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المكتب ال�سيا�سي لـ«القومي» في ال�شام:
نرف�ض � ّأي انتهاك خارجي ل�سيادة بالدنا
اعتبر المكتب السياسي للحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي في الشام ،أنّ الوطن يم ّر بواحدة من أكثر المراحل
دقة وحساسية في عمر األزمة التي تعصف به نتيجة الحرب
المعلنة وغير المسبوقة في طريقتها وأدواتها ،والتي تش ّنها
عليه قوى الغرب االستعماري ،وخاصة الواليات المتحدة
األميركية ودول الخليج وتركيا.
وف��ي ب��ي��ان أص���دره أم��س رأى المكتب
السياسي أنّ هذه ال��دول قد فعلت ك ّل
م��ا تستطيع م��ن أج��ل تمزيق سورية
وانتهاك سيادتها ،وفي مواجهة ك ّل ذلك
وقف الجيش العربي السوري والقوى
المساندة له في خط المقاومة ،ومنها
حزبنا ،إذ حمل نسور الزوبعة السالح
للدفاع عن المجتمع السوري في مدنه
وقراه في وجه اإلرهاب المدعوم غربيا ً
وإقليمياً ،باعتبار الشعب السوري هو
صاحب الحق والمصلحة في القضاء
على ب��ؤر القتل وال��ش� ّر ،لكن المؤامرة
ام��ت �دّت وتشعّ بت وازدادت انكشافا ً
وصلفا ً بحيث تمادت ه��ذه ال��دول في
إرس��ال المسلحين الى سورية ومدّهم
بالدعم والمال والمعلومات ،حتى ه �دّدوا سالمة الوطن
ووحدة أراضيه.
ولفت البيان إلى أنّ أميركا أعلنت أخيرا ً عن تحالف يض ّم
نفس الدول المتو ّرطة في الحرب على سورية بحجة القضاء
على اإلرهاب ،وهنا ال ب ّد من تثبيت النقاط التالية في موقف
الحزب من ك ّل هذا المشهد:
 - 1الواليات المتحدة االميركية هي منشأ اإلرهاب فكريا ً
وسياسياً ،وهي التي وفرت له أرضية النشوء واالنتشار،
ولذلك هي ال تملك األهلية األخالقية لتكون قائدا ً لتحالف

دولي تحت عنوان القضاء على اإلرهاب.
 - 2انّ ما يدحض النظرية األميركية في كونها تكافح
اإلره��اب هو تزامن بدئها في تنفيذ الضربات الجوية مع
إعالنها عن بدء الدعم لمجموعات إرهابية أخرى وتدريبها
على أراضي نفس الدول المشاركة في هذا التحالف ،وهذا
يبيّن التناقض الصريح في بنية هذا التحالف مضمونا ً
وشعاراً.
مؤسس في خط
 - 3اننا كحزب
ّ
المقاومة وال��ص��راع ض � ّد المشروع
الصهيوني الغربي في بالدنا ،نعلن
تمسكنا بمبدئية موقفنا ال��راف��ض
للتدخل الخارجي في سيادة بالدنا
بدءا ً من إرسال االرهابيين إليه وانتها ًء
بتشكيل هكذا أحالف بحجة قتالهم.
 - 4انّ اإلع��ل�ان المستج ّد من
الواليات المتحدة األميركية عن أنّ
ال��ح� ّل ف��ي س��وري��ة ه��و ح � ّل سياسي
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ان��ط�لاق العمليات
العسكرية لهذا التحالف الجديد،
يتناقض مع مفهوم الح ّل السياسي
ال��ذي يجب ان يكون س��وري�ا ً وعلى
األرض السورية وبمشاركة وإدارة السوريين أنفسهم من
دون أيّ تدخل خارجي ملتبس يهدف الى إدخال ممثلين عن
المجموعات اإلرهابية في هكذا ح ّل.
 - 5انّ المعركة الدائرة ض ّد اإلرهاب في العراق والشام
ولبنان تثبت وحدة القضية القومية على أرض سورية
الطبيعية ،ولذلك دعا الحزب الى مجابهة اإلرهاب بجبهة
شعبية واسعة تمثل أحد تجليات الصراع الرئيسي لخط
المقاومة للمشروع الصهيوني الغربي ال��ذي يستهدف
بالدنا.

�أميركا ال تملك
الأهلية الأخالقية
لتكون قائداً
لتحالف دولي
عنوانه الق�ضاء
على الإرهاب

�أبو فاعور تابع ملف الع�سكريين:
ال للتعامل مع الأهالي بالتهديد
أعلن وزي��ر الصحة العامة وائ��ل أبو فاعور أنه اطلع
خالل زيارة قام بها لرئيس الحكومة تمام سالم على أجواء
االتصاالت التي قام بها األخير في نيويورك والتي كانت
اتصاالت مفيدة جدا ً في موضوع العسكريين.
كما بحث مع المدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم في تطورات الموضوع ،وأكد أنّ «األمور تتحرك
وقد بدأت تأخذ منحى التواصل الفعلي».
وح��رص أبو فاعور في تصريح على اإلش��ارة إلى أنّ
«أه��ال��ي العسكريين ال يقطعون الطرقات ألنهم هواة
قطع طرقات بل ألنّ لديهم مطلبا ً واحدا ً وهو أن يشعروا
بجدية الدولة في المفاوضات وقد بدأوا يشعرون بهذا
األمر» .وأكد أنه «ال يحبذ التهديد بفتح الطرقات عنوة أو
بالقوة ،بل يدعو إلى التحاور مع أهالي الجنود المختطفين
وطمأنتهم».
وقال أبو فاعور« :إنّ اإلشارات اإليجابية بدأت تصل،
وأعتقد أنّ هذا األمر ٍ
كاف بالنسبة إلى األهالي كي يعودوا

عن قرارهم بإغالق الطرقات» .وش �دّد على «وج��وب أن
يكون النقاش مع أهالي العسكريين بالحسنى لما يؤدي
إلى نواياهم الطيبة بفتح الطرقات وليس فرض أي أمر
عليهم».
ورفض اإلدالء بأية تفاصيل حول االتصاالت القائمة
مؤكدا ً أنّ «األم��ور تخضع لسرية تامة يتوالها رئيس
الحكومة ووزير الداخلية واللواء إبراهيم ،ومن األفضل
إبقاؤها طي الكتمان».
وكان أبو فاعور استقبل في مكتبه في وزارة الصحة
األمين العام التحاد الصيادلة العرب علي إبراهيم بحضور
نقيب الصيادلة في لبنان ربيع حسونة وعدد من أعضاء
النقابة.
كما استقبل نقيب المحامين رمزي جريج الذي أوضح
«أنّ اللقاء يأتي في إطار شبكة األمان الصحية والتقاعدية
التي تعمل عليها النقابة والتي تعني اإلنسان كقيمة
ّ
الحق في الصحة والطبابة».
أساسية وله

«الأحزاب» :ريفي يتناغم مع �أبو محمد الجوالني
أش���ارت هيئة التنسيق للقاء األح����زاب وال��ق��وى
والشخصيات الوطنية اللبنانية إلى خطورة الموقف
الذي أطلقه وزير العدل أشرف ريفي في «توجيه التهم
الكاذبة لحزب الله بإرسال السالح إل��ى طرابلس»،
مؤكدة أهمية انعقاد الجلسة التشريعية لتسيير أمور
المواطنين.
وأكدت األحزاب في بيان بعد اجتماعها الدوري أمس،
«أهمية انعقاد الجلسة اللبنانية التشريعية إلق��رار
القوانين التي تحقق مصالح المواطنين من إقرار سلسلة
الرتب والرواتب إلى صرف االعتمادات المالية الملحة
لتأمين سير عمل مؤسسات الدولة الخدماتية».
وتوقفت أم��ام «خطورة الموقف ال��ذي أطلقه وزير
العدل أشرف ريفي والذي بدا فيه أنه يتناغم مع قائد

جبهة النصرة أب��و محمد الجوالني في توجيه التهم
الكاذبة لحزب الله بإرسال السالح إلى طرابلس» .ورأت
األحزاب أنّ «الوزير ريفي كان عليه أن يأخذ موقفا ً ض ّد
المسلحين المتطرفين في طرابلس الذين ع��ادوا إلى
العبث بأمنها ورفعوا شعارات مؤيدة لالرهابيين وأن
يحرك القضاء لتوقيفهم».
واستنكر المجتمعون «تهجم قناة «الجزيرة» عبر
برنامجها الرأي والرأي اآلخر ،الذي يقدمه فيصل القاسم،
على الجيش اللبناني والذي يندرج في سياق التالقي
والتناغم مع موقف التنظيمات اإلرهابية من «داعش»
و»جبهة النصرة» في التحريض على الجيش اللبناني
تجسد
ودوره الوطني ومحاولة النيل من وحدته التي
ّ
الوحدة الوطنية في لبنان».

ظهور م�سلح ّ
مقنع لـ«فتح الإ�سالم» في عين الحلوة
سجل مساء أمس ظهور مسلح لمقنعين من جماعة
ب�لال ب��در عند مفترق س��وق الخضار في مخيم عين
الحلوة.
وفيما تردّد أنّ هذا الظهور هو في إطار «يوم أمني»،
قال الناطق الرسمي باسم «عصبة األنصار اإلسالمية»
الشيخ أب��و شريف عقل« :إنّ الوضع في مخيم عين
الحلوة بدأ يعود الى طبيعته بعد انسحاب المسلحين
من الشارع الفوقاني» ،مؤكدا ً أنّ الذين خرجوا من

مسلحين مقنعين «ال يريدون إعالن المبايعة للدولة
اإلسالمية داعش أو جبهة النصرة» .ولفت إلى أنّ «لهم
قضية يريدون لفت االنتباه إليها ولكنّ التوقيت غير
مناسب في ظ ّل ما يجري في لبنان والمنطقة» ،مؤكدا ً
أننا «نتواصل معهم من أجل فهم القضية ومعالجتها
إذا أمكن».
يذكر أنّ بدر هو أحد المسؤولين السابقين في تنظيم
«فتح اإلسالم».

ال�سل�سلة تحرم معلمي «الخا�ص» من الدرجات ال�ست

محفو�ض :ا�ستثنا�ؤنا �سي�ؤدي �إلى ثورة
على رغم أنّ كل األجواء توحي بقرب بإقرار سلسلة
الرتب والرواتب بعد الوصول إلى تسوية سياسية
حولها ،إال أنّ إبعاد هيئة التنسيق النقابية أو استبعادها
مما يجري يطرح تساؤالت عديدة ،رغم أنّ الهيئة طرف
أساسي في هذا الملف.
وفي السياق ،كشف نقيب المعلمين في المدارس
الخاصة نعمة محفوض في تصريح أنّ بندا ً من بنود
يخص
السلسلة حمل في مضمونه لغطا ً ما في ما
ّ
ال��م��ادة المتعلقة بمعلمي ال��م��دارس الخاصة ،فبدل
القول« :تطبق أحكام هذا القانون على معلمي المدارس
الخاصة» ،ت ّمت كتابة عبارة «تطبق هذه الجداول»
وفي األمر خطأ كبير ،ولو كان ذلك صحيحا ً فهذا يعني
أنّ معلمي المدارس الخاصة مستثنون من الدرجات
الست ،التي سيتقاضاها فقط معلمو المدارس الرسمية
والموظفون ،ما سيؤدي إلى ثورة حقيقية ابتداء من
صباح الخميس في جميع المدارس الخاصة».
ولفت إلى أنّ «موضوع الحرمان وعدم المساواة في
الحقوق سيتسببان بمشكلة كبيرة ،وأق ّل ما في األمر
المساواة بين الجميع ،وإن كانت العطاءات قليلة».
وأض���اف محفوض« :نستغرب ع��دم وضعنا في
األج���واء ،أق�لّ��ه لشرح اإلم��ك��ان��ات المتوافرة ،لوضع
بعض المالحظات وإن كان في الشكل ،فهيئة التنسيق
مستثناة من أي اتفاق يحصل في ما يتعلق بموضوع
السلسلة».
وأعلن أنّ الهيئة «ستق ّرر الخطوات الالزمة التي
ستتخذها في ضوء ما سيصدر عن مجلس النواب» يوم
غد« ،فبقدر ما تكون المقررات قريبة من حقوقنا بقدر ما

تؤمن الراحة للجميع ،وبقدر ما تكون بعيدة ستستجلب
العودة إلى الشارع مجددا ً رغم كل الظروف التي تمر بها
البالد ،ونتمنى إقرار السلسلة يوم األربعاء» ،معلنا ً أنّ
هيئة التنسيق «ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لتبني على
الشيء مقتضاه».

رابطة موظفي اإلدارة

وف��ي مجال متصل ،ذك��رت رابطة موظفي اإلدارة
العامة مطالبتها «بزيادة ال تقل عن  121في المئة حدا ً
أدنى أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية ،مع
مراعاة الخصوصية والمسؤولية المترتبة على عمل
اإلداري��ي��ن ،مع حفظ الحق في المفعول الرجعي من
 2012/7/1وتأكيد ضرورة اإلسراع في تطبيق نظام
وصف الوظائف وتصنيفها».
وجدّدت الرابطة في بيان بعد اجتماع هيئتها اإلدارية،
في إطار اجتماعاتها المفتوحة لبحث موضوع السلسلة،
«رفضها القاطع لزيادة ساعات العمل ،واإلصرار على
ملء المراكز الشاغرة من داخل اإلدارة وخصوصا ً في
الوظائف الثالث القيادية ،وإعطاء الموظف الذي ير ّفع
من فئة إلى أخرى ،درجة عن كل ثالث سنوات خدمة
تزيد على السنوات المطلوبة للترفيع» ،مؤكدة «ضرورة
زيادة تقديمات تعاونية موظفي الدولة».
وأعلنت الهيئة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة
الجلسة النيابية التي ستعقد غدا ً وفي انتظار مقررات
هذه الجلسة والتي «سيصار بعدها إلى دعوة مجلس
المندوبين لتقويم الموقف واتخاذ القرارات المناسبة
في هذا الخصوص».

تحدثا لـ«البناء» و»توب نيوز» عن الدور التركي في الحرب على �سورية وحلم المناطق العازلة

الح�سن� :إقامتها ا�ستكمال النخراط تركيا في الحرب على �سورية
ّ
الت�صدي لها
�شكاي� :إيران �ستكون �صاحبة الكلمة الأقوى في
حاورهما سعد الله الخليل
من جديد تعود تركيا إلى نغمة إقامة المناطق العازلة مع سورية،
وهي التي دأب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الترويج لها
والتهديد بها منذ بدء األزمة السورية .ومع بدء التحالف الغربي الذي
تتز ّعمه واشنطن وتزعم أنه يهدف إلى محاربة «داعش» وغيره من
التنظيمات اإلرهابية ،بش ّن غاراته الجوية على مواقع في سورية عاد
أردوغان إلى طرح إمكانية إقامة تلك المناطق العازلة في سورية.
وكانت فكرة المناطق العازلة وإمكانية إقامتها والدوافع التركية من
ورائها محور حديث صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز» مع الباحث
االستراتيجي الدكتور تركي الحسن واإلعالمي جانبالت شكاي.
ورأى الحسن أنّ «حديث تركيا عن المناطق العازلة يستكمل مسيرة
انخراطها في الحرب على سورية» ،معتبرا ً «أنّ التحالف الذي تقوده
الواليات المتحدة تنفيذ خاطئ للقرار الدولي» .كما أكد أنّ «المشروع
الغربي بمواجهة اإلرهاب استعراضي إعالمي حتى اآلن» .ولفت
إلى أنّ «أردوغان يرغب في تحويل الحرب إلى حرب كردية في وجه
اإلرهاب بما ينقل الصراع من الداخل التركي إلى سورية».
ورأى شكاي ،من جهته ،أنّ الرئيس التركي «يحاول أن يلعب على
ملف األكراد من طريق محاولته تقديم المساعدة في ملف األكراد في
سورية ،كما فعلت الواليات المتحدة في مساعدة أكراد العراق».
واستبعد شكاي «أن تسمح دول اإلقليم بإقامة مناطق عازلة إذا
توافرت لديها اإلمكانية» ،الفتا ً إلى «أنّ إيران ستكون صاحبة الكلمة
األقوى وهذا ما يطرح سؤاالً حول إمكانية تدخل عسكري إيراني لمنع
قيام هذه المناطق العازلة».

مشروع قديم بطرح جديد

ووصف الحسن المناطق العازلة من حيث العلم العسكري،
بالمناطق التي تفصل بين طرفين متنازعين وتمنع االشتباك
بينهما كما هي المنطقة العازلة في الجوالن المحتل وفق االتقاق
بين الدولة السورية وكيان العدو عام  1974برعاية األمم
المتحدة حيث تسري مفاعيل االتفاق على األرض منذ  40عاما ً
وتلتزم بها كل األطراف من حيث موقع المنطقة العازلة والمكان
والقوات التي ترعاها وتشغلها قوات األمم المتحدة المعروفة
بـ»إندوف».
ورأى الحسن أنّ «حديث تركيا عن المناطق العازلة يستكمل
مسيرة انخراطها في الحرب على سورية ،كأكثر دولة تورطت
في األحداث السورية عبر إيواء وتدريب وتسليح وتمويل ودفع
المجموعات اإلرهابية إلى الداخل السوري انطالقا ً من البوابات
الحكومية التركية الرسمية» .وأش��ار إلى أنّ تركيا «شاركت
بصورة فاعلة ومباشرة عبر ضباط أت��راك في الهجوم على
مواقع الجيش السوري ،وبالتالي هي جزء من الحرب التي تشنّ
على سورية ،وتركيا ال تخفي انخراطها في الحرب على سورية
بل تتباهى بما تقوم به».
وأك��د الحسن «أنّ المشروع التركي ح��ول إقامة المناطق
العازلة قديم جديد ،وبالعودة إلى بدايات األزم��ة السورية،
وتحديدا ً إلى مجزرة جسر الشغور حيث أقامت تركيا المخيمات
الستقبال الالجئين قبل نزوح أي سوري ،وكانت تعلن دائما ً أنه
بمجرد وصول الالجئين السوريين إلى  30ألفا ً ستقيم مناطق
عازلة ألنها ال تستطيع تح ّمل ذلك» .ولفت إلى «السيناريوات
الثالثة التي طرحتها تركيا إلقامة تلك المناطق ،من مناطق آمنة
ومناطق حظر جوي ومعابر إنسانية» ،مشيرا ً إلى أنّ «اشتراط
أردوغان التدخل اإلقليمي والدولي تحت مظلة األمم المتحدة،
دليل على أنّ خطة أردوغان استعراضية كونه يدرك استحالة
الموافقة األممية على التدخل».
وتابع الحسن« :على رغم الطرح القديم للمناطق العازلة
فإنّ مشروع أردوغان اليوم جديد في مضمونه وهو يسعى إلى
تحقيق ثالثة أهداف أولها قضم مناطق من العمق الجغرافي

�أحد �أهداف المناطق العازلة
ّ
تمتد من عين ديوار
ق�ضم مناطق
على الحدود ال�سورية  -العراقية
و�صو ً
ال �إلى ك�سب على �شاطئ
البحر المتو�سط والتي ي�شكل
المكون الكردي غالبية �أهلها
ّ
السوري على طول الحدود من  5الى  20كيلومترا ً تمتد من عين
ديوار على الحدود السورية  -العراقية وصوال ً إلى كسب على
شاطئ البحر المتوسط والتي يشكل المكون الكردي غالبية
أهلها من الشمال الشرقي وحتى الشمال الغربي لسورية».
وأضاف« :أما الهدف الثاني فهو أنّ أردوغان يرغب في السيطرة
على التجمعات الكردية التي يعتبرها م��أوى لحزب العمال
الكردستاني في الداخل السوري واألحزاب الكرية الناشئة في
سورية كحزب االتحاد الديمقراطي ،كما أنه يريد تصدير األزمة
الكردية إلى الخارج التركي أي إلى سورية عبر خلق حالة
عداء بين األكراد وتنظيم «داع��ش» ،وبالتالي يرغب أردوغان
في تحويل الحرب إل��ى ح��رب كردية في وج��ه اإلره���اب بما
ينقل الصراع من الداخل التركي إلى سورية ،أما الضغط على
الحكومة السورية إلعادة التدخل العسكري فهو الهدف الثالث
من مشروع أردوغان».

تحالف أميركي ال دولي

وفي ما يتعلق بالتحالف الدولي المزعوم لمحاربة «داعش»،
رأى الحسن «أنّ التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة تنفيذ
نص على وجوب قيام تحالف دولي،
خاطئ للقرار الدولي الذي ّ
وليس تحالف أميركا وحلفائها ض ّد اإلره��اب ،في محاولة من
واشنطن إلظهار نفسها على أنها هي من يحارب اإلره��اب في
حين نجد أنّ من يحاربه هما سورية وال��ع��راق» .وق��ال« :إنّ
الواليات المتحدة تحاول تلميع صورتها بأنها تحارب اإلرهاب
رغم أنه نبت وترعرع وغطي وسلح وم ّول من قبلها ومن قبل
من يسير معها في اإلقليم بأشكال شتى» .ولفت الحسن إلى
أنّ «عالقة واشنطن باإلرهاب والتحالف القادم سيدفع ثمنه
السوريون مرتين األولى وهم يقاتلون اإلرهاب والثانية اليوم
بما يش ّنه التحالف من غ��ارات جوية» ،مؤكدا ً أنّ «المشروع
الغربي بمواجهة اإلرهاب استعراضي إعالمي حتى اآلن» .وقال:
«نتوجس من الخطوة كون أهدافه غير معلنة حتى اآلن ،فمن

الحسن متحدثا ً للزميل الخليل

يريد ضرب اإلرهاب عليه أن يتعاون مع من سبقه إلى ضربه،
وبالتالي ف��إنّ التحالف ال يمكن أن يبقى محصورا ً بالقوى
الموالية للواليات المتحدة وهو ما عبرت عنه القوى اإلقليمية
العالمية المتوجسة من االستعراض األميركي».

مشاركة الدول العربية

وحول المشاركة العربية في التحالف الدولي ،قال الحسن:
«ال أحد يعطي شرعية للتدخل في سورية فمن يعطي شرعية
للتدخل هو الشعب السوري والدولة السورية ،وبالتالي فإنّ
هذا التدخل ال يعطي الشرعية حتى لو تحالفت دول الخليج
كلها ،ألنّ تلك ال��دول كانت متفقة سابقا ً على ض��رب الدولة
السورية ،واآلن أجمعت على ضرب اإلرهاب والدولة السورية
في آن» .وتابع« :إنّ األهداف المعلنة ليست محدّدة األبعاد في
المرحلة األولى والهدف المعلن والعام هو ضرب اإلرهاب ولكن
يبقى السؤال :ماذا بعد هذه المرحلة؟ ومتى تنتهي؟ ومن يضمن
جدية الواليات المتحدة في ضرب اإلرهاب؟ وهي التي ذهبت
إلى أفغانستان بهدف ضرب طالبان والقاعدة ،وقد مضى على
دخولها ثالثة عشر عاماً ،فهل نفذت ما أعلنت عنه؟ كما أنها
بحجة وجود أسلحة الدمار الشامل ،لتعلن
قامت بغزو العراق
ّ
بعد ذلك أنها تريد إسقاط النظام الديكتاتوري الحاكم إلقامة
نظام ديمقراطي فبقيت ثماني سنوات ،ولم تخرج إال تحت
ضربات المقاومة العراقية ،فأين هي أسلحة الدمار الشامل
والديمقراطية المزعومة».
وقال الحسن« :بالتالي هذه الخطة التي يقال إنّ مدتها ثالث
سنوات لن تنتهي في ثالث سنوات ألنّ المسألة ليست بنية
عسكرية فقط هناك بنية فكرية تستولد مزيدا ً من اإلرهابيين،
فالقضية ال تختصر في «داعش» وال «القاعدة» وال «النصرة» فهي
قضية فكر وهذا الفكر قد ينشق إذا ُقتل البغدادي أو أُلقي القبض
عليه ليظهر تنظيم آخر يقوم بالدور نفسه ويدعو لنفسه ويطلب
البيعة ثم تجري مالحقته من جديد ،وبالتالي نصبح أمام حرب
مفتوحة قد تمتد لسنوات طويلة وليس لثالث سنوات ،فالدولة
السورية تحارب اإلرهاب منذ ثالث سنوات ونصف والحكومة
األميركية كانت وراء كل هذا اإلرهاب وقد دعمته بهدف إسقاط
الدولة السورية».

اإلعالمي جانبالت شكاي

ورأى اإلعالمي جانبالت شكاي ،من جهته ،أنّ الرئيس
التركي «يحاول أن يلعب على ملف األكراد من طريق محاولته
تقديم المساعدة ف��ي ملف األك���راد ف��ي س��وري��ة ،كما فعلت
الواليات المتحدة في مساعدة أكراد العراق ،وهو يريد بذلك
خلق منطقة عازلة ت ّم الحديث عنها في بداية األح��داث في
سورية كي تكون منطقة تؤوي األعداد الكبيرة من النازحين
السوريين إلى تركيا ،ما يشكل مدخالً إلى تقسيم سورية أو وأد
الحلم الكردي في بناء أقاليم ذات حكم ذاتي أو مشروع بناء
دولة في المستقبل».
وأضاف شكاي« :هذا الحلم الذي كان وما زال يؤرق تركيا،
كان يؤرق سابقا ً العراق وسورية وإي��ران ،وكان هناك إجماع
على عدم الدفع في اتجاه إقامة دولة كردية في المنطقة ألنّ ذلك
من شأنه خلخلة الوضع في الدول األربع « .وتابع« :يبدو أنّ
التغيرات التي حصلت في العراق ومن ثم الحرب على سورية
تمهد الطريق عمليا ً إلقامة مثل هذه الدولة ،على أن تكون لها
عالقات جيدة مع الواليات المتحدة و»إسرائيل» وهو ما ثبت من
خالل التدخل األميركي السريع إلنقاذ الحكم الذاتي في العراق،
وقد تكون المتدادها في سورية عالقات جيدة ،فهي إذا ً محاولة
لتجزئة المنطقة على أساس إثني وعرقي ،ليشكل ذلك مبررا ً
لوجود دولة يهودية في فلسطين».
ورأى شكاي أنّ «ما يجري على األرض قد يدفع ببعض األكراد
إلى طلب المساعدة من تركيا في حال كانت فعالًَ تنوي تقديم
المساعدة لألكراد إلنقاذهم من «داع��ش» ،ونحن نالحظ ّ
غض
النظر من قبل قوى التحالف الدولي عن تمدّد «داع��ش» تجاه
المناطق التي يسيطر عليها األكراد حاليا ً وأغلبهم ينتمون إلى
الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه صالح مسلم وهو نائب المنسق
العام لهيئة التنسيق الوطنية وهي الجهة السياسية السورية
المعارضة التي طالبت منذ بداية األزم��ة بالح ّل السياسي».
ولفت شكاي إلى أنّ «المشروع القائم حاليا ً عبر تجمعات للحكم
الذاتي في سورية لألكراد ال يتوافق مع التوجهات العامة التي
تسير ربما في اتجاه الفوضى الخالقة األميركية على اعتبار
أنّ القوة العسكرية لالتحاد الديمقراطي ولقوات حماية الشعب
تعزف خارج إطار ما كان تسير فيه ميليشا الجيش الحر أو
التنظيمات اإلسالمية األخرى ،فكان ال ب ّد من تحجيم هذه القوى،
وقد بدأ هذا التحجيم من قبل تنظيم «داعش» الذي بدأ بالهجوم
على المناطق التي يسيطر عليها األك��راد س��واء في الحسكة
أو في القامشلي أو في عين العرب حيث تدور المعارك حالياً.
كما حاولت جبهة النصرة دخول منطقة رأس العين ،حيث اتهم
األكراد تركيا بتقديم المساعدة للجبهة التي هاجمت األكراد من
داخل األراضي التركية».

جانبالت شكاي

االتحاد الديمقراطي هو المستهدف

وأش��ار شكاي إل��ى أنّ «المقصود من الضغط التركي هو
االتحاد الديمقراطي الذي يقدم ويع ّرف على أنه أحدى واجهات
حزب العمال الكردستاني صاحب العالقة السيئة تاريخيا ً مع
الحكومة التركية وهو على خالف مباشر مع التوجهات التركية،
ولم تكن عالقاته جيدة مع قوات البيشمركة التي يقودها رئيس
إقليم كردستان في العراق مسعود البرزاني ،بل إنّ بعض
المعارك والمواجهات حصلت بينهم وحاولت قوات البيشمركة
أن تحاصر صالح مسلم ،وتمنعه من المغادرة في مرحلة من
المراحل ،أي أنّ القوى التي كانت تدعم الجماعات التي قدمت
على أنها جماعات معارضة ،ومن ثم تحولت إلى جماعات

الواليات المتحدة وتركيا تريدان
�إقامة دويالت كردية لها عالقة
جيدة مع «�إ�سرائيل» وتحاوالن
تجزئة المنطقة على �أ�سا�س �إثني
مبرراً لوجود
وعرقي لي�شكل ذلك ّ
دولة يهودية في فل�سطين
إسالمية متشدّدة ،كانت على خالف مع قوات حماية الشعب
ومع االتحاد اإلسالمي ومع قوات الـ.»pyd
وأضاف« :إنّ الهدف األساسي من تقديم تركيا الدعم لدولة
الخالفة في هجومها على عين العرب هو الضغط على هذه
القوات حتى تصل إلى مرحلة تطلب فيها المساعدة من تركيا
وعندها ستظهر تركيا وكأنها تنقذ األكراد ،وبذلك سيكون مب ّررا ً
أكثر فرض حالة شريط ح��دودي ومنطقة حظر جوي شمال
سورية».

دول اإلقليم لن تسمح

واستبعد شكاي أن تسمح دول اإلقليم بإقامة مثل هذه
المنطقة العازلة إذا توافرت لديها اإلمكانية ،وق��ال« :إنّ
إي��ران ستكون صاحبة الكلمة األق��وى وهذا ما يطرح سؤاال ً
حول إمكانية تدخل عسكري إيراني لمنع قيام هذه المناطق
العازلة ،بخاصة أنّ إيران هي من الدول التي تحتوي على
عدد كبير من األك��راد الطامحين إلى إقامة دولة مستقلة»،
مستبعدا ً في المقابل «أن تكون للعراق كلمة فصل في هذا
الموضوع كون منطقة شمال العراق أقرب إلى دولة مستقلة
منها إلى دولة تابعة لبغداد ،وهذا تجلى مع تغيير حكومة
المالكي الذي كان يدخل دائما ً في تح ٍّد مع مسعود البرزاني،
وبالتالي يبقى األمل معقودا ً على التصدّي اإليراني إلقامة تلك
المناطق».

انفضاح الدور التركي

ولفت شكاي إلى أنّ «تركيا ترتكب مجموعة مخالفات بما
يتعلق بالتعامل مع داعش» ،معتبرا ً أنّ «تنفيذ قرارات مجلس
األمن أو عدمه ال يعود إلى الحالة األخالقية أو القانونية ،إنما إلى
القوة على األرض».
ُيبث الحوار كامالً عبر شاشة «توب نيوز» على التردد 12034
الساعة الخامسة عصر اليوم الثالثاء

حمدان :لإن�شاء وحدات دفاع وطني لدعم الجي�ش
رأى أم��ي��ن الهيئة ال��ق��ي��ادي��ة ف��ي حركة
الناصريين المستقلين – المرابطون العميد
مصطفى حمدان “أنّ النظام الطائفي المذهبي
يلفظ أنفاسه األخ��ي��رة» ،داعيا ً إلى «إنشاء
وحدات دفاع وطني على مستوى لبنان من
أجل دعم وحماية الجيش اللبناني في حربه
المستمرة ض ّد اإلرهاب».
ورأى حمدان خ�لال استقباله وف��د حزب
الوحدة اللبناني برئاسة فاروق جمال« ،أنّ

النظام الطائفي المذهبي القائم على تقاسم
الحصص وت��وزي��ع المغانم بين الطوائف
وال��م��ذاه��ب يلفظ أن��ف��اس��ه األخ��ي��رة ،وخير
دليل على ذلك عدم قدرته على إنتاج رئيس
جمهورية للبنان في ّ
أدق المراحل والظروف،
باإلضافة إلى الحديث عن التمديد».
وش����دّد ح��م��دان ع��ل��ى «وج����وب انتخاب
رئيس للجمهورية من الشعب اللبناني ،ألنّ
ه��ؤالء النواب فاقدين لثقة الوطن وأهله»،

الفتا ً إلى أنهم «إنْ أرادوا فعالً التمديد ،فليكن
محدودا ً لثالثة أشهر ،مع التأكيد أوال ً على
وج��وب تشريع انتخاب رئيس للجمهورية
من الشعب ،وثانيا ً وض��ع قانون انتخابي
حديث ينتج نظاما ً ال طائفيا ً وال مذهبيا ً يقوم
على الدائرة الوطنية الواحدة ويعتمد مبدأ
النسبية».
ودع��ا حمدان إل��ى «إن��ش��اء وح��دات دفاع
وط��ن��ي على مستوى لبنان م��ن أج��ل دعم

وحماية الجيش اللبناني في حربه المستمرة
ض ّد اإلرهاب» ،مؤكدا ً أنّ «لنا ملء الثقة بقدرة
العماد جان قهوجي على تح ّمل المسؤولية
الوطنية وت��اري��خ��ه العسكري يشهد على
ذلك».
ودعا جمال ،بدوره ،إلى «اإلسراع بانتخاب
رئيس للجمهورية تربطه عالقة مميّزة مع
المقاومة ومع سورية الشقيقة» ،معتبرا ً أنّ
«المجلس النيابي الممدّد له فاقد للشرعية».

