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دمشق – «القدس العربي» : ذكرت صحيفة «بوبليكو» اإلسبانية أن لقاء جمع ب� الج�ال

مناف طالس وب� مسؤول� روس ملناقشة رؤية أمر�كية حول سوريا، وتأسيس مجلس

عسكري إليجاد حل سيا� مدعوم بمؤسسة عسكر�ة. وتحدثت الصحيفة عن مجموعة نقاط

تصدرت أعمال االجتماع، أبرزها تشكيل مجلس عسكري ليقوم بالدور األسا� � البالد �

فرض األمن وسحب السالح من امليليشيات. وبقاء األسد رئيساً فخر�اً � دمشق ملدة معينة،

والعمل بالنظام الالمركزي بدالً عن النظام الرئا�. وتشكيل إدارة ملنطقة «شرق الفرات»
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شمال غربي سوريا، تدار بشكل ال مركزي من قبل ائتالف سيا� كردي دون تشكيل دولة

كردية مستقلة. أما الشمال السوري (غرب الفرات) فيدار من قبل ائتالف سوري معارض

بموافقة تركية.

«القدس العربي» تواصلت مع العميد الركن املظ�

عبد الكر�م األحمد وهو ضابط من فر�ق الج�ال

مناف طالس الذي يتحضر لقيادة مجلس عسكري

يضم أك� من 1400 ضابط منشق من الرتب واالختصاصات كافة ومن كل املناطق السورية.

وقال األحمد لـ«القدس العربي» إن ضباط «املجلس العسكري السوري يستغربون مثل هذه

األخبار بالتزامن مع طرح مشروعهم للحل � سوريا والذي يقوم ع� أساس الحل السيا�

الذي تدعو وتعمل ع� أساسه القرارات الدولية وآخرها القرار 2254 والذي وافقت عليه الدول

االعضاء � مجلس األمن الدو� كافة وتطالب بتطبيقه الدول كافة بما فيها الدبلوماسية

الروسية � جميع التصر�حات الصادرة عنها». 

ونفى املصدر العسكري، وجود أي رؤية لدى قيادة املشروع تبنى ع� إيجاد حل سيا� مدعوم

بمؤسسة عسكر�ة، أو واقع عسكري يفرض رؤية سياسية جديدة ومختلفة عن القرارات

الدولية ذات الصلة وقال «أؤكد ع� مرتكزات مشروع املجلس وهي الحل السيا� والقرارات

الدولية ومهنية املؤسسة العسكر�ة ووطنيتها، أما النظام السوري فهو خارج أي حسابات �

الحل وتحديداً املصنف� دولياً باملجرم�». 

وأضاف «الحوار قائم مع الضباط العامل� � املؤسسة العسكر�ة الذين فرضت عليهم قرارات

قيادتهم السياسية والعسكر�ة، استخدام آلة القتل لفرض أمر واقع، ما أدى إ� خروجهم

وانحرافهم عن واجبهم الوطني، وانعكس ع� أداء الجيش ليكون جيشاً معادياً للشعب بدل

أن يكون جيشاً لحماية الشعب وكرامته، ويجري هذا الحوار بهدف إيجاد صيغة مقبولة

تطم� الجميع وتطم� املكونات االجتماعية التي فرقتها سياسة النظام املتوحشة وأوهمت كل

مكون اجتماعي، أن املكون اآلخر ير�د إبادته، كما أن الحوار قائم مع الفصائل العسكر�ة �

الشمال السوري إليجاد صيغ للحل تقوم ع� إعادة بناء مؤسسات الجيش واألمن، والشرطة

وفق املعاي� الدولية التي نعمل عليها من خالل إقامة ورشات عمل ودورات مهنية ولقاءات

شخصية لنضع األسس السليمة التي نس� عليها». 

سقف املجلس العسكري وفق حديث العميد عبد الكر�م األحمد هو «القرارات الدولية

وطموحات الشعب. واملجلس لم ولن ي�م أو يناقش صفقات هي باألساس سياسية ومن مهام

السياسي�». 

وأضاف األحمد لـ«القدس العربي» «املأساة السورية أك� من أن يتحمل العسكر�ون مسؤولية

إبرام صفقات سياسية حولها أو أن يتحمل العسكر�ون تاريخياً مسؤولية التنازل عن أبسط

حقوق الشعب � اح�ام معاناتهم ومحاسبة من تسبب بها. 

يطرح «األسد رئيساً فخر�اً

وسوريا دولة اتحادية»
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كلمات مفتاحية

وأنهى املصدر العسكري قوله «ال أحد يتجرأ ع� معارضة التيار الشعبي العارم املطالب

بمحاسبة القتلة واملجرم�، وال أحد يستطع الوقوف � وجه التيار الدو� املنادي بمحاسبة

مسببي الجرائم ضد اإلنسانية ومرتكبي جرائم اإلبادة الجماعية واألهم من ذلك هو أننا عندما

نحرص ع� تحقيق العدالة لشعبنا وبتأييد دو� فمن الطبيعي أن نعمل تحت سقف القرارات

الدولية ال أن ننجر � تفاهمات ومفاوضات جانبية تقفز فوق القرارات الدولية أو تلتف حولها».
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