اسم البرنامج :ما وراء الخبر
عنوان الحلقة :احتماالت التسوية السياسية بجنيف2
مقدمة الحلقة :غادة عويس
ضيوف الحلقة:
 أنس العبدة /عضو الهيئة السياسية لالئتالف الوطني السوري شريف شحادة /كاتب وباحث سياسي سوري محمود الريحاوي /عضو الهيئة السياسية بالجبهة اإلسالمية -الحدود التركية السوريةتاريخ الحلقة2112/1/22 :
المحاور:
 بدائل مطروحة للحل مقترح وقف إطالق النار تعذر التفاوض المباشر بين الوفدين السوريين تفسيرات مختلفة لجنيف 1غادة عويس :أهالً بكم إلى حلقة جديدة من ما وراء الخبر نقدمها لكم من مدينة مونترو
السويسرية ونخصصها للبحث في احتماالت التوصل إلى تسوية سياسية لألزمة السورية
من خالل مؤتمر جنيف  2الذي ضم ألول مرة وفد المعارضة السورية والنظام السوري
بعد ما بذلت قوى عالمية جهوداً دبلوماسية مضنية إلتمام انعقاد هذا المؤتمر اليوم وكأنه
غاية بحد ذاتها ،ولكن مع بدء جلسات المؤتمر غابت عن الحدث مالمح من المشهد
السوري تكشف عن مصالح متضاربة وعن تناقضات في اإليديولوجيات واألهم عن
معاناة إنسانية ال يزال ماليين السوريين يدفعون ثمنها نتناولها في التقرير التالي.
[تقرير مسجل]
مريم أوباييش :ما أكثر الغائبين عن مؤتمر جنيف  2كبيرة توقعاتهم بفشل المؤتمر الذي
ينعقد بشق األنفس ،لم يحضر ولم يوافق معارضون من الخارج على الذهاب إلى
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مونترو دون ضمان بأن التفاوض سيكون بشأن سوريا ما بعد رحيل األسد عن السلطة،
قطع أربعة وأربعون معارضا ً اجتماعات االئتالف الوطني السوري ثم انسحب المجلس
الوطني من االئتالف قبيل بدء أعمال جنيف  ،2أما معارضة الداخل وأبرزها هيئة
التنسيق لقوى التغيير والمعارضة السورية فقد استثنيت من قائمة المدعوين إلى مونترو،
وأما المعارضة السورية المسلحة فهي الغائب األكبر عن الحدث وهي أكبر عقدة أمام أي
تسوية غير قريبة ،بالطبع المعارضة المسلحة نفسها فصائل ذات توجهات وأهداف
مختلفة أدت وتؤ دي إلى االقتتال فيما بينها ،وصفت بعض الجماعات الذاهبين إلى
سويسرا بالخونة وترفض الجبهة اإلسالمية رفضا ً قاطعا ً المحادثات مع رموز نظام
األسد ،المعارضة السياسية الحاضرة ال تملك أي نفوذ أو سلطة على جماعات مسلحة
قوية ومتطرفة منها جبهة النصرة والدولة اإلسالمية في العراق والشام ،المسلحون
المعتدلون منهم والمتهمون بالتطرف هم طرف أساسي ألي قرار مرتبط بوقف إطالق
النار وتبادل السجناء وإيصال اإلمدادات ،سوريا وبعد ثالث سنوات من حرب صفت
فيها القوى الكبرى والصغرى حساباتها على حساب دم الشعب تواجه كارثة إنسانية قتل
أكثر من مئة ألف سوري وأصيب نصف مليون وشرد نحو تسعة ماليين في الداخل وفي
دول الجوار ،مورست كل أشكال التعذيب وارتكبت جرائم حرب ضد اإلنسانية وأحيانا ً
من طرفي الصراع ،ولكن تبقى جرائم النظام تحتل الصدارة الغائب الدائم في جنيف
واحد وجنيف اثنين هو ضمير المجتمع الدولي ومن قال إن هذا االجتماع سيغير شيئا ً في
المشهد المأساوي للحرب وما قبلها وبعدها فقد حاد عن أصل الحكاية ،حكاية وطن حلم
بربيع فإذا به في قلب عاصفة لم يسبق لها مثيل.
[نهاية التقرير]
غادة عويس :وينضم إلينا هنا معنا في األستوديو في مونترو أنس العبدة وهو عضو
الهيئة السياسية لالئتالف الوطني السوري أهالً وسهالً بك ،وينضم إلينا من الدوحة
شريف شحادة الكاتب والمحلل السوري ،وعبر الهاتف من الحدود التركية السورية
الدكتور محمود الريحاوي عضو الهيئة السياسية في الجبهة اإلسالمية ،دكتور محمود
الريحاوي ما رأيك بجنيف  2اليوم؟
محمود الريحاوي :بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا ،جنيف  2بالنسبة لنا هو
حلقة من مسلسل الحلول التي تصطنعها الجهات الدولية من أجل المماطلة والتلميع
والتسويف في حل أزمة شعبنا السوري الذي ذاق الويالت منذ ثالث سنوات وحتى اآلن،
جنيف  2أطلقت..
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غادة عويس :وهل لديك بديل؟
بدائل مطروحة للحل
محمود الريحاوي :البديل هو نحن لسنا ضد الحلول السلمية لسنا ضد الحلول السياسية،
لم نحمل السالح لمجرد حمل السالح وللقتل وإنما حملنا السالح للدفاع عن المتظاهرين
السلميين العزل ،البديل هو أن يتم الحل السياسي على أسس صحيحة متناسبة مع
تضحيات شعبنا الكبيرة جداً والتي بلغت مئات آالف الشهداء ومئات آالف المعتقلين
وأكثر من تسعة ماليين نازح والكثير من األطفال الذين قتلوا بأسلحة الدمار الشامل ،البد
من أن يكون الحل السياسي مبنيا ً على أسس صحيحة ونحن لسنا ضد أي حل سياسي إن
كان مبنيا ً على أسس صحيحة.
غادة عويس :سيد شريف شحادة ضيفي من الدوحة باعتقادك متى سيلمس السوريون
تغييراً على األرض على حياتهم اليومية من خالل نتائج متوقعة لجنيف 2؟
شريف شحادة :يجب أن ال نتوقع نتائج بسرعة أنت تعلمي أنه من خالل ما قرأناه اليوم
وشاهدناه وتابعناه أن الظروف غير مواتية حتى هذه اللحظة هناك تشنج هناك أيضا ً ما
نسميه نحن بمشاريع يراد لها أن تنفذ ،هناك خط سعودي أميركي خليجي في مواجهة
خط سوري إيراني روسي وبالتالي عملية فكفكة األزمة ليست عملية سهلة وعلينا جميعا ً
أن ندرك أن الحل يجب أن يبقى بين السوريين إذا كان هناك تدخالً من قبل دول كثيرة
لن يصل السوريون إلى حل بسبب أن هذه الدول لها مصالح ولها مطامع وبالتالي سوف
تفرض هذه المصالح والمطامع عن طريق حلفائها ،وأعتقد أننا لن نصل إلى حل لكن إذا
تُرك السوريون فيما بين بعضهم البعض يرون مستقبل سوريا على أساس سوريا وليس
على أساس مصالح الغير ،أعتقد أن الوصول إلى أمر أو إلى اتفاق غاية في السهولة لكن
إذا بقي هناك أجندات لطرف ما أنا أعتقد أن الوصول إلى حل صعب لكن رغم ذلك
السوريون قادرون على الوصول إلى حل وقادرون على التفاهم ويجب على كل
األطراف أن تضع بين أو نصب أعينها أن الشعب السوري هو الذي يجب أن ينعم
بالراحة ويجب أن ينعم بالسالم وبالتالي ال مشاريع أمام مشروع واحد هو مشروع
الشعب السوري.
غادة عويس :سيد أنس العبدة أوجه لك نفس السؤال متى يلمس السوري المواطن إن
كان الجئا ً نازحا ً مجروحا ً متى يلمس تغييراً على حياته اليومية من خالل جنيف 2؟
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أنس العبدة :يعني أعتقد أنه يمكن أن يبدأ يلمس نوع من التغيير عندما يحدث هناك تغيير
بطريقة تعامل النظام مع الحل السياسي في سوريا ،حتى هذه اللحظة هناك لدينا قلق
حقيقي وشك في موافقة النظام على جنيف واحد ،وليد المعلم اليوم رئيس وفد النظام لم
ت
يذكر جنيف على اإلطالق في كلمته تكلم عن الماضي ولم يتكلم عن المستقبل لم يأ ِ
على ذكر أي رؤية سياسية للمستقبل ،نعرف أنه عندما ردوا على رسالة الدعوة ردوا
بشكل مشروط ،لذا نحن قلقون بهذا الخصوص يعتمد بشكل أساسي على موافقة النظام
على جنيف واحد ،إذا وافق النظام عندها يمكن لنا أن نتقدم على المنحى السياسي أما إذا
لم يوافق فعندها ستكون هناك إشكالية حقيقية وسيساهم النظام في ذلك الوقت بإفشال
جنيف وبعدها ال بد من العمل من خالل يعني طرق أخرى وال بد من العمل على إطار
سياسي آخر.
غادة عويس :دكتور محمود الريحاوي هنالك استطالع للرأي أجري مع سوريين من
الداخل وأيضا ً من الالجئين وهم بالماليين أكثر من  %01معظمهم أراد وقفا ً إلطالق
النار من وراء جنيف  2أنتم كجهة مسلحة على األرض هل لديكم أي نية في التزام وقف
إلطالق النار؟
محمود الريحاوي :الـ %01التي تكلمت عنها تريد وقف إلطالق النار ولكنها في الوقت
نفسه ال تقبل أبداً في التفريط بدماء شهدائها ،ال تريد أي عائلة فقدت االبن أو االثنين أو
األب أو األم أو األخت ال تقبل أبدأ بأن يكون وقف إطالق النار في مقابل االستسالم هم
يريدون وقف إطالق النار باسترداد حقوقهم ال يقبلون أبداً أن تضيع دماء شهدائهم وال
يقبلون أبداً بأن تذهب تضحياتهم سداً.
مقترح وقف إطالق النار
غادة عويس :دكتور أنا لم أطلب منك أن تتحدث باسم الـ %01وأن تفسر ما الذي
يريدونه قلت لك بشكل محدد جداً في استطالع الرأي هؤالء أولويتهم من جنيف وقف
إطالق النار في حال جرى الحديث عن وقف إلطالق النار تهدئة موقتة هل أنتم
مستعدون لاللتزام به؟
ت عنها ستقوم علينا بثورة أخرى إن قبلنا ببيع
محمود الريحاوي :هذه الـ %01التي تكلم ِ
دماء شهدائهم كيف نقبل بوقف إطالق النار إن لم يكن وقف إطالق النار مبنيا ً على أسس
صحيحة تقبل بها هذه الـ%01؟ كيف نقبل بوقف إطالق النار إن لم يوافق الطرف اآلخر
على البنود األساسية لجنيف واحد؟ وهي تنحي النظام برأسه وكامل رموزه المجرمة
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وإطالق سراح المعتقلين وفك الحصار عن المناطق المحاصرة والتوقف عن القمع
الوحشي الذي كان يمارسه النظام أثناء كلمة وليد المعلم ،ففي المعصرانية قتل أثناء كالم
المعلم سبعة أطفال وامرأتين ،كيف يقبل الـ %01بوقف إطالق النار والبنود األساسية في
عودتهم كنازحين في فك الحصار عن هذه المناطق في رحيل النظام المجرم صاحب
المنظومة األمنية التي أذاقتهم ويالت الموت والتجويع والقتل ،كيف نقبل بوقف إطالق
النار وهو أشبه ما يكون بوقف إطالق نار من طرف واحد وبطريقة استسالمية نبيع
فيها تضحيات الشهداء عبر ثالث سنوات؟ هذا أمر غير وارد.
غادة عويس :سيد شريف شحادة هل من الممكن هل من الممكن من طرفه النظام أن
يلتزم وقفا ً إلطالق النار حتى تسير مرحلة تفاوضية لجنيف  2بعد غد لمدة أسبوع
وبعدها استراحة وبعدها مرحلة أخرى هل من الممكن أن نشهد ولو هدوءاً يتنفس فيه
الصعداء السوريون؟
ت تعلمي أن الحكومة أو الدولة في سوريا مستعدة لوقف إطالق النار
شريف شحادة :أن ِ
ت تعلمي أن وقف إطالق النار بالعادة يكون متبادالً لنفترض جدالً غداً أوقفت
لكن أن ِ
الحكومة السورية إطالق النار هل سيلتزم الطرف اآلخر ،هل سيلتزم الليبي أو السوداني
أو التونسي أو المغربي الذي جاء من أصقاع الدنيا؟ أعتقد مشكلة وقف إطالق النار يتخذ
بصورة.
غادة عويس :لكن في المعصرانية اليوم سيد شحادة في المعصرانية اليوم من قتل هم
سبعة أطفال ليس ليبي وال شيشاني وامرأتان ،في الوقت الذي كان يتحدث فيه المعلم كان
القصف يطال هذه المناطق في حلب ،إذن هنا المشكلة أال ينتظر اآلخر وقفا ً إلطالق
النار أن تسير معا ً يصدر القرار معا ً بوقف إطالق النار بدون انتظار اآلخر.
شريف شحادة :يعني أنا قلت أن الحكومة السورية بقرار واحد يصدر عن وزير الدفاع
ت تعلمين أن أكثر من مئة جبهة وجبهة الجبهة
يتوقف كل شيء ،الطرف اآلخر وأن ِ
ت
اإلسالمية جبهة لتحرير القدس جبهة لواء محمد أشكال وألوان يعني هل ستلتزم؟ ثم أن ِ
تعلمي أن هذه األطراف ليس لها مورد واحد هي على يعني موردين مختلفين من السالح
والمال ودول بعينها وبالتالي أنا أعتقد أن الحكومة السورية قادرة غداً على اتخاذ قرار
أنك توقفي
ويمكن أن ينفذ مباشرة في الثانية نفسها التي يتخذ فيه القرار لكن المشكلة ِ
إطالق النار وهؤالء المجموعات اإلرهابية ماذا ستفعلين بها عندما يقومون بإطالق
قذائف الهاون أو االعتداء على حواجز الجيش أو على حواجز الشرطة ال يمكن ألي
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مواطن عاقل أن يقف مكتوف األيدي ثم أنا ال أفهم ماذا يفعل هذا الشيشاني أو األفغاني
في سوريا ،هل يريد أن يقدم لنا الحضارة للشعب السوري ،هل يريد أن يقدم لنا
اإلصالح؟ يعني مجموعات خارجة عن القانون واألخالق واألدب والدين أتت إلى
سوريا.
غادة عويس :شكراً وصلت اإلجابة على سؤالي اآلن تخرج عن الموضوع سيد أنس
العبدة لديك تعليق على ما قاله شريف شحادة وهو محق في النهاية هنالك قرار واحد لدى
النظام لكن هنالك قرارات لدى المعارضة المسلحة خصوصا ً على األرض.
أنس العبدة :طبعا ً بطبيعة الحال وقف إطالق النار أمر في غاية الصعوبة ليس سهالً هذا
شيء طبيعي لكن أعتقد أن هناك إمكانية للعمل في هذا الموضوع على مراحل ،نحن
تقدمنا بمشروع متعلق بحلب وأيضا ً مشروع متكامل متعلق بحمص وأنا أريد أن أركز
على حمص المحاصرة اآلن تقدمنا بمشروع متكامل للجانب الروسي والجانب األميركي
وعل ى أساس إنه يتواصلوا مع النظام بهذا الخصوص وجزء من هذا التواصل كان مع
الكتائب المقاتلة على األرض ،وأصدرت بيانا بأنها مستعدة بااللتزام وقف إطالق النار
إذا رفع الحصار وجاءت قوافل إغاثة وأرسلنا هذا المقترح أنا باعتقادي يمكن لنا أن نبدأ
بوقف إطالق النار في بعض المناطق اللي هي تعاني من إشكاليات حقيقية على المستوى
اإلغاثي وعلى المستوى اإلنساني وحمص القديمة أحد األمثلة على ذلك والكتائب كلها
في حمص القديمة بما فيها الكتائب المنضوية تحت الجبهة اإلسالمية أبدت استعدادها
الحترام وقف إطالق النار ولحماية القوافل اإلغاثية عندما تدخل إلى حمص القديمة،
وهذا ما شجع الجانب الروسي واألميركي على االستمرار بهذا األمر ،نأمل أن يتوصلوا
إلى قرار مع الجانب السوري ،جانب النظام السوري ويكون هناك وقف إلطالق النار،
يمكن لنا إذا بدأنا ببعض النقاط أن تبنى نوع من البيئة المناسبة لنطور مثل هكذا وقف
إطالق نار لمدى أطول وإلى مناطق أخرى ،قد ال يمكن أن نقوم بوقف إطالق النار في
كل األماكن لكن هذا ال يعني أنه ليس.
غادة عويس :على األقل ،يعني خطوة أولى وأنا أردت أن أعطي هذا األمر حيزا ولو
نسبيا فقط ألن من يشاهدنا اآلن من المواطنين العاديين ،الناس المتعبة عليها أن تتمسك
بأمل ما من هذا المؤتمر وأولويتها هي طبعا االستقرار ،يعني بعضا من الهدوء والراحة
من القصف.
أنس العبدة :لذلك أنا وددت أن أشير أن العمل الذي نعمل عليه اآلن ليس كله له عالقة
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بالمؤتمرات والخطابات ،في عمل كبير جدا قد يعادل السبعين والثمانين بالمئة هو عمل
خلف الكواليس.
غادة عويس :بين من ومن.
أنس العبدة :بيننا وبين الكتائب على األرض في تحضير مشاريع محددة بما يتعلق بوقف
إطالق النار وإدخال اإلغاثة إلى بعض المناطق المحاصرة ،وقد تم التواصل فيها مع
الجانب الروسي الذي يمكن له أن يضغط على النظام ومع منظمة الصليب األحمر التي
أبدت استعدادها وقالت أن لديها ما ال يقل عن 12مليون طن من المواد الغذائية جاهزة
لحمص في الوقت الحاضر إذا ما تم االتفاق على وقف إلطالق النار ،أنا باعتقادي أن
هناك إمكانية كبيرة ليبدأ المواطن السوري أن يشعر بأن هناك إمكانية لالستفادة من
الحديث عن الحل السياسي ،إذا كانت فعال لدى الطرفين رغبة حقيقية في الحل السياسي،
بالنسبة لنا هذا واضح نحن نرغب بالحل السياسي .
غادة عويس :بالنسبة للقاءاتكم تحدث عنها اإلبراهيمي في مؤتمره الصحفي األخير قال
إن من الممكن أن تكون هناك لقاءات منفردة هل لك أن تعطينا فكرة عما سيحصل يوم
الجمعة.
أنس العبدة :اليوم على األغلب سيكون هناك لقاء منفرد بين األخضر اإلبراهيمي
ورئيس االئتالف ،رئيس وفد المعارضة السورية الممثلة بالشعب السوري األخ أحمد
الجربا ،سيتم من خالله الحديث عن البروتوكول المتعلق بيوم الجمعة ،على األغلب
سيكون هناك جلسة مفاوضات إما أن تكون في غرفتين منفصلتين أو في غرفة واحده.
تعذر التفاوض المباشر بين الوفدين السوريين
غادة عويس :تقبلون أن تجتمعوا بهم في غرفة واحده ألنه باألمس عندما سألنا بعض
األعضاء في الوفد المفاوض قالوا ال نريد أن نصافحهم اآلن النفوس غير مهيأة بعد.
أخفيك أن هناك شعورا عميقا في هذا الموضوع ،كثير
أنس العبدة :يعني الحقيقة أنا ال
ِ
من أعضاء الوفد يشعرون بأنه قد يكون الوقت غير مالئم وغير مناسب ،لكن إحنا أخذنا
هذا القرار حقيقة ألننا وجدنا أن هذا في صالح الشعب السوري ،في صالح أطفال
سوريا ،وفي صالح مستقبل سوريا ،بناءا عليه سوف يكون هناك جلسة تفاوضية مبدئية
إما منفصلة أو في نفس الغرفة ،ليس هناك إشكالية لكن ما هو مهم..
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غادة عويس :في مقر األمم المتحدة في جنيف.
أنس العبدة :تماما ،ما هو مهم أنا باعتقادي أن يكون أول بند على األجندة يوم الجمعة
هو إعادة تأكيد من قبل النظام أنه يوافق على جنيف 1وهذا سنطلبه بشكل رسمي من
األخضر اإلبراهيمي ومن الراعين لهذه المحادثات روسيا والواليات المتحدة ،إذا وافق
النظام يمكن لنا أن نتقدم سياسيا ومن خالل مفاوضات ،إذا لم يوافق النظام على جنيف1
فحقيقة لن تكون هناك منطقة مشتركة للحديث أو منطقة مشتركة للتفاوض وعندها
سيكون النظام مسؤوال وحده عن فشل جنيف.2
ت على ذكر جنيف 1تحديدا
غادة عويس :سيد شريف شحادة ،المعلم في كلمته لم يأ ِ
علما أن جنيف 2قائم ،نكرر ونردد قائم على جنيف 1واآلن السيد أنس العبدة يقول أول
ما سيجري الحديث عنه الجمعة في التفاوض بين النظام والمعارضة هو اعتراف النظام
بجنيف 1باعتقادك هل سيتم ذلك؟
شريف شحادة :سيدة غادة بالنسبة لجنيف 1والتفسيرات التي قيلت كل طرف يفسر
األمور على هواه يعني موضوع الحكومة االنتقالية وشكلها و..
تفسيرات مختلفة لجنيف 1
غادة عويس :طيب عفوا سيد شريف أعذرني ،بغض النظر عن التفسيرات يعني هذا
أكل بحثا هذا الموضوع ،نعرف أن للنظام تفسيرا ،وللمعارضة تفسيرا ،ولألميركيين
تفسيرا ،وللروس تفسيرا ،لكن بالمبدأ هكذا هل من الممكن أن يفاجئنا النظام ويقول أنا
أعترف بجنيف 1بدون أن يفسر أكثر ،يعني فقط جنيف 1نقطة على السطر.
شريف شحادة :ال أبدا ال يمكن ،يعني أنت تقولي جنيف 1وانتهى األمر ،وما يأخذ األمر
الطرف اآلخر والحكومة السورية اعترفت بجنيف على ما هو ال ،يمكن للحكومة
السورية أن تعترف بجنيف 1إذا أُفهمت أو أفهمت الجميع أن جنيف 1يقول التالي:
 12321هذه مفردات جنيف أما أن نقول بالتعميم نعترف على جنيف 1أعتقد أن هذه
وجهة نظري ،أعتقد أن الحكومة السورية لن توافق على شيء اسمه جنيف 1دون أن
يفهم اآلخرون أن جنيف 1ال يقرر رحيل الرئيس األسد ألن جنيف..
غادة عويس :يعني تبقى ..يعني باختصار سيد شريف تعتقد أن موقف الحكومة
السورية سيبقي على حاله من جنيف 1مثلما كان على حاله عام  2112عندما صدر
جنيف 1يعني قبلت بجنيف 1وقتها ولكن وفقا لتفسيرها هي له.
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شريف شحادة :تماما.
غادة عويس :شكرا لك ،السيد أنس العبدة.
أنس العبدة :في نقطة سريعة قانونيا الحكومة السورية والنظام السوري وافق على
جنيف 1عندما وافق على قرار مجلس األمن  2112ألنه كان اتفاق جنيف متضمنا في
قرار مجلس األمن والنقطة أو البند السابع عشر من هذا القرار يقول بأن هدف المؤتمر،
المؤتمر اللي صار اليوم هو إنشاء هيئة حكم انتقالية ذات صالحيات تنفيذية كاملة على
جميع مؤسسات الدولة بما فيها الجيش واألمن والمخابرات برضا الطرفين ،إذن هذا
الشيء وافقت عليه الحكومة السورية.
غادة عويس :إذا كانت موافقة الحكومة السورية إذن المشكلة أين تكون؟
أنس العبدة :هي موافقة ،وافقت قانونيا لكن كل التصريحات السياسية والتصرفات
السياسية ال تدل على ذلك وما سمعناه اليوم من وليد المعلم يدل على أن هناك خوفا
حقيقيا من قبل النظام تجاه جنيف 1لذلك إحنا قلنا وبشكل واضح أنه ال يمكن البدء بأي
مفاوضات مع النظام دون سقف سياسي وسقف زمني ،أما السقف السياسي فهو جنيف1
يجب التأكيد عليه مرة أخرى ،والسقف الزمني هو عبارة عن جدول زمني من ثالث
إلى س ت أشهر ال يمكن تخطيها ،باعتقادنا هكذا يمكن لنا ..ال نريد أن نكرر خطأ اإلخوان
الفلسطينيين في الدخول في مفاوضات دون إطار سياسي محدد ودون إطار زمني محدد.
غادة عويس :أنهي مع الدكتور بما تبقى من وقت ،دكتور محمود الريحاوي ال زلت
معنا ،أريد أن أفهم منك ،أنتم كنتم قد أصدرتم بيانا تقريبا خونتم فيه من أتى إلى جنيف2
هل أنتم بوارد العودة عن هذا الموقف بمعنى انتظار نتائج جنيف 2وبعده الحكم عليه.
محمود الريحاوي :نحن بدون شك لسنا ضد أي جهة قادرة على تنحي النظام برأسه
وكامل رموزه المجرمة وحل أجهزته األمنية ومحاسبتهم ،نحن لسنا ضد أي جهة
تستطيع أن تصل إلى هذا األمر و لكننا حقيقة لن نع ِط التفويض ألي جهة سورية قد
تفرط في حقوق الشعب وال التنازل عن متطلباته أيا كانت هذه الجهة.
غادة عويس :وصلت الفكرة ،شكرا جزيال دكتور محمود الريحاوي عضو الهيئة
السياسية في الجبهة اإلسالمية كنت معنا من الحدود التركية السورية عبر الهاتف ،أيضا
أشكر شريف شحادة الكاتب الصحفي السوري كان معنا من الدوحة في قطر ،وأيضا
أشكر معنا من هنا في مونترو أنس العبدة وهو عضو الهيئة السياسية لالئتالف الوطني
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السوري لقوى الثورة والمعارضة وأشكر متابعتكم مشاهدينا الكرام ،شكرا لكم وإلى
اللقاء في لقاء آخر.
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