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حمليات �سيا�سية

لقاءات م�شتركة بين هيئة التن�سيق والأهالي والطالب في بيروت والمناطق

غريب :ال�شهادة خط �أحمر كما م�س�ألة الحقوق و«ي�سوانا ما ي�سواكم»
تستمر هيئة التنسيق النقابية في
تحركها حتى تحقيق المطالب وإقرار
سلسلة ال��رت��ب وال���روات���ب ،وه��ذه
ال��م� ّرة انضم األه��ال��ي وال��ط�لاب إلى
هذه التحركات ،حيث نظمت لقاءات
في بيروت والمراكز التربوية في
المناطق بين الهيئة ومجالس األهل
وطالب الشهادات ،كما عقدت هيئة
التنسيق لقاءات واجتماعات في عدد
من المناطق أكدت فيها اللجوء إلى
كافة أشكال التصعيد حتى تحقيق
المطالب.
وف��ي ه��ذا السياق ،نظم لقاء في
ثانوية عمر فروخ الرسمية – الكوال
في بيروت حضره أساتذة ومعلمون
وم���وظ���ف���ون إداري�������ون وم��م��ث��ل��ون
لمجالس األهل في عدد من المدارس
وعدد من الطالب ،ت ّم خالله البحث
ف��ي سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب وفي
قضية الشهادات الرسمية ومصير
العام الدراسي.
وات���خ���ذ ال��م��ج��ت��م��ع��ون توصية
باالعتصام األربعاء المقبل أمام وزارة
التربية في األونيسكو.

غريب

ووص���ف رئ��ي��س راب��ط��ة التعليم
ال��ث��ان��وي رئ��ي��س هيئة التنسيق
النقابية حنا غريب ،اللقاء بـ»النوعي
األول» ،مشيرا ً إلى «أنّ كل الشعب
ال��ل��ب��ن��ان��ي ب���ات ي��ع��ل��م أنّ مسألة
السلسلة والمطالبة بها بدأت منذ 3
أعوام ،والكل يشهد أنّ هيئة التنسيق
عملت وص��ب��رت ليس ان��ط�لاق�ا ً من
دفاعها عن حقوقها بل حرصا ً على
حقوق جميع الناس».
وقال 3« :أعوام نحن مصلوبون،
ال��م��س��ؤول��ون ال ي��س��ت��ج��ي��ب��ون وال
يتحركون وال يتجاوبون كل مرة كنا
نلجأ للتحرك والمطالبة ،كنا نأخذ
ف��ي االعتبار مصلحة ال��ط�لاب ،مع
اقتناعاتنا بأنّ حقوقنا من حقوقهم
وحقوقهم من حقوقنا ،ليست هناك
من وسيلة إال وقمنا بها ،من إضرابات
وتظاهرات واعتصامات وك��ل مرة

عباس ومحفوض خالل اجتماع هيئة التنسيق في طرابلس
كنا نتراجع وت��ج��رى االمتحانات
والتصحيح» ،قائالً« :ما حدا بيكسرنا
إال والدن�����ا» .وأض����اف« :ب��األم��س،
كنا قاطعنا مراقبة االمتحانات ثم
قلنا يمكن للمسألة أن تح ّل ،وتق ّر
الحقوق فأجرينا االمتحانات وها
هي امتحانات المهني والتقني في
طريقها إلى االنتهاء ،ولكن ماذا فعل
المسؤولون ،لم يشعروا بل ق��رورا
ضربنا وضرب هيئة التنسيق ،ألنها
وحدت الشعب ،أرادوا ضربها».
وشدّد على «أننا ض ّد إعطاء إفادات
نحن مع الشهادة الرسمية» ،واعدا ً
الطالب بأنّ موضوع «الشهادة خط
أحمر كما مسألة الحقوق ،ويسوانا
ما يسواكم».
وألقى عدد من ممثلي لجان األهل
كلمات أك��دت «ال��وق��وف إل��ى جانب
هيئة التنسيق ومطالبها» ،داعية إلى
«وق��ف الهدر وتمويل السلسلة منه
وليس من جيوب الفقراء».
وألقت مريم اسماعيل من ثانوية

العالمة صبحي المحمصاني الرسمية
كلمة الطالب أك��دت فيها التضامن
مع المعلمين ،وقالت« :وقوفنا إلى
جانبكم في مطالبكم المشروعة يعني
أننا مع الحق».

محفوظ

كما عقدت هيئة التنسيق النقابية
اجتماعا ً في مدرسة سابا زريق في
ميناء طرابلس ،حضره عميد التربية
والشباب في الحزب السوري القومي
االجتماعي عبد الباسط عباس ونقيب
المعلمين في المدارس الخاصة في
لبنان نعمه محفوض وح��ش��د من
أهالي وطالب الشهادة الرسمية ومن
األساتذة والمعلمين.
ورأى محفوض أنّ «ثمة محاوالت
من بعض المسؤولين في الدولة تريد
وضع األساتذة والمعلمين في وجه
أهالي طالب الشهادة الرسيمة ونحن
ال��ي��وم هنا س��وي��ة األه��ال��ي وهيئة

«التحرير والتنمية» :ال رغبة لأي فريق
بالتمديد ّ
مجدد ًا للمجل�س النيابي
أسفت كتلة التحرير والتنمية لعدم انتخاب رئيس
للجمهورية في الجلسات الماضية وال خالل الجلسة
األخيرة ،آملة بأن تؤدي الجهود التي يقوم بها الرئيس
نبيه بري إلحداث خرق ما في جدار األزمة .كما أكدت
الكتلة على «ضرورة السعي لتأمين شبكة أمان وطنية
تكون عامالً مساعدا ً للقوى األمنية والعسكرية في
مهماتها».

جابر

وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،ل��ف��ت ع��ض��و ال��ك��ت��ل��ة ال��ن��ائ��ب
ياسين ج��اب��ر إل��ى «أن��ه ال ب � ّد م��ن النظر إل��ى األم��ور
بسلة واح��دة ،فالمنطقة تشتعل ولبنان على أبواب
اإلره����اب» ،م��ش��ددا ً على «ض����رورة ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية وإجراء االنتخابات النيابية حتى ال نصل
إلى الفراغ».
وأسف جابر في تصريح« ،لعدم انتخاب رئيس في
الجلسات الماضية ،وال حتى في خالل الجلسة األخيرة
« ،مشيرا ً إلى «أنّ الرئيس نبيه بري سيقوم بجهد مع

الكتل النيابية لربما يستطيع أن يسجل خرقا ً على
صعيد االستحقاق الرئاسي».

هاشم

من جهته ،أكد النائب قاسم هاشم على «ض��رورة
السعي لتأمين شبكة أمان وطنية تكون عامالً مساعدا ً
للقوى األمنية والعسكرية في مهماتها» ،رابطا ً نجاح
هذا األمر بـ»مدى تجاوب اللبنانيين مع توسيع مساحة
التالقي والتفاهم في ما بينهم».
وشدّد هاشم على «أنّ األمن هو مناخ سياسي وليس
أداة عسكرية فقط» ،معتبراً« :أنّ إن��ج��ازات القوى
األمنية والعسكرية وخطتها االستباقية في األسبوعين
الماضيين وفرت علينا بحرا ً من الدماء».
وأك���د أنّ «م��وض��وع االستحقاق ال��رئ��اس��ي يحتل
أولوية االهتمامات ال سيما أننا على مسافة قريبة من
االستحقاق النيابي في ظ ّل نية جميع األفرقاء إجراءه
وعدم القبول بفكرة التمديد».

التنسيق لنؤكد للمسؤولين أننا
فريق واحد بوجه السلطة الحاكمة
المسؤولة مباشرة عما يحصل في
الوقت الراهن ،وهدف االجتماع اليوم
هو رفع الصوت عاليا ً بالتضامن مع
األهالي والطالب لكي تق ّر السلسلة
في أسرع وقت ممكن».

تحركات الهيئة
في المناطق

وق���د ع��ق��دت ل���ق���اءات تضامنية
بناء على توصيات هيئة التنسيق
في مختلف المناطق ،للتأكيد على
التضامن معها والوقوف إلى جانب
األساتذة حتى تحقيق المطالب.
وف��ي عاليه عقد لقاء في ثانوية
مارون عبود شارك فيه ممثلو هيئة
التنسيق في الجبل.
وأك��د المجتمعون على ض��رورة
«إق���رار السلسلة ب��زي��ادة  121في
المئة على أساس الراتب في العام

 ،1996ودع��م كافة مطالب هيئة
التنسيق ،واستعمال كافة األشكال
لتصعيد التحرك ،وعُ قد لقاء مركزي
لكافة الهيئات أم��ام وزارة التربية
األس��ب��وع المقبل ،ودع���وة مجالس
األه��ل وال��ط�لاب للمشاركة ف��ي هذا
التحرك».
وعقدت هيئة التنسيق النقابية
 فرع الجنوب اجتماعات مع لجاناألهل وطالب الشهادات الرسمية في
أقضية الجنوب والنبطية ،وت��داول
المجتمعون ،بحسب بيان لهيئة
التنسيق «ف��ي مسار التحرك الذي
يسعى إلى إق��رار الحقوق لألساتذة
والموظفين مع الحفاظ على الشهادة
الرسمية الوطنية».
وفي بعلبك ،عقدت هيئة التنسيق
اجتماعاً ،في دار المعلمين ،وأكد
المجتمعون «اس��ت��م��رار مقاطعة
التصحيح ردا ً على سياسة المماطلة
ال��ت��ي تنتهجها السلطة ف��ي شكل
مبرمج وم���دروس ض��ارب��ة بعرض
الحائط مشروع السلسلة على رغم
االعتراف بأحقيتها ،إضافة إلى إقرار
سلسلة الرتب والرواتب وإلغاء بنود
التعاقد الوظيفي والتخلي عن زيادة
الضريبة على القيمة المضافة وفرض
ض��رائ��ب على ال��ف��ق��راء ،ومواجهة
السلطة ال هيئة التنسيق في موضوع
حقوق ومصالح  108آالف طالب
ينتظرون نتائجهم».
كما عقدت هيئة التنسيق النقابية
في محافظة النبطية ،لقاء مع مجالس
األهل والطالب في ثانوية حسن كامل
الصباح الرسمية.
واع��ت��ب��رت الهيئة أنّ «موضوع
المطالب المحقة للمواطنين اللبنانيين
الممثلين في هيئة التنسيق ،قد أعطي
أبعادا ً سياسية وارتهنت لمجموعة
من الرأسماليين المتحكمين بمفاصل
اإلنتاج في البلد».
وع���ق���دت ج��م��ع��ي��ة ع��م��وم��ي��ة في
ثانوية صيدا الرسمية للبنات ت ّم
خاللها البحث في التحركات المقبلة
في شكل موحد.

«ال�شرعي الأعلى» يجتمع برئا�سة قباني:
ن�ص د�ستوري ملزم ّ
لكل اللبنانيين
الطائف ّ
ح ّذر المجلس اإلسالمي الشرعي األعلى من «مغبة المواقف والمطالبات
بتعديل اتفاق الطائف» ،مشددا ً على «موقفه الثابت بالتمسك باتفاق الطائف
العتبار أنه تحول إلى نص دستوري ملزم لكل اللبنانيين».
واعتبر المجلس خالل اجتماعه الدوري برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ
محمد رشيد قباني في دار الفتوى أمس ،أنّ أي صيغة أو تعديل التفاق الطائف
«يجب أن يأتي في ظروف مناسبة حتى ال يشكل انقساما ً بين اللبنانيين».
كما طالب «الكتل النيابية والحكومة اللبنانية معا ً تحمل مسؤوليتهم الوطنية
والرسمية برفع درجة االهتمام والرعاية للملفات االجتماعية ،والمعيشية التي
تطاول قوت المواطن».
وأشاد المجلس بـ «إنجازات األجهزة العسكرية واألمنية اللبنانية ،على ما
قامت به في اآلونة األخيرة بتصديها لإلهارب واإلرهابيين الذين يخططون
إلحداث فتنه مذهبية طائفية ،وترويع اللبنانيين في مساكنهم وأماكن عملهم
وتعطيل الحركة اإلقتصادية» .كما «استنكر العدوان الصهيوني على قطاع
غ��زة ،وعمليات المطاردة والمالحقة واالعتقاالت في الضفة الغربية لعدد
ّ
«الحق
من الشباب بذريعة االقتصاص ممن خطفوا المستوطنين» ،مؤكداً:
اإلنساني والقانوني والوطني للشعب الفلسطيني ،في مقاومة االحتالل
«اإلسرائيلي» بك ّل الطرق والوسائل المتاحة حتى تحرير كامل التراب الوطني
الفلسطيني» ،مطالباً« :مجلس األمن الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة
التعاون اإلسالمي ،التدخل الفوري لوقف االعتداءات الصهيونية ومعاقبة
سلطات العدو على جرائمه البربرية».

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية

فرنجية مستقبال حمدان ووفد المرابطون
{ استقبل رئيس الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية ،رئيس
مجلس االدارة المدير العام لشركة طيران الشرق محمد الحوت .كما
التقى كالً من النائب غازي يوسف والمدير لعام للشؤون العقارية
جورج معراوي.
{ استقبل رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون في
دارته في الرابية ،وفدا ً من التكتل الوطني من أجل حقوق المعوق
برئاسة رئيف شويري وع��رض معه ش��ؤون�ا ً تعنى باألشخاص
المعوقين.
{ عرض رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية في مكتبه
في بنشعي ،التطورات الراهنة مع النائب السابق مروان أبو فاضل
ورئيس الرابطة السريانية حبيب افرام ،في حضور الوزير السابق
يوسف سعاده.
كما التقى فرنجية وفدا ً قياديا ً من «المرابطون» برئاسة العميد
مصطفى حمدان.
{ استقبل الرئيس السابق ميشال سليمان في مقر إقامته الموقت
في باريس ،نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ،وعرض معه
األوضاع العامة.
{ استقبل رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة في مكتبه
في بلس سفير الدنمارك رولف هاي بيربيرا هولومبو ،وكان بحث في
األوضاع الراهنة والعالقات الثنائية.
{ عاد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبالط من باريس
حيث التقى الفرنسي فرنسوا هوالند ،والرئيسين ميشال سليمان
وسعد الحريري.
{ تفقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
بحيرة وأراضي البطريركية المارونية الزراعية في جرود الديمان،
ومشاريع الري الجاري تنفيذها ،في حضور المدير العام لوزارة
الموارد المائية والكهربائية فادي قمير.
{ استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة،
رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان طالل المقدسي ،وتناول البحث
األوضاع العامة.
ثم استقبل وف��دا ً من جمعية رعاية األطفال المصابين بمرض
السرطان.
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«الداع�شي»
�إدارة �أوباما وح�صان طروادة
ّ
} د .حسن أحمد حسن
ه����ل أخ���ف���ق���ت إدارة أوب�����ام�����ا ف����ع��ل�اً في
تحقيق األه����داف ال��رئ��ي��س��ة ال��ت��ي تض ّمنتها
االستراتيجية األميركية في منطقة الشرق
األوس����ط؟ أم أن م��ا ج��رى وي��ج��ري ينسجم
والمشاريع التي ُر ِّوجت تحت عناوين شتى
مثل «الفوضى الخالقة» و«الشرق األوسط
الجديد» بنسخه المكرسة ،لتفتيت الجغرافيا
السياسية القائمة ل��ل��دول وإع����ادة تركيبها
وف��ق ان��ت��م��اءات مذهبية وعرقية وطائفية ؟
وكيف يمكن فهم االنتشار «ال��داع��ش��ي» في
ال���ع���راق ب��س��رع��ات ف��ل��ك��ي��ة م��ا ل��م ي��ك��ن األم��ر
منسقا ً مع العديد من أجهزة االستخبارات
ل��ل��ع��دي��د م���ن ال����دول ال��ف��اع��ل��ة وال���م���ؤث���رة في
تطور الحوادث وتداعياتها في هذه المنطقة
الجيواستراتيجية من العالم؟ وهل يعقل أن
تلك الدول تستطيع اتخاذ قرار بخلط األوراق
في كامل المنطقة من دون موافقة واشنطن
أو معرفتها على أقل تقدير؟ وما س ّر التخبط
األميركي واالرتباك ال��ذي يعكسه التناقض
ّ
الفظ في تصريحات المسؤولين؟ وقبل هذا
وذاك وبعدهما هل إع�لان أوباما عن الوهم
و«الفنتازيا» التي عاشتها إدارته في السنوات
ال��س��اب��ق��ة يعكس وع��ي��ا ً م��ت��أخ��را ً بحقيقة ما
ي��ج��ري ،أم ه��و تعبير ع��ن الحنق والغضب
كمقدمة للبدء بسيناريوات جديدة لتجاوز
ال��ع��ج��ز ال��ق��ائ��م؟ وه���ل ي��ذك��رن��ا ط��ل��ب موافقة
ال��ك��ون��غ��رس ع��ل��ى ت��خ��ص��ي��ص ن��ص��ف مليار
دوالر لدعم تلك العصابات بما سبق ألوباما
أن ط��ل��ب��ه ل��ل��س��م��اح ل��ه ب��ال��ع��دوان العسكري
على سورية في آب الفائت ،وتبين الحقا ً أن
الغاية من ذلك رفع السقوف وكسب الوقت
لدفع اآلخرين إلى تقديم السلم للنزول عن
ال��ش��ج��رة ال��ع��ال��ي��ة؟ ث��م ه��ل يعقل أن تستمر
واشنطن ف��ي السماح بتدفق ال��س�لاح وهي
على يقين من أن أي س�لاح يدخل سينتهي
إل��ى ي��د «داع���ش» وشقيقاتها م��ن التنظيمات
المسلحة والمصنفة وفق القانون األميركي
ض��م��ن ال��ع��ص��اب��ات اإلره���اب���ي���ة ال���ت���ي يجب
محاربتها والقضاء عليها؟ وأين تكمن القطبة
المخفيّة في هذه اللوحة المتداخلة والتي ال
يمكن فهم م��ا يحصل إالّ بفك ع��راه��ا وربط
المقدمات بالنتائج واألسباب بالمسببات؟
اإلجابة المقنعة عن هذه التساؤالت وكثير
غيرها مرهون بتحديد المستفيد والخاسر
تكتيكيا ً واستراتيجيا ً م��ن األع��اص��ي��ر التي
عصفت ب���دول المنطقة ،وال أظ��ن أنّ األمر
يحتاج إل��ى ط��ول تفكير الستكشاف أن ما
حدث ويحدث هو ضد مصالح دول المنطقة
وشعوبها بالمطلق ،وينسجم واستراتيجيات
الهيمنة األميركية التي تم تبنيها منذ ثمانينات
ال��ق��رن ال��ف��ائ��ت ،ك��م��ا ي��خ��دم م��ص��ال��ح الكيان
الصهيوني في المقام األول ،فالقتل والتدمير
وتقويض عوامل القوة لجميع دول المنطقة
يبقي حكام «ت��ل أبيب» في موقع الصدارة،
والعربي الوحيد الجيد في عرف المنظرين
الصهاينة ه��و ال��ع��رب��ي ال��م��ي��ت ،وم���ا يحدث
ي��ق��دم خ��دم��ات جليلة للنازيين والظالميين
الجدد الذين يتبادلون األنخاب وه��م يرون
انتشار الموت والدمار والقتل والخراب من
دون أن يخسروا رصاصة واحدة وال قطرة
دم م��ن ج��ن��دي أو م��س��ت��وط��ن .وم��ن المسلم
به أن «داع��ش» لم يهبط من السماء ،كما أن
األرض لم تنفلق وتخرجه من باطنها ،وما
كان في إمكان داعش أو غيره من اإلرهابيين

المسلحين أن يدحرجوا األمور إلى حيث هي
اآلن لوال تو ّرط العديد من األطراف اإلقليمية
وال��دول��ي��ة ،وبمباركة مباشرة من واشنطن
أي أداة بعد انتهاء
التي ال يعنيها التخلي عن ّ
دوره��ا الوظيفي .واألم��ر ذات��ه ينسحب على
«داع�����ش» و«ال���ن���ص���رة» وك���راس���ي العروش
المرتجة في ممالك النفط والغاز ومشيخاتهما
ممن ال يملكون من أمرهم شروى نقير ،ولم
يعد ف��ي إم��ك��ان أص��ح��اب األدوار الوظيفية
إالّ االن��ص��ي��اع لتعليمات ال��س��ي��د األميركي،
وبخاصة بعدما استطال اإلرهاب «الداعشي»
وأعلن إقامة دولة الخالفة التي تمتد لتشمل
جميع أص��ق��اع ال��دن��ي��ا ،وه���ذا يفسر ارتفاع
األص�������وات األوروب�����ي�����ة وغ���ي���ر األوروب����ي����ة
المتخ ّوفة من ع��ودة بعض مواطنيها الذين
غضت ال��ط��رف عنهم عندما توجهوا لسفك
ال��دم ال��س��وري ،حتى أن أوباما نفسه أعرب
عن مخاوفه من ع��ودة ه��ؤالء بعدما امتهنوا
القتل والتقتيل والتمثيل بالجثث وارتكاب
أفظع الجرائم ،وهذا ما كانت تنكره واشنطن
وزبانيتها على امتداد ثالثة أعوام .والجدير
ذكره هنا أن إعالن التخوف من عودة أولئك
اعتراف صريح بالكذب والنفاق والتضليل
ال��ذي كانت جميع أط��راف التآمر والعدوان
تمارسه عن سابق قصد وتصميم.
استنادا ً إلى ما تقدم ،وانطالقا ً من الواقع
ال����ذي ت��ع��ي��ش��ه ال��م��ن��ط��ق��ة وت���ط���ور ال���ح���وادث
وت��داع��ي��ات��ه��ا ،ي��م��ك��ن ال���ق���ول :إن «ال��ق��اع��دة»
برمتها هي صناعة االستخبارات األميركية،
و«داع��ش» ما هو إال حصان ط��روادة الجديد
ال���ذي ت��ري��د واش��ن��ط��ن أن ت��ع��ود ع��ل��ى ظهره
إل��ى الفاعلية التي افتقدتها م��ن ج��راء تعثر
مشروعها التفتيتي وتحطم رواف��ع��ه على
ال��ب��واب��ات ال��س��وري��ة .وال��ت��ه��وي��ل م��ن ق��درة
«داعش» على ارتكاب المجازر قد يكون أحد
أهدافه تسهيل المهمات المقبلة المطلوب منه
تنفيذها ،ليبقى فزّاعة تخلق البيئة المطلوبة
األميركي من النافذة بعدما أرغم على
لعودة
ّ
الخروج من الباب ،وهنا يمكن اإلش��ارة إلى
عدد من النقاط المهمة ،ومنها:
قد يكون التمدّد الصاعقي ل��ـ«داع��ش» في
العراق مقدمة مطلوبة أميركيا ً إلرغام العراق
على قبول ما رفضه في االتفاقية األمنية،
وبخاصة ما يتعلق باإلبقاء على قواعد دائمة
في العراق بذريعة محاربة اإلرهاب.
ال يستبعد أن ي��دخ��ل ال��ك��ي��ان الصهيوني
على ال��خ��ط وي��ح��اول رك���وب ال��م��وج��ة ،وهذا
م���ا أش�����ارت إل��ي��ه ت��ص��ري��ح��ات المسؤولين
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن» وإع�ل�ان اس��ت��ع��داده��م لدعم
األردن ف���ي م��واج��ه��ة خ��ط��ر ال���وح���ش ال���ذي
أشرفوا على تكبيره بشكل مباشر.
يمكن استغالل تمدد «داعش» وزج الكيان
الصهيوني ف��ي ال��م��س��أل��ة ل��ض��م��ان االنتقال
ال��م��ي��س��ر ب��ال��ع�لاق��ات ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة م��ع دول
الخليج م��ن ال��س��ر إل��ى العلن ،وال��ت��ذرع بأن
الكيان اإلرهابي يساعد شعوب المنطقة في
مواجهة اإلرهاب.
ال يجوز استبعاد إقدام واشنطن وأتباعها
على تصعيد المواقف ودع��م «داع���ش» على
نحو سري بكل ما يمكنه من ارتكاب مجازر
وحماقات تأخذ الصبغة الطائفية ،وتوسيع
دائ������رة ال��ل��ه��ب إلش���ع���ال ال��م��ن��ط��ق��ة برمتها
بحروب طائفية كفيلة بتحقيق أهداف الكيان
ال��ص��ه��ي��ون��ي وم���ن ي��دع��م��ه وي��ن��ت��ظ��ر تفتيت
المنطقة ليقيم أم��ج��اده على جثث الشعوب
واألوطان.

