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تقرير
المعلم:
سنستمر في
مكافحة اإلرهاب...
ميدانيًا
ق ــال وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـ ـس ــوري ،ولـيــد
املعلم ،إن «بالده مستمرة في جهودها
ملكافحة اإلره ــاب ميدانيًا ،مع مواصلة
العمل لحل األزم ــة ومتابعة املحادثات
في جنيف» .وخالل لقائه بنائبة وزيرة
العالقات والتعاون الدولي في جمهورية
جنوب أفريقيا ،نومانديا مفيكيتوّ ،قدم
املعلم شــرحــا حــول «الهجمة الشرسة
الـتــي تـتـعــرض لـهــا ب ــاده مـنــذ مــا يزيد
على الخمس سنوات ،والتي تسعى الى
زعــزعــة اسـتـقــرارهــا وتــدمـيــر نسيجها
االج ـت ـمــاعــي» ،مـشـيـرًا إل ــى «م ـح ــاوالت
الـتـكـفـيــريــن ب ـف ــرض أيــديــولــوجـيــاتـهــم
بــدعــم مـبــاشــر م ــن تــركـيــا والـسـعــوديــة
وغيرهما من الــدول ،التي ّ
تمول ّ
وتدرب
ّ
وتسهل عبور اآلالف من اإلرهابيني».
ولـ ـف ــت إل ـ ــى ضـ ـ ــرورة ت ـض ــاف ــر ج ـهــود
املجتمع الدولي ملحاربة ظاهرة اإلرهاب
والقضاء عليها ،مؤكدًا على الدور املهم
الذي يمكن لجنوب افريقيا أن تؤديه في
هذا الشأن.
بــدورهــا ّأك ــدت مفيكيتو «دع ــم بالدها
لـ ـح ــل األزمـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ب ـس ــرع ــة،
واستعدادها لتقديم كل مساعدة ممكنة
لتحقيق هذا الهدف».
(األخبار)

استراتيجية إسرائيلية إلسقاط األسد :سبع نقاط تأسيسية
يحيى دبوق
املـ ـس ــار ال ـس ـيــاســي ال ــدول ــي املــرت ـبــط
بإيجاد حل للحرب السورية ،يرتبط
ع ـلــى ن ـحــو وث ـي ــق ب ــال ـت ـج ــاذب حــول
موقع الرئيس السوري ،بشار األسد،
ف ــي أي تـســويــة مـقـبـلــة .االنـقـســامــات
ال ـحــادة ح ــول ه ــذا الـعـنــوان تـحــديـدًا،
هي محور االنقسامات القائمة حول
ّ
ال ـح ــل :ب ــن م ــن يــدعــو إل ــى أل يـكــون
األس ـ ــد ج ـ ــزءًا م ــن مـسـتـقـبــل س ــوري ــا،
ســواء في بداية التسوية أو كنتيجة
نهائية لها ،ومــن يدعو إلــى التمسك
باألسد بما يمثله من موقع أساسي
فــي امل ـعــادلــة االقـلـيـمـيــة ،واي ـكــال ذلــك
للشعب السوري بعيدًا عن أي تدخل
خ ــارج ــي ،ي ـف ــرض «خـ ـي ــار» اسـقــاطــه
فرضًا على السوريني.
مـ ــن املـ ـت ــوق ــع لـ ـت ــل اب ـ ـيـ ــب ،أن ت ــدل ــي
بـمــوقــف مــن ه ــذا ال ـت ـجــاذب ،أقـلــه في
الغرف املغلقة وخالل اتصاالتها مع
واشـنـطــن ومــوسـكــو ،عـ ّـرابــي الحلول
املـقـتــرحــة تـبــاعــا لـلـســاحــة ال ـســوريــة.
ّ
إال أن م ــا ال ت ـف ـصــح ع ـنــه إســرائ ـيــل
عـ ـلـ ـن ــا ،عـ ـل ــى نـ ـح ــو رسـ ـ ـم ـ ــي ،تـتـكـفــل
بإظهاره دوائر االستشارة والتقدير
الــرديـفــة التي ترصد أح ــداث املنطقة
ومـســاراتـهــا واملصلحة اإلسرائيلية
من مآالتها ،ومن بينها معهد أبحاث
األمــن القومي فــي تــل أبـيــب ،بوصفه
هيئة ردي ـفــة للمؤسسة السياسية،
وتـ ـح ــديـ ـدًا م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـت ـق ــدي ــرات
والتوصيات ،وارتباطها باملصالح.
أمس ،صدر عن رئيس املعهد ،اللواء
ع ــام ــوس ي ــدل ــن ،ال ــرئ ـي ــس ال ـســابــق
لشعبة االستخبارات العسكرية في
الجيش االســرائـيـلــي ،مــوقــف واضــح
وم ـ ـبـ ــاشـ ــر م ـ ــن ال ـ ـح ـ ـلـ ــول املـ ـط ــروح ــة
لـ ـس ــوري ــا ،وال ـت ــوص ـي ــة ح ــولـ ـه ــا ،فــي
مقالة نشرت في صحيفة «يديعوت
اح ــرون ــوت» تـحــت ع ـنــوان« :يـجــب أن
ّ
ي ــرح ــل االس ـ ـ ــد» .أش ـ ــار ف ـي ـهــا إلـ ــى أن
إعـ ـ ــادة تـشـكـيــل امل ـن ـط ـقــة ال ـت ــي ب ــدأت

قبل خمس سنوات ،ترتبط بمصالح
إســرائ ـيــل االسـتــراتـيـجـيــة ال ـتــي تــرى
أن م ــن مصلحتها مـنــع تـعــزيــز قــوة
اإلي ــران ـي ــن وحـ ــزب ال ـل ــه ،ف ــي ال ـشـ ّـرق
األوس ـ ـ ـ ــط ال ـ ـجـ ــديـ ــد .ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى أنـ ــه
«بامليزان االستراتيجيُ ،ي ّ
عد رحيل
األس ـ ــد مـصـلـحــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،إذ إن
ّ
تعزز املحور الراديكالي الذي تقوده
إيران ويمر عبر األسد الى حزب الله،
ه ــو ال ـت ـه ــدي ــد األكـ ـث ــر حـ ـض ــورًا عـلــى
أمننا».
فـ ّـصــل يــدلــن ،فــي مـقــاربـتــه الـتــي ّ
تعد
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة م ـ ــن جـ ـه ــة وض ــوحـ ـه ــا
ومـ ـب ــاش ــرتـ ـه ــا ،األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ال ـ ـتـ ــي مــن
شأنها أن تدفع تل ابيب ،انطالقًا من
مصالحها االستراتيجية ،إليالء هدف
«اس ـق ــاط األس ـ ــد» ،االه ـم ـيــة الـقـصــوى
قـيــاســا بـخـيــارات اخ ــرى ،وم ــن بينها
خ ـيــار «داع ـ ــش» وغ ـي ــره .ويـشـيــر إلــى
ّ
أن «البعض يقول بــأن تهديد داعــش
ل ـي ــس أق ـ ــل خ ـ ـطـ ــورة ،ل ـك ــن وم ـ ــن دون
التقليل من خطورة الدولة االسالمية،
ّ
إال أن معالجة محور طهران – بغداد
– دمـشــق – ب ـيــروت ،يـجــب أن يحظى
ب ــاالول ــوي ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،ولـسـبــب
بسيط :واق ــع تجند املجتمع الــدولــي
ملــواج ـهــة داعـ ــش ،ب ــل وأي ـض ــا التمكن
م ــن وقـ ــف ت ـق ــدم ــه» .وي ـش ـي ــر ف ــي ه ــذا
ّ
االط ـ ـ ـ ــار ،إل ـ ــى أن م ـع ــال ـج ــة «داعـ ـ ــش»
دون اسقاط نظام األســد ،يعني ابقاء
إس ــرائ ـي ــل وح ــده ــا ب ــا م ـس ــاع ــدة في
وج ــه مـحــور ط ـهــران – األس ــد – نصر
الله ،مع التشديد على أن خطر إيران
وحلفائها على إسرائيل ،يفوق خطر
«داعش» بعشرات األضعاف.
يـ ــدعـ ــو يـ ــدلـ ــن صـ ــاحـ ــب الـ ـ ـق ـ ــرار فــي
تـ ــل أبـ ـي ــب إل ـ ــى وض ـ ــع اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ع ـم ــل «م ـ ـت ـ ـعـ ــددة الـ ـطـ ـبـ ـق ــات» ،ضـمــن
تـحــالــف اقـلـيـمــي – حـتــى م ــن دون أن
ي ـك ــون مـعـلـنــا – م ــع املـمـلـكــة الـعــربـيــة
ال ـس ـع ــودي ــة ودول ال ـخ ـل ـيــج وتــرك ـيــا
واألردن وم ـصــر ،إضــافــة إل ــى شــراكــة
مــع الــواليــات املـتـحــدة ،وأيـضــا تفاهم

(أ ف ب)

انتهى الزمن الذي
كان يمكن إلسرائيل
مراقبة ما يحدث

ســري مع روسيا (التي ال تــرى األسد
عنصرًا أساسيًا من عناصر التسوية
املستقبلية لـســوريــا ،فــي تناقض مع
املوقف اإليراني) ،مع التأكيد على أن
«الـ ــدول الـسـنـيــة فــي ال ـشــرق االوس ــط،
تجمعها بإسرائيل مصالح متداخلة،
في مواجهة املحور الراديكالي».
انـطــاقــا مــن ذل ــك ،ي ـحـ ّـدد يــدلــن سبع
ّ
نقاط من شأنها أن تشكل استراتيجية
شاملة ،تؤدي كما يقول إلى «اضعاف
املحور الراديكالي ،واسقاط األسد»:
ً
أوال :تـشـجـيــع ال ـخ ـطــوات السياسية
ض ــد نـ ـظ ــام األسـ ـ ــد واملـ ـس ــاع ــدة عـلــى
تقديم مسؤوليه إلى املحاكم الدولية

بـ ـش ــأن دوره ـ ـ ــم ف ــي ال ـ ـحـ ــرب ،ويـمـكــن
إلس ــرائ ـي ــل أن ت ـس ــاهــم ف ــي ذلـ ــك عـبــر
توفير معطيات ذات صلة.
ثانيًا :الدخول في حوار مع الواليات
امل ـت ـح ــدة بـ ـش ــأن اسـ ـتـ ـه ــداف ال ــرك ــائ ــز
األســاس ـيــة لـنـظــام األس ــد ف ــي ســوريــا
(البنية التحتية والقدرات الرئيسية).
ثــالـثــا :مــن املـهــم أن تـبــدو إســرائـيــل أن
لــديـهــا م ـبــادئ أخــاق ـيــة ،وت ـقــدم على
أع ـ ـمـ ــال ع ـس ـك ــري ــة م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة ،تـعـمــد
إلـ ــى تــدم ـيــر امل ــروحـ ـي ــات ال ـت ــي تـلـقــي
بــال ـبــرام ـيــل امل ـت ـف ـج ــرة ...اجـ ـ ــراء كـهــذا
سيؤدي إلى ارسال رسالة جيدة ،كما
يمكن تنفيذ هذا العمل العسكري من
دون الــدخــول فــي مـعــركــة جــويــة على
نطاق واسع.
راب ـع ــا :مــواجـهــة تـهــديــد «داعـ ــش» في
منطقة جنوب الجوالن ،مثل «شهداء
الـيــرمــوك» ،وهـكــذا بإمكاننا أن نثبت
ان ــه يمكن مـحــاربــة األس ــد فــي م ــوازاة
محاربة «داعش».
خامسًا :العمل على تحقيق «استقرار
انـ ـس ــان ــي» ف ــي جـ ـن ــوب س ــوري ــا عـلــى
طــول ال ـحــدود الـســوريــة مــع إســرائـيــل
واألردن ،مع دعم اقليمي ودولي.
سـ ــادسـ ــا :ص ـ ــوغ ت ـف ــاه ــم م ــع روس ـي ــا
للدفع قــدمــا بالخطوات املـشــار إليها
أعـ ــاه ،مــن خ ــال الـتــأكـيــد عـلــى حفظ
املـصــالــح االستراتيجية لــروسـيــا في
الشمال السوري.
ســاب ـعــا :تشجيع ال ـخ ـطــوات العربية
ضد حزب الله وإيــران ،وتقديم الدعم
يمكن ذلك.
لها ،حيث
ّ
ويــؤكــد يدلني أنــه انتهى الــزمــن الــذي
كان يمكن إلسرائيل مراقبة ما يحدث
(فـ ــي سـ ــوريـ ــا) وأن ت ـت ـم ـنــى ال ـن ـجــاح
ّ
للمتحاربني ،إذ يجب عليها اآلن أل
تضيع فرصة اضعاف أعدائها األكثر
مرارة .اما التبصرة الختامية لرؤيته
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،ف ـي ـل ـفــت ي ــدل ــن إل ــى
إسرائيل
ضرورة أن يعرف العالم «أن
ّ
كــانــت إل ــى جــانــب وإل ــى يـمــن الـســنــة،
لدى إزالة واسقاط األسد».

ّ
ومساع الستئناف المحادثات
وفد الرياض يتهرب من االتفاق...
ٍ
الـجــزيــرة العربية واليمن على وجه
الـ ـخـ ـص ــوص تـ ـن ــام ــى وص ـ ـ ــار يـمـلــي
علينا ات ـخــاذ كــل ال ـخ ـطــوات املمكنة
ف ــي الـعـمــل م ــع شــركــائـنــا ف ــي الـعــالــم
العربي الستئصال سرطان اإلرهاب
املتربص في شبه الجزيرة العربية».
وكـ ــان الـتـنـظـيــم ق ــد ن ـفــذ ،ع ــام ،2014
عـمـلـيــات ف ــي مـنـطـقــة ش ـ ــرورة داخ ــل
األراضـ ـ ـ ــي ال ـس ـع ــودي ــة ،ح ــن اقـتـحــم
ب ـعــدد م ــن مـسـلـحـيــه مـبـنــى املـبــاحــث
وق ـتــل وجـ ــرح عـ ــددا م ــن رجـ ــال األم ــن
ال ـس ـع ــودي ــن .ك ـمــا ت ــوع ــد ،ف ــي بـيــان
ل ــه ص ــدر ع ـقــب الـعـمـلـيــات امل ــذك ــورة،
بتنفيذ املزيد منها.
ومــن خــال املتابعة للعمليات التي
ص ــدره ــا فـ ــرع ال ـت ـن ـظ ـيــم إلـ ــى خ ــارج
حــدود اليمن ،نجد أنه نفذ معظمها
عبر خاليا نائمة أو عبر مناصرين
ت ـ ـح ـ ــول ـ ــوا إل ـ ـ ـ ــى أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء فـ ــاع ـ ـلـ ــن،
كــال ـع ـم ـل ـيــة الـ ـت ــي اس ـت ـه ــدف ــت مـجـلــة
«شارلي إيبدو» الفرنسية ،والعملية
الـ ـت ــي اس ـت ـه ــدف ــت ت ـج ـم ـعــا ري ــاض ـيــا
ف ــي بــوس ـطــن ف ــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
األميركية.
ويـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــح م ـ ـح ـ ـل ـ ـلـ ــون أن ي ـ ـحـ ــرص
«الـقــاعــدة» على ترجمة تـهــديــده ،من
خـ ــال اس ـت ـه ــداف ج ـن ــود إم ــارات ـي ــن
ف ــي ال ـي ـم ــن ،ض ـم ــن قـ ـ ــوات ال ـت ـحــالــف
ال ــذي ت ـق ــوده ال ـس ـعــوديــة ،عـلــى غ ــرار
العمليات التي أعلن تنظيم «الدولة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» (داع ـ ـ ـ ــش) م ـســؤول ـي ـتــه
عنها واستهدفت قــوات إماراتية في
املكال.

عـلــى الــرغــم مــن تعليق الــوفــد املــوالــي
ل ـل ــري ــاض م ـش ــارك ـت ــه ف ــي امل ـح ــادث ــات
اليمنية ،لــم يعلن الــوفــدان بعد فشل
املحادثات ومغادرتهما الكويت حيث
تستمر املساعي الستئناف الجلسات
امل ـش ـت ــرك ــة .ويـ ـب ــدو أن وفـ ــد ال ــري ــاض
ف ـ ّـض ــل االن ـس ـح ــاب ع ـلــى إح ـ ــراز ت ـقـ ّـدم
جــدي في املـشــاورات بعدما أقــدم وفد
ص ـن ـعــاء ع ـلــى تــذل ـيــل ب ـعــض ال ـن ـقــاط
ال ـخــاف ـيــة امل ـت ـعـ ّـل ـقــة ب ـهــويــة الـسـلـطــة
السياسية في املرحلة االنتقالية ،وفقًا
ملا أعلنته حركة «أنصار الله» أمس.
وأك ــد وف ــد صـنـعــاء أن ان ـس ـحــاب وفــد
الــريــاض «ك ــان مفاجئًا وغـيــر مـبــرر»،
وأن ـ ـ ــه جـ ـ ــاء ن ـت ـي ـجــة ل ـت ـع ـ ّـن ــت الـ ـط ــرف
اآلخ ــر وإصـ ــراره عـلــى إف ـشــال ال ـحــوار.
وف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ل ـلــوفــد مـســاء
أمس ،قال عضو املكتب السياسي في
حركة «أنصار الله» حمزة الحوثي إن
هناك اجتماعات منفصلة سيعقدها
امل ـب ـعــوث ال ــدول ــي م ــع رؤسـ ــاء الــوفــود
سعيًا للعودة إلــى امل ـش ــاوراتّ ،
معبرًا
عن أمله في أن يكون لدى الطرف اآلخر
«ج ــدي ــة وصـ ـح ــوة ض ـم ـي ــر» م ــن أج ــل
التوصل لحل سياسي يلبي مطالب
الشعب اليمني .وفي الوقت نفسه ،أكد
الحوثي أنــه في حــال فشل املـشــاورات
«س ـن ـعــود إل ــى صـنـعــاء وس ـن ـكــون في
طليعة الشعب ملواجهة العدوان».
وأوضــح أن اللقاءات السابقة شهدت
نـ ـق ــاش ــات تـ ـمـ ـح ــورت حـ ـ ــول تـشـكـيــل
ال ـل ـج ـنــة األم ـن ـي ــة وح ـك ــوم ــة ال ـتــوافــق
ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي ،وأن امل ـ ـب ـ ـعـ ــوث ال ـ ــدول ـ ــي

اسـ ـم ــاعـ ـي ــل ول ـ ــد الـ ـشـ ـي ــخ ق ـ ــدم ع ـ ــددًا
م ــن امل ـق ـت ــرح ــات ،ب ـي ـن ـهــا ال ـض ـمــانــات
العسكرية واألمنية.
وللمرة الثانية خــال أسابيع ،التقى
وف ــد ص ـن ـعــاء بــأم ـيــر ال ـكــويــت صـبــاح
الجابر الصباح أمــس .وأكــد الحوثي
أن اللقاء كان إيجابيًا ويأتي في إطار
جهود الكويت لتذليل العقبات .وكان
الصباح قد حض الطرفني أمس على
ّ
مــواص ـلــة املـ ـش ــاورات «ل ـل ـتــوصــل إلــى
ن ـتــائــج إي ـجــاب ـيــة تـسـهــم ف ــي تحقيق
السالم املنشود».
وك ـ ـ ــان رئـ ـي ــس وف ـ ــد «أنـ ـ ـص ـ ــار الـ ـل ــه»،
محمد عبد السالم ،قد شرح ما جرى
في جلسة الثالثاء التي غادرها وفد
الرياض قبل أن يعلن تعليق مشاركته
فــي امل ـحــادثــات .وق ــال إن ول ــد الشيخ
ط ـ ــرح ف ــي ت ـل ــك ال ـج ـل ـســة أربـ ـ ــع ن ـقــاط
للبحث ،وهــي الـضـمــانــات العسكرية
– ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـس ـكــريــة ،وال ـض ـمــانــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة – ال ـس ـل ـط ــة ال ـت ــواف ـق ـي ــة،
وال ـض ـم ــان ــات امل ـح ـل ـيــة ،وال ـض ـمــانــات
الدولية» .وجــرت مناقشة الضمانات
الـعـسـكــريــة ال ـتــي تـتـمـثــل ف ــي تشكيل
لجنة عسكرية تكون معنية بإصدار
ق ــراره ــا ،إال أن ال ـط ــرف اآلخـ ــر طــالــب
بأن يكون الرئيس املستقيل عبد ربه
منصور هادي على رأسها ،وأن يكون
هو من يصدر قــرار تشكيلها ،مشيرًا
إلى أن وفد صنعاء رفض ذلك باعتبار
أن هــادي طــرف فــي الـصــراع .والالفت
فــي حديث عبد الـســام أنــه أشــار إلى
أن وف ــد صـنـعــاء طــالــب بــالــدخــول في

نـ ـق ــاش الـ ـضـ ـم ــان ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
مــرح ـلــة انـتـقــالـيــة واضـ ـح ــة ،وأن يتم
التوافق على من يصدر القرار «حتى
ل ــو ك ــان هـ ـ ــادي» .وع ـنــد ه ــذه الـنـقـطــة
املتقدمة من محاوالت تذليل العقبات،
رفض الطرف اآلخــر مواصلة النقاش

رئيس حكومة هادي:
إما وحدة اتحادية أو
الضياع والفوضى

وانسحب الوفد من الجلسة.
وحـ ـ ــول إعـ ـ ــان رئـ ـي ــس وفـ ــد ال ــري ــاض
عبد امللك املخالفي أن انسحاب وفده
من املشاورات جاء نتيجة عدم التزام
ال ـطــرف اآلخ ــر بــاملــرجـعـيــات ،ق ــال عبد
ال ـس ــام إن وفـ ــده أع ـلــن أك ـثــر م ــن مــرة
االلـ ـت ــزام بــاملــرجـعـيــات كــامـلــة كحزمة
واحــدة ال أن يأخذ منها الطرف اآلخر
ما يشاء .وأوضــح أن هــذه املرجعيات
ه ــي املـ ـب ــادرة الـخـلـيـجـيــة وم ـخــرجــات
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار الـ ــوط ـ ـنـ ــي واتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ال ـس ـل ــم
والشراكة وق ــرارات مجلس األمــن ذات
الصلة ،ومنها القرار رقم  ،2216لكون
ك ــل ت ـل ــك امل ــرج ـع ـي ــات تـ ـن ـ ّ
ـص ع ـل ــى أن
املرحلة االنتقالية محكومة بالتوافق
ال ـس ـيــاســي ب ــن امل ـك ــون ــات الـسـيــاسـيــة
اليمنية.
من جهته ،أعلن رئيس حكومة هادي،
أحـ ـم ــد بـ ــن دغ ـ ـ ــر ،رف ـ ــض م ـط ـل ــب وف ــد
«أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» و«امل ــؤتـ ـم ــر الـشـعـبــي
العام» تشكيل حكومة وحدة وطنية،
ق ـبــل ال ـتــزام ـهــم تـطـبـيــق ب ـن ــود ال ـق ــرار
 ،2216وخـ ـص ــوص ــا االنـ ـسـ ـح ــاب مــن
امل ـ ـ ــدن وت ـس ـل ـي ــم األسـ ـلـ ـح ــة ال ـث ـق ـي ـلــة.
وقــال إن «الـحــل يبدأ بالتسليم بحق
ال ـش ـعــب الـيـمـنــي ف ــي اخ ـت ـيــار طــريـقــه
واح ـت ــرام ارادت ـ ــه» .وأك ــد أن اليمنيني
أمـ ـ ــام «خـ ـي ــاري ــن ت ــاري ـخ ـي ــن ال ثــالــث
لـ ـهـ ـم ــا :إم ـ ـ ــا أن تـ ـبـ ـق ــى الـ ـ ــوحـ ـ ــدة فــي
صيغتها االت ـح ــادي ــة ،وإم ــا أن نـتــرك
بالدنا وشعبنا في حالة من الضياع
والفوضى والتشرذم».
(األخبار)

