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الأ�سبوع الأخير من ال�شهر الأول للحرب على اليمن مكانك راوح

ن�صراهلل  :لل�سعودية كفى ...ول�سورية �شكر ًا
الحكومة مرتبكة في موازنتها ...و�إبراهيم لحل ق�ضية الع�سكريين
كتب المحرر السياسي

�صون اال�ستقالل...
هو اال�ستقالل الناجز
د .فيصل المقداد
نائب وزير الخارجية السورية
ال أض �ي��ف ج��دي��دا ً إذا ق�ل��ت إنّ ه ��دف ال �ح��رب ال �ت��ي يشنها
اإلره��اب �ي��ون وم��ن يدعمهم على س��وري��ة ه��و النيل م��ن حرية
س��وري��ة ون ��زوع شعبها وق�ي��ادت�ه��ا إل��ى ال�ح�ف��اظ على سيادة
سورية والتضحية من أجل قيمها وحضارتها وكرامة أمتها.
ه��ذا ه��و ق��در س��وري��ة وق��در ك � ّل م��ن وق��ف إل��ى جانب مواقفها
المشرفة في الوطن العربي وخارجه ،ألنّ جميع هؤالء يمثلون
أسمى وأبهى صور التزام قضايا الحرية والديمقراطية وحقوق
اإلنسان بأشكالها الجماعية والفردية .إنّ ما دفعني لكتابة هذه
الكلمات هو احتفال شعب سورية وأشقائه وأصدقائه في الوطن
العربي وفي العالم بالذكرى التاسعة والستين لعيد االستقالل
الذي صنعه الشعب السوري بقيادة أبطال واجهوا االستعمار
الفرنسي باإليمان بكرامة شعبهم وبصدور عارية ال تهاب
الموت في سبيل الوطن.
معركة االستقالل ل��م تكن معركة ع��اب��رة ،أو معركة لمرة
واحدة .فسورية كانت دائما ً
ّ
محط أطماع المستعمرين من غزاة
الشعوب .فلم تكد سورية تتخلص من االحتالل العثماني الذي
دام حوالى خمسة قرون ،إال وكان المستعمرون من بريطانيين
وفرنسيين يقفون على بوابات الوطن العربي من محيطه إلى
خليجه .فما أقرب األمس إلى اليوم.
ف��ي وق��ت ك��ان��ت ح��رك��ة التحرر العربية تتطلع إل��ى تحقيق
االستقالل الناجز لكل العرب في أنحاء الوطن كافة ،كان من
ادع��ى إخ�لاص��ه لقيم الحرية واالس�ت�ق�لال وح�ق��وق اإلنسان
يخ ّطط في الخفاء كي يبسط سيطرته وهيمنته وحقده على
بلداننا .وبينما ك��ان اللبنانيون وال�س��وري��ون يحاولون فتح
أعينهم ل��رؤي��ة ن��ور الصباح الجديد ،وج��دوا جنود االحتالل
الفرنسي المدججين بالدبابات والمصفحات في مدنهم وقراهم
ليفرضوا ن��وع�ا ً آخ��ر م��ن االح�ت�لال ه��و االح�ت�لال «الحضاري
الغربي» ،وذل��ك في إط��ار اتفاق سيّئ السمعة أسموه باتفاق
«سايكس بيكو» ال��ذي جرى التوصل إليه بعيد انتهاء الحرب
العالمية األول��ى ،خالفا ً لما كان قد ت ّم التوصل إليه بين قيادة
الثورة العربية الكبرى والحكومتين البريطانية والفرنسية.
ولمن لم يتع ّرف إلى حقائق التاريخ ،فإننا نذكر بأنّ من أبلغ
العرب بمؤامرة «سايكس بيكو» كان قادة االتحاد السوفياتي
بعد ثورة «أكتوبر» ،وها هم األصدقاء ال��روس في أيامنا هذه
يتابعون هذا اإلرث التاريخي من خالل وقوفهم مع سورية
ومع العرب ض ّد اإلرهاب واألطماع الغربية.
(التتمة ص)10

التوح�ش
التغ ّلب على
ّ
والتوحد
بتوطيد التعاي�ش
ّ
د .عصام نعمان



ف��ي ل�ق��اء ب ��اراك أوب��ام��ا وح�ي��در ال�ع�ب��ادي ب��رز ع��دو مشترك
وهاجسان مختلفان .العدو هو «الدولة اإلسالمية – داعش».
هاجس العبادي تعبئ ُة العراق والعراقيين ،سياسيا ً وعسكرياً،
لمواجهة «داعش» وصوالً الى إجالئه عن كامل المحافظات التي
احتلها في بالد الرافدين .هاجس أوباما الح ُّد من نفوذ إيران
ودع��م حكومة العبادي ض� ّد «داع��ش» في ح��دود اتفاق اإلطار
أي بما يؤ ّمن حماية مصالح الواليات
االستراتيجي للعام ّ ،2008
المتحدة بعد جالء قواتها عن العراق أواخ َر عام .2011
في رأي أوباما أنّ مواجهة «داع��ش» «عملية طويلة األمد»،
وم��ع ذل��ك ت�ف��ادى ال�خ��وض ف��ي طلب العبادي بتزويد العراق
بأسلحة متط ّورة ،خصوصا ً ط��ائ��رات «أباتشي» والطائرات
من دون طيار التي تساهم في حال توفيرها برفع مستوى
القدرات العسكرية العراقية في معارك المدن التي تخوضها.
ب ّرر أوباما تجاهله مسألة تزويد العراق أسلح ًة متط ّورة «بعدم
وجود طلب محدّد من العبادي خالل المحادثات».
الحقيقة أنّ لتجاهل أوباما سببا ً آخر .إنه هاجس واشنطن
المقلق من تزايد نفوذ إيران في العراق وال سيما بين أطراف
«الحشد الشعبي» الذي يساند الجيش العراقي في معاركه ض ّد
«داع��ش» .أزمة الثقة هذه تجلّت أثناء معركة تحرير تكريت إذ
أعلنت واشنطن كما «الحشد الشعبي» بعدم المشاركة فيها
إذا ما شارك فيها الطرف اآلخر .واشنطن ب ّررت موقفها بأنّ
«الحشد الشعبي» يقوم بارتكاب أعمال قتل وانتقام وسلب
ونهب ف��ي المناطق التي يجرى تحريرها م��ن «داع ��ش» .في
المقابل ،يتهم «الحشد الشعبي» سالح الجو األميركي بدعم
«داع��ش» بأسلحة وأغذية يلقيها في المواقع التي تحاصرها
قوات «الحشد الشعبي» بالتعاون مع قوات الجيش العراقي.
(التتمة ص)13
 وزير سابق

م��ع ال�ي��وم األول م��ن األسبوع
األخير من الشهر األول للحرب
السعودية على اليمن ،ارتسم مع
خطاب األم�ي��ن ال�ع��ام لحزب الله
السيد حسن نصرالله المخصص
للتضامن مع الشعب اليمني ،خط
بياني ،للمهل الممنوحة للسعودية
الستخالص معاني المراوحة في
المكان ،التي تغرق فيها حربها،
ح �ي��ث ال �ح �ل �ف��اء ال �ك �ب��ار ص���اروا
خ� ��ارج ال� �ح ��رب ،م ��ن باكستان
المنتقلة للحياد ،إلى تركيا الواقفة
إعالميا ً مع السعودية وسياسيا ً
م���ع م��س��اع��ي ال��ب��ح��ث ع���ن حل
س �ي��اس��ي ،ك�م��ا ي �ص��رح رئيسها
رجب أردوغان ،بالتالي من وراء
باكستان وتركيا ،موقف أميركي
متريث ،يستخلص الفشل وينأى

«�أن بي �سي» الأميركية:
روايتنا حول �سورية لم تكن �صادقة

السيد نصرالله متحدثا ً عبر الشاشة عصر أمس

بنفسه وبحلفائه األق��رب�ي��ن عن
التورط فيه ،مع مواصلة تخديم
مقتضيات ال �ح��رب السعودية،
ال �ت��ي ال تحقق إال االنتصارات
اإلع�لام �ي��ة ف��ي ب �ي��ان��ات اإليجاز

(تموز)

ال�ي��وم��ي وال�ف�ض��ائ�ي��ات والمنابر
الممولة من السعودية.
عدن ال تزال بيد الحوثيين ،كما
أك��د السيد نصرالله ،واالنتشار
(التتمة ص)10

كما�شة الجي�ش ال�سوري تطبق على «اليرموك» وتمنع تمدد «داع�ش»

الأ�سد« :الوهابية» هي �أ�سا�س كل �إرهاب في العالم
أك��د ال��رئ��ي��س ال��س��وري بشار
األس���د ،إن خ��ط��ورة اإلره���اب في
منطقتنا تنبع من تمتع اإلرهابيين
بمظلة س��ي��اس��ي��ة ت��وف��ره��ا دول
وزع��م��اء وف��ي شكل أس��اس��ي في
ال��غ��رب وم��ن ع��دم وج��ود منظمة
دولية فعالة يمكن أن تمنع بلدا ً
من استخدام اإلرهابيين كعمالء
ووكالء ليدمروا بلدا ً آخر.
ولفت الرئيس األس��د في مقابلة
مع صحيفة «إكسبرسن» السويدية
إلى أن اإلرهاب في منطقتنا والعالم
يستند إلى االيديولوجيا الوهابية
(التتمة ص)13

األسد خالل المقابلة مع صحيفة «إكسبرسن» السويدية

حرب تدمير المخيمات
معن ّ
بشور



فيما كنت أش��ارك المئات من أبناء مخيم نهر
البارد اعتصامهم للمطالبة باإلسراع في إعادة
إع�م��ار المخيم ال��ذي استباحته ق��وى مشابهة
ل�ت�ل��ك ال �ت��ي ت�س�ت�ب�ي��ح ال��ي��وم م�خ�ي��م ال �ي��رم��وك،
وللضغط على وكالة غوث الالجئين (األونروا)
لالستمرار في تقديم التزاماتها للمهجرين التي
التزمت بها منذ تدمير المخيم قبل  8سنوات،
تذ ّكرت كالما ً للرئيس الشهيد ياسر عرفات قاله
أمامي عام « :1972لقد بدأت اليوم حرب تدمير
المخيمات».
ك�ن��ا ي��وم�ه��ا مجتمعين ف��ي م�ل�ج��أ ف��ي مخيم
النبطية خ�لال ع��دوان «إسرائيلي» على جنوب
لبنان في أواخر شباط عام  ،1972في ما أطلق
عليه اسم حرب المئة يوم ،فإذا بالطيران الحربي

«اإلسرائيلي» ،ال��ذي ك��ان يطارد رئيس منظمة
التحرير الفلسطينية من منطقة إلى أخرى ،يغير
على الملجأ الذي كنا نجتمع فيه ،وعلى المخيم
الصغير المطل على مدينة النبطية ،فيسقط على
ب��اب الملجأ شهيدان ويعلن القائد الفلسطيني
الشهيد تصريحه الشهير.
ل��م يطل ال��زم��ن ك�ث�ي��را ً حتى «اخ�ت�ف��ى» مخيم
النبطية بعد أن ت��وال��ت ال �غ��ارات «اإلسرائيلية»
عليه ،ث��م ب��دأت مخيمات أخ��رى تختفي ،حتى
وصلنا إل��ى مخيم ال�ي��رم��وك ال��ذي أعلن رئيس
سابق لالئتالف المعارض في سورية أن من
«ح��ق مسلحيه أن يقتحموا المخيم ،فهو أرض
سورية ،وينبغي استخدامها في»الحرب» الدائرة
فيها وعليها».
(التتمة ص)10

المنسق العام لتج ّمع اللجان والروابط الشعبية
ّ

هل حان يوم القيامة اليمني؟
محمد صادق الحسيني
حركة مكوكية متسارعة بين عواصم القرار
في العالم وأحداث ووقائع متالحقة واتصاالت
ول �ق��اءات جمعت وتجمع أض���دادا ً ب��أض��داد في
أك�ث��ر م��ن عاصمة إقليمية ودول �ي��ة على خلفية
حرب حكم آل سعود على منظومة «أنصار الله»
اليمنية.
األميركي يناور ويخادع ويحارب بالوكالة
راميا ً الكرة في الملعب العربي.
الروسي يقاول ويبيع ويشتري مع الصديق
والخصم منتظرا ً ساعة االنتقام.
اإلي��ران��ي الحكومي ي��رف��ع ويكبس ويتقدّم
ويتأخر على وتر الوجع اليمني.
القوى المقاومة من طهران إلى دمشق إلى
الضاحية م��رورا ً ببغداد تشير بإصبعها إلى
ب��اب ال�م�ن��دب مسجلة م�ق�ي��اس ات �ج��اه الرياح

ونوعها.
الجامعة العربية الرسمية تتخبّط وتدخل
التيه الثاني بعد سورية وش��رح حالتها يكتبه
محمود دروي��ش« :ع��رب أطاعوا رومهم عرب
وضاعوا».
ويبرز السؤال األه ّم واألكثر تداوالً على لسان
المتابعين :هل اقتربت نهاية الحكم السعودي
للحجاز ،وه��ل َم��ن سيبقى م��ن األح�ف��اد م��ن آل
سعود سيعود إلى بيت «الدرعية» تاركين البالد
وح��دوه��ا بقوة السيف والزيف في أوائل
التي ّ
القرن الماضي بحالة أشبه ما تكون بالمرايا
المتكسرة؟
س��ؤال ب��دأ يطرح نفسه بقوة على المتابعين
والمراقبين لما يحصل في الجزيرة العربية على
خلفية الحرب المفتوحة التي أطلقتها الرياض
ضد اليمن.
(التتمة ص)13

قد يضعها البعض في سياق االلتفاف الدولي الذي تجري ،توالياً ،في
ما يخص الشأن السوري ،وقد يضعها آخرون في سياق محاولة الشبكة
بعض من مصداقيتها المهدورة ضمن
األميركية الشهيرة الحفاظ على
ٍ
«بروباغاندا» الحروب األميركية في المنطقة ،إال أن اإلجماع األكيد ،هو أنّ
الرواية التي نشرتها « »NBCفي شأن سورية لم تكن صادقة ،وهو ما قد
يدعو البعض إلى الرجوع نحو األيام األولى للحرب في سورية ،والتفكير
بسؤا ٍل واحد« ،هل د ّمرنا وطننا من أجل كذبة؟.
شبكة «أن بي سي» األميركية ،فجرت مفاجأتها ،كذبنا عليكم بداية
ال��ح��رب ،أو على األق��ل لم نكن كما ندّعي من مصداقي ٍة ووص��و ٍل إلى
الحقيقة ،هذا كان فحوى االعتراف اإلعالمي للشبكة حين غيّرت من
روايتها في شأن خطف أحد كبار مراسليها للشؤون الخارجية ،ريتشارد
أنجيل ،في عام  ،2012حيث اعترفت أن الرجال الذين خطفوه وفريقه في
سورية كانوا «مسلحين متشددين» وليسوا من القوات الموالية للرئيس
بشار األسد.
(التتمة ص)13

نقاط على الحروف

ابراهيم :متفائل
ّ
بحل قريب جداً
ّ
لملف الع�سكريين
المخطوفين
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ت�أليف لجان في
«التعمير» لحفظ
الأمن وت�ضامن مع
الأ�سرى واعت�صام
لنازحي اليرموك

تحقيقات
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لو �أراد ال�س ّيد الت�صعيد
ناصر قنديل
 في قلب الحرب اإلعالمية التي وضع لها هدف التصويبعلى السيد حسن نصرالله بغارات ونيران ال تتوقف ،بالتزامن
مع الغارات والنيران التي تستهدف اليمن ،انطلقت عاصفة
حزم إعالمية لها مهمة واحدة يطلب لجميع أعضاء التحالف
ال��ذي تقوده السعودية من حكومات وأح��زاب وشخصيات
وفضائيات وصحف وكتاب ومثقفين ومع ّممين ،االنخراط
فيها تعبيرا ً عن انضوائهم في التحالف ،والعاصفة اإلعالمية
لها مهمة واحدة هي استهداف السيد حسن نصرالله.
 يقع أصحاب الحملة في شباك السيد نصرالله من حيثال ينتبهون ،فمن يتابع بداية مداخلة السيد في األزمة اليمنية،
والحرب السعودية على اليمن ،إنْ كان متح ّررا ً من التعليمات،
والوصفة الوظيفية الجاهزة لالستخدام ،سينتبه إل��ى أنّ
السيد شعر باالستفراد الذي أصاب الحوثيين في اليمن في
حرب استغلت لحظة حرجة في التفاوض اإليراني مع دول
الغرب ،وأرادت استدراج إي��ران إلى الحرب الفعلية ،لنسف
االتفاق النووي قبل والدته ،انطالقا ً من استفزاز إيران بتغيير
قواعد اللعبة في الخليج وتعريض حليفها اليمني لحرب إبادة
ال ترحم من جهة ،وباستدراجها إلى حرب إعالمية من جهة
أخرى ،وكان ال ب ّد ألحد من الحلفاء م ّمن هم في وزن السيد
نصرالله من أن يقدّم المعونة بوضع ص��دره قبالة النيران
الستقطابها نيابة عن الحوثيين ،تحقيقا ً لقدر من التوازن في
الحرب ،وقع السعوديون وجماعاتهم كلها بال استثناء في
ما رسمه السيد ،وما زالوا ،وكلما واصلوا إطالق النار عليه،
ازداد نجاحا ً في تحقيق ما رسم.
 بعد نجاح السيد خالل ثالثة أسابيع ،في جعل اإلعالمّ
مسخرا ً للحرب عليه ،وموظفا ً ك ّل طاقاته
السعودي وملياراته،
وق��درات��ه وحلفائه ،ف��ي ه��ذه ال�ح��رب اإلع�لام�ي��ة ،ل��م يكتشف
جماعة العاصفة اإلعالمية ،أنهم يسهمون من دون انتباه
أيضا ً في رسم الصورة الالإرادية التي ال يفيد إال الحوثيون
من رسمها في أذه��ان ال��رأي العام العربي واإلس�لام��ي ،عن
ال�ح��رب ،وي�ق�دّم لهم السيد عونا ً ال يعادله رص��د المليارات
الموازية لحملة دعاية معاكسة للحملة السعودية ،فيتركز
ال �ض��وء ع�ل��ى ج��ان��ب م��ن ه��وي��ات ال �ح��رب ه��و األش� � ّد إيالما ً
للسعودية ع�ل��ى ح�س��اب ال �ج��وان��ب ال�ت��ي ت��ري��د ه��ي تسليط
الضوء عليها ،فتظهر الحرب على الحوثيين حربا ً «إسرائيلية»
ّ
ويقض
بالواسطة تستهدف حزب الله الذي يقاتل «إسرائيل»
مضاجعها ،وتستهدف الحوثيين بالواسطة لصلتهم بحزب
الله ف��ي قلب م �ع��ادالت حربه م��ع «إس��رائ�ي��ل» وحماية ألمن
«إسرائيل» ،ولو أراد الحوثيون تحقيق هذه النتيجة من دون
ت��دخ��ل السيد نصرالله ،وم��ن دون الهستيريا السعودية،
وبالتالي تو ّرط حلفائها ومنابرها في تلبية متطلبات ما أراده
السيد عبر خططه اإلعالمية ،لما تمكن الحوثيون من ذلك مهما
فعلوا ،ولو أرادوا رسم استراتيجية إعالمية دفاعية لحربهم
لما تمكنوا م��ن وض��ع ه��دف يحقق لهم مكاسب بحجم ما
يتحقق من عاصفة الحزم اإلعالمية التي ال تفعل سوى وضع
األرباح في نصيبهم بال جهد ،كهدف لحرب «إسرائيلية» ضمن
شبكة أمان من صواريخ حزب الله الممتدّة عبرهم إلى اليمن،
والتي تتولى السعودية تدميرها ،كما ق��ال وزي��ر خارجية
منصور هادي« ،الرئيس الشرعي» الذي يخوض السعوديون
حرب تثبيت حكمه ،فتضيع في الحرب على السيد نصرالله
ك ّل العناوين التي أعلنها السعوديون لحربهم ،والتي ك ّرس
السيد نصرالله خطاباته لتفنيدها ،ليح ّل مكانها عنوان واحد
هو :يتقاتلون مع السيد نصرالله كرمى لعيون «إسرائيل»،
والحوثيون ليسوا إال هدفا ً فرعيا ً في هذه الحرب.
(التتمة ص)10
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