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حوارات

انطالق المقاومة في الجوالن خلق م�شهد ًا جديد ًا على الحدود ال�سورية ـ الفل�سطينية
تن�سيق �سعودي ـ تركي في هجمات ال�شمال ال�سوري لتعوي�ض الف�شل في اليمن
تصدر التصعيد العسكري في الشمال والجنوب السوري شاشات القنوات الفضائية مع
العمليات العسكرية التي تشنها المجموعات االرهابية في الشمال والدور التركي المباشر حيث
تناوب المحللون على قراءة خلفيات وأهداف هذا الدور وانعكاساته على المنطقة وسورية.
تزامن التحركات االرهابية مع العدوان «االسرائيلي» في القلمون والجوالن يظهر وفي شكل
واضح التنسيق بين السعودية وتركيا و»اسرائيل» والتنظيمات االرهابية الستكمال مخطط
تدمير وتفتيت سورية خصوصا ً بعد الفشل الذريع للحرب السعودية على اليمن.
وف��ي ه��ذا السياق أش��ار وكيل عميد ال��دراس��ات والتخطيط ف��ي ال�ح��زب ال�س��وري القومي
االجتماعي أحمد مرعي الى أن هجوم الجماعات اإلرهابية المسلحة على مدينة جسر الشغور
يأتي في سياق منع الجيش السوري من التقدم باتجاه مدينة إدل��ب ،مؤكدا ً أن معركة جسر
الشغور مرتبطة بمؤتمر «جنيف »3 -من حيث التصعيد العسكري وهي مرتبطة بمعركة لصد
تقدم الجيش السوري ومرتبطة بتحسين ودعم العصابات المسلحة من دول اقليمية التي تعمل
على سفك الدم السوري وتعطيل الحل السياسي.
وأوضح الخبير االستراتيجي الدكتور جمال واكيم أن هناك تنسيقا ً سعوديا ً تركيا ً في هجمات
الشمال السوري لتعويض الفشل في اليمن ،متحدثا ً عن عرض سعودي لتركيا لمساعدتها
واتصاالت سعودية ـ تركية إلغراء االخيرة ،بإعادة التدخل بالملف السوري وتشجيع تركيا
على اعادة اقامة المنطقة العازلة بمساعدة وتمويل سعودي كما طرح السعوديون مشاركة
الطيران السعودي انطالقا ً من تركيا لتغطية األجواء في شمال سورية.
الحرب على البشر لم تختلف كثيرا ً عن الحرب على الحجر ،كما المخطط لتدمير المجتمعات
من الداخل عبر نشر الفوضى واثارة النعرات المذهبية تشهد المنطقة تدميرا ً ممنهجا ً لحضارتها
وتاريخها من خالل تدمير التراث.
وف��ي ه��ذا السياق لفت وزي��ر الثقافة ريمون عريجي إل��ى وج��ود هجمة كبيرة على التراث
والحضارات وهذه الهجمة التي نراها في سورية والعراق لها هدفان :االول تدمير الحضارات
ومعالمها االثرية والتراثية ،والثاني هو سرقة اآلث��ار تحت ستار تدمير الحضارات وبيعها
في االس��واق العالمية ،الفتا ً الى أنه في لبنان الدولة تبذل قصارى جهدها لحماية مواطنيها
وآثارها.

عريجي لـ«�صوت لبنان» :ال�سالم يبنى
بالحوارات ال�سيا�سية االجتماعية والثقافية
لفت وزير الثقافة ريمون عريجي إلى أنّ «هناك هجمة كبيرة على
التراث والحضارات وهذه الهجمة التي نراها في سورية والعراق لها
هدفان :االول تدمير الحضارات ومعالمها االثرية والتراثية ،والثاني هو
سرقة اآلثار تحت ستار تدمير الحضارات وبيعها في االسواق العالمية،
اما في لبنان فالدولة تبذل قصارى جهدها لحماية مواطنيها وارضها وآثارها».
وردا ً على سؤال قال عريجي« :الثقافة بمعناها الواسع ته ّذب الروح وتفتح اآلفاق وتوسع النفس والعقل وهي
تساهم بتقبل اآلخر في شكل اكبر عندها يستطيع الفرد أن يصل الى نقاط مشتركة مع اآلخرين ،فالسالم يبنى
بالحوارات السياسية االجتماعية والثقافية».
مجاني أمام
وأعلن عريجي انه «وبالتنسيق مع وزارة السياحة س ُتفتح متاحف لبنان ليومين في شكل ّ
المواطنين بمناسبة اليوم العالمي للتراث واليوم العالمي للمتاحف ،وتابع :الحد األدنى المطلوب مؤ ّمن في
المتاحف اللبنانية من أد ّلة سياحيين ومن مواقع الكترونية .نحن نطمح دائما ً الى األفضل لكننا نرى بأن الوضع
مقبول اليوم على هذا الصعيد».
واعتبر عريجي ان «الثقافة بمقدورها ان تكون قطاعا ً منتجا ً في لبنان ألنها تعتمد على العنصر البشري في
شكل أساسي وهو متوافر في لبنان ومعروف بإبداعه وثقافته وعلى الدولة تأمين البنى التحتية المواكِبة لهذا
االبداع بدءا ً من التشريعات المناسبة مرورا ً بتشييد المعارض ومساعدة القطاع السينمائي لالنتاج في شكل أكبر
وقد بدأنا مع مؤسسة «ايدال» ومؤسسة  Liban cinemaباالضاءة على قطاع السينما».
وأكد عريجي ان موازنة وزارته ال تتجاوز الـ 10ماليين دوالر ،مؤكدا ً أنّ الدولة يجب ان تهتم بالثقافة ألن
الثقافة هي التي تبني المواطن والدولة وهدفها األول واألخير هو االنسان.
وأمل عريجي ان تتوصل االتصاالت الجارية النتخاب رئيس جديد للجمهورية الى نتيجة مع انه يرى بأنه لن
يكون هناك رئيس في المدى المنظور وان الوضع سيظل على ما هو عليه في هذه المرحلة.

مرعي لـ«الإخبارية ال�سورية»:
معركة ج�سر ال�شغور مرتبطة بم�ؤتمر «جنيف ــ »3
أكد وكيل عميد الدراسات والتخطيط في الحزب السوري القومي
االجتماعي أحمد مرعي أنّ هجوم الجماعات اإلرهابية المسلحة على
مدينة جسر الشغور يأتي في سياق منع الجيش السوري من التقدم
باتجاه مدينة إدلب.
وقال مرعي« :هذه المجموعات التي صدّها الجيش في منطقة سهل الغاب التي تربط ريف ادلب العربي بريف
الالذقية الشمالي للسيطرة على جسر الوصل هدفت بهجمومها الى قطع االمدادات القادمة للجيش من الساحل
السوري في سياق التحضير لعملية تحرير إدلب بعد أن شن الجيش هجمات واسعة انطالقا ً من معمل القرميد
في الجزء الجنوبي لمدينة إدلب بهدف فتح ممرات وكسر دفاعات المسحلين ،وبعد أن حقق جملة من االنجازات
في هذا الصدد وضعته على مسافة قريبة جدا ً من المدينة تفصله عنها قرية واحدة فقط ،لذلك رأيناهم يقومون
بالهجوم على مدينة الشغور».
وأكد مرعي أن «سورية ال تزال تؤكد وتص ّر على الح ّل السياسي وأنّ الحوار هو الطريق السليم للح ّل في
سورية ،وأنّ محادثات «موسكو  1و »2ستكون ركيزة «جنيف ،»3 -معتبرا ً أن «عدم مشاركة االئتالف في جنيف
يدل على أنّ هناك مصالح دول اقليمية وغربية تعرقل الح ّل في سورية وهذا ّ
ّ
يدل على عدم ارتباطهم بوطنهم
وعدم االهتمام لمصلحته وإنهاء األزمة فيه».
وقال مرعي« :إنّ معركة جسر الشغور مرتبطة بمؤتمر «جنيف »3 -من حيث التصعيد العسكري وهي
مرتبطة بمعركة لص ّد تقدم الجيش السوري ومرتبطة بتحسين ودعم العصابات المسلحة من دول إقليمية التي
تعمل على سفك الدم السوري وتعطيل الحل السياسي».
وأضاف« :على الدول التي تدعم اإلرهاب ان تس ّمي األمور بمس ّميايتها ،هناك توصيف يجري حاليا ً أنّ هناك
ارهابا ً سيئا ً وإرهابا ً جيداً ،ويقول البعض إنّ هناك جماعات مسلحة معتدلة والحقيقة ال يوجد إرهاب جيد وال
سيّئ ،فاإلرهاب هو اإلرهاب ،وكل من يحمل السالح ض ّد الجيش السوري والشعب السوري فهو إرهابي ،فهذه
الدول هي معنية بأن تأخذ قرارت مجلس األمن الدولي على محمل الج ّد وأن تكون شريكة في مواجهة اإلرهاب».

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن الإبادة العثمانية للأرمن تمت بقرار من �أعلى الم�ستويات في ال�سلطنة

برونزي�سيان :ال�سا�سة في المنطقة ال يرون اليد التركية الحقيقية
الملطخة بالدماء والم�ستترة بقفاز الدين
حاوره :سعد الله الخليل
أكد الباحث التاريخي الدكتور سركيس برونزيسيان أن جريمة
اإلب��ادة بحق األرم��ن تمت بقرار من أعلى مستويات السلطة في
السلطنة العثمانية ،مشيرا ً إلى أن الساسة في المنطقة ال يرون اليد
التركية الحقيقية الملطخة بالدماء والمستترة بقفاز الدين.
واعتبر برونزيسيان أن «االعتراف التركي بالمجزرة سيؤدّي
إلى نهاية الفئة الحاكمة في أنقرة بخاصة مع تنامي الرأي العام
في الداخل التركي المؤثر المشكك في صدقية التاريخ الماضي
الذي يفرضه النظام الحاكم في تركيا.

قرار تاريخي باإلبادة

وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وشبكة «توب نيوز»
وضع برونزيسيان المجزرة العثمانية ضد األرمن قبل مئة عام
في سياقها التاريخي حين أتهم عبدالحميد الثاني ومدحت باشا
وطلعت باشا وجمال باشا بتخطيط وتنفيذ برنامج التطهير
العرقي لمن كان من غير المسلمين في تركيا».
ولفت برونزيسيان للتقاسم األوروب��ي للمصالح على حساب
األرمن وقال« :تعهدت ألمانيا وبريطانيا والنمسا بمراقبة التحسن
اإلداري والسياسي بعد االنسحاب لجهة التنفيذ العثماني وهو
ما لم يحدث أب��داً ،فالسكوت البريطاني تمت رشوته بمنحها
جزيرة قبرص والنمسا أخذت منطقة البوسنة والهرسك ،وفرنسا
أخذت الجزائر والكل قبض على حساب األرمن بحكم المصالح
والتقاسم».
ولفت برونزسيان لما طرحه أحد مستشاري السلطان عبدالحميد
بوجود ما وصفه المشكلة األرمنية في تركيا التي تتمثل بفقدان
األمبراطورية العثمانية لعمقها األوروبي بعد استقالل دول كثيرة
بعد عام  1828وما تاله وقرر كامل باشا التخلص من القضية
األرمنية من خالل القضاء على األرمن أنفسهم ،فكان قرار اإلبادة
بعد مؤتمر برلين والتغيرات السياسية التي جرت على المسرح
األوروب��ي بعد عام  1885ليتم التحول من مرحلة وضع القرار
إلى مرحلة تنفيذه في بدايات عام  1894والغرب الذي كان مراقبا ً
للسلطة العثمانية التي هي كانت في حاجة ألى أداة».
وقال« :لذلك تم تشكيل فرق قتل خاصة للتنفيذ سميت بالفرق
الحميدية قتلت حتى عام  1896حوالى  300ألف أرمني ومع
وصول االتحاديين األتراك إلى الحكم تغيرت المعطيات واتجهوا
أكثر إلى التطرف وتنفيذ المخطط ألن ُجل الشباب التركي درس في

�صالح لـ«الثبات» :عدم �إقرار الت�شريعات
ال�ضرورية تعطيل لم�صلحة اللبنانيين
واكيم لـ«ال�شرق الجديد» :تن�سيق �سعودي ـ
تركي في هجمات ال�شمال ال�سوري
علق الخبير االستراتيجي الدكتور جمال واكيم على العمليات
االخيرة التي شنتها المجموعات االرهابية وجبهة «النصرة» في
الشمال السوري والمعلومات عن دور تركي مباشر وخلفيات هذا الدور
وانعكاساته على المنطقة وسورية ،معتبرا ً «ان خلفية الدور التركي
مرتبطة بالسعودية ،مذكرا ً بالسجال الذي دار بين المندوب السعودي والسوري في مجلس االمن الدولي وتهديد
السعودية (نحن سنساعد الشعب السوري) ورد المندوب السوري (خلينا نشوف)».
وقال واكيم« :من هنا كان هناك عرض سعودي لتركيا لمساعدتها واتصاالت سعودية ـ تركية إلغراء األخيرة،
بإعادة التدخل بالملف السوري وتشجيع تركيا على اعادة اقامة المنطقة العازلة بمساعدة وتمويل سعودي كما
طرح السعوديون مشاركة الطيران السعودي انطالقا ً من تركيا لتغطية االجواء في شمال سورية».
وتابع« :ولكن لننتظر ون � َر ،وليس بالضرورة ان يحصل ما يريدونه ،فهم منذ ارب��ع سنوات يحاولون
ويفشلون».
ولفت واكيم الى «انها محاولة لتنفيذ أجندة معينة ،فهم يحاولون تلميع صورة «جبهة النصرة» وتقديمها
كإسالم معتدل ،لينزعوا عنها الحظر الدولي الذي صنفت على اساسه منظمة ارهابية في مواجهة «داعش»
ومحاولة التفرقة بينهما وعمليا ً هما في النهاية واحد».
وعن العالقة بين الهجمات في الشمال السوري والضغط على الدولة السورية مع تحرك المبعوث الدولي
ستيفان دي ميستورا قال« :ال اعتقد ،فهي متعلقة بالدرجة األولى بتبعات احداث اليمن وفشل السعودية فهي
تحاول االستمرار في الضربات على اليمن حتى ال تعترف بفشلها وهزيمتها وفي الوقت نفسه محاولة منها لفتح
جبهة ثانية لكي تساوم عليها لتحقيق مكتسبات في اليمن مع قوى قد تكون داعمة للحوثيين».

رأى عضو المجلس األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي
األمين العام لمؤتمر األح��زاب العربية قاسم صالح أن «ما يجري
اليوم في لبنان هو تعطيل لمصالح الناس وعدم إقرار التشريعات
الضرورية بدءا ً من سلسلة الرتب والرواتب وذلك بتغليب المصالح
السياسية على مصالح المواطنين».
وأشار صالح الى انّ «هناك إرادة داخلية ودولية بأن يبقى لبنان
مستق ّرا ً وهذه اإلرادة مستمرة حتى هذه اللحظة».
وأشار صالح الى أنّ «لبنان يعيش منذ أشهر حالة غير طبيعية
والحكومة الحالية ت ّم تشكيلها قبل انتهاء والية رئيس الجمهورية
لتشكل بديالً يس ّد الفراغ ،وجميع األطراف كانوا يدركون عند تشكيلها
أنّ موضوع انتخاب رئيس للجمهورية مستبعد في المرحلة الحالية
ألسباب منها ما هو داخلي ومنها خ��ارج��ي ،وه��ذه الحكومة منذ
تشكيلها حتى اليوم لم تتط ّرق الى الملفات الرئيسية في البالد ال
الهموم المعيشية التي تساوي األمن رغم انها تمكنت ان تنجز بعض
الخطط األمنية في عرسال والبقاع والشمال واآلن الضاحية ،لذلك
عدم قيامها بهذا الدور عبارة عن عجز معيّن وعدم تفاهم على الملفات
بين األطراف نتيجة لحق الفيتو الذي يمتلكه كل وزير».
ولفت صالح الى ان «الحكومة الحالية هي التي تتولى صالحيات
الرئاسة ،وفي ظل غياب رئيس الجمهورية ف��إنّ حكومة تصريف
اعمال تسبّب مشكلة في البلد وت��ؤدّي الى شلل فعلي ،ال سيما ان
المجلس النيابي ايضا ً معطل ،مثالً سلسلة الرتب والرواتب ته ّم
جميع المواطنين في لبنان ،فلماذا وضعها بحالة تجاذب بين القوى
السياسية؟ ومن يضع عراقيل أمام إنجاز الموازنة والسلسلة هم

أوروبا التي انتشر فيها الفكر القومي وهو ما شجع على اتخاذ القرار
عام  1910في مؤتمر «سان مينيك» المشؤوم بتغير طابع الدولة
العثمانية إلى «التتريك» وهنا اتخذ سياسة التصفية العرقية عند
أول فرصة ألنه تجب إزالة األورام التركية التي على أرضها».

األرمن أوفياء لدولهم

وأكد برونزيسيان أن «األرمن كانوا موجودين في إمبراطوريتين
أرمينيا الشرقية الموالية لروسيا وأرمينيا الغربية التركية وعند
إع�لان الدستور التركي في عام ُ 1908جند األرم��ن في الجيش
العثماني وكانوا مواطنين أت��راك�ا ً وح��ارب��وا في ح��رب البلقان
المدعومة تركيا ً األولى والثانية ،فاألرمن مواطنون مخلصون في
أي بلد ينتمون اليه ،ولفت الى حادثة إنقاذ جنديين أرمنيين ألنور
باشا الذي اتخذ قرارا ً خاطئا ً بالمضي بمعركة ساري غانيش حين
أصر على مهاجمة روسيا من جبهة «القوقاز» أشد الجبهات برودة
وقتل  80ألف جندي عثماني من البرد ،وقال« :كافأ أنور باشا بعد
رجوعه الجنديين فكيف يكون خائنا ً من ينقذ قائد الجيش ووزير
الحربية؟».
وأضاف برونزسيان« :الساسة في منطقتنا ال يرون اليد التركية
الحقيقية الملطخة بالدماء الموجودة تحت القفاز ،فالكثير من
السياسين في الشرق األوسط لم يفهموا بعد معنى الشوفونية
التركية ،أثناء السير في الشوارع التركية يدهشك منظر وجود
شعار الدولة التركية الذي وضعه أتاتورك آن��ذاك وال��ذي تقول
ترجمته (كم هو محظوظ التركي) .فماذا عن غير التركي؟».
ولفت الى «النظام السياسي الموجود حاليا ً والذي يختلف عن
كل االنظمة الموجودة في العالم ،فهناك الدولة الخفية التي تصادر
القرار السياسي للدولة الفعلية وهم عبارة عن قلة صادرت كل
الثروات الوطنية التي جاءت من األموال المنقولة وغير المنقولة
التي ظلت في تركيا بعد الجريمة اإلبادية في عام  ،1915فالسجل
العقاري للقصر الجمهوري في أنقرة الذي يحوي تسلسل المالكين
بحسب صحيفة «راديكال» التركية ،فإن ملكية القصر تعود لعائلة
«كاسبريان» «األرمنية وهذا دليل على عملية سرقة تزامنت مع
المجازر».

أردوغان مريض العظمة

ورأى برونزيسيان أن «التحليل الجزئي لشخصية رجب طيب
أردوغان يؤكد أنه يعاني من مرض العظمة ويتحدث بالسلطانية

فريق المستقبل وتحديدا ً الرئيس فؤاد السنيورة للحصول على براءة
ذمة من الـ 11مليارا ً وهذا الملف سيطاوله في ك ّل حياته هو وفريقه
السياسي ،لذلك يريد أن يجري مقايضة ،واعطائه براءة ذمة يعني
أننا شرعنا ك ّل االختالسات التي قام بها».
وأضاف« :حزبا الكتائب والقوات يضعان معادلة ان الذهاب الى
التشريع يستدعي انتخاب رئيس جمهورية والزيارات التي قام بها
وزير المالية علي حسن خليل الى رؤساء الكتل السياسية لتسهيل
إقرار الموازنة وصلت الى ح ّد موافقة تكتل التغيير واإلصالح على
حضور الجلسات وإقرارها ،معتبرا ً انّ هناك مزايدة في هذا الملف من
الكتائب والقوات بأنهما يمثالن المسيحيين في ظل الفراغ الرئاسي،
والعماد ميشال عون لن يسمح ان تت ّم المزايدات ويُقال إنه ال يمثل
مصالح المسيحيين في لبنان».
واعتبر صالح أنّ «ما يجري اليوم هو تعطيل لمصلحة الناس وعدم
إقرار التشريعات الضرورية بدءا ً من السلسلة الى قانون اإليجارات
ال��ذي ت� ّم إق��راره مؤخرا ً ألنّ المصالح السياسية أه � ّم من مصالح
المواطنين».
ولفت الى وجود نهجين في تيار المستقبل ،وقال« :في مكان شعر
المستقبل انه مستهدف عندما توسع الم ّد التكفيري في المنطقة،
وشعر بأن له مصلحة في إنجاز بعض الملفات ال سيما األمنية منها
وخصوصا ً في طرابلس».
واستبعد ان يؤثر التصعيد بين حزب الله و»المستقبل» على
الشارع اللبناني ،وقال« :هناك ارادة داخلية ودولية بأن يبقى لبنان
مستقرا ً وهذه االرادة مستمرة حتى هذه اللحظة».
ولفت الى انّ ما «شهدته منطقة القلمون والزبداني من تحرك
للجيش السوري وحسم بعض المناطق بدّل في المشهد على مستوى
القلمون ،كما ان االنهيارات للمجموعات المسلحة وبعد وصول حزب
الليكود ككتلة اساسية الى السلطة في «اسرائيل» اضافة الى سير
الملف النووي باتجاه تسوية ،اراد «االسرائيلي» ان يوجه رسائل
بأنه يريد تغيير المعادالت على المستوى الميداني وانه موجود
وشريك في المنطقة».
وبيّن صالح أن «ما حصل على الحدود في الجوالن ان هناك مقاومة
نشأت في سورية وستقوم بعمليات ضد العدو الصهيوني وان جبهة

وخطابه السياسي ال يخلو من اإلشارة إلى السالطنة والسالجقة
وفي التحليل الكلي فإن القرار السياسي يقوم على الفوقية واألحالم
في دولة تأكل كل الحقوق وخير دليل على ذلك شرق األناضول
الذي شهد إبادة  3آالف قرية كردية منذ عام  1980إلى عام 1990
وت��اب��ع« :األت���راك يحاولون رك��وب موجة الدين للوصول إلى
مآربهم ،فهذه الفئة التركية تبحث عن مصالحها عبر أي طريق».
وأش��ار إلى أن «االعتراف بالمجزرة سيؤدي إلى نهاية الفئة
التركية الحاكمة والذي بدأ بعض الداخل التركي المؤثر يشكك في
صدقية التاريخ الماضي الذي يفرضه النظام الحالي» ،متابعاً:
«أن األرم��ن الموجودين في قرية مرعش السورية اقتلعوا رغم
بعدهم عن الوالء الروسي وكذلك باقي األرمن في مناطق البحر
األسود وهذا تطهير عرقي ممنهج بموجب قرار عام  1910بالمجازر
والتهجير واإلبادة مكتملة األركان».
ولفت برونزيسيان للضغوط الدولية لإلعتراف بالمجزرة
ووصفها بالرائعة على الصعيد النظري وق��ال« :على الصعيد
العملي تبقى نظرية إلى ان يأتي الصوت باالعتراف من داخل تركيا
فهو األهم واآلن توجد ردود فعل لدى الصفوة الثقافية والنخب
العلمية رغم أنها قليلة فهي تريد التصالح مع الماضي ،ولفت الى
ما قام به أردوغان في  24نيسان الجاري في إسطنبول عندما أتى
األرمن من كل العالم للتظاهر بطريقة حضارية ،حين أعادة فرق
الحميدية الجديدة األردوغانية ومارست القمع ضد الرأي المخالف
لسياسة الدولة».
وع��ن استهداف المسيحين في سورية ق��ال« :المسيحي في
سورية لم يُستهدف ألنه أرمني أو مسيحي بل ألنه سوري فقط،
فهذا المزيج ال��رائ��ع ال��س��وري هو مركز لالستهداف بتجربته
ويريدون تحويل االصطفاف في الشرق األوسط إلى اصطفافات
كيانية مذهبية معينة وهو المشروع الغربي بكليته ،لكن العائق
الوحيد هو تجربة سورية ،لكي تبرز الحقا ً إقامة كيان ذي لون
واحد هو أتركة الدولة في الشمال ويهودية الدولة في الجنوب وهو
الهدف النهائي».
يبث ه��ذا ال�ح��وار ك��ام�لاً ال�ي��وم الساعة الخامسة م�س��ا ًء وي�ع��اد بثه
الحادية عشرة ليالً على قناة «توب نيوز» تردد 12034

الجوالن فتحت وانخرط المواطنون السوريون في هذه العمليات
الموحدين الدروز وأنّ
وان الـ 4الذين استشهدوا هم من أبناء طائفة
ّ
ك ّل السعي من النائب وليد جنبالط واالسرائيليين بتحييد الدروز عن
المواجهة مع العدو الصهيوني لن يجدي نفعا ً ألنّ
الحس الوطني
ّ
والشعور القومي أكبر بكثير من اإلغراءات التي تقدم لهم».
وق���ال« :ه��ن��اك مشهد جديد على مستوى ال��ح��دود السورية -
الفلسطينية والمه ّم انّ ظاهرة المقاومة بدأت وهذه فاتحة لعمليات
جديدة أكثر نوعية وخبرة».
وأوض��ح أنّ «اندفاعة المجموعات االرهابية في سورية هدفها
تحسين شروط الحوار القائم والتعويض عن الهزيمة في اليمن».
وفي ملف اليمن أعرب صالح عن اعتقاده بأن «السعودية تعتبر
اليمن حديقة خلفية لها لذلك لجأت الى تحالف «عاصفة الحزم» ،لكن
اليمن دولة ذات سيادة تقرر مصيرها ال عالقة للسعودي بها ،وهو
الذي يريد السيطرة عليها نظرا ً لموقعها االستراتيجي».
ورفض صالح مقولة إنّ االميركي هو الذي و ّرط السعودي في
اليمن ،مبيّنا ً أنّ لالميركي مصلحة ان ال يكون لإليراني نفوذ في اليمن،
والسعودي يعمل من أجل ذلك ،وال تناقض بين السعودي واالميركي
في هذا األمر».

