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تر�سم حدود الأقاليم!
العراق في لعبة الأمم� ...صواريخ التحالف
ُ

�سورية على �أبواب
العام الجديد...

 د .وفيق ابراهيم
جمال العفلق

كان من الممكن أن نتحدث اليوم عن سورية ،غير تلك التي
عرفها العالم عبر العصور .كان من الممكن أن نتحدث عن سورية
االسم فقط ال الجوهر ،لو أنّ مشاريع الوهابية نجحت .ولكننا
اليوم نتحدث عن سورية التي بات يعرفها العالم كله .سورية
الصابرة ،المقاومة ،المجاهدة ،والمتميزة بأنها تجمع ك ّل ألوان
الطيف من أبنائها الذين عاشوا قرونا ً على هذه األرض.
سورية هي آخ��ر معاقل التنوع اإلنساني والفكري ،وهي
خط الدفاع األول عن المقاومة والممانعة في وجه المشروع
الصهيوني ال��ذي قضم األرض العربية وأخ��ذ أكثر حكومات
المنطقة تحت جناحيه لينفرد بالقرار ويتحكم بمصير الماليين.
ف��ي س��وري��ة المجروحة ،يحتفل ال��س��وري��ون ب��ذك��رى ميالد
السيد المسيح ،وفيها يحتفلون ب��ذك��رى م��ول��د محمد خاتم
األنبياء .إنهم السوريون الذين تمكنوا بتآخيهم وعيشهم الواحد
رغم األلم ،ومن تحت أنقاض المدن المهدَّمة بفعل عدوان بربري
شنَّته عصابات الصهيونية والوهابية ،من إفشال ك ّل المؤامرات
ودح��ر جموع المرتزقة التي دخلت إل��ى األراض���ي السورية،
معتقدة أنها قادرة على تدمير تاريخ وحضارة بلد تجاوز عمره
الخمسة آالف سنة ،وبثّ الفرقة بين أبنائه.
في إطار اللعبة الدولية ،قد ال نستطيع تحديد المستقبل وما
ينتظر السوريين في العام الجديد ،لكن يمكننا أن نقرأ ما يريده
السوريون ،فعودة الحياة إلى المدن الكبرى والتطور الميداني
على أرض المعركة في المواجهة التي يخوضها الجيش السوري
ض ّد اإلرهاب يحدّدان ما ينتظر سورية على أبواب العام الجديد.
إنّ التقارب السوري _المصري غير المعلن وانزعاج أنقرة
وتصريحات المسؤولين األتراك حول إعادة النظر في العالقات
التركية _المصرية ،ال سيّما بعد سقوط مرشح «اإلخوان» في
تونس المنصف المرزوقي وإخراجهم من الحكم في مصر،
واعتبارهم (اإلخ��وان) منظمة إرهابية وموافقة السعودية على
دخول حليفها في لبنان تيار المستقبل في حوار مع حزب الله
المقاوم ،يعيد خيوط اللعبة إلى دمشق التي سترسم الغد كما
يريده الشعب السوري.
بعد أن استطاعت موسكو جمع م��ا أم��ك��ن م��ن المعارضة
السلمية ،ومن دون وضع ش��روط مسبقة للحوار ،ف��إنّ العام
المقبل سيكون ع��ام انفتاح على طاولة ح��وار خالية من الذين
ساهموا في قتل الشعب السوري ،وقد أرسلت المعارضة التي
زارت القاهرة منذ أيام ،إشارات بأنّ الرياض تريد إعطاء الملف
للقاهرة مع االحتفاظ ببعض االم��ت��ي��ازات من خ�لال الفصائل
التي تدعمها وتساهم ف��ي إم��داده��ا بالسالح وال��م��ال .كما أنّ
تراجع الخبر السوري عن الصفحات األولى للصحف العربية
والعالمية ،دليل على أنّ العالم فهم أخيرا ً أنّ قرار سورية ال يمكن
أن يكون مخالفا ً لمصالح شعبها وأنها لن تقبل بأن تكون واحدة
من مزارع أميركا في المنطقة ،تخضع إلرادتها بما يخدم الكيان
الصهيوني ال��ذي يقوم بدعم المجموعات اإلره��اب��ي��ة وتقديم
خدمات عسكرية وطبية لها مدفوعة األجر من السعودية وقطر،
بهدف إضعاف الجيش السوري ،تمهيدا ً للقضاء عليه ،وتفتيت
سورية بما يتناسب مع طموحات طبقة سياسية تسعى وراء
مصالحها الشخصية وتريد بناء مجد لها على حساب دماء
الشعب الذي صمد أربع سنوات متحمالً ك ّل صنوف الحصار
والقتل ،رافضا ً ك ّل أشكال التعبئة الطائفية التي مارسها اإلعالم
المعادي وصانعو األخبار الكاذبة في استديوات قنوات سفك
الدم العربي.
في العام المقبل ،سنشهد متغيرات جديدة ورياحا ً ُتسقط
األوارق األخيرة من مؤامرة دفعت فيها بعض األنظمة العربية،
من المحيط إلى الخليج ،مليارات الدوالرات من خزائن شعوبها،
من أجل تدمير سورية وتحويل شعبها إلى الجئ في الشتات
ينتظر إذن الدخول.
في العام المقبل ،سيُعاد ترتيب األوراق وسيصبح داعمو
المشروع الصهيوني خارج اللعبة وتعود دمشق لتستقبل من
جديد ضيوفها على درج الياسمين .ويبقى على السوريين
ترتيب بيتهم الداخلي ،وف��ق بيان االنتصار ال��ذي كتبه أطفال
وشباب ورجال ونساء سورية ،لكي يبقى علم سورية مرفوعا ً
فوق أراضيها.

التقدم العسكري الباهر لقوات «البيشمركة» الكردية في إقليم
سنجار العراقي ،ونجاحها في تحرير نحو ألفي كيلومتر مربع في
نصف يوم فقط ،يبعث على االرتياح ،إنما المتقاطع مع شعور
باالرتياب والدهشة.
المحصلة ،يبدو للمراقبين أنّ األم��ر قد ت ّم بواحد من
وفي
ِّ
احتمالين :األول أن تكون «داعش» تقهقرت أمام التقدم الكردي
ألسباب عسكرية ،والثاني أنّ هناك خطبا ً ما انبثق فجأة ولم ينتبه
إليه أحد.
إنّ أسباب هذا االرتياب متعدّدة ،فلماذا ال يحصل األمر نفسه مع
ق ّوات الجيش العراقي المدعومة بالحشد الشعبي ،إال بعد معاناة
ومكابدة شديدتين؟ ولماذا ال تواكب غ��ارات التحالف الدولي
محاوالت الجيش السوري الدفاع عن المطارات واستعادة مناطق
أخرى؟ وتبدو الغارات في سورية هزيلة وهي تجري في مناطق
تابعة ألك��راد سورية حصراً ،وكذلك في العراق ،هناك تكثيف
متصاعد لغارات التحالف الدولي ـ األميركي بشكل تواكب فيه
تحركات قوات «البيشمركة» وتسبقها في معظم األحيان لتنظف
لها خطوط تقدمها وإمدادها.
وللبحث عن المب ِّررات ،يجب منطقياً ،وضع غارات التحالف في
خدمة سياسة أصحاب التحالف اإلقليمية في سورية والعراق.
على مستوى بالد الرافدين ،هناك إسنا ٌد غربي كبير لألكراد،
ومحاوالت بناء قوى عسكرية من عشائر الموصل واألنبار ،تجري
في األردن وتركيا والسعودية ،بإشراف أميركي مباشر ،وهي
قوات مستقلة عن حكومة بغداد ،قد تواليها نظريا ً وتتلقى منها
التمويل ،لكنها األساس العسكري السلطوي ـ السياسي الذي يُراد
منه تشكيل إقليم سني مستقل تماما ً أو اتحادي حسب دوران لعبة
األمم.
المراد إذاً ،تشكيل إقليم الموصل ـ األنبار ليكون حلقة من حلقات

العراق المنقسم ،وربما قد يشكل جزءا ً من إمارة سنية أكبر تضم
محافظتي الرقة ودير الزور في سورية .لذلك ،يكثف التحالف
األميركي الج ّوي قصفه على «الحدود السياسية» المزعومة
لإلقليم الكردي باعتبار أنّ جبل سنجار يض ّم أكرادا ً من الطائفة
اإليزدية .وفي الوقت نفسه ،ال يواكب هذا التحالف تحرك الجيش
العراقي وكتائب الحشد الشعبي ألنها تتحرك في مناطق «ملتبسة
مذهبياً» وتؤدي إلى منطقتي األنبار والموصل الموضوعتين في
خدمة مشاريع سياسية أخرى ،في إطار اإلقليم السني المذكور.
ّ
تدل هذه المعطيات على مشروع شديد الوضوح لتأمين موارد
اقتصادية لألقاليم العراقية الثالثة ،وإال فإنها ستعاود االندماج
فيما بينها بسرعة ،تحت ضغط اإلفالس والفشل.
يحتوي اإلقليم الكردي على عشرين في المئة من نفط العراق
ولديه مياه غزيرة ،ويعبره نهر دجلة قبل وصوله إلى بغداد،
لكنّ نقطة ضعفه الوحيدة هي أنه مضطر إلى االرتباط بالعراق
أو سورية أو تركيا ألنه منطقة داخلية ال سواحل بحرية لها .وألنّ
الشاطئ العراقي ضئي ٌل ال يتعدى طوله  52كيلومتراً ،فيما يبلغ
الشاطئ السوري أقل من  150كيلومترا ً مقابل شواطئ تركية
بآالف الكيلومترات ،يبدو أنّ هذا اإلقليم محكوم بعالقات اقتصادية
وبالتالي سياسية مع تركيا عضو «ناتو» الشقيق األكبر للتحالف
الدولي.
وينطبق التحليل على ما يُس َّمى اإلقليم السني العراقي الفني
بمياه نهر الفرات ،لكنّ م��وارده النفطية هزيلة ،إال إذا اتحد مع
محافظتي الرقة ودير الزور السوريتين في مكون سياسي واحد،
عندها يصبح هذا اإلقليم نفطيا ً من موارد سورية ومائيا ً من نهر
الفرات الذي يعبر سورية أيضا ً قبل وصوله إليه .ويبدو أنّ مشروع
التحالف الدولي يدفع بالقصف إلى رمي هذا اإلقليم المفترض في
أحضان جارته الحدودية مملكة آل سعود التي تستطيع أن تتولى
أم��ره بالتمويل والفقه الظالمي وإنتاج المحظيات والجواري
والقيان والذبح والحِ رابة.
أما بالنسبة إلى سورية ،فمن الواضح جدا ً أنّ مشروع التحالف

ب ّري عر�ض �ش�ؤون ًا مالية و�إنمائية مع ز ّواره
ع�����رض رئ���ي���س م��ج��ل��س
النواب نبيه بري شؤونا ً مالية
وإنمائية مع زواره ،واستقبل
في عين التينة أم��س ،رئيس
الهيئة العليا لإلغاثة اللواء
محمد خير ورئيس المجلس
البلدي لمدينة بيروت الدكتور
ب��ل�ال ح��م��د وج�����رى ع��رض
لبعض المشاريع.
ب��ع��د ذل���ك ،اس��ت��ق��ب��ل ب��ري
رئ��ي��س لجنة ال��رق��اب��ة على
ال��م��ص��ارف ال��دك��ت��ور أس��ام��ة
مكداش ،ثم عضو لجنة الرقابة
على المصارف أحمد صفا.
ومن ز ّوار عين التينة ،سفير
لبنان في منظمة «أونيسكو»
خليل ك��رم ال��ذي ق��دم لرئيس
المجلس كتاب «النجف بوابة
الحكمة» الصادر عن المنظمة.

بري مستقبالً خير وحمد

يازجي زار مطرانية حلب لل�سريان
و�صالة من �أجل ال�سالم وعودة المخطوفين
التقى ب��ط��ري��رك أنطاكية وس��ائ��ر ال��م��ش��رق للروم
األرثوذكس يوحنا العاشر يازجي أبناء أبرشية حلب
في يوم الميالد حيث اطلع على أحوالهم ومشاكلهم.
ومن ث ّم توجه واآلباء الكهنة إلى مقر مطرانية السريان
األرثوذكس حيث زار بطريرك أنطاكية وسائر المشرق
للسريان األرثوذكس والرئيس األعلى للكنيسة السريانية
في العالم ،أفرام الثاني كريم ،الذي يزور بدوره حلب
لتفقد الرعية أيضاً.

وق��د رف��ع البطريركان ال��ص�لاة م��ن أج��ل ال��س�لام في
سورية والمشرق ومن أجل ع��ودة المخطوفين ومنهم
مطرانا حلب يوحنا ابراهيم وبولس يازجي.
ثم اجتمع البطريرك يازجي بالعاملين في دائ��رة
العالقات المسكونية والتنمية والتابعة للبطريركية
واطلع منهم على نشاطهم اإلغاثي في حلب .كما التقى
بالشبيبة في صالون كنيسة م��ار الياس وش��ارك في
العشاء السنوي الذي أقامه الكشاف األرثوذكسي.

سالم وفتحعلي
 استقبل رئيس الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية السفير
اإليراني محمد فتحعلي ،وجرى عرض األوضاع والتطورات في لبنان
والمنطقة.
ومن زوار السراي :النائب إيلي كيروز ،والمدعي العام التمييزي
القاضي سمير حمود ،ورئيس هيئة الرقابة على المصارف أسامة
مكداشي.
 بحث قائد الجيش العماد جان قهوجي األوضاع العامة والتطورات
الراهنة في البالد مع عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب آالن عون.
استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص
النائب بهية الحريري ،في زيارة تهنئة بمناسبة األعياد ،وجرى خالل
الزيارة عرض لألوضاع العامة في البالد ،وخاصة في مدينة صيدا
وضواحيها.



الدولي فيها ،ال عالقة له بخطة الجيش السوري الستعادة
البالد إلى حضن الدولة ،فالقصف الغربي يستهدف مناطق
كردية أو مشتركة ،وال يواكب الجيش السوري في دفاعه عن
المطارات والمؤسسات والمدن والقرى ،فتبدو القوافل العسكرية
لـ»داعش» و»النصرة» تختال في شوارع سورية باطمئنان غير
عابئة بمقاتالت التحالف الدولي التي تتجاهل هؤالء التكفيريين
الموضوعين على الئحة اإلرهاب في مجلس األمن ،وال تقصفهم إال
إذا وصلوا إلى كوباني عين العرب عند حدود المناطق الكردية في
سورية.
وباالستدالل ،يُالحظ أنّ التحالف الدولي هو مشروع سياسي
غربي ال عالقة له باهتمامات العراقيين والسوريين أنظمة
وشعوباً ،وهو يرسم بصواريخه حدود األقاليم السياسية التي
يزمع استحداثها ألسبابه الخاصة .يريد عراقا ً ضعيفا ً كونفدراليا ً
مقسما ًبشكل نهائي ،ويريد لسورية أن تكون مستهلكة ومسلوبة
أو ّ
الدور اإلقليمي ،بأقاليم متناحرة ومحتربة على قواعد مذهبية
وعرقية وطائفية ،فيع ّزز بهذه االنقسامات من دور الدول الدائرة
في فلكه وهي «إسرائيل» والسعودية وتركيا ويفرمل االندفاعة
اإليرانية نحو المتوسط ،بإيقافها عند محافظة األنبار العراقية،
ويترك شركاته النفطية واالقتصادية تعبث بموارد المنطقة من
نفط وغاز وتبيعنا ك ّل ما نستهلكه.
العراق إذا ً في لعبة األم��م ...لذلك يشكل األك��راد البيشمركة
الطليعة العسكرية للتحالف الج ّوي ...مَن يخدم مَن؟ ليس هذا
هو السؤال فهناك ولألسف تطابق في األهداف.
والسؤال الذي يشكل هاجسا ً في المنطقة السورية ـ العراقية،
ليس عن سرعة القوات الكردية في تحرير سنجار بل عن قدرة
التحالف على تدمير المنطقة.
ويبدو أنّ التحالف الذي يتكون من العراق وإيران وسورية
وحزب الله وحماس ،المدعوم من روسيا ،لن يسمح لصواريخ
التحالف الدولي برسم ح��دود األقاليم بناره ،فأبناء المنطقة
يشكلون وجهتها مهما كان التاريخ قاسياً.
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قهوجي مستقبالً آالن عون

(مديرية التوجيه)

توقفت أوساط
سياسية عند المقولة
التي ير ّددها المسؤولون
السعوديون في ك ّل
مناسبة يدلون فيها
بتصريحات أو خطب،
أو خالل استقبالهم
شخصيات لبنانية ،وهي
أنهم يدعمون استقرار
لبنان ،ويدعمون ك ّل ما
يتفق عليه اللبنانيون في
االستحقاقات الداخلية.
وتساءلت المصادر:
هل صحيح أنّ قرار
الفريق الذي يدور في
فلك السعودية هو قرار
مستق ّل؟ وهل يستطيع
حقا ً أن يتخذ قرارات
بمعزل عن مراجعة
القيادة السعودية وأخذ
مشورتها؟

ّ
وهابية المملكة من �أجل يهودية الدولة
هكذا ن�ش�أوا ...حقائق للتاريخ!
طاهر محي الدين

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
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خفايا
خفايا

ال يخفى على أحد أنّ منح الكيان الصهيوني األرض
الفلسطينية كـ»وطن» لجمع شتات يهود العالم ،جاء
بقرار بريطاني على أس��اس «وع��د بلفور» المشؤوم
الذي م ّهد لدخول العصابات الصهيونية إليها.
فقد دخ��ل��ت ال��ع��ص��اب��ات الصهيونية« ،الشتيرن»
و»الهاغانا» ،عبر البحر على متن سفن أوروبية إلى
فلسطين وارتكبت أفظع الجرائم في تاريخ اإلنسانية،
فحرقت المزارع وهدمت المنازل وصادرت األراضي
وان��ت��ه��ك��ت دور ال��ع��ب��ادة وق��ت��ل��ت ال���رج���ال والنساء
واألطفال .وكان اإلجرام الصهيوني ال ُم َمنهج يستخدم
طريقة الصدمة والرعب ،فبعد ارتكابه أفظع المجازر
ف��ي مدينة أو قرية معينة ،يعمد إل��ى إش��اع��ة جرائمه
والحديث عن فظائعها بهدف دخ��ول المدن والقرى
التالية بال مقاومة نتيجة فرار األهالي ،ومن لم يهرب
وي��رف��ض ال��خ��ض��وع ُت��م��ارس ف��ي ح��ق��ه أش��ن��ع صور
التنكيل والتعذيب وانتهاك الحرمات ،لتتوالى مسيرة
ال��ص��دم��ة وال��رع��ب ،ويستمر الصهاينة ف��ي احتالل
األراضي وقتل سكانها إلقامة دولتهم المزعومة على
«أرض المعياد» بعد هدم المسجد األقصى وبناء هيكل
سليمان المزعوم.
كذلك هو الحال بالنسبة إلى نشأة آل سعود ،أحفاد
م���ردخ���اي ،ف��ي ش��ب��ه ج��زي��رة ال��ع��رب وأراض����ي نجد
والحجاز ،بترتيب وتدبير خبيث لجهاز االستخبارات
البريطاني  .MI6فقد جاء آل سعود إلى شبه الجزيرة
على متن الدبابات البريطانية وقتلوا أهلها األصليين
من العشائر والقبائل وسبوا النساء وسرقوا الممتلكات
وقتلوا ك ّل من يقف في طريقهم ،بحجة إقامة الدولة
اإلسالمية في شبه جزيرة العرب .فنكلوا بآل الرشيد
في القصيم وح��ائ��ل ،وغيرهم من القبائل والعشائر
باسم الدين .ومن ال يعرف ذلك عليه بمذكرات العميل
البريطاني همفر والعودة إلى كتاب «تاريخ آل سعود»
لناصر السعيد .وم��ن ظلت تعتريه بعض الشكوك
فلينظر إلى سلوك وأفعال آل سعود وإجرامهم مع أبناء
الجزيرة العربية ،وباقي البالد العربية التي تقف في
وجه الصهيونية وأميركا.
وإذا قارنا بين مملكة آل سعود الوهابية والكيان
الصهيوني ،نجد أنّ هناك تماثالً ت��ام��ا ً بينهما ،من
ح��ي��ث ال��ن��ش��أة ،فكالهما ش��ت��ات وتجمعهما عقيدة
العنصرية ودي����دن حكمهما وأس����اس «دولتيهما»
اإلج��رام واإلره��اب تحت شعارات دينية .وقد نشر
آل سعود دين محمد بن عبد الوهّاب الذي كان يقول
لطالبه وللعشائر« :لقد أتيتكم بدين جديد» ،وجهزوا
الفتاوى التي تبيح إجرامهم وأجهزوا على الشعوب
وأرهبوا النفوس وسرقوا الموارد وركبوا العروش،
وبعد أن ا ّدع���وا إقامة مملكتهم على دستور القرآن
الكريم ،نراهم يزيلون تدريجيا ً ك ّل اآلثار اإلسالمية
في مكة والمدينة ،مبقين فقط على آثار أجدادهم في
خيبر.
وه������ذا ال���ف���ع���ل م����ا ت���ق���وم ب����ه ال����ي����وم ال��ع��ص��اب��ات

الصهيووهابية في سورية والعراق ،وخصوصا ًتنظيم
«داعش» الذي أعلن ما ُيسمى بـ «الدولة اإلسالمية في
العراق والشام» ومارس ،وال يزال ،أبشع أنواع القتل
واإلج���رام تحت راي��ة اإلس�لام ال��س��وداء ،فقتل علماء
المسلمين ود ّم���ر المساجد وه��دم األض��رح��ة وش ّرد
السنّة
َّ
وهجر المسلمين قبل المسيحيين ،وقتل من ُ
أكثر مما قتل من باقي المذاهب اإلسالمية .ويدّعي هذا
التنظيم أنّ حكمه قائم على ُسنّة رسول الله ،فيما هو
يقدم الفتاوى الجنسية والتكفيرية التي أباحت العهر
والقتل واإلجرام الذي يتبرأ منه حتى الشياطين .وكما
فعل مم ِّولوه من آل سعود من قبله ،نهب الثروات وهتك
األعراض وعاث فسادًا في ك ّل البالد التي ح ّل فيها.
وفي مقارنة أخرى بين «الوهابية» و»داعش» ،نجد
أنّ الهدف لديهما واحد ،وهو تثبيت فكرة الكيانات ذات
الدين الواحد لتبرير إعالن الصهاينة يهودية الدولة في
فلسطين وتعميم صورة اليهود المضطهدين وتكريس
مفهوم أنّ الكيانات المحيطة بـ «إسرائيل» هي كيانات
عنصرية طائفية تهدف إلى القضاء على اليهود.
إنّ الجرائم التي يقوم بها تنظيم «داع��ش» ،بتمويل
سعودي ومساندة ورعاية وإشراف ودعم لوجستي
صهيوني وهّابي على األرض ،ما هي إال تغطية على
وحشية وإره����اب الكيان الصهيوني ف��ي األراض���ي
الفلسطينية المحتلة ،ليصبح الهدف الرئيسي لشعوب
المنطقة هو الخالص من إره��اب «داع��ش» وإشغالها
بهمومها وإبعادها عن التفكير بالقضية األساسية
المركزية أال وهي القضية الفلسطينية.
وتجدر اإلشارة هنا ،إلى أنّ تلك الكيانات التي تحدثنا
عنها ،كلها كيانات عابرة في إجرامها للحدود ،فالكيان
الصهيوني ال يعترف بالحدود المعترف بها دولياً،
وكذلك األمر بالنسبة إلى «داع��ش» ،وقد وصل إجرام
آل سعود إلى العديد من البلدان العربية وهو يناصب
ال��ع��داء ك�� ّل الشعوب وال���دول التي ت��ع��ادي المشروع
الصهيوأميركي.
وفي الخالصة ،نجد أنّ معادلة أمين عام حزب الله
السيد حسن نصر الله هي الح ّل الوحيد واألمثل الذي
يجب أن تنتهجه دول محور المقاومة وهي معادلة:
«سنكون حيث يجب أن نكون» ،أي التشبيك لمحاربة
هذا اإلره��اب العابر للحدود لوقف ك ّل تلك المشاريع
الصهيووهابية التي ال تريد عبور الحدود إلسقاط
سايكس  -بيكو فقط  ،إنما تريد إثبات أنّ سايكس
بيكو ك��ان ف��اش�لاً ول��م يقسم المنطقة بشكل سليم،
وأن��ه يمكن تقسيمها وتفتيتها بشكل أفضل(تقسيم
المقسم) ،ما يخدم الحفاظ على األمن القومي للكيان
ّ
الصهيووهابي وإحكام سيطرته على المنطقة وضرب
أمنها واس��ت��ق��راره��ا والتحكم ب��م��وارده��ا وبمصادر
الطاقتين المائية والنفطية فيها ووق��ف ك�� ّل مشاريع
الوحدة والتكامل ومنع وصول روسيا والصين إلى
المياه الدافئة على المتوسط وإعادة تفعيل خط كركوك
– حيفا .وبالتالي فإنّ بداية الفوز بالمعركة تبدأ بفتح
مكة وإسقاط المشروع الصهيووهابي واتباع معادلة:
«سنكون حيث نجب أن نكون».

الح�ص في عيد ميالده
تمنى أمين الهيئة القيادية في حركة
الناصريين المستقلين  -المرابطون
العميد مصطفى حمدان «أن تحمل
السنة المقبلة كل الخير ،من خالل
انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل
وزارة تدير شؤون البالد بصورة جدية
وحقيقية ،وكذلك وضع قانون انتخاب
وط��ن��ي ق��ائ��م على النسبية يراعي
ك � ّل األط��ي��اف االجتماعية والدينية
والسياسية وي��ؤدي إلى إنتاج نظام
جديد على أنقاض هذا النظام الطائفي
والمذهبي ال��ذي لم يولد إال الويالت
وال��خ��راب واألزم����ات على الصعيد
اللبناني».
وتمنى حمدان بعد زيارته على
رأس وفد من الهيئة الرئيس سليم
ال��ح��ص ،لتهنئته بعيدي الميالد
ورأس السنة وع��ي��د م��ي�لاده« ،أن
يكون الحوار منتجا ً وبناء ،فمن غير
المقبول الكالم المعيب عن أن الغاية
منه إخماد الفتنة السنية  -الشيعية،
فالفعل المقاوم لحزب الله ليس حكرا ً

حمدان معايدا ً الحص
على طائفة أو مذهب معين إنما يمثل
كل الوطنيين والقوميين وكل أبناء
األمة ال سيما أنّ تحرير كل فلسطين
وال��ق��دس دائ��م �ا ً ف��ي مقدم أول��وي��ات
واهتمامات المقاومة ،وف��ي الوقت
عينه فإنّ طروحات تيار المستقبل ال

ّ
تدل على أنه حالة سنية حصرية».
وأكد «أنّ الفتنة السنية  -الشيعية
ليست من صنع الحزب وال التيار بل
هي نتاج أميركي  -صهيوني إسرائيلي
على مستوى األم��ة لتفتيتها وعلى
الجميع من دون استثناء إسقاطها».

