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  مارس /قنا/ 62الدوحة فً 

والمعارضة السورٌة بموقف أشاد السٌد أحمد معاذ الخطٌب رئٌس االئتالف الوطنً لقوى الثورة 
  ٌ  د للثورة السورٌة.دولة قطر الداعم والمؤ

ه السٌد الخطٌب فً تصرٌح للصحفٌٌن على هامش القمة العربٌة الرابعة والعشرٌن التً بدأت ونو  
بالدوحة الٌوم بما جاء فً الكلمة التً ألقاها حضرة صاحب السمو الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً أمٌر 

ى فً الجلسة االفتتاحٌة للقمة من تأكٌد لحق الشعب السوري وتطلعاته المشروعة، مشٌراً فد  البالد الم  
  ٌ دة والمتعاطفة جداً مع األزمة فً سورٌا قد أبداها كل اإلخوة القادة العرب إلى أن هذه المواقف المؤ

 ألن المأساة التً تجري على األرض السورٌة ال ٌمكن لبشر أن ٌتحملها.

اطف واضح من القادة ونشكرهم علٌه ونتمنى أن نكون جمٌعاً ٌداً واحدة لنساهم فً وتابع "التع
 إخراج الشعب السوري من محنته".

اً على سؤال لوكالة األنباء القطرٌة "قنا" عن مدى رضاه من الموقف العربً عموماً تجاه ما وقال رد  
مقعد سورٌا فً الجامعة ٌجري فً سورٌا إن الموقف العربً أفضل واتخذ خطوة شجاعة بمنح 

العربٌة لالئتالف الوطنً لقوى الثورة والمعارضة السورٌة فً الوقت الذي ال ٌزال المجتمع الدولً 
 داً.أكثر ترد  

وفً إجابة على سؤال آخر لـ"قنا" عن خطوة المعارضة للمرحلة القادمة أوضح الخطٌب أن العمل 
على موضوع الحكومة المؤقتة، مشٌراً فً هذا الصدد إلى أن رئٌس الوزراء المؤقت غسان  سٌنصب  

  ٌ ناً فً هذا الخصوص أن هذه هٌتو ٌعد برنامجه لعرضه على الهٌئة العامة للثورة السورٌة، مب
 رة بشكل جٌد.الخطوة تأتً فً إدارة المناطق المحر  

روع توسٌع االئتالف الوطنً لٌصبح نواة وأضاف أن من بٌن خطوات العمل القادمة طرح مش
 الكثٌر من القوة المعارضة. لمؤتمر وطنً جامع ٌضم  

د السٌد الخطٌب على أن الشعب السوري ٌحتاج لكل أنواع الدعم وأن المأساة أكبر من أن ٌقوم وشد  
بها البعض، الفتاً إلى أن ربع الشعب السوري مهجر بٌن الداخل والخارج فضالً عن الجرحى 

 للشعب السوري بالدفاع عن نفسه كما ٌجب.  واألٌتام فضالً عن عدم السماح

وحول ما إذا كان عدل عن استقالته من عدمه قال الخطٌب "ما زلت فً الوضع نفسه وذلك ٌحتاج 
 لنقاش فً الهٌئة العامة للثورة وهً لم تنعقد بعد".



 سورٌا ن كلمة األمٌر بشأنرئٌس المجلس الوطنً السوري السابق ٌثم  

 

 
 

الباسط سٌدا عضو االئتالف الوطنً لقوى الثورة والمعارضة السورٌة  ن السٌد عبدمن جانبه، ثم  
ورئٌس المجلس الوطنً السوري السابق كلمة حضرة صاحب السمو الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً 

العادٌة الرابعة والعشرٌن ى خالل الجلسة االفتتاحٌة ألعمال القمة العربٌة فً دورتها أمٌر البالد المفد  
 فٌما ٌتعلق بالشأن السوري.

  ٌ ٌ  ة على هامش افتتاح أعمال القم  ووصف سٌدا فً تصرٌحات صحف ة الٌوم بالدوحة كلمة ة العرب
 ه بأنها جاءت تعبر عن موقف قطر الداعم بشكل واضح للشعب السوري الذي ٌنشد الحرٌة..سمو  

البت فً ذات الوقت بالحرص على مستقبلهم وهو ما رت عن معاناة السورٌٌن وطوقال أنها عب  
 ٌعكس وضوح رؤٌة قطر فً دعم مختلف القضاٌا العربٌة العادلة.

أن منح مقعد سورٌا لالئتالف فً جامعة الدول العربٌة بمثابة خطوة فً طرٌق نزع   ضافأو
 الشرعٌة الدولٌة من رئٌس النظام السوري بشار األسد.

 ألهم هً حق تقرٌر المصٌر للشعب السوري.واعتبر سٌدا أن الخطوة ا

وفٌما ٌتعلق باستقالة رئٌس االئتالف الوطنً لقوى الثورة والمعارضة السورٌة أحمد معاذ الخطٌب 
أشار إلى أن هذا األمر سٌناقش ضمن إطار الهٌئة التنفٌذٌة لالئتالف باعتباره هٌئة منظمة، مشٌراً 

ش هذه االستقالة، موضحاً أن هٌئة الرئاسة لالئتالف أعربت إلى أن االجتماع القادم لالئتالف سٌناق
 عن أملها فً أن ٌتراجع الخطٌب عن استقالته.

وحول وجود خالف بٌن الخطٌب والسٌد غسان هٌتو رئٌس الحكومة السورٌة االنتقالٌة أوضح سٌدا 
ف والمذاهب دة الطوائالقضٌة السورٌة متعد   أن تباٌن اآلراء شًء متوقع وطبٌعً خاصة فً ظل  

  ٌ  دة.ات المتعد  والقوم

 


