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حنا زار المركز الإ�سالمي في وا�شنطن:
لتر�سيخ التعاي�ش والت�آخي ونبذ الفتن

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ النظام ال�سعودي يو ّلد الإفرازات الظالمية في المنطقة

العلوي :يريدون ك�سر �إرادة �سورية لأنها الوحيدة التي ا�ستم ّرت
ّ
والت�صدي والمقاومة للكيان ال�صهيوني
في خط ال�صمود
حاورته روزانا رمال

المطران حنا في المركز اإلسالمي في واشنطن
زار رئ��ي��س أس��اق��ف��ة سبسطية
للروم األرثوذكس المطران عطاالله
حنا أم���س ،مقر ال��م��رك��ز اإلس�لام��ي
في العاصمة األميركية واشنطن،
حيث اجتمع م��ع رؤس���اء وممثلي
المؤسسات اإلسالمية ،ثم عقد لقا ًء
مطوال ً مع أبناء الجالية اإلسالمية.
وشدّد المطران ح ّنا خالل اللقاء،
على «قيم التعايش والتآخي الديني

وأهمية الوحدة ونبذ الطائفية والفتن
وال��ع��ن��ف» ،الف��ت�ا ً إل��ى «أنّ كنائس
المشرق تعمل جنبا ً إلى جنب من
أجل تفاهم وتعاون بين كافة أطياف
المجتمع العربي».
وتحدث المطران حنا بإسهاب
عن الحضور المسيحي في فلسطين
وعن النموذج الفلسطيني في الوحدة
الوطنية ،مؤكدا ً «أنّ قضية فلسطين

ه��ي قضيتنا جميعا ً مسيحيين
ومسلمين ،وعلينا أن نكون قلبا ً
واح��دا ً في دفاعنا عن هذه القضية
العادلة».
ورح�����ب م��م��ث��ل��و ال��م��ؤس��س��ات
اإلسالمية في واشنطن ،بدورهم،
بزيارة المطران حنا «داعية السالم
والمحبة واإلخ��اء» مثمنين مواقفه
اإلنسانية والوطنية.

م�ؤتمر �صحافي في طرابل�س للإعالن عن اللقاء الجامع

ال�شعار :مدينة تختزن قيم ًا �إن�سانية ال تحت�ضن الإرهاب
بو جوده :لإعالن الثوابت ورف�ض ت�صرفات الدخالء
قبل أي��ام من انعقاد اللقاء الجامع لطرابلس السبت
المقبل ،وال��ذي سيتم خالله اإلع�لان عن ثوابت طرابلس
الوطنية ،عقد في دار المطرانية المارونية في طرابلس،
خصص لالعالن عن اللقاء الجامع إلعالن
مؤتمر صحافي ّ
ثوابت طرابلس الوطنية ،شارك فيه راعي أبرشية طرابلس
المارونية المطران جورج بو جوده ،راعي أبرشية طرابلس
وال��ك��ورة وتوابعهما للروم األرث��وذك��س المطران اف��رام
كرياكوس ،راع��ي أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما
للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر ،ومفتي
طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار.

بوجودة

وأمل المطران بو جوده «بأن يكون هذا اللقاء فاتحة
ل��ق��اءات أخ��رى دوري��ة تجمع شرائح المجتمع المدني
الطرابلسي بجميع فئاتها وبصورة خاصة الشباب الذين
يتعرضون لحملة تأثير واسعة ،يستعملون فيها لنقل
األفكار الهدامة .وقال« :يحاول بعضهم ،بخاصة في هذه
األيام العصيبة التي يعيشها شرقنا العربي ،وتعيشها
البلدان المجاورة ،أن يزعزع هذه الثوابت ويهدمها ،بتأثير
أكيد من قوى خارجية ،ومن مؤامرة تحاك خيوطها منذ
فترة من الزمن ،ساعية إلى تفتيت هذه البلدان من أجل خلق
دويالت طائفية ،تبرر قيام الدولة الصهيونية الغاصبة
التي عبرت صراحة ،وبعد فترة طويلة من المواربة ،أنها
تريد أن تجعل من نفسها دولة يهودية ،تفرض وجودها
وسيطرتها على دويالت أخرى ذات طابع طائفي ومذهبي،

تتصارع وتتحارب مع بعضها بعضاً ،بينما تحاول هي أن
تثبت وجودها وتبرره أمام الدول األخرى».
واختتم بو جوده« :إننا كمسؤولين ورؤساء دينيين في
طرابلس نلتقي بصورة دورية للبحث في هذه األمور ونحن
نتدارسها بعمق ،فنجد أن هنالك ثوابتا في تاريخ هذه
المدينة ال بد لنا من إعالنها صراحة ،وأن نرفض تصرفات
أقلية من الدخالء على تاريخ هذه المدينة الذين يحاولون
خلق جو من الفتنة والصراع بين أبنائها من دون أن يعوا
خطورة ما يقومون به».

الشعار

ثم تحدث مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار،
مؤكدا ً «أنّ طرابلس مدينة العلم والعلماء ،مدينة العقل
والعقالء ،مدينة العروبة واإلباء» .وقال« :إنّ مدينة تختزن
هذا األلق من القيم اإلنسانية ال يمكن أن يكون فيها إرهاب،
وال يمكن أن تحتضن إرهابا ً وإرهابيين ،وما وجد فيها من
ردود فعل أمنية كان غالبها بأي ٍد خارجة عن طرابلس،
وبعضها سببه الظلم الذي يمارس على شريحة من أبنائها
في ما بات يعرف بالموقوفين اإلسالميين».
وختم الشعار« :م��ن هنا ك��ان العمل على ه��ذا اللقاء
الطرابلسي الجامع إلعالن ثوابتنا الوطنية ،وبيان الصورة
الحقيقية الناصعة ألبناء طرابلس بنسيجها الملون
المختلف الذي يكسبها رونقا ً وبهاء تماما ً كبستان زها
بأزهاره ورياحينه ،فشكلت ألوانها المختلفة وأنواعها
المتعددة لوحة جمالية تس ّر الناظرين».

لفت رئيس لجنة التضامن مع الشيخ
نمر النمر وعضو اللجنة الدولية للتضامن
مع شعب البحرين السيد جعفر العلوي
«أنّ الشيخ نمر النمر بدأ حركته إصالحيا ً
وعندما تكلم عن حقوق أهل البحرين اعتُبر
أنه تجاوز الخطوط الحمر التي وضعها
النظام السعودي ،بأنّ أمن البحرين من
أمن الرياض وهو لم يعترض بالسالح
بل بالكلمة وهو القائل« :زئير الكلمة أقوى
من أزيز الرصاص» .ووجه العلوي دعوة
عامة للتضامن مع الشيخ النمر أمام مبنى
«اإلسكوا» في بيروت يوم غ ٍد الجمعة.
ورأى العلوي «أنّ مشكلة النظام

وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء»
وقناة «توب نيوز» تحدث العلوي عن الشيخ
نمر النمر الفتا ً إلى أنه «من العلماء البارزين
في المنطقة الشرقية ،وتحديدا ً ما يعرف
بالمملكة العربية السعودية والتي حقيقة
هي جزيرة العرب» .وقال« :إنّ الشيخ النمر
هو من أصول عائلة معروفة بعلمها الديني
ومن المعارضين لحكم العائلة أو القبيلة
الحاكمة في السعودية منذ أكثر من مئة
سنة تقريباً ،وكان جدّه من العلماء البارزين
الذين تصدّوا لحكم آل سعود ،وقد أورث هذه
الصفات الطيبة إلى حفيده نمر باقر النمر.
وقد درس الشيخ نمر النمر في حوزة القائم
في طهران ثم في حوزة القائم في سورية،
وكان صاحب علم وفضيلة .وبعد عودته إلى
العوامية في القطيف أنشأ جيالً من الطلبة
والعلماء .بعد ذلك بدأ حراكه السياسي ض ّد
النظام وق��دم عريضة بمطالب المواطنين
في المنطقة الشرقية ،فعوقب بسحب جواز
سفره لسنوات ع��دة وك��ان يُستدعى بين
الفينة واألخ���رى إل��ى أقبية االستخبارات
للتحقيق معه .وحين تفجرت أزمة البحرين
وق��ف الشيخ النمر مدافعا ً قويا ً عن شعب
البحرين ورفع لواء المطالب لحقوق الشعب
البحريني وهذا ما أزعج النظام السعودي
الذي شارك في قمع هذه الثورة وأرسل جيشا ً
من السعودية إل��ى البحرين ،ق��ام باعتقال
الشيخ النمر الذي تع ّرض إلطالق نار لحظة
االعتقال».

{ بماذا كان يطالب الشيخ النمر؟

 اعترض الشيخ النمر على دخول الجيشالسعودي بالدبابات إلى البحرين ،وسأل:
لماذا تمنعون شعب البحرين من الحصول
على حقوقه؟ وقد اعتبر النظام السعودي
أنّ الشيخ النمر تج ّرأ بوقوفه مع مطالب
شعب البحرين على سياسته الخارجية،
خصوصا ً أنه طالب بحقوق الشعب المظلوم
والمستضعف في المنطقة الشرقية الذي
يبلغ مليونا ً ونصف مليون شخص يعيشون
حياة هامشية محا َربين في عقيدتهم وحتى

السعودي هي أنه يعتبر نفسه تابعا ً لشيوخ
الوهّابية ،وهو الذي يولّد هذه اإلفرازات
الظالمية في المنطقة أمثال القاعدة
وداعش».
وتساءل العلوي« :كيف يستطيع داعش
أن يصبح قوة قادرة في المنطقة خالل
سنتين ويحتل مناطق واسعة في سورية
والعراق لوال دعم أجهزة استخبارات
عربية وإقليمية ودولية وأميركية في
الدرجة األولى»؟ ولفت إلى «أنّ السياسة
السعودية الخارجية ارتمت في أحضان
أميركا ونفذت مصالح الكيان الصهيوني،
وهذا أمر واضح وال تخفيه السعودية»،
مشيرا ً إلى «أنّ المحكمة التي حكمت على
الشيخ النمر ال تتمتع باألهلية القانونية

العلوي متحدثا ً إلى الزميلة رمال
أنّ اإلستخبارات السعودية فتحت جبهات
لدعم معارضي نظام الرئيس بشار األسد،
ونحن نسأل :من أس��س «داع���ش»؟ وكيف
يستطيع أن يصبح قوة ق��ادرة في المنطقة
خ�لال سنتين ويحتل مناطق واس��ع��ة في
سورية والعراق لوال دعم أجهزة استخبارات
عربية وإقليمية ودولية وأميركية في الدرجة
األولى؟

{ كيف تقيّم النظام السعودي اليوم؟

 إنّ مشكلة النظام السعودي أنه ارتبطمنذ بداية تأسيسه بالدوائر االستخباراتية

دعوة عامة للت�ضامن مع ال�شيخ نمر النمر �أمام
غد الجمعة
مبنى «الإ�سكوا» في بيروت يوم ٍ

كرياكوس وبوجودة والشعار وضاهر خالل المؤتمر الصحافي

تحركات راجلة للعدو عند مجرى الوزاني
تحت مراقبة «يونيفيل» والجي�ش
الجنوب  -رانيا العشي
اج��ت��ازت دوري���ة راج��ل��ة لجيش
العدو «اإلسرائيلي» قوامها أربعين
جندياً ،ظهر أمس ،السياج عند الطرف
الغربي لقرية الغجر المحتلة ،حيث
توغلت نحو مجرى نهر ال��وزان��ي،
من دون خرق الخط األزرق ،في ظ ّل
حماية م��ن آل��ي��ة عسكرية ودب��اب��ة
«ميركافا» رابطت على تلة تشرف
على المتنزهات الواقعة عند الضفة

الغربية للمجرى .وق���ام الجنود
المدججون بالسالح بعملية تمشيط
وم��س��ح م��ي��دان��ي للضفة الشرقية
ل��ل��م��ج��رى ،ح��ي��ث س����اروا ف��ي صف
أحادي قبالة المقاهي وقرية حصن
الوزاني مصطحبين كلبا ً بوليسيا ً
وص��وال ً إلى جسر النملة عند عمود
األربعين ،من دون أن تعرف الغاية
الكامنة من وراء ذلك.
ومن ثم عادت هذه القوة أدراجها
إلى موقعها في قرية الغجر المحتلة،

بحماية دب��اب��ة «ميركافا» وآليتي
«ه��ام��ر» ،في وق��تٍ ُ ،سجِّ ل استنفار
للجيش اللبناني وقوات «يونيفيل»
ال��م��راب��ط��ي��ن ع��ن��د ال��ت��ل��ة الجنوبية
ال��م��ش��رف��ة ع��ل��ى م��ج��رى ال���وزان���ي،
متخذين اإلجراءات األمنية المناسبة،
منعا ً لحصول خ��رق للخط األزرق
أو تحسبا ً ألي ط���ارئ .كما حلقت
مروحية دولية ف��وق مجرى النهر
وراقبت ما يجري في الجانب اآلخر
من الحدود.

ف��ي المنهج ال��ذي يعلّمونه ف��ي ال��م��دارس.
ك��ان النظام السعودي يعتبرهم مشركين
وأصحاب بدعة .وكان الشيخ النمر يطالب
ببناء قبور ألهل البيت التي كانت ُمقامة قبل
أن يأتي النظام السعودي ،وقد قامت مجموعة
من المتطرفين التكفيريين بهدمها برعاية من
النظام .كما طالب بأن تكون للطائفة الشيعية
حقوق كما بقية المواطنين في البالد التي
يحكمها آل سعود ،وكان يطالب باالنفصال
عن هذه الدولة إذا كانت هذه المطالب صعبة
التحقيق ،وهذا كله أزعج العائلة الحاكمة،
خصوصا ً أنّ الشيخ النمر صار رمزا ً شعبيا ً
في المنطقة كلها ،ما دفع النظام السعودي
إلى اعتقاله وإط�لاق النار عليه وك��ادت أن
تحصل جريمة تؤدي إلى مقتله.

{ هل يريد الشيخ النمر إجراء إصالحات
في النظام السعودي ،أم تغييره كلياً؟

لقد ق��دم الشيخ النمر مطالبه إل��ى أمير
المنطقة ال��ش��رق��ي��ة ،ول��و ك��ان ذاه��ب �ا ً نحو
التغيير الجذري لما قدم تلك المطالب ،فهو
بدأ حركته إصالحياً ،ولكن بعد أن ت ّم رفض
ّ
وتدخل النظام السعودي من
هذه العريضة
أجل قمع ث��ورة البحرين ،ثار الشيخ النمر
وق��ال بك ّل وض��وح« :ال نريد ه��ذا الحكم في
البحرين ونحن ننتفض مع أكثرية الشعب
في البحرين ال��ذي يطالب بسحب الجيش
السعودي ودباباته» ،وعندما تكلم عن حقوق
شعب البحرين اع ُتبر أنه تجاوز الخطوط
الحمر بأنّ أمن البحرين هو من أمن الرياض،
وعلى رغم ذلك هو لم يعترض بالسالح بل
بالكلمة ،وعندما سمع إطالق النار قال« :إنّ
زئير الكلمة أق��وى من أزي��ز ال��رص��اص» ،ما
ّ
يدل على أنّ الشيخ النمر ليس صاحب فتنة
وسالح كما يدعي النظام.

{ أل���م ي��س�� َع ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي إل���ى أي
تواصل أو كالم جدّي مع الشيخ النمر؟

آلية عسكرية ودبابة ميركافا ترابط على تلة تشرف على منتزهات الوزاني

 النظام يص ّم أذنه وال يسمح بأن تصل هذهالمطالب أصالً إليه ،وهو يدّعي على مستوى
العالم أنه يرعى حوار األديان والحضارات،
بينما ينسى الحوار الداخلي ،ومشكلة النظام
السعودي هي أنه يعتبر نفسه تابعا ً لشيوخ
الوهابية الذين يك ّفرون الشيعة ويعتبرون
أنهم يستحقون القتل ،لكن النظام السعودي
لم يتج ّرأ ،سياسياً ،على تطبيق هذا الرأي
«الشرعي» في نظر الوهّ ابيين ،لكنه ليس
شرعيا ً ألنّ الشيعة مسلمون كباقي الطوائف
يؤمنون بالقرآن وأصول الدين األساسية ،إال
أنّ المذهب الوهابي لم يكن طبيعيا ً وهو الذي
و ّلد هذه اإلفرازات الظالمية في المنطقة أمثال
«القاعدة» و«داعش» .والمشكلة األكبر ،هي

والمعايير الدولية للمحاكمة».
وأضاف العلوي« :إنّ النظام السعودي
يزداد عنفا ً وقمعا ً ض ّد المعارضين في
الداخل ،وهناك عشرات العلماء من
السنّة والشيعة موجودون في السجون،
وعشرات المسجونين بال محاكمة».
ودعا الحكام في السعودية إلى «أن يتقوا
فتنة كبيرة سيخلقونها بأيديهم» ،وقال:
«إنّ إراقة دم عالم دين رباني طاهر على
أرض السعودية ستؤدّي إلى انفجار كبير
في المنطقة كلها ،وستخلق فتنة كبيرة بين
المسلمين نرجو أن ال تقع».
وفي سياق آخر ،أوضح العلوي «أنّ
سياسة تركيا تجاه التحالف الدولي ،الذي
ال نؤيده ،متردّدة ما يد ّل على تو ّرط تركيا

في دعم اإلرهاب في سورية والعراق».
وفي الشأن اليمني ،شدّد العلوي على
«أنّ النظام اليمني قد انتهى ولم يستطع
الخليجيون أن يقدموا نظاما ً بديالً عن نظام
علي عبدالله صالح».
وإذ اعتبر «أنّ هوة الخالف اإليراني
 السعودي تزداد» ،لفت العلوي إلى «أنّما حصل في اليمن يجب أن يكون درسا ً
للسعودية لكي تعيد النظر بسياساتها
الداخلية واإلقليمية ال أن تتصلب أكثر».
وعن الوضع في سورية ،أكد العلوي «أنّ
الدولة السورية هي الوحيدة التي استمرت
في خط الصمود والتصدي والمقاومة
للكيان الصهيوني في المنطقة لذلك
يريدون كسر إرادتها».

األم��ي��رك��ي��ة وال��ب��ري��ط��ان��ي��ة واس��ت��م��ر برضا
أميركا ،وارتضى بقاء «إسرائيل» تماشيا ً
مع السياسة األميركية ،ونحن نعتبر أنّ
ه��ذه السياسة مخالفة للعقل وللحضارة
والديمقراطية والتطور وهناك شعوب ُد ّمرت
وتد ّمر من قبل آل سعود ،ففي العراق ترتبط
التفجيرات ب��االس��ت��خ��ب��ارات السعودية،
وقد أشار المسؤولون في العراق إلى بندر
بن سلطان ،أما بالنسبة إلى ما يجري في
سورية فقد كان له ال��دور األكبر وكذلك في

ألنّ النظام ال يريد أي معارضة ال شيعية
وال س ّنية وال وهابية وال إسماعيلية ،كما
أنّ الدوافع لقمع الشيعة ليست فقط دوافع
طائفية ،فالنظام السعودي يقوم بقمع كل من
يعارضه أكان من الشيعة أو غيرهم».

{ هل تتوقعون أن يطبّق هذا الحكم بعد
التهديد اإليراني الرسمي؟

 ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي ي��ت��ص��رف وف��ق �ا ًلمصالحه السياسية وليس وفق معتقدات
وهناك حسابات والكالم اإليراني هو دعوة
للسعودية أن تح ّكم العقل والنصح ،ولكنه
ليس تهديدا ً حقيقيا ً أو تدخالً عسكريا ً وإن
ج��اء على ل��س��ان ع��س��ك��ري ،وينبغي على
الحكام في السعودية أن يت ّقوا فتنة كبيرة
سيخلقونها بأيديهم ألنّ إراقة دم عالم دين
رباني طاهر على أرض السعودية ستحدث
انفجارا ً في المنطقة كلها ،ألن أنصاره ليسوا
فقط في المنطقة الشرقية ،ففي العراق هناك
الكثير من العراقيين المتذ ّمرين من السياسة
السعودية تجاه بلدهم ،وهم يحملون المحبة
والتقدير للشيخ النمر ،كذلك األمر في البحرين
وم��ن��اط��ق أخ���رى ،وه��ن��اك م��ن سيتجه إلى
العنف وستكون العواقب وخيمة جداً ،وربما
تعرف السعودية ذلك وكان عليها أن ال تصدر
هذا الحكم ،وعندما يقتل أو يعدم عالم دين،
فإنّ هذا يعني أنّ هذا األمر قد يحدث لجميع
رجال الدين وندعو الجميع إلى التحقق من
هذه القضية ،فهل يجوز إصدار حكم باإلعدام
على الشيخ النمر ،فقط ألنه يطالب بحقوق

كيف ي�ستطيع «داع�ش» �أن ي�صبح قوة قادرة
ّ
ويحتل مناطق وا�سعة
في المنطقة
في �سورية والعراق لوال دعم �أجهزة
ا�ستخبارات عربية و�إقليمية ودولية؟
اليمن وغيره .لقد ارتمت السياسة السعودية
الخارجية في أحضان أميركا لمصلحة الكيان
الصهيوني ،وه���ذا أم��ر واض���ح وال تخفيه
السعودية التي وقفت علنا ً ض ّد حزب الله في
حربه مع الكيان الصهيوني ،وهذه سياسة
خطيرة ومد ّمرة للنظام السعودي».

{ كيف س��ت��واج��ه��ون ه��ذا ال��ن��ظ��ام الذي
يملك ن��ف��وذا ً ف��ي ال��داخ��ل ول��دي��ه ح��ل��ف��اء في
الخارج؟

 إنّ األنظمة الديكتاتورية تحفر قبرهاب��ي��دي��ه��ا ،ك��م��ا أنّ اع��ت��ب��ار ب��رام��ج التسلح
واالستخبارات ج��دارا ً واق��ي�ا ً لهذه األنظمة
وحكامها خطأ استراتيجي ،وبالتالي النظام
السعودي لديه نقاط ضعف كثيرة وهذا يمثل
قوة للشعوب المنتفضة واالرتباط بأميركا لن
ينفع ،ونحن نعتبر أنّ النظام السعودي هش،
وتجدر اإلشارة إلى أنّ المحكمة التي حكمت
على الشيخ النمر ال تتمتع باألهلية القانونية
والمعايير الدولية للمحاكمة ،ونحن ندعو
الجميع إلى التضامن مع الشيخ النمر أمام
مقر «إسكوا» في بيروت يوم الجمعة.

{ أليس خوف حكام البحرين والسعودية
مشروعا ً من أن يشكل ذلك حالة تنتشر في
ك ّل دول الخليج؟

 إنّ منطق القبيلة ف��ي ال��ق��رن ال��واح��دوال��ع��ش��ري��ن ال يمكن أن يحكم دوالً ،وفي
ال��س��ع��ودي��ة ليست ه��ن��اك إص�ل�اح���ات ،بل
هناك تأزيم والنظام يزداد عنفا ً وقمعا ً ض ّد
المعارضين ف��ي ال��داخ��ل وه��ن��اك عشرات
العلماء من الس ّنة والشيعة موجودون في
السجون ،وعشرات المسجونين بال محاكمة،

شعبه من دون استخدام السالح أو اللجوء
إلى العنف؟ إنّ إراقة دماء الشيخ النمر مدعاة
لفتنة كبيرة بين المسلمين نرجو أالّ تقع.

{ ما هو رأيك بالدور التركي من أزمات
المنطقة؟

 إنّ مشكلة تركيا هي أنها وضعت نفسهافي موقف سيّئ ج��داً ،وقد رأينا كيف وقف
المسؤولون ف��ي تركيا م��ع «ال��ث��ورة» ض ّد
نظام الرئيس السابق حسني مبارك ،بينما
نراهم يصطفون مع الحكام في البحرين ،فإذا

األت���راك يدعمون حكاما ً ديكتاتوريين في
الخليج ،والسياسة التركية سياسة خطيرة
ألنها تدّعي الديمقراطية واح��ت��رام حقوق
اإلنسان بالنسبة إلى سورية ،بينما ال تراعي
حقوق اإلنسان في الخليج حيث ال يعرف
الحكام ديمقراطية وال حقوق إنسان! ونحن
نسأل :لماذا تتواجد مجموعة من ضباط
االستخبارات التركية في األراضي السورية
والعراقية؟

{ هل سنشهد تفاوضا ً إيرانيا ً  -سعوديا ً
حول اليمن مع تقدم الحوثيين ،أم أنّ األمور
ذاهبة إلى التخريب؟

 هناك ظلم واق��ع على الحوثيين ،فقطألن��ه��م زي��دي��ي��ن وي��ط��ال��ب��ون ب��ح��ري��ة ال��دي��ن
والمعتقد ،وق��د ح��اول النظام حشرهم في
منطقة الشمال لكنّ الجماهير رغبت منطقهم
والفكرة واالستراتيجية التي تقوم عليه
الحركة الحوثية ،وال يمكن أن يتقدموا بنا ًء
على دعم إيراني كما يص ّور اإلع�لام ،ولو لم
ّ
وح��ق وقناعة لما
يكونوا أصحاب عقيدة
استطاعوا أن يتقدموا ،فالنظام اليمني انتهى
ولم يستطع الخليجيون أن يقدموا بديالً عن
نظام علي عبدالله صالح ،وقد أخ��ذت هذه
الثورة مداها ،وإيران تقف على خط التأييد
لكل تطلع للحرية أو تحرك ض � ّد أميركا،
وعندما يرفع أنصار الله شعارا ً أنهم ضد
أميركا والكيان الصهيوني فإنّ هذا يتوافق
مع ال��رؤي��ة اإلي��ران��ي��ة .وق��د الحظنا أنّ هوة
الخالف اإليراني  -السعودي تزداد ،ويجب
أن ينظر النظام السعودي إل��ى مصالحه
االستراتيجية ،وما حصل في اليمن يجب أن
يكون درسا ً له لكي تعيد النظر في سياساتها
الداخلية واإلقليمية ال أن تكون مدعا ًة لمزيد
من التصلب باتجاه إيران أو باتجاه المنطقة
الشرقية والبحرين».

{ ك���ي���ف ت���ت���وق���ع أن ت��ن��ت��ه��ي األزم������ة
السورية؟

 لقد حاولت أميركا وحلفاؤها أن يستفيدوامن ال��ص��راع ال��دائ��ر في سورية والخطورة
في الصراع داخل سورية أنه يريح الكيان
الصهيوني ألنّ الدولة الوحيدة التي استمرت
في خط الصمود والتصدي والمقاومة في
المنطقة للكيان الصهيوني ه��ي سورية،
وهم يريدون كسر إرادتها وأن ينهار الحكم
الصامد من أجل مجيء هذه المجموعات التي
تقتل وتذبح ،ونحن ندعو إلى تطور العالقات
الداخلية بين مكونات الشعب السوري وهذا
تحكمه العالقات الداخلية ولكن ليس بطريقة
العنف ،وقد رأينا أنه كلما بدأت المفاوضات،

ما ح�صل في اليمن يجب �أن يكون در�س ًا لل�سعودية
لكي تعيد النظر ب�سيا�ساتها الداخلية
والإقليمية ال �أن تت�ص ّلب �أكثر
كان هناك ظلم في مصر هناك ظلم أيضا ً في
البحرين وهناك أدلة ،وهم يقفون حيال هذا
الوضع صامتين ،بل نراهم يؤيدون رأس
النظام في البحرين ،واآلن ن��رى «داع��ش»
ال���ذي ه��و صنيعة اس��ت��خ��ب��ارات إقليمية
ودولية ،ونحن نرى كيف تقدم تركيا العالج
لجرحى «داع����ش» ،وك��ي��ف تسهّل دخ��ول
المقاتلين عبرها إلى سورية والعراق .كما
أنّ سياسة تركيا في التحالف الدولي ،الذي
ال نؤيده ،متردّدة ما ّ
يدل على ت��و ّرط تركيا
في دع��م اإلره��اب في سورية وال��ع��راق .إنّ

كما تريد روسيا وإيران ،نراهم يصبّون الزيت
على النار وه��ذا فشل للسياسة األميركية
وال يرون التغييرات إال من أجل مصالحهم،
والحكومة السورية اليوم هي أكثر قدرة على
التعاطي السليم مع المتغيّرات».
يُبث هذا الحوار كامالً اليوم
الساعة الخامسة عصرا ً
ويعاد بثه الساعة  11مسا ًء
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