».

كريدي

عز الدين

حاورهما سعدالله الخليل
لطالما شكلت محافظة ال��س��وي��داء ن��م��وذج��ا ً ف��ري��دا ً ف��ي التعاطي مع
السياسة ،نجح خ�لال السنوات الخمس من عمر األزم��ة السورية في
تجنيب المدينة ويالت المواجهات والدمار .ورغم محاوالت التنظيمات
اإلرهابية ال��دخ��ول إل��ى المحافظة ،فقد فشلت محاوالتها كافة لغياب
الحاضنة الشعبية ،وهو ما دفع بالساعين إلى تفجير األوضاع في المدينة
إلى لعب ورقة الفتنة المذهبية عبر اغتيال الشيخ وحيد البلعوس.
ال��ت��ط��ورات ف��ي ال��س��وي��داء وأب��ع��اد اغتيال البلعوس ،ناقشه الحوار
المشترك بين صحيفة «البناء» وشبكة «توب نيوز» مع أمين س ّر هيئة
العمل الوطني الديمقراطي ميس كريدي والكاتب والمحلل السياسي
الدكتور فايز عز الدين.

االبتعاد عن الفتنة

رأى الكاتب والمحلل السياسي
الدكتور فايز عز الدين أنّ التفجير
اإلره��اب��ي ال��ذي��ن استهدف موكب
البلعوس «كان مخططا ً له ليحدث
تفجيرا ً آخ��ر ،وه��ذا يع ّد م��ن أق��ذر
العمليات ونتج عنه استشهاد 38
شخصا ً و 62جريحاً» .وق��ال« :ما
حدث كان مروعا ً واستدعى استنكار
ك ّل أبناء السويداء الذين يجاهدون
لالبتعاد عن الفتنة ألنّ الجبل عصي
على الفتنة وال أحد يقبل بها ال من
داخله وال من خارجه» .وأض��اف:
«إنّ تورط أحد يُخلع ويصبح غير
مرغوب به من الجماعة التي تعتز
بالشهامة والكرامة وصيانة األرض
والعرض».
ول��ف��ت ع��ز ال��دي��ن إل��ى أنّ إلقاء
القبض بشكل سريع على أبو ترابة
وم��ا ق��دم��ه م��ن اع��ت��راف��ات «أزال���ت
األوهام التي كانت فضائيات الفتنة
تحاول زرعها ،وخصوصا ً أنّ هناك
من حاول خلط األوراق حتى تظهر
في السويداء بوادر فتنة داخلية،
وه����ذا م��خ��ط��ط ل���ه ل��دف��ع أه��ال��ي
السويداء إلى االحتراب».
وأش��اد عز الدين بميزة أهالي
ال��س��وي��داء بتحكيم ال��ع��ق��ل قبل
العاطفة .وق���ال« :بصبر الناس
ت��وض��ح ال��م��وض��وع وم���ن خ�لال
االع��ت��راف��ات ال��ت��ي ُق��دم��ت فهمت
المحافظة بكاملها ما لذي حصل،
وه��ذا يعني أنّ ال��ك��ذب والتحايل
م��ن قبل الجهات المغرضة على
هذا البلد قد أُسقطا بيدها وسقطت
الرهانات كلها وفهم الناس».
وت��اب��ع« :أدرك الجميع حقيقة
ما حصل ولم يتحقق ما أرادوه من
توجيه التهم إلى الدولة السورية
بأنها ه��ي التي تقتل وتستهدف
المدنيين ،وأنها الطرف الوحيد
ال��ذي يحمي المدنيين .فالدولة
حتى ه��ذه اللحظة لم تعط أوام��ر
ب��إط�لاق ال��ن��ار ع��ل��ى أي شخص
مهما ب��دا منه الشغب ،ونأمل أن
يفهم الناس حقيقة الوضع وما ت ّم
التخطيط له».

تف ّرد البلعوس

وت��ح��دث ع��ز ال��دي��ن ع��ن سبب
اغتيال الشيخ وح��ي��د البلعوس

شخصيا ً وعن الغاية من اغتياله،
الفتا ً إل��ى االعترافات التي ُقدمت
بأنّ البلعوس بدأ يتفرد برأيه وال
يقبل التعليمات ،ألن��ه��م رأوا أنّ
البلعوس لم يكن بالنسبة التي
يرغبونها .وق��ال« :الدولة تعرف
تماما ً من وراء البلعوس ومن وراء
�ص��ب��ت نفسها
مجموعته ال��ت��ي ن� َّ
لتقاتل وتدافع عن البلد ،فالدولة
ال تنقصها المعلومات وأن��ص��ار
البلعوس تشكيل مسلح يريد أن
يقاتل الدولة والدولة ليست لديها
مصلحة بقتله».
وأض����اف« :أن��ص��ار البلعوس
ي��ت��ح��دث��ون أن���ه���م م���ع ال���دول���ة
وال��ب��ل��ع��وس وج��ه دع���وات بعدم
االن��ض��م��ام إل��ى الجيش ال��س��وري
والبيان الذي أعلنت فيه مجموعة
مشايخ «ال��ك��رام��ة» أنّ السويداء
م��ح � ّررة م��ن ال��دول��ة وال��دع��وة إلى
إن��ش��اء منطقة آم��ن��ة وف��ت��ح معبر
حدودي ال يتعدى أوهاما ً يدافعون
عنها فالدولة قادرة وقوية وتملك
اإلمكانيات إللقاء القبض عليهم
حينما ي��خ��ط��ئ��ون» .واع��ت��ب��ر «أنّ
التحايل باتهام الدولة بات يعرفه
أهالي السويداء ،والجهات التي
ك��ان��ت ت��ح��ل��ل م��وق��ع ال��ب��ل��ع��وس
وجماعته كانت تحتار كثيرا ً في
أية خانة تضعه .قيل له ألف مرة
إن��ك محسوب على وليد جنبالط
وكان ينكر ذلك ويقول لست من هذا
الجانب ،وخصوصا ً أنّ جنبالط كان
يؤكد وجود صلة له مع البلعوس،
فإذا كان ذلك صحيحا ً فإنهم تأذوا
من الجماعة التي كانوا على صلة
بهم .وهذا يجعلنا نسأل :جنبالط
له صلة بالنصرة فكيف يقتلون من
لهم صلة بهم»؟

لعبة سياسية

وأوض��ح أنّ البلعوس «لم تكن
لديه سياسة واضحة ض ّد الدولة
وأنّ سياسته تمثلت ب��اإلش��ارة
إلى أخطاء الدولة ،كما أنّ عداءه
المباشر للدولة ل��م يكن معلناً،
وال��دول��ة ب��دوره��ا ،تعاطت معه
ضمن سياسة االستيعاب وضمن
سياسة اإلق��رار بأنه إذا كان هناك
خطأ في أحد الجوانب عندها ستق ّر
الدولة بأنه خطأ والبلعوس كان
يلعب لعبة سياسية».

وع���ن والء م��دي��ن��ة ال��س��وي��داء
وانقسامها قال عز الدين« :السويداء
ليست محسومة أو مقسومة بين
مع وض ّد فأكثر من  99في المئة مع
الدولة وال تتجاوز نسبة الض ّد 1
في المئة ،وال يشكل حراكهم حجما ً
اجتماعيا ً أو دينيا ً وال سياسياً».
وأضاف« :المحافظة برمتها تعرف
أنّ أبناءها وإن أخطأوا فوالؤهم هو
للدولة».
ورأى ع��ز ال��دي��ن أنّ تشييع
البلعوس في الملعب البلدي التابع
للدولة كان رسالة إلى لعالم بأنّ
جميع الشهداء سواسية في نظر
الدولة وأنّ المكان لم يشيع رجالً
بل كان تكريما ً للشهداء ولو لم تكن
الدولة راغبة بذلك لما ت ّم».
ول��ف��ت إل���ى «م��ح��اول��ة بعض
األط���راف التي أرادت أن تستغل
ال��ت��ش��ي��ي��ع ل��ل��خ��روج ب��م��ا يشبه
المظاهرة الخارجة عن المخطط»،
قائالً« :رغم قلتهم تعاملت الدولة
ب��روي��ة معهم وال يفكر أح��د أ ّنهم
عصيّون على ال��دول��ة وإن أرادت
التعامل معهم بقسوة لما سمحت
لهم بالخروج من الملعب».

شهداء السويداء
شهداء سورية

واس��ت��ه��ل��ت ك���ري���دي ح��دي��ث��ه��ا
بالترحم على شهداء السويداء وك ّل
ُّ
شهداء سورية ،ورأت أنّ الجرح في
السويداء كبير وتمنت من أهلها
في السويداء التحلي بالكثير من
الحكمة والصبر وضبط النفس
وال��ق��درة على مواجهة الشدائد».
وقالت« :أمامنا الكثير من الدماء
فالدم الغالي يحتاج إلى الكثير من
المسؤولية ومواجهة استحقاقاته
ال��ك��ث��ي��رة» .وح���ول دالالت ع��ودة
التفجيرات إل��ى المشهد السوري
رأت كريدي أنّ «م��ن الطبيعي أن
تتحول المواجهة إلى هذا الشكل
م��ن أن��م��اط ال��ح��رب واإلج���رام ألنه
حين ال تتحقق الغايات المرجوة،
يراد المزيد من الفتن والمزيد من
تفكيك النسيج االجتماعي والنسيج
السوري ،وأتوقع أن يكون التفجير
والتدمير لمفاصل فاعلة باتساع
وت��داخ��ل ال��ح��رب السورية دوليا ً
وإقليمياً».
ورأت «أنّ ع���ودة التفجيرات
والسيارات المفخخة إلى الظهور في
المشهد السوري يعود إلى مخاوف
ل���دى ب��ع��ض ال��ق��وى م��ن أي ح � ّل
سياسي في سورية وأن يحصل أي
عامل من عوامل استتباب الحياة».
وأضافت« :دائما ً كنا نقول أنّ هناك
من يعادي الحياة في سورية ويريد
الموت للجميع».

درء الفتنة

وعن استثمار تفجيري السويداء
واغتيال الشيخ وحيد البلعوس،
أك���دت ك��ري��دي «أنّ ك�� ّل األط���راف
المتصارعة تستطيع أن تستثمر

في ال��دم» .وقالت« :الشيخ وحيد
البلعوس كان يشكل حالة شعبية
لم تكن في عداء مع الوطن ،وربما
ه��ن��اك ب��ع��ض ال��ط��روح��ات لديه
يخونها التعبير بنا ًء على آليات
الفهم والتفكير لكنه كان يص ّر على
التشبُّه بقيم الثورة السورية التي
وق��ف��ت ف��ي وج��ه االس��ت��ع��م��ار وهو
معاد لالستعمار بالفطرة».
وعن دوافع التفجير إلثارة الفتنة
في السويداء ،أكدت كريدي أنه خالل
زيارتها للشيخ وحيد في محافظة
السويداء تركز اللقاء «على منع أي
محاولة من المحاوالت الخارجية
الختراق نسيج السويداء وفكها عن
بنيان الوطن ،ليس ألننا نتحسب
م��ن ذل��ك األم��ر ونتوقع محاوالت
خارجية في هذا الموضوع ،بل ألنّ
السويداء ابنة ال��دول��ة وج��زء من
الوطن السوري ،وهذا الموضوع ال
يجوز المساس به لذلك كان يتركز
الحديث ع��ن التالحم م��ع الدولة
والوطن».
وتابعت كريدي« :رغم األجندات
المختلفة ال��ت��ي يمكن أن تغير
التوجه االستراتيجي لشخص أو
أشخاص ،بقيت السويداء محافظة
على منطق الدولة رغم المحاوالت
الفاشلة لدخول اإلرهابيين إليها
خالل معارك مطار الثعلة .لم يخرج
أهل السويداء الستبدال فكرة الدولة
ومنطق المواطنة بمنطق مذهبي
أو عشائري ،فالقيادات الروحية
والشعبية قيادات محترمة شريكة
في بناء النسيج السوري ،وهناك
خطوط حمراء يعرفها ك ّل الوطنيين
وم��ن يريد أن يتجاوزها ع��ام��داً،
هناك ر ّد عليه ومن يتجاوزها غباء
أو بمحاوالت إيقاعه في ّ
فخ البحث
عن األمن واألمان فهذا يحتاج إلى
تنوير وتوعية».
وتعقيبا ً ع��ل��ى اع��ت��راف��ات أب��و
ت��راب��ة ال��م��س��ؤول ع��ن تفجيرات
السويداء وما تضمنته من اتهامات
ل��ـ«ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة» و«ال��ج��ي��ش
ال��ح��ر» بالتنسيق معه لتصفية
الشيخ بلعوس ،أوضحت كريدي
أن��ه «ال يمكن ات��ه��ام شخص في
عملية مدبرة من قبل استخبارات
دولية» .وقالت« :ربما يكون جزء
م��ن ك�ل�ام ه���ذا ال��ش��خ��ص صحيح
ويجهل الجزء اآلخ��ر ،فالمه ّم هو
ال��رب��ط بين م��ا يقوله وال��وق��ائ��ع
ه��ي مه ّمة تحتاجها إل��ى الكثير
من اإلدراك وال��دراي��ة والكثير من
الحنكة والحكمة ،فهذه القضية ال
تعفي أحدا ً من المسؤولية ألنّ هناك
قوة متصارعة تستثمر في الملف
السوري ،وحدود خيارتها الوطنية
واضحة ،وإنّ هذه القضية خطيرة
وال يمكن أن يكون شخص واحد
وراء ه��ذا العمل االستخباراتي
المدبر».

دور جنبالط

أما عن دور النائب وليد جنبالط
فيما يجري في السويداء وتأثيره
ال���وازن وح���دود عالقته بالشيخ
البلعوس ومشايخ الكرامة ،أشارت
ك��ري��دي إل��ى أنّ الشيخ بلعوس
«كان يشعر بخطر يهدّد الطائفة،
فالمسألة تحتاج المزيد من الحكمة
واإلدراك ب��أنّ الخطوات لن تكون
عامل تأجيج لفتنة ،وأنها ترفض
ال��ع��م��ل ع��ل��ى أس���اس ط��ائ��ف��ي وأن
تكون خياراتها وطنية فأي قضية
أو معلومة ف��ي ه���ذا الخصوص
نستطيع أن نتداولها مع األطراف
التي تدرك مفهوم حدود الوطنية
بعيدا ً ع��ن اإلع�ل�ام .م��ا ن��درك��ه أنّ
المرجعيات ف��ي ال��س��وي��داء غير
م��رت��ب��ط��ة خ���ارج���ي���اً ،وال��ق��ض��اي��ا
ال��م��ش��ت��رك��ة بينها ه��ي القضايا
الوطنية وعندما تكون القضية
مذهبية لن تشترك بها ،فالمهم هو
الحفاظ على اللحمة الوطنية وإنّ
دم��اء شباب السويداء غالية جدا ً
وليست لالستثمار السياسي».
وراه��ن��ت ك��ري��دي «ع��ل��ى ق��درة
العقالء لضبط األمور ومنع نسيج
السويداء من ال��دخ��ول في بوابة
الفرز واالنقسام بين مع وض �دّ».
ولفتت إلى أنّ «أغلبية المعارضين
والنشطاء في السويداء ينطلقون
م��ن خ��ل��ف��ي��ات وط��ن��ي��ة ،وال��دول��ة
أي��ض �ا ً ي��ق��ع ع��ل��ى عاتقها الكثير
م��ن المسؤوليات ف��ي ضبط هذه
المسألة والمساهمة في إعادة الثقة
للناس والتعاون الجدي .وهناك
الكثير من الوطنيين يمكن التعاطي

م��ع��ه��م ب��م��ن��ط��ق وط��ن��ي ل��ي��ك��ون��وا
درع �ا ً حقيقيا ً للوطن في مواجهة
أي مخاطر خارجية ،وخياراتنا
تتمثل ب��وح��دة س��وري��ة وال��وق��وف
ض ّد إسرائيل .فأهلنا في الجوالن
ي��رف��ض��ون ق���رار ال��ض � ّم حتى هذه
اللحظة ،وأهل السويداء والجوالن
وطائفة الموحدين وطنيون وفي
المعارك الوطنية ل��ن يكونوا إال
حلفاء للمشروع الوطني».

مشروع وطني

ّ
الشق السياسي
باالنتقال إلى
وال��م��ش��روع الوطني الكبير ،رأت
ك��ري��دي «أنّ م��ا تشهده الساحة
السياسية من االختراقات الدولية
ال��واس��ع��ة والممنهجة ق��د توحي
بجاهزية لبدء العملية السياسية.
أم��ا م��س��ار ه��ذه العملية وم��داه��ا
وفترتها الزمنية ف��س��وف تأخذ
وق��ت �اً ،م��ا ي��ف��رض إي��ج��اد ح�� ّل ألنّ
الخطر أصبح يهدّد المنطقة نتيجة
تمدّد القوى المتطرفة التكفيرية،
فالعملية السياسية طويلة ألنّ
هناك مفاعيل كبيرة .الجاهزية
الوطنية كانت قاصرة وهذا يحتاج
إلى كثير من إعادة النظر في ترتيب
الملفات الداخلية والخارجية».
وأضافت« :هنالك خطان أحمران
ال يمكن ألحد أن يدفعنا لنعلو فوقهما
وهما :وحدة سورية أرضا ً وشعباً،
والعداء للعدو الصهيوني».
وأك�����دت ك���ري���دي أن��ه��ا ت��رح��ب
«بانعقاد موسكو  3وك ّل المسارات
التي قد تفضي إلى جمع المعارضة
المعتدلة إلنتاج ح� ّل سياسي أو
عملية سياسية ج���ادة» .وقالت:
«خ��ي��ارات��ي ف��ي دم��ش��ق وسيكون
هناك ميثاق ش��رف وطني يتفق
عليه عدد من القوى الوطنية في
سورية يعلن من دمشق وليست
ل��دي خيارات مخابراتية ال داخل
البلد وال خارجها .وأرح���ب بح ّل
ك ّل القضايا حالً ع��ادال ً لكنّ معيار
ال��ع��دال��ة م��رت��ب��ط ب��ق��رار الشعب
السوري ،وليس مرتبطا ً بتوجهات
بعض المعارضين الذين يتلقون
إمالءات خارجية».
وأش������ارت ك���ري���دي إل����ى «أنّ
البعض يعتقد أنّ األجندات منتهية
وخ��ي��ارات الشعب ال��س��وري آخر
اهتمامات القوى الكبرى وهذا كالم
غير صحيح .فاألجندات في الكثير
من األحيان تجارب وأنابيب اختبار
تطرح وما أن تالقي دعما ً تم ّر .وإن
لقيت م��ع��ارض��ة ج��دي��ة لمرورها
ال ت��م��ر .االس��ت��س�لام واالن��ه��زام��ي��ة
اللذين يتبعهما بعض المعارضين
وب��ع��ض ال��ق��وى المحسوبة على
السلطة غ��ي��ر م��ب�� ّررة والمسألة
ليست خارجية وحسب ومشروع
جنيف دولي ،وأدعو ك ّل الوطنيين
الشرفاء ألن يكلفوا بمواجهة ك ّل
هذه األجندات».

الح ّل اإلنساني عاجل

ف��ي ال��ش��أن اإلن��س��ان��ي ،وبعد
خمس س��ن��وات م��ن ال��ح��رب على
سورية ،أكدت كريدي أنّ ما يحدث
في سورية تدخلت االستخبارات
الدولية فيه والمكان الذي تستطيع
ف��ي��ه م��ي��رك��ل أن تضغط لصالح
السوريين موجود وهو أن تتحدث
مع الجهات الدولية لح ّل القضية
السورية ،والملف اإلنساني ملف
عاجل ومستعجل وال أحد يستطيع
أن يقف في طريقه ،ولكن في هذا
ال��م��ل��ف ن���رى أنّ ال��دف��ع سياسي
ومطلوب ضبط األطراف المتالعبة
فيه ،فالضغوط السياسية أفضل،
وسنحاول مع بعض الدول الغربية
لتشكيل م��ح��ور اع��ت��دال حقيقي
للمعارضة».
وخ��ت��م��ت« :يُ����راد ل��ل��ص��راع في
سورية أن يكون طائفياً ،فالسوريون
إلى اآلن لم يقولبوا في هذا اإلطار،
فالوحدة الوطنية م��ا زال��ت لدى
السوريين والعبث فيها خارجي
وال يقبل ال��س��وري��ون إال الموقف
ال��وط��ن��ي .ه��ذا العبث الخارجي
هو لتقسيم سورية وإع��ادة إنتاج
أن��م��اط ج��دي��دة م��ن التقسيم على
أساس مذهبي لتأجيج الصراعات
ويدرك السوريون أنها حطب النار
للمعركة ،والقضية تحتاج أن
نفتح صدرنا للسوريين الراغبين
ب��ال��ع��ودة إل���ى وط��ن��ه��م وال��خ��ي��ار
السوري سيكون البطاقة الحمراء
في وجه القوى الدولية».

