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تكرم رئي�س مجل�س ال�شعب ال�سوري
مديرية �سوي�سرا في «القومي» ّ

اللحام :للحزب القومي ون�سوره
دور �أ�سا�سي في مقاومة العدوان البربري

«القومي» ّ
يزف البطل
محمد خليل غانم �شهيد ًا

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ عين عرب �ستحدّ د موازين القوى

م�صطفى دروي�ش� :أميركا لن تدخل ً
حربا من �أجل تركيا
والت�صريحات ّ
النارية لأردوغان جماهيرية

حاوره سعد الله الخليل

مديرالمديرية يلقي كلمته في حفل العشاء التكريمي

ديب� :أميركا ال تملك الأهلية الأخالقية
لتكون قائداً لتحالف دولي تحت عنوان محاربة الإرهاب
أقامت مديرية سويسرا في الحزب السوري القومي
االجتماعي حفل عشاء على شرف رئيس مجلس الشعب
السوري محمد جهاد اللحام والوفد البرلماني المرافق
له إلى جنيف ،حيث شارك في الدورة الـ 131للجمعية
العامة لالتحاد البرلماني الدولي.
وحضر الحفل السفير السوري في سويسرا حسام
القلعة ،وع��دد من الدبلوماسيين ،وفاعليات الجالية،
وكان في استقبالهم مدير المديرية شعبان ديب وأعضاء
هيئة المديرية وأعضاء في المجلس القومي وعدد من
القوميين.
رح��ب في
وألقى مدير المديرية شعبان دي��ب كلمة ّ
مستهلّها بالرئيس اللحام والوفد البرلماني والحاضرين،
ن��اق�لاً إليهم تحيات رئيس ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي النائب أسعد حردان وأعضاء القيادة الحزبية
والقوميين االجتماعيين.
وتوجه ديب إلى الرئيس اللحام قائالً :لقد برهنتم في
وقفتكم وخطابكم في هذا اللقاء الدولي (االتحاد البرلماني
الدولي) أنّ سورية هي منبع للرجال والنساء األقوياء
واألحرار واألعزاء.
وأضاف :إنّ وطننا يم ّر بواحدة من أكثر المراحل دقة
وحساسية نتيجة الحرب الشرسة والهمجية ،التي
تش ّنها عليه قوى الغرب االستعماري ،وبخاصة الواليات
المتحدة األميركية ودول الخليج وتركيا ،التي فعلت ك ّل
ما في وسعها من أجل تمزيق سورية وانتهاك سيادتها،
وفي المقابل وقف الجيش السوري والقوى المساندة
له في خط المقاومة وفي مقدّمها حزبنا ،إذ حمل نسور
الزوبعة السالح للدفاع عن مدن سورية وقراها في وجه
اإلرهاب المدعوم غربيا ً وإقليمياً.

وأردف ديب :مؤخرا ً أعلنت أميركا عن تحالف يض ّم
نفس ال��دول المتو ّرطة في الحرب على سورية ،بحجة
محاربة اإلرهاب ،وأمام هذا المشهد ال ب ّد لنا من تسجيل
النقاط التالية:
إن الواليات المتحدة األميركية هي التي وفرت لالرهاب
أرضية النشوء واالنتشار ،ولذلك فهي ال تملك األهلية
األخالقية لتكون قائدا ً لتحالف دولي تحت عنوان محاربة
اإلره��اب .وإن ما يدحض النظرية األميركية في كونها
تكافح اإلره���اب هو تزامن بدئها في تنفيذ الضربات
الجوية مع إعالنها عن بدء الدعم لمجموعات إرهابية
أخ��رى ،وتدريبها على أراض��ي ال��دول المشاركة في هذا
التحالف ،وه��ذا يبيّن التناقض الصريح في بنية هذا
التحالف شعارا ً ومضموناً...
مؤسس في خط المقاومة والصراع ض ّد
إننا كحزب
ّ
المشروع الصهيوني  -االستعماري في بالدنا ،نعلن
يمس
تمسكنا بمبدئية موقفنا الرافض أليّ تدخل خارجي
ّ
سيادة بالدنا ،بدءا ً من إرسال اإلرهابيين اليها وانتها ًء
بتشكيل أحالف عدوانية بذريعة مكافحة اإلرهاب.
وختم دي��ب مشيرا ً إل��ى أنّ الحزب السوري القومي
االجتماعي دع��ا إل��ى مجابهة اإلره���اب بجبهة شعبية
واسعة تمثل أحد تجليات الصراع الرئيسي لخط المقاومة
في مواجهة المشروع الصهيوني اإلرهابي في بالدنا.
ور ّد رئيس مجلس الشعب ال��س��وري محمد جهاد
اللحام بكلمة شكر فيها هذه اللفتة التكريمية ،وأشاد
بالدور األساسي الذي يقوم به الحزب السوري القومي
االجتماعي ونسوره في الشام ،جنبا ً إلى جنب مع الجيش
السوري ومع جميع الفصائل التي تقاوم العدوان البربري
الصهيو  -وهابي على بالدنا.

محاولة االعتداء على الجي�ش في طرابل�س وفرار جندي

�أهالي الع�سكريين المخطوفين نحو الت�صعيد:
�إمهال الحكومة � 48ساعة �أو«يوم غ�ضب»

أهالي العسكريين قبيل مؤتمرهم الصحافي في وسط بيروت
عاد أهالي العسكريين المخطوفين
إل��ى التهديد بالتصعيد ف��ي «ي��وم
غضب» معلنين مقاطعة التفاوض
مع الحكومة.
وأمهل األهالي الحكومة والفاعليات
السياسية ،خ�لال مؤتمر صحافي
ع��ق��دوه ف��ي م��ك��ان اعتصامهم في
رياض الصلح أمس 48« ،ساعة قبل
البدء بالتصعيد في «يوم الغضب».
كما أعلنوا «مقاطعة التفاوض مع
الحكومة وال��س��ل��ط��ات العسكرية
ألن ليست هناك أي��ة إيجابيات».
واتهم األه��ال��ي فرقاء في الحكومة
بعرقلة المفاوضات ،قائلين« :نح ّمل
مسؤولية تعثر ال��م��ف��اوض��ات إلى
الحكومة عموما ً وإل��ى المعرقلين
خ��ص��وص �اً» .وط��ال��ب��وا «بخطوات
ملموسة وتطمينات جدية تدل إلى أنّ
المفاوضات جارية ونحن مستمرون
في كل أشكال التصعيد حتى تحرير
أب��ن��ائ��ن��ا» .ورح���ب األه��ال��ي بموقف
وزي��ر العدل اللواء أش��رف ريفي من
المقايضة ،سائلين« :ل��م��اذا ال يتم
اعتمادها؟ ومن يعرقلها»؟
وذك��رت معلومات أنّ األهالي قد
يعودون إلى ضهر البيدر وترشيش
وال��ق��ل��م��ون ،ف���ي إط����ار ال��خ��ط��وات
التصعيدية ،وزي��ادة الضغط على
الحكومة.
وك���ان أه��ال��ي مصطفى وخ��ال��د
الحجيري قطعوا طريق تعلبايا -
سعدنايل الدولية بعد ظهر أمس،
اح��ت��ج��اج �ا ً ع��ل��ى اس��ت��م��رار خطف
ابنيهما.

على صعيد آخ��ر ،نشرت «جبهة
النصرة» شريط فيديو يعلن فيه
ال��ج��ن��دي ع��م��ر خ��ال��د شمطية من
طرابلس ،فراره من الجيش وانضمامه
إلى صفوفها ،فيما استمرت محاوالت
االعتداء على الجيش في طرابلس،
حيث أوقفت قوى الجيش في محلة
البيسار ،فجر أمس معاذ سعيد خالد
مطر ال��ذي ك��ان يحاول التسلل من
داخل محلة الزاهرية لالعتداء على
حاجز الجيش في المنطقة ،وضبطت
في حوزته قنبلتين يدويتين وكمية
من الحبوب المخدرة ،وجهازا ً خليويا ً
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ص���ور وتسجيالت
ألح����د ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات اإلره���اب���ي���ة.
وعلى صعيد المداهمات ،دهمت قوة
من الجيش تجمعات سكن النازحين
السوريين ف��ي ب��ل��دة خ��رب��ة داوود
وأوق��ف��ت خمسة أش��خ��اص أش��ارت
المعلومات إل��ى أنهم س��ور َي��ان و3
لبنانيين.

تدابير أمنية شماال ً

إل��ى ذل��ك ،ت��رأس محافظ الشمال
رم��زي نهرا اجتماعا ً لمجلس األمن
الفرعي في س��راي طرابلس ،شارك
فيه النائب ال��ع��ام االستئنافي في
الشمال القاضي وائل الحسن ،ممثل
قيادة منطقة الشمال العسكرية العميد
عصام كرم ،قائد سرية طرابلس العميد
بسام األيوبي ،رئيس دائرة األمن العام
في الشمال العميد سيزار شدياق،
المدير اإلقليمي ألمن الدولة في الشمال
العميد خالد م��اردل��ي ،قائد سرية

(ت ّموز)
أميون العميد فؤاد خوري ،مساعد قائد
منطقة الشمال لقوى األمن الداخلي في
الشمال العقيد رام��ي الحسن ،قائد
سرية زغرتا العقيد مروان سليالتي،
رئ��ي��س م��ف��رزة ط��راب��ل��س القضائية
العقيد طوني بيطار ،رئيس شعبة
المعلومات في األمن العام في الشمال
المقدم خطار ناصر ال��دي��ن ،رئيس
ف��رع المعلومات في الشمال المقدم
محمد عرب ،عن مخابرات الجيش في
الشمال المقدم أحمد عدره ،قائد سرية
حلبا المقدم ماجد األيوبي ،ورئيس
مفرزة استقصاء الشمال المالزم أول
نبيل عوض.
وبحث المجتمعون في الوضع
األمني في طرابلس والشمال وسبل
معالجة بعض المخالفات على أكثر
من صعيد وض��رورة تفعيل وتعزيز
اإلج���راءات األمنية لما فيه مصلحة
طرابلس والشمال .وقرروا التشدّد في
قمع مخالفات البناء ،ومنع الدراجات
النارية المرخصة وغير المرخصة
من السير من الخامسة مساء وحتى
السابعة صباحاً ،ومراقبة ومالحقة
المطلوبين بمذكرات عدلية والعمل
على كشف ال��خ�لاي��ا النائمة التي
ق��د تشكل خ��ط��را ً على أم��ن وسالمة
المواطنين ،كما ق���رروا رف��ع درج��ة
التنسيق وال��ت��ع��اون بين األجهزة
األمنية كافة.
وطمأن المجتمعون أهالي طرابلس
وال��ش��م��ال إل��ى أنّ ال��وض��ع األمني
ممسوك وتحت السيطرة والمراقبة
المشدّدة.

ّ
زف الحزب السوري القومي االجتماعي إلى األمة وعموم السوريين
القوميين االجتماعيين في الوطن وعبر الحدود ،البطل محمد خليل غانم
الذي ارتقى شهيدا ً بعد تع ّرضه لالغتيال على أيدي المجموعات اإلرهابية
المتطرفة في منطقة الزبداني.
والشهيد البطل من مواليد الزبداني  ،1994التحق بفصائل الحزب
المقاومة أواخر عام  ،2013وشارك في العديد من المعارك في مواجهة
المجموعات اإلرهابية ،وكان مثاال ً في اإلقدام والشجاعة.
إنّ الحزب السوري القومي االجتماعي ،إذ يحيّي روح الشهيد البطل،
يعاهد شهداء الحزب واألم��ة على االستمرار في مسيرة النضال حتى
القضاء على االحتالل واإلره��اب والتطرف ،وهزيمة المشروع المعادي
والقوى التي تدعم اإلرهاب المجرم.

هدّ د بف�ضح الكثير من المعلومات

جنبالط� :آن الأوان �أن تح�سم الدولة
�أمرها ب�إقفال مطمر الناعمة
دعا رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبالط الدولة اللبنانية
«أن تتخذ قرارا ً واضحا ً بإقفال مطمر الناعمة» ،مهدّدا ً بـ «فضح الكثير من
المعلومات ما لم تعالج الحكومة واللجنة الوزارية المختصة هذا األمر».
وقال جنبالط في موقفه األسبوعي لجريدة األنباء اإللكترونية« :آن
األوان أن تحسم الدولة اللبنانية أمرها وتتخذ قرارا ً واضحا ً بإقفال مطمر
الناعمة الذي بات يشكل واقعا ً بيئيا ً وصحيا ً مزريا ً ومؤلما ً ألهالي المنطقة
والقرى المجاورة» ،مضيفاً« :من غير المنطقي أن تتحمل منطقة لبنانية
واحدة من دون سواها أعباء نفايات مناطق أخرى من دون إيجاد حل
سريع وجذري لهذه األزمة ،وآن األوان لتتحمل كل منطقة أو قضاء معالجة
نفاياته ال أن ترمى كلها في الناعمة» .وأضاف« :من الضروري أن نعرف
ما إذا كانت الدولة أقوى من الشركة الملتزمة أم أنّ الشركة الملتزمة أقوى
من الدولة» ،متسائالً عن «األسباب الحقيقية لتلكؤ الدولة حتى اللحظة
التخاذ القرارات المناسبة فهل هي متصلة بمصالح وحسابات وصفقات
وسمسرات معينة أم ألسباب أخرى غير مفهومة؟».
وهدّد جنبالط بـ «فضح الكثير من الحقائق واألمور والمعلومات ما لم
يصدر من الحكومة واللجنة الوزارية المختصة ،في مهلة زمنية قريبة،
قرارات تضع حدا ً نهائيا ً لهذا الملف الذي تتواصل فصول مأساته على
األهالي منذ سنوات وسنوات».

مخزومي :لعدم الت�ضحية
بالحكومة قبل انتخاب رئي�س
دعا رئيس منتدى الحوار الوطني فؤاد مخزومي «المعنيين في لبنان
من وزراء وأطراف سياسية إلى وعي حجم المسؤولية الواقعة على هذه
الحكومة ،وضرورة عدم التضحية بها قبل انتخاب رئيس للجمهورية».
وخ�لال لقائه المبعوث األم��م��ي وال��دول��ي إل��ى س��وري��ة ستيفان دي
ميستورا ،خالل زيارته لبيروت ،أثنى مخزومي بعد اللقاء في بيان صادر
عن مكتبه على «جهود المبعوث األممي توصالً إلى حلول سياسية في
سورية» ،مشدّدا ً على «أنّ غياب األدوات التي تتيح للمعتدلين التأثير في
القرار ،وتمادي السلطات في إهمال حقوق الناس المعيشية وحرياتهم،
ساهما في انتشار التطرف ومصادرة المتطرفين واإلرهابيين لكل ما تقع
عليه أياديهم من مقدرات».
وج �دّد مخزومي «دع��وة األوروبيين والغرب إلى عدم الربط إطالقا ً
بين اإلسالم واإلرهاب ،وال بين المسلمين واإلرهابيين ،وتعديل التعابير
المستخدمة حاليا ً ألنها تشكل حساسية لدى الشباب المسلم ،وإلى
التعاطي معهم بذهنية االنفتاح والثقة والعمل على احتوائهم» ،معتبرا ً
«أنّ عزل اإلرهاب يبدأ برفع المظلومية عن هؤالء الشباب الذين يحتاجون
إلى احترام مقدساتهم وانتماءاتهم ،والتعاطي معهم دونما تمييز أو
افتراء».
ودع��ا «المعنيين في لبنان من وزراء وأط��راف سياسية وعي حجم
المسؤولية الواقعة على هذه الحكومة ،وضرورة عدم التضحية بها قبل
انتخاب رئيس للجمهورية ،والتأكد من وجود مجلس تشريعي فاعل».

خمسة وثالثون يوما ً م � ّروا على
حصار «داع��ش» لمدينة عين عرب
وال ت���زال ال��م��دي��ن��ة ص��ام��دة .وم��ع
انتقال وح��دات الحماية من الدفاع
إل��ى ال��ه��ج��وم اض��ط��رت مجموعات
«داعش» لتغيير تكتيكها باستهداف
المدينة ،يشهد الشارع التركي غليانا ً
منقطع النظير أدى إل��ى خ��روج 45
مدينة من يد السلطات التركية ،في
ظ � ّل تخوف أن��ق��رة م��ن إع�لان حزب
العمال وقائده عبد الله أوجالن إنهاء
العملية السياسية وال��ع��ودة إلى
العمل المسلح.
والستيضاح المزيد حول ما يجري،
ك��ان لـ «البناء» لقاء مع اإلعالمي
السوري مصطفى درويش ،الذي رأى
«أنّ أهالي مدينة عين عرب (كوباني)
ووحدات الحماية الشعبية وحماية
ال��م��رأة يخوضون مقاومة شرسة
ض ّد اإلرهابيين ،وقد أثبتوا من خالل
ال��دف��اع عن المدنيين وال��وط��ن ض ّد
قوى الهيمنة اإلرهابية كتنظيم داعش
وأخواته وداعميه تشبثهم باألرض».
وأكد درويش «أنّ األوضاع الميدانية
يمكن اعتبارها جيدة نسبياً ،لكنّ
قوى اإلره��اب ال تزال تحاول دخول
المدينة لكنها اندحرت منذ خمسة
أي��ام ،وباتت مبادرة الهجوم في يد
المقاتلين األك��راد ووح��دات الحماية
الشعبية» .وأضاف« :ال تزال المدينة
تشهد بعض االشتباكات بخاصة في
القسم الشرقي ،حيث تسيطر وحدات
الحماية الشعبية على  85في المئة
من المدينة ،ما اضطر اإلرهابيين إلى
اتباع أساليب جديدة في محاولة
اق��ت��ح��ام المدينة بعد يأسهم من
إمكانية ال��دخ��ول إليها ،كمحاولة
إدخ��ال عشرات السيارات المفخخة
المصفحة لتفجيرها».
ولفت درويش إلى «أنّ المجموعات
اإلره��اب��ي��ة ك��ان��ت تسيطر على تلة
مشتى ن���ور وت��ض��رب ب��ال��دب��اب��ات
والمدفعية واألسلحة الثقيلة التي لم
تصمد ،في وجه إرادة مقاتلي كوباني
رغم أنهم يقاتلون باألسلحة الخفيفة.

اندحار «داعش»

وأكد درويش األخبار التي تحدثت
ع��ن ن��ق��ل داع����ش ج��ث��ث مقاتليها
بالعشرات إل��ى مستشفى ف��ي تل
أبيض ،وانقالب الموازين في اتجاه
إع���ادة وح���دات الحماية السيطرة
على المدينة .وقال« :وصلتنا أنباء
عن خالفات كبيرة بين قوى داعش
وب��ع��ض المتعاونين معهم حول
األع����داد الكبيرة م��ن الجثث ومن
المقاتلين الذين يسقطون كل يوم
س��واء من ج��راء القصف الجوي من
التحالف الدولي العربي أو نتيجة
للمواجهات واالشتباكات بينهم وبين
وحدات الحماية الشعبية».
وق��ال دروي���ش« :ليست لداعش
أط��م��اع ف��ي ع��ي��ن ع���رب ،وق���د ب��ات
معروفا ً للجميع أنّ التنظيم يقاتل
بالنيابة عن تركيا ،وهو يستمد قوته
وأسلحته من تركيا وحتى جرحاه
يعالجون في تركيا».
وعن مكانة عين عرب في المشهد
ال��ك��ردي وم��ب��ررات استهدافها ،لفت
درويش إلى «أنّ تلك المدينة انطلقت
منها ال��ث��ورة الكردية للحفاظ على
المناطق والمدن الكردية وما تسمى
بثورة (روجافا) في  19تموز 2012
لتشكيل ق���وة م��ن أب��ن��اء المنطقة
بمكوناتها المتنوعة من كرد وعرب
وأشوروسريانللحفاظعلىمكتسبات
المدنيين وعلى مؤسسات الدولة التي
ه��ي ملك الشعب» .وأض���اف« :ه��ذه
الهجمة هي الثالثة على كوباني ،ففي
بداية الهجمات دعمت تركيا داعش
ومن قبله جبهة النصرة وبعض القوى

درويش متحدثا ً للزميل الخليل
والكتائب التي كانت متحالفة معها في
مدينة رأس العين سركانية واندحرت
تلك القوى كما اندحرت من مناطق
جزعة ورميالن .وبعد دخول وحدات
الحماية لحماية المدنيين في منطقة
سنجار شنكال ،وضرب قوات داعش
في األراض��ي العراقية بالتعاون مع
القوى الكردية األخرى من البيشمركة،
ووح��دات حماية الشعب «ب ك ك»،
جاءت محاولة اقتحام المدينة ،بهدف
فصل المناطق الكردية عن بعضها
وه��ي عفرين وعين ع��رب «كوباني»
والجزيرة» .وأض��اف« :تحاول تركيا
السيطرة على كوباني صلة الوصل
بين المنطقتين الكرديتين ليتم بعدها
الهجوم على المناطق األخ��رى بعد
إضعافها من خ�لال كسر عين عرب
والسيطرة عليها ،إضافة إلى محاولة
تركيا إن��ش��اء منطقة ع��ازل��ة لضرب
سورية ولتدريب المقاتلين ضمن هذه
األراضي».

تحديد موازين القوى

ورأى دروي����ش «أنّ ع��ي��ن ع��رب
ستحدّد موازين القوى ،فاذا انكسر
داعش واندحر في المدينة سيكون
ذلك اندحارا ً لتركيا ،أما إذا سقطت في
يد داعش فهو اندحار لقوى التحالف
الدولية والعربية ،وانتصار لتركيا
الداعم األساسي لهذا التنظيم».
وتابع درويش« :إنّ تركيا ال تسمح
حتى ب��دخ��ول األدوي���ة والمعونات
الغذائية إلى عين عرب ،وهناك اآلالف
من المواطنين العالقين على الحدود
التركية والذين ال تسمح لهم تركيا
بالدخول ،وقد اعتقلت سلطات أنقرة
منذ فترة  318دبلوماسيا ً وصحافيا ً
وعاملين ف��ي المؤسسات المدنية
واحتجزهم جميعا ً في ملعب وهدّدت
بنقلهم إلى مدينة «سلوب» ومن ثم
إل��ى مدينة األبيض لتسليمهم إلى
داع��ش وبعد الضغوطات الكبيرة
على تركيا سمحت لهم بالعودة إلى
كوباني ولم تسمح لهم بالدخول إلى
األراض��ي التركية وال يزال  95منهم
في مدينة بيرسوس».

تبادل أدوار

وتعليقا ً على تصريحات الرئيس
التركي رج��ب طيب أردوغ���ان التي
أك��د فيها أنّ أميركا تخطئ إذا ما
ان��ت��ظ��رت منه دع��م ح��زب االت��ح��اد
الديمقراطي بعد إعالنها التعاون
م��ع ح���زب ال��ع��م��ال ال��ك��ردس��ت��ان��ي،
رأى درويش «أنّ هذه التصريحات
ليست أكثر من تبادل أدوار» .وقال:
«عندما تريد أميركا شيئا ً ال يمكن
لتركيا أن تمنعها ،والتصريحات
النارية ألردوغ��ان ال تتعدى البعد
الجماهيري لحشد التأييد ،وإظهار

أنه يدافع عن الدولة التركية».
ورأى دروي��ش «أنّ فرض الحظر
الجوي سيضطر الواليات المتحدة
إلى ضرب الجيش السوري والدخول
ف��ي ح��رب ومعركة برية وق��د أيقن
العالم ب��أس��ره ،ب��أنّ ح��ل المسألة
ال��س��وري��ة سياسي بامتياز وعبر
النقاش وال��ت�لاق��ي» ،موضحا ً «أنّ
أميركا لن تدخل في حرب من أجل
تركيا التي فتحت أبوابها لعشرات
اآلالف م��ن ال��س��وري��ي��ن وأغ��رت��ه��م
باللجوء فوجدوا أنفسهم في سجون
ال في مخيمات ،وق��د وضعت تركيا
بذلك نفسها في ورطة ،لذلك تسعى
إلى إنشاء المناطق العازلة وإرضاخ
المواطنين األكراد والسوريين عامة
للمطالب التركية».
واع��ت��ب��ر دروي����ش «أنّ التخبط
التركي في التصريحات واللف والدوار
وال��ه��روب إل��ى أفغانستان بمجرد
خ��روج تظاهرة داعمة لعين عرب،
يؤكد المأزق التركي في سورية».
وسأل« :هذا الكم الكبير من اإلرهابين
أي���ن س��ي��ذه��ب؟ ف��ك��ل التنظيمات
اإلرهابية جمعت عناصرها في تركيا
ال��ت��ي تبنتها ،وفتحت لها مكاتب
الستقدام اإلرهابيين ،ال سيما من
الغرب ،لنقلهم إلى سورية إضافة
إل��ى مكاتب تجنيد األت���راك للقتال
إلى جانب داعش ،كما جندت بعض
السوريين من قبل كل ذلك في سبيل
الحفاظ على ماء الوجه بعد فشلها
في الحصول على حصتها من سورية
« .وأوض��ح دروي��ش «أنّ الدستور
التركي ال يعترف باألكراد وسياسة
أنقرة في دعم داع��ش ومعارك عين
عرب انعكست على البرلمان التركي
خالفات وصراعات وصلت إلى ح ّد
االشتباك بين النواب األكراد ونواب
حزب الحرية والعدالة».
وع����ن دع����م ال��ت��ح��ال��ف ال��دول��ي
للمقاتلين األكراد عبر إلقاء الطائرات
األميركية األسلحة والذخيرة لوحدات
الحماية الشعبية الكردية ،وهو ما أكده
المتحدث باسم القوات الكردية بوالت
جان ،قال درويش « :تعلم واشنطن أنّ
سقوط عين عرب هو سقوط للتحالف،
وهي تعلن أنها ال تضمن عدم سقوط
المدينة وكل طن سالح يُقدَم لألكراد،
تقدم تركيا مقابله  100طن لداعش
أم���ام م���رأى واش��ن��ط��ن» .وأض���اف:
«إنّ التحالف الدولي ال يسعى إلى
القضاء على داعش بل إلى حصره في
جغرافية محدودة ،ولو كانت أميركا
جادة في القضاء على داعش لدعمت
المقاتلين األك��راد وه��م قادرين على
ط��رده من سورية والعراق ،وه��ذا ما
يبرهن أنّ أميركا تحاول رسم حدود
داعش وستمنع تمدّده خارج حدود ما
بين النهرين».

ُيبث هذا الحوار كامالً الساعة الخامسة من مساء اليوم
على قناة توب نيوز تردّد  12034على نايل سات

اعت�صام للنازحين الفل�سطينيين من �سورية
احتجاج ًا على حرمانهم من الم�ساعدات
احتجاجا ً على ق��رار األون���روا
األخير بشطب نحو  1100عائلة
فلسطينية ن��ازح��ة وح��رم��ان��ه��ا
م��ن المساعدات ،نفذ النازحون
الفلسطينيون من سورية اعتصاما ً
في ع��دد من المناطق اللبنانية،
ملوحين بالتصعيد ،ما لم تتراجع
األون��روا عن «قرارها الجائر» في
حقهم.
وقد نفذ النازحون الفلسطينيون
إلى مخيم عين الحلوة في صيدا،
اعتصاما ً أمام مكتب مدير المخيم
في األون��روا ف��ادي الصالح ،ومن
بينهم  600عائلة عند منطقة
بستان القدس ،من أجل الضغط
على الوكالة «للتراجع عن هذا
القرار الجائر».
وت�����ح�����دث رئ����ي����س ت��ج��م��ع
المؤسسات اإلسالمية في مخيمات
ص���ي���دا أب����و إس���ح���اق ال��م��ق��دح،
وق��ال»:ف��ي ظ��ل ت��راج��ع األون���روا
وتقليص خدماتها ت��ج��اه أهلنا
النازحين ،ستصبح هناك كارثة
حقيقية وسيصبح هناك 1100
عائلة مشردة في الشوارع» ،مشيرا ً
إلى «أنّ هذا القرار هو بمثابة القتل
الجماعي ألهلنا ال��ن��ازح��ي��ن في
لبنان ،وتقليص خدمات األونروا
يعني ب��أن��ه غير مسموح ألهلنا

اإلعتصام في مخيم الجليل ـ بعلبك
النازحين أن يعيشوا بكرامة بل
واجب عليهم أن يعيشوا متسولين
أمام المؤسسات وأم��ام المساجد
وأن يموتوا أمام المستشفيات».
وأضاف« :إذا لم تتراجع األونروا
عن هذا القرار الجائر ،سيكون هناك
تصعيد أكثر من هذا التصعيد».
وف���ي ب��ع��ل��ب��ك ،ن��ف��ذت ال��ل��ج��ان

(أحمد موسى)
ال��ش��ع��ب��ي��ة ف���ي م��خ��ي��م ال��ج��ل��ي��ل
اعتصاما ً أمام مكتب األون��روا في
المخيم ،وتحدث مسؤول اللجان
الشعبية أب��و خ��ال��د ع��ن مأساة
النازحين في المخيم وخارجه،
نتيجة وقف المساعدات المالية
ألكثر من ألف وخمسائة عائلة.
وطالب بـ «إلغاء قرار األون��روا

وق��ف المساعدات ال��م��ادي��ة ،وأن
تتحمل األون�����روا مسؤولياتها
ت��ج��اه ال��ن��ازح��ي��ن الفلسطينيين
م��ن س��وري��ة م��ن كافة الجوانب،
وتأمين الخدمات لهم ،ورفع بدالت
اإليجار وبدل الغذاء التي ال تكفي
لفرد واحد في العائلة واالستمرار
في تأمين المساعدات للعائالت

النازحة من سورية».
وفي إقليم الخروب نفذ عدد من
العائالت الفلسطينية النازحة من
سورية إلى اإلقليم اعتصاما ً أمام
مكتب األون���روا ،في منطقة وادي
الزينة في بلدة سبلين.
وت��ح��دث��ت ب��اس��م المعتصمين
أم��ي��ن��ة س���ر ل��ج��ن��ة ال��م��ه��ج��ري��ن
الفلسطينيين إلى لبنان في إقليم
الخروب هيفاء األطرش ،فأشارت
إل���ى «أنّ ه���دف االع��ت��ص��ام هو
المطالبة بإعادة المساعدات التي
قطعتها «األون�����روا» ع��ن 1100
ع��ائ��ل��ة فلسطينية ن��ازح��ة من
سورية» ،معتبرة «أنّ هذا اإلجراء
يصب في إطار سياسة التضييق
على الفلسطيني السوري ،حيث
جفت ال��م��س��اع��دات اإلغ��اث��ي��ة من
معظم الجمعيات».
وط��ال��ب��ت األط�����رش األون�����روا
«ب��إع��ادة النظر ف��ي ق��راره��ا إلى
ح��ي��ن ح��ل أزم����ة ال��ن��ازح��ي��ن من
س��وري��ة» ،معتبرة «أنّ تبريرات
الوكالة بأنّ هناك نازحين حالتهم
ميسورة ،غير مقبولة» .وقالت:
«إنّ جميع النازحين في حاجة
إلى المساعدة» ،مشيرة إلى «أنّ
مساعدة األونروا ال تكفي حتى كلفة
بدل إيجار المسكن للنازحين».

