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الأمن اال�ستباقي حدّ من التفجيرات الإرهابية في لبنان وت�شكيل القوة الأمنية الفل�سطينية نجاح للمبادرة

تعزيز وجود التكفيريين في اليمن ...وال�سعودية لي�س �أمامها �سوى التفاهم مع �إيران �أو ال�سير مع «�إ�سرائيل»
«داع�ش» �صنيعة ا�ستخبارات �أميركية  -عربية والهدف �إبعاد المالكي وت�شكيل �سلطة جديدة
األمن االستباقي ح ّد من حصول التفجيرات اإلرهابية ،وهناك
تفاهم بين األطراف السياسية اللبنانية حول الوضع األمني ولهذا
فإن المخاطر األمنية أقل بكثير من الحقيقة .على أن نية اإلرهابيين
هي إحداث فتنة في لبنان عن طريق اغتيال شخصيات سياسية
واستهداف ضباط ومؤسسات رسمية.
في هذا الوقت ،يأتي تشكيل القوة األمنية الفلسطينية المشتركة
وانتشارها في مخيم عين الحلوة ،تعبيرا ً عن نجاح المبادرة
الفلسطينية ،وتحقيق األمن بالتنسيق مع القوى ألمنية والعسكرية
اللبنانية ،األمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية.
على أن تنظيم داعش هو صنيعة استخبارات أميركية  -عربية
تركية ،والهدف مما يحصل في العراق هو الضغط على رئيس
الورزاء نوري المالكي إلخراجه من السلطة وتشكيل سلطة جديدة.
لكن ليس أمام السعودية سوى خيار من اثنين ،إما التفاهم مع
إيران أو السير مع «إسرائيل».
على أن الخطر التكفيري يزداد أيضا ً في العراق في سياق
المخطط األميركي ،وما يقوم به حزب اإلصالح من توطين
للتكفيريين الذين تمكنوا من اختراق الجيش يخدم هذا المخطط
األميركي.

جواد لـ «الجديد» :الأمن اال�ستباقي حد من
التفجيرات وال�سعودية �إما التفاهم مع �إيران
�أو ال�سير مع الإ�سرائيلي
رأى الصحافي والكاتب السياسي غسان ج��واد «إن األمن
االستباقي استطاع الحد من إمكانية تفجيرات قوية في وجه الشعب
والجيش اللبناني واستطاع أن يكشف حجم التهديد الذي يواجهه البلد» .واعتبر «أن حجم المخاطر األمنية
أقل بكثير من الحقيقة» .،وأضاف« :هناك معلومات عن اغتيال شخصيات سياسية ومنها محاولة اغتيال
الرئيس نبيه بري والتي ستدفع إلى فتنة كبيرة بالبلد وكذلك نية اإلرهابيين استهداف ضباط ومؤسسات
رسمية وفي مقدمها مؤسسة الجيش اللبناني ،وأي خلل في األجهزة األمنية سيؤدي إلى كارثة تهدد الشارع
اللبناني» .وأشار جواد إلى أن «الخطر األمني مستمر وممكن أن تحصل بعض العمليات اإلرهابية ولكن
المهم أن القرار السياسي بجعل األمن أولوية ال يزال قائما ً واألهم تعاون األجهزة األمنية وتنسيقها في ما
بينها بحسب األصول يؤدي إلى نتائج مهمة من شأنها الحد من الموجات اإلرهابية والتعامل معها استباقيا ً
وتفكيكها» ،واعتبر جواد «أن تنظيم داعش هي محاولة لتجميع كل القوى اإلسالمية المسلحة تحت اسم
«داعش» ليجري توظيفها وقت الحاجة الستهداف وضرب األمن في مناطق ما».
بموضوع العراق أشار جواد إلى أن «السلطة التي تكونت بعد سقوط صدام حسين لم تتصرف بعدل
وتوازن في مناطق معينة في العراق ولكن كل ذلك ال يبرر لداعش» .وأكد أن «ما يحصل اآلن هو اختبار
ألميركا وإي��ران وال��دول الكبرى في جديتهم بمكافحة اإلره��اب» ،واعتبر أن «هناك مشروعين بالمنطقة
أحدهما محور المقاومة واآلخر هو «اإلسرائيلي» الذي يعمل على التفتيت العرقي» ،مؤكدا ً أن «السعودية
اليوم أمام خيارين إما التفاهم مع إيران بموافقة أميركية أو السير بالمشروع اإلسرائيلي الذي يهدف إلى
تفتيت المنطقة».

عوا�ضة لـ «�أن بي �أن» :هناك تفاهم بين
الأطراف ال�سيا�سية على الو�ضع الأمني
قال الكاتب والمحلل السياسي واصف عواضة»:إن أغرب ما
يمكن أن نقف أمامه في لبنان هو وجود الفرقاء المسيحيين»،مضيفا ً
أن «بعض الفرقاء اللبنانيين المسيحيين يقفون مع «داعش» و هذا
أمر مستغرب».
مشيرا ً إلى أن «التوسع في وسائل االعالم يستغل بسبل غير شريفة».
وفي ما يخص الشأن اللبناني قال عواضة« :على األرض يوجد وضع أمني غير سليم ووضع سياسي
أيضاً ،ولبنان لن يذهب بعيدا ً بوضعه األمني كما في سورية» ،مضيفا ً أنه «يوجد نوع من التفاهم بين
القوى السياسية اللبنانية على الوضع األمني.
ورأى عواضة أن ما «يجري داخل المخيمات الفلسطينية سببه عامل خارجي ،وحينما يوجد السالح
تنتشر الفوضى ،والشعب الفلسطيني في لبنان يريد العيش بكرامة» ،كما ح ّمل عواضة «الدولة اللبنانية
الوضع غير الجيد في المخيمات الفلسطينية ،مشيرا ً إلى أن «الخطأ الكبير في لبنان وجود مخيمات
فلسطينية» .مؤكدا ً أن «المخيمات جزء من األراضي اللبنانية ،كما أن حالة الفلتان والفوضى الموجودة
داخل المخيمات سببها عدم وجود قوى أمنية لبنانية فيها».
وأوضح أن «ما حصل من محاولة توطين الفلسطينيين في لبنان مؤامرة خارجية ،أما السوريون
الموجودون في لبنان منهم من هرب من األحداث ومن الفقر فوجد في لبنان مالذا ً آمناً».

يحيى غدّار لـ «توب نيوز»:
كل من يقف �ضد المقاومة عميل �صهيوني
و�إن قدم نف�سه تحت عنوان جهادي
ق��ال الدكتور يحيى غ��دار رئيس التجمع الوطني
اإلس�لام��ي لدعم خيار المقاومة ،في ح��وار مع «توب
نيوز»« :من دون أدنى ّ
شك اله ّزات الطبيعية وهذا الزلزال الذي أتى بشكل طبيعي ولكن أضراره
كانت أق ّل بكثير من أضرار الزلزال الفكري والزلزال الثقافي والحضاري واألخالقي والزلزال
وبخاصة
الذي أوصل إلى الزلزال األمني ا ّلذي نرى ك ّل يوم نتائجه السلبية إن كان في لبنان
ّ
سورية ،واليوم في العراق وفي مصر وليبيا واليمن هذا الزلزال الصهيوني هو األخطر».
وأضاف« :الخوف األكبر هو ليس من هذه الزالزل الطبيعية الخوف األكبر هو من ما يحدث
أمن ّيا ً بيد المتصهينين بيد من هم أدوات الموساد وسي آي أي واالستخبارات السعودية».
وتابع« :لقد نبّهنا ونبّهت المقاومة على لسان األمين العام السيد حسن نصرالله ،كل فريق
الرابع عشر من آذار ،وبخاصة تيار المستقبل ،بأن ال يلعبوا بال ّنار ،قال لهم منذ البداية أ ّنكم
تلعبون بأدوات ستنقلب عليكم .ولألسف لم يسمعوا هذا النداء الصادق واستم ّروا بدعم هؤالء
وهم ا ّلذين كانوا وراءهم ،وشكلوا البيئة الحاضنة لألسير ولما جرى في عرسال وما جرى أيضا ً
في الشمال ،تيّار المستقبل هو الذي ح ّرض ود ّرب هؤالء كما سمعنا أحد السجناء في رومية
عندما هدّد باألمس العميد ح ّمود وهو شريكه ،فهم لألسف الشديد سيدفعون الثمن».
وقال« :نحن نشد على أيادي الوزير نهاد المشنوق عندما هدد أنه سيقطع كل يد تمت ّد على
ووجه تهديده لإلرهابيين ،ودعا لالجتماع في مصلحة مشتركة لمواجهة هذا االرهاب
لبنان
ّ
التكفيري ولكن كان األفضل أن يسمعوا الكلمة من قبل فاآلن تيّار المستقبل لم يعد يتم ّكن من
التغلّب على هذا الفكر اإلرهابي التكفيري الذي غزوه بأيديهم».
وأوضح« :ك ّل التكفيريين أياديهم موصولة بقطر والسعودية وتركيا و«إسرائيل» أي من
الواضح أنّ هؤالء في النهاية يخدمون من الكيان الغاصب العدو «اإلسرائيلي» .والهدف
وبخاصة الجيوش
األساسي من كل هؤالء التكفيريين هو تدمير كل وسائل القوة لهذه األ ّمة
ّ
العربية ،كما يحصل في سورية والعراق ومصر وليبيا».
وأكد أنه «ال ب ّد أن أه ّنئ القوى األمنية ومخابرات الجيش اللبناني واألمن العام ونشد على
أياديهم ونقول لهم أن يستم ّروا بهذه الهمة فهم حققوا إنجازات كبيرة في توقيف عدد كبير من
اإلرهابيين والعمليات اإلرهابية التي حصلت لم تكن ذات جودة عالية وهي يدوية ولم تح ّقق
مبتغاها وبالتالي نهنئ الجيش اللبناني والقوى األمنية على تحقيق هذا االنتصار الكبير».
وأشار إلى أن «ما يجري في العراق من إعالن الجنوب العراقي للشيعة والشمال لألكراد
والوسط لداعش هذا سيناريو مع ّد لإلفالس فلم يعد أمام هذا المشروع الصهيوني األميركي
إالّ هذه الورقة أل ّنها األخيرة ،فكان يجب أن ينتقم واالنتقام مهيأ في العراق ألن األرض خصبة
وكانت هذه المناطق باألساس مناطق االختراقات الوهابية التكفيرية .والسعودية وضعت
أمواال ً كثيرة لتفعل ما فعلته داعش ألنّ داعش من المستحيل بامكانياتها المحدودة أن تفعل ما
فعلته وقدرتها على السيطرة على هذه المحافظات لو لم تحصل خيانات وعمالة».
وقال« :أنا أعتقد أن الك ّذاب األكبر والشيطان األكبر وهو األميركي الذي يقول من ناحية إ ّنه
خائف على وحدة العراق ويجب أن تكون هناك وحدة وطنية ويجب التصدي .لكن التصدي
لمن؟ لمن هو يدعمه؟ فهو مع داعش وهو يدعم داعش .إذا أدت التط ّورات األمنية إلى انتصار
الجيش العراقي سيخلق األميركي ّ
خطة جديدة إلفشال هذا الجيش العربي العراقي في أي
انتصار ومن الواضح اآلن أنّ هذا الجيش العراقي يجب أن يؤمن له الوسائل والمق ّومات للدفاع
والتصدي لداعش مع العلم أنّ طائرات الـ «أف  »16التي كان يجب أن تسلّم للعراق
العسكري
ّ
لم تسلّمها الواليات المتحدة ،فاشترى طائرات سوخوي  25من روسيا وسلّموه إيّاها ،فالروس
يد ّربون الطيّارين العراقيين وهناك وسائل عدة اليوم مفتوحة من إيران وروسيا ودول أخرى
وسالح العراق اليوم من كل هذه الدول وليس من الواليات المتحدة».
ولفت إلى ما قاله السفير األميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان من أن ّ الكونغرس
األميركي يدفع مليار دوالر سنو ّيا ً فقط من أجل تشويه سمعة المقاومة هذا غير المال الذي
تدفعه السعودية وقطر والرجعية العربية .من الواضح أنّ هناك حربا ً نفسيّة كبيرة إلنهاء
وضع المقاومة وهناك خلط ما بين المقاومة واإلرهاب».
وأوضح« :المقاومة باألساس ق ّوتها بأنّ هدفها واضح وهو فلسطين وتحرير كل األراضي
المغتصبة من العد ّو الصهيوني والبوصلة واضحة وهي فلسطين ،والذي يحصل اليوم واضح
في فلسطين بأنّ الشعب الفلسطيني انتفض من جديد وهو ينتفض من أجل تحرير أرضه ومن
أجل الحصول على الح ّد األدنى من الكرامة والع ّزة والبوصلة هي فلسطين وليس من الصعب
أبدا ً أن تفرق ما بين المقاوم واإلرهابي .ففلسطين تميّز ما بين المقاوم واإلرهابي ،وكل من يقف
في وجه المقاومة ويواجهها هو عميل صهيوني خائن مهما كان تحت عنوان جهاد أو غير جهاد
يبقى خادما ً عند الصهاينة».

بركة لـ «اذاعة النور»:
ت�شكيل القيادة ال�سيا�سية والقوة الم�شتركة
يع ّبرعن نجاح المبادرة الفل�سطينية
شدد مسؤول حركة «حماس» في لبنان علي بركة على «أهمية
تشكيل المنظمات الفلسطينية قيادة سياسية عليا في مخيم عين
الحلوة انبثقت عنها قوة أمنية مشتركة تسهر على أمن عين الحلوة والمقيمين فيه وأمن محيطه ،ال سيما
مدينة صيدا» ،معتبرا ً «أننا ننطلق في ذلك من اإلفادة من دروس الماضي وتغليب لغة الحوار».
ووصف بركة تشكيل القيادة السياسية والقوة األمنية المشتركة بأنه «يعبّر عن النجاح في إطالق مبادرة
فلسطينية ،خصوصا ً وأن الخطوات الالحقة ستنسحب على باقي المخيمات بدءا ً من مخيمي البداوي وبرج
البراجنة».
وأكد أن «القوة األمنية المشتركة تنفذ مها ّمها بالتنسيق مع القوى العسكرية واألمنية اللبنانية» ،مشيرا ً
إلى أن «هذا التطور استجابة للحفاظ على األمن والسالم للبنان واللبنانيين والمقيمين على أرض لبنان من
فلسطينيين وغيرهم».
ولفت الى أن «لهذا االنجاز انعكاسات ايجابية» ،معلنا ً أن «سياسة «حماس» هي عدم التدخل في
الشؤون اللبنانية الداخلية والعربية وعدم توريطها بأي مشكلة مع «إسرائيل» باعتبار أن المعركة هي
معركة الداخل» ،مطالبا «الدول والشعوب العربية واإلسالمية بدعم الشعب الفلسطيني في انتفاضته
المتجددة داخل االرض المحتلة».

واغتيال» .وتابع« :داعش موجود في القبيلة األردنية وموجود في داخل األردن نتيجة رعاية الملك له ،فهو فكر
متفلت وهو حتى اآلن لم يتبلور ،وفي النهاية داعش سيأكل اإلخوان».
وقال« :ما هو داخل مخيم اليرموك من حملة سالح ومن الفلسطينيين الذين تورطوا ال يهمهم إالّ أنفسهم
وقرارهم من الخارج وهذا تفتيت لحق العودة وال يحل موضوع اليرموك إال بتسوية وبحل سوري ،غير أن من
في داخل اليرموك يريدون ادخال مساعدات ويناورون وال يقدمون أية تنازالت».

ال�شامي لـ «العالم»:
هناك مخطط لتعزيز التكفيريين
وما يقوم به الإ�صالح لتوطينهم مخطط �أميركي
أكد ضيف الله الشامي عضو المكتب السياسي لحركة أنصار
الله اليمنية «أن القيادات العسكرية التكفيرية قد توغلت في الجيش
اليمني» ،موضحا ً «أن من يسمون اليوم أنفسهم بالجيش هم عبارة عن ميليشيات حزبية وعناصر تكفيرية تم
تجميعهم من معظم المحافظات ومن خارج اليمن من بعض البلدان العربية واألجنبية وإلباسهم زي الجيش
اليمني من قبل قيادات الفرقة األولى مدرعة المتمثلة بالجنرال علي محسن األحمر وألويته وتم تسليحهم
بسالح من داخل مخازن الجيش وهم ليسوا من عناصر الجيش إطالقاً».
وقال« :إن الجيش اليمني منقسم ،لكن هناك جيشا ً وطنيا ً حقيقيا ً وهناك قيادات وطنية حقيقية ،وإن كان
هناك عناصر من الجيش تقف إلى جانب ميليشيات حزب االصالح التكفيرية فهي منشقة عن الجيش وتريد
أن تشق عصا الجيش اليمني».
وأوضح أن هناك «مخططات يقوم بها حزب اإلصالح والجماعات التكفيرية والقيادات النافذة في الجيش
لالنقالب على رئيس الجمهورية كما سربت بعض المواقع االلكترونية التابعة لبعض األحزاب في اليمن».
وأشار إلى «مؤشرات حقيقية لهذا المخطط تتمثل بانطالق مقاتالت حربية من دون علم وزير الدفاع أو رأي
رئيس الجمهورية وكذلك اقتطاع جزء من الطيران الحربي وهروب الطيارين بالطائرات إلى مطار الحديدة الذي
يسيطر عليه علي محسن األحمر وكل قواه الحزبية».
ولفت الشامي إلى أنه «في أخر اتفاقية تم توقيعها من قبل األطراف المتصارعة سواء عناصر حزب اإلصالح
وميليشياته والتكفيريين ومن قبل أنصار الله أيضا ً وأبناء عمران والثوار في عمران كانت مكونة من سبعة
بنود أساسية ،لكن من تنصل من االتفاق هم حزب االصالح وقد تدخلت الحكومة والجيش بوساطة رسمية
يقودها وزير الدفاع ،وحاولوا مرارا ً وتكرارا ً مع ميلشيات حزب االصالح التكفيرية أن يوقعوا لكنهم امتنعوا عن
االلتزام باالتفاق وافتعلوا األزمات والصراعات واستمروا في الخروقات وقتلوا بالدبابات والطائرات األطفال
والنساء واعتدوا على المسافرين».
وأوضح «أن هناك وساطة تقودها الحكومة وهناك لجنة رئاسية مشكلة من رئيس الجمهورية عبد ربه
هادي وعلى جميع األطراف أن تعود إلى االتفاقية التي تم التوقيع عليها وإالّ فإن أبناء عمران لن يسكتوا
ولن يقفوا مكتوفي األيدي ولن يسمحوا للميليشيات التكفيرية وعناصر االصالح أن تقتل أبناءهم بدم بارد
بالطائرات».
وأضاف« :هناك مخطط كبير من خارج اليمن يهدف لتعزيز قاعدة التكفيريين في بلدنا وما يقوم به حزب
االصالح وميليشيات علي محسن األحمر لتوطين التكفيريين في ضواحي صنعاء وجر المعارك إلى صنعاء
هو بداية المخطط األميركي الذي يستهدف اليمن بهذه الجماعات التكفيرية اإلجرامية».

النابل�سي لـ «�أو تي في» :داع�ش �صنيعة
ا�ستخبارات �أميركية تركية عربية
رجا لـ «الف�ضائية ال�سورية»:
االنتفا�ضة في عملية مخا�ض دائمة
قال المسؤول اإلعالمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ
القيادة العامة» أن��ور رج��ا« :إن الشعب الفلسطيني ليس لديه
رئيس يتبنى قضاياه ويحترم مطالبه ،فالشعب الفلسطيني لم
يمتلك قيادات تصل لمستوى تضحياته ودمائه ومعتقليه في
سجون االحتالل» .وأضاف« :اليوم األزمة التي تعيشها األمة العربية هي أزمة كرامة وأخالق وإال ً لما رأينا
مجاعات بالصومال ولما كان هناك كيان صهيوني».
وأوضح« :الكل يذبح بالقضية الفلسطينية ويستأصل فيها فقد أدخلوا أوسلوا في الكتب ليكون اليهودي
إنسانا ً مثلنا والقول إن أكبر مأساة في العصر هي محرقة اليهود» .وتابع« :الشعب الفلسطيني أدرك أن
ليس هناك من يحمل الراية ويتبنى قضيته ويدافع عنه» ،مشيرا ً إلى أن «االنتفاضة هي بعملية مخاض دائم
وعلى األرض تتجلى بأشكال مختلفة وتتعرض لقمع كبير جداً».
وقال« :الغليان عند الشباب الفلسطيني والدماء الحارة اليوم بردت والجريمة األخيرة في فلسطين لم
يتحرك ألجلها أحد».
ولفت إلى أن «الكيان الصهيوني مجتمع عسكري مجهز لقتلنا جميعا ًكل مواطن عربي حر هو عدو للصهيوني،
والشعب الفلسطيني يحتاج لمزيد من اإلنعاش اليوم ،في حين ال توجد فصائل مقاومة بل هي اليوم متخلفة
عن المقاومة الفلسطينية .المقاومة ليست اطالق صواريخ إنما تعزيز المقاومة في نفوس الفلسطيني».
وتابع« :الكل يريد االستقواء بالمصالحة للتهرب من مشاكله إن كان حماس أو أبو مازن» ،مشيرا ً إلى أن
المطلوب من األمة العربية أال يقوم لها قائمة ،وهي منذ عصر االنحطاط في نهاية العصر العباسي إلى اليوم في
مرحلة الوصاية واالحتالل» .وأضاف« :الجهاد ليس مجرد كلمات موجودة في القرآن واليوم يقومون بغسيل
المصطلح ،وفي فلسطين من يقوم بانتفاضة هو مخرب ومتآمر ،فقد تآمر علينا الداخل والخارج ومن كانوا
يدعون أصدقاء».
ولفت إلى أن «داعش هو مشروع «إسرائيلي» أميركي .فهدف داعش في العراق تقسيمه ،لذا رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني سارع بكل انتهازية إلى استغالل الظروف وأعلن االنفصال وهذه سرقة

قال الشيخ صادق النابلسي إننا «دخلنا في خضم خريطة معقدة
وداعش هي من يرسم هذه الخريطة ،وهناك مجموعة من التحوالت
الجديدة في المنطقة ،خصوصا ً في الخليج الذي يعيش حالة توتر
شديد ألنه سمن داعش ودعمه وصوال ً إلى أن أفلت هذا الغول من
يديه» ،مشيرا ً إلى أن «كل الدول اآلن تشعر بخطر استراتيجي عليها في المنطقة» ،ولفت إلى أنه «ال بد من
القول إن هذه الحركة الجديدة في المنطقة مشغول عليها من سنوات طويلة ،ومن المفيد أيضا ً أن نقرأ بعض
التحليالت والتقارير القديمة في رسم خريطة جديدة للمنطقة».
وأضاف النابلسي« :منذ سنوات طويلة نشرت صحيفة «إسرائيلية» خريطة جديدة للمنطقة تقسمها إلى
عرقيات ومناطق جديدة وتهدف إلى قطع أواصر العالقة بين الدول العربية وعالقاتها مع بعضها ،وتهدف إلى
جعل المنطقة في حالة صدام وتوتر».
وتابع« :بخالف القراءة الموجودة اليوم بأن الواليات المتحدة األميركية ليست لها عالقة بداعش وأنه
يخيف الواليات المتحدة ،فهذه قراءة خاطئة باعتقادي ،فداعش هو صنيعة استخبارات أميركية تركية عربية
وهو تقاطع مصالح عند دوائر إقليمية وغربية».
ونوه النابلسي إلى أن «الخبير بالجماعات اإلسالمية يعرف أن هذه الجماعات لها أيديولجية خاصة
وطقوس خاصة وأهدافها ،فالفكرة المركزية لهذه الجماعات هي إقامة الخالفة اإلسالمية».
وأضاف« :اليوم هناك خالفات والنموذج الداعشي هو األبرز ،أما النموذج التركي يحاول فرض نفسه
بالمشهد ،فهناك خالف في فقه األوليات .فمن يكون الخليفة؟».
ورأى النابلسي أن «هناك ضغطا ً على المالكي ليخرج من السلطة ووضع سلطة جديدة ،وهناك اتكال
على األميركي كي يوقف التقسيم بحسب أوباما عندما قال إن قوة النار األميركية ال تستطيع وقف تقسيم
العراق».
وتابع« :إن إعالن الخالفة هو حلم يدغدغ أذهان السلفية وهي تسعى لتحقيقها ومثلها اإلخوان وغيرهم من
الجماعات ،لكنهم كانوا ينتظرون الفرصة المناسبة والموارد الحيوية إلعالن تلك الدولة».
وأوضح« :نشرت إحدى الصحف األوروبية أن األولوية للدولة اإلسالمية المزعومة هي قتال الكفار بتعبيرهم
وكل من ال يوافق على البيعة ،إذا ً نحن ذاهبون لصدام سني  -سني داخل هذا التنظيم المتطرف».
وقال« :اليوم العراقي إذا لم يواجه هذا التنظيم فنحن ذاهبون لتوتر وصدام عنفي وطائفي ،وهذا ما يعمل
عليه «اإلسرائيلي» من مدة طويلة ولديه مصلحة من تشرذم العراق وتقسيمه».

