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حمليات �سيا�سية

�سايك�س  -بيكو في مئويته:
تتحول النكبة نكبات!
حتى ال
ّ
أسامة العرب
شكلت مقولة
مؤسس الكيان الصهيوني ديفيد بن غوريون ،إنّ
ّ
«الكبار سيموتون والصغار سينسون» فلسفة للتحرك الصهيوني
تجاه الذاكرة الوطنية الفلسطينية ،بل اتجاه الوجود الفلسطيني
كك ّل .فالمشروع الصهيوني في فلسطين هو مشروع استعماري
استيطاني احتاللي ،سعى منذ اللحظة األولى لقيامه إلى تغيير كافة
معالم فلسطين الجغرافية والسكانية والتاريخية والدينية ،حيث
بنى هذا الكيان روايته التأسيسية على الكذب والزيف حين ادّعى أنّ
فلسطين «أرض بال شعب» ،يجب أن تعطى لليهود الذين هم «شعب
بال أرض» .كما حظي الكيان بالدعم الكامل من قبل الدول المهيمنة
على المشهد السياسي ال��دول��ي ،ضاربا ً بعرض الحائط ك� ّل القيم
والمبادئ القانونية الدولية.
ومنذ العام  1948تح ّول الخامس عشر من شهر أيار من ك ّل عام
إلى يوم اآلالم بالنسبة للفلسطينيين والعرب والمسلمين عموماً ،ذلك
أنه شهد ثالثة أحداث كبرى هي :زوال اسم فلسطين عن الخارطة
السياسية والجغرافية ،وقيام دولة «إسرائيل» ،وبدء الحرب العربية
ــــ «اإلسرائيلية» األول��ى .والحقا ً بات الشعب الفلسطيني يستحق
لقب «أكبر شعب م�ع� ّذب» في العالم ،حيث ال ي��زال الفلسطينيون
حتى يومنا الحاضر يتع ّرضون ألبشع أنواع االضطهاد والتعذيب
ّ
المنظم ،الذي يمارس عليهم من قبل سلطات
والتنكيل العسكري
االحتالل وعصاباتها اإلرهابية ،بغية اغتصاب وتهويد ما تبقى لهم
أراض وممتلكات لم يت ّم سلبها بعد.
من
ٍ
وفي الوقت ذاته ،ال تزال المقاومة الفلسطينية تظهر قدرة استثنائية
َجرت األرض وتخلّت عنها ،وال
على الصمود والتحدّي ،فال هي ه َ
فقدت البوصلة الوطنية أو استسلمت للسياسات الصهيونية ،بل
قاومت وال تزال تقاوم ك ّل محاوالت االستئصال واإللغاء بك ّل قوة
وصالبة .فثمانية وستون عاما ً من شغل «إسرائيل» الشاغل إللغاء
فلسطين من خارطة الوجود باءت كلّها بالفشل الذريع ،خصوصا ً
بعدما عجز «اإلسرائيلي» عن وقف االنتفاضات الشعبية المتتالية
الواحدة تلو األخرى .حيث أثبتت هذه المقاومة بأنها حقا ً ال ُتق َهر،
ال على المستوى الفردي وال على المستوى الجماعي أو اإلقليمي،
حيث ال ي��زال حراكها ال�ث��وري ي��زرع األم��ل في نفوس المواطنين
مؤكدا ً بأنّ حقوقهم التاريخية كافة سوف تعود مهما علت الصعاب
وكبرت التحديات.
أم��ا السبيل الوحيد لتحرير األرض ،ف�لا ي�ك� ّ
�ف الفلسطينيون
عن ابتكاره وتطويره ،وذلك من خالل محاوالتهم االنتظام ضمن
موحد ،أال وهو محور ممانعة السياسات
مشروع إقليمي مقاوم
ّ
«اإلسرائيلية» ــــ األميركية في المنطقة ،وال��ذي وجهته الرئيسية
كانت وستبقى دوم��ا ً تحرير فلسطين وال�ق��دس واألق �ص��ى .فيما
تبعث انتفاضة القدس األخيرة رسائل مهمة عديدة من بينها :أنّ
«أوسلو» الفاشل انتهى إلى غير رجعة ،وأنّ الشباب المقاوم يعبِّر
عن إرادة فلسطينية جامحة لمواجهة االحتالل «اإلسرائيلي» حتى
في حالة خ��ذالن العرب له .وذل��ك بعدما سقط االعتقاد الصهيو -
أميركي السابق بأنّ االنتفاضة الحالية ستخبو سريعا ً نظرا ً للبيئتين
الفلسطينية واإلقليمية السائدتين .ال ب��ل إنّ وت�ي��رة االنتفاضة
تصاعدت بقوة وبشكل أربك «اإلسرائيلي» وأخافه ،ال سيما بسبب
طغيان السمة الفردية لمفاعيلها ،وهذا ما أثبت فعالً جدوى وفاعلية
خ�ي��ار المقاومة مهما اختلّت م��وازي�ي��ن ال�ق��وى ومهما استسلمت
األنظمة.
لك ّن الصراع الوجودي اليوم لم ي ُعد حكرا ً على فلسطين وأرضها
وهويتها ،بل باتت المؤامرة الصهيونية تطال ك ّل من يدعم القضية
الفلسطينية سواء أكان ذلك بالسالح أو بالمال أو حتى بالموقف.
ف�م�ن��ذ ال�ن�ك�ب��ة وح �ت��ى تاريخه ،ش ّكلت ص�ي��اغ��ة ال �ش��رق األوس ��ط
بالمعايير «اإلسرائيلية» جوهر استراتيجية الكيان الصهيوني،
حيث أنّ المأساة الحقيقية اليوم تكمن في أنّ مشروع شمعون
بيريز «الشرق األوس��ط الجديد» ،وال��ذي حلم فيه بأن تأتي حقبة
أوسلو بتطبيع العالقات العربية مع الكيان الصهيوني ،بتنا نرى
اليوم مالمحها المخيفة في المنطقة ،حتى بات السؤال الغالب كيف
ستواجه أ ّمتنا ك ّل هذه النّكبات المتالحقة ،فيما البعض منها ما زال
يلهو في معارك الكيد السياسي والثأر القبلي وتصفية الحسابات،
حتى بلغنا أسوأ محطات االنحطاط العربي؟
وف��ي مئوية اتفاقية سايكس بيكو ،وال�ت��ي ُع�ق��دت ف��ي  16أيار
 2016بين الدبلوماسي الفرنسي فرنسوا جورج بيكو والبريطاني
مارك سايكس ،ث ّم ما لبثت أن ت ّوجت باتفاقيات دولية رسمية في
مؤتمر سان ريمو عام  .1920فقد بات يستشعر المحلّلون كافة
وجود مشروع تقسيمي جديد يلوح في األفق ،أو ما يمكن تسميته
«سايكس بيكو .»2
وقد ب��دأت تفاصيل هذا المشروع تظهر إلى العلن منذ أن أقدم
الرئيس األميركي السابق جورج بوش على إطالق تعبير «الشرق
األوسط الكبير» في خطابه أمام األمم المتحدة في  21أيلول .2004
وم��رة أخ��رى في مطلع ع��ام  2005عندما أدل��ت وزي��رة الخارجية
األميركية السابقة كونداليزا راي��س بحديث صحافي مع جريدة
«واشنطن بوست» األميركية ،أعلنت فيه عن نية الويالت المتحدة
البدء ببناء ما ُيعرف بـ«الشرق األوس��ط الجديد» ،من خ�لال نشر
«الفوضى الخالقة» فيه.
كما أنّ نظرية «الفوضى البنّاءة» والتي ش َّكلت أحد أبرز المنجزات
تتأسس نظريا ً على ثنائية التفكيك والتركيب.
اإلجرامية لهؤالء،
ّ
وذل��ك يعني ب��أنّ الفكر االستراتيجي الصهيو  -أميركي بصيغته
ال ّراهنة لم يعد لديه اليقين إالَّ بعالم يسوده اإلرهاب والقتل والتش ّرد
والدّمار ،وذلك بغية تفكيك ك ّل المواقع والجغرافيات التي تش ِّكل
مصادر تهديد ألمن أميركا و«إسرائيل» ومصالحهما في المنطقة.
فالتقسيم الجغرافي الناتج عن الحروب ،يصاحبه تش ُّكل هو ّيات
واقتصاديات جديدة تصبح في ما بعد عائقا ً أمام وحدة الدول ،ما
قد ي��ؤدّي إلى تقسيم فعلي للبالد أو إنشاء دول فيدرالية .كما أنّ
الخطورة بهذا النمط من التجزئة بأنه يت ّم على أس��س طائفية أو
عرقية ،وهو ما يبقي البالد حبيسة لصراعات مقبلة ال تنتهي.
وعليه ،فال ح ّل أمام دولنا العربية واإلسالمية سوى المواجهة
والتصدّي ،فالمقاومة ض ّد االحتالل الصهيوني سبق أن أخرجتنا
من عصر الهزائم والنكبات ،حيث غدت المقاومة في لبنان نموذجا ً
لالنتفاضة في فلسطين ،وسندا ً للمقاومة في الجوالن وامتدادا ً
للمقاومة ف��ي ال �ع��راق .كما أصبحت ه��ذه المقاومات ن��واة لمحور
يوحد قوى الممانعة والمقاومة والتغيير في المنطقة ،وتحظى
إقليمي ّ
بدعم دولي غير مسبوق من روسيا والصين ،أكبر متض ّررين من
السياسات االستعمارية األميركية الشرق أوسطية.
ك�م��ا أنّ خ �ي��ار ال�م�ق��اوم��ة يشكل ال� ��ر ّد األك �ب��ر ع�ل��ى السياسات
«اإلسرائيلية» الرامية لتمرير مشروع يهودية الدولة ،بغية المباشرة
أي تهجير فلسطينيّي الضفة وغزة والقدس ،ال
بعملية «الترانسفير» ّ
سيما أنّ مصطلح يهودية الدولة قد تح ّول مؤخرا ً إلى مسألة دولية
وفقا ً لتصريحات جورج بوش في خطابه في مؤتمر العقبة بتاريخ
أي تسوية في
 ،2003/3/4ومن ثم انتقل ليصبح شرطا ً ال تستقيم ّ
المنطقة العربية من دونه ،عدا أنّ إسرائيل ال ترغب بتاتا ً باالنسحاب
من األراضي المحتلة ،فنتنياهو سبق أن أ ّكد ذلك بقوله «إنّ إسرائيل
لن تبرح الجوالن إلى األبد».
هنالك اليوم مشروعان في المنطقة ،األول استعماري تفتيتي
يهدف إلى نهب ثرواتنا وتثبيت االحتالل الصهيوني على أراضينا،
والثاني مقاوم ممانع يهدف لصنع الحريات وصون الكرامات .كما
أنّ الصراع بين هذين المشروعين سيستم ّر حتى النهاية إلى أن
يبيد أحدهما اآلخر ،فإما أن ينتصر العدو علينا وتتح ّول كافة دولنا
مستوطنات «إسرائيلية» ،ال سمح الله ،وإما أن ننتصر نحن وندحر
المحت ّل ونح ّرر أراضينا الطاهرة من رجس الصهاينة .وسننتصر
حتما ً بإذن الله ،ألننا أصحاب حق ،بينما هم مجرد لصوص!
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ترامب وكلينتون و�ساندرز رفعوا «الح�صانة» عن ال�سعودية
 روزانا ر ّمال
ليست المرة األولى التي تتقدّم فيها للكونغرس األميركي
مشاريع قوانين معاقبة السعودية على دعمها للتطرف ،أو
تمويل ونشر فكر الجهادية والوهابية في الواليات المتحدة
األميركية ،حسب الوارد في أرشيف الكونغرس األميركي ،ما
يشير إلى أزمة فكرية مزمنة تعيشها الرياض تطرح سؤاال ً
كبيرا ً «لماذا لم يت ّم التداول بهذه الطروحات بالشكل الجدي
الذي يطرح اليوم بشأن أحداث  11ايلول 2001؟ وهل كانت
السعودية خاضعة لنظام حماية حينذاك ساهم فيه الرؤساء
بالتعاقب؟
عام  2007قدّم مسؤول بارز في مجلس الشيوخ األميركي
صيغة قانون تجري مناقشته في أروق��ة المجلس يقضي
بمحاسبة السعودية ومعاقبتها «ما لم تغلق بشكل دائم ك ّل
المنظمات الوهابية» العاملة في أراضيها ،حسبما جاء في
المصدر ،وك��ان بعنوان «قانون محاسبة المملكة العربية
السعودية لعام  »2007مقترح مقدّم من السناتور الجمهوري
البارز حينها أرلن سبيكتر .يحاول القانون في نسخته الموزعة
على كبار أعضاء الكونغرس تشجيع حكومة الرياض على
«إنهاء دعمها للمؤسسات التي تم ّول وتد ّرب وتح ّرض وتقدّم
المساعدة والتغاضي عن اإلرهاب».
المعلومات هذه تشير إلى عالقة قديمة تدركها واشنطن
بمسؤوليها وهي تجمع اإلره��اب والسعودية في خانة يمكن
تفسر اليوم ماهية الحرب التي اجتاحت الشرق األوسط
أن ّ
والهجوم التكفيري المنظم إلى ح ّد بعيد والقادر على التوقف
عند حدود ومناطق معينة من ثمة استكمال الهجوم والتوسع
في لحظات بدت كثيرة الفوضى بذهن المواطن العربي الطامح
للتغيير.
تقول رئيسة مجلس الشيوخ األميركي نانسي بيلوسي
(آنذاك) والتي زارت دمشق في العام نفسه ،والتي ال تزال تحظى

زيارتها برمزية لدى السوريين ،وفي ما يتعلق بالتشدّد السلفي
في السعودية أنّ القانون يطالب الرئيس األميركي بتقديم
شهادة دورية أمام الكونغرس تفيد أنّ السعودية «قد أغلقت
بشكل دائم ك ّل المنظمات الوهابية في السعودية».
إل��ى جانب إيقاف تدفق األم���وال والتب ّرعات من أف��راد أو
جماعات أو منظمات إلى ك ّل الجماعات اإلرهابية والمتشدّدة
خارج المملكة وداخلها .ك ّل هذا يحمله تاريخ المطالبة بمعاقبة
السعودية وهو ما لم يحصل ،فالرئيس األميركي كان غالبا ً
متحفظا ً أو متجاهالً لفكرة جعل هذا الطرح إشكالية محلية ،مع
العلم أنّ عام  2007لم تكن أول محاوالت محاسبة السعودية،
بل سبقها ثالث أخرى منذ عام  2003أمام مجلس الشيوخ.
وتناول القانون في أجزاء رئيسية منه غياب الحرية الدينية
في السعودية إلى جانب الدور السعودي السلبي في العراق
وتمويل الجماعات اإلرهابية في الخارج.
يذكر تقرير أميركي متابع للقضية أنّ السيناتور الجمهوري
عن والية بنسلفانيا أرلن سبيكتر الذي سبق وذكرناه كأحد أبرز
من طرحوا الملف ،وهو أيضا ً أحد أبرز زعماء الكونغرس تأثيرا ً
ونفوذا ً في حينه وبقي رئيسا ً للجنة القضائية فيه ،طالب في
وقت سابق بفرض عقوبات منها حظر تصدير السالح للسعودية
وتحديد حركة الدبلوماسيين السعوديين العاملين في الواليات
المتحدة ما لم يقدّم الرئيس ما يفيد بتعاون السعودية.
اليوم يص ّوت مجلس الشيوخ األميركي باإلجماع على ما
أسماه «قانون العدالة ض ّد رعاة اإلرهاب» ليفتح مواجهة حتمية
مع السعودية ،وهنا أكد البيت األبيض أنه بصدد االعتراض على
مشروع القانون.
سينتقل المشروع من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب،
حيث تعتزم اللجنة عقد جلسة استماع لمناقشته في المستقبل
القريب ،كما أفاد مساعد في اللجنة القضائية.
هذا التط ّور الكبير يؤكد نهاية مرحلة طويلة من التعقيدات
واأللغاز بين واشنطن وال��ري��اض ،فجزء من المطروح حول
نشاط السعودية في محاوالت أعضاء كثر من الكونغرس تقديم

مشاريع قوانين منذ عام  2003حتى اليوم  2016يؤكد على
الكثير القادر على اإلجابة على ك ّل ما بدا مبهما ً بين الدولتين
ويطرح القواسم المشتركة القادرة على تأسيس حلف بين
السعودية والواليات المتحدة بشكل أوضح.
يتحدّث الشارع األميركي اليوم ،وخصوصا ً إعالمه بشكل
الفت عن العالقة بين الطرفين ،ويناقش مسألة وضع فتاوى
التكفير والتحريض على العنف في العالم اإلسالمي ضمن
مسؤوليات رجال دين سعوديين ،مع اإلشارة إلى أنّ النسبة
األكبر من المتطرفين الذين قدموا إلى سورية والعراق هم
سعوديون ،وهنا يعزز كالم الرئيس باراك أوباما هذا األمر بشكل
ّ
أدق في حديثه لمجلة «اتالنتك» األميركية «بعقيدة اوباما»،
ً
ً
إنّ
حيث قال للصحافي جيفري غولدبرغ جزءا كبيرا من أئ ّمة
المساجد المتط ّرفين أرسلتهم السعودية للتدريب في مساجد
أندونيسيا وباكستان وغيرها من العالم اإلسالمي .وهنا ال ب ّد
من استذكار سوء التفاهم «المتك ّرر» الذي كان غالبا ً يأتي على
يصب في اإلطار نفسه،
لسان نائب الرئيس جو بايدن ،والذي
ّ
ويتمحور حول دعم دول خليجية على رأسها السعودية الفكر
التكفيري بالمنطقة ،وحينها لم يلبث أن قدّم البيت األبيض
توضيحا ً أو قام بايدن بنفسه بتصحيح هذا األمر الذي شكل
استفزازا ً كبيرا ً للمسؤولين السعوديين ،وأبرزهم الراحل سعود
الفيصل.
األه ّم اليوم بعد االنتخابات األميركية ترجمة العالقة تحديد
العالقة السعودية األميركية التي تبني عليها الرياض الكثير
من اآلمال ،لكنها تصطدم اليوم وبشكل صريح بموقف ك ّل من
المرشحين الديمقراطيين هيالري كلينتون وبيرني ساندرز،
ومفاده إعالن دعمهما لمشروع القانون الذي قدّمه السناتور
الديمقراطي شاك شومر ونظيره الجمهوري جون كورنين.
رفعت الحصانة وسقط معها الرهان على االستفادة من
أيّ تغيير رئاسي أميركي يؤثر إيجابا ً على المملكة بعد إعالن
صريح لنيات لم يعد مهما ً تنفيذها بقدر تشكيلها رسالة كبرى
وصلت حتما ً لمن يعنيهم األمر في المملكة.

عبّر تيار المستقبل
عن رفضه إجراء
االنتخابات النيابية
قبل الرئاسية ،ودفع
دار الفتوى إلى تغطية
موقفه هذا ،بالرغم
من أنّ معظم القوى
والكتل النيابية يؤيد
هذا الطرح حتى حلفاء
وفسرت
«المستقبل»ّ .
أوساط سياسية
الموقف السلبي للتيار
المذكور بأنّ األخير
باتت لديه خشية
جدية من خسائر
جسيمة في المقاعد
النيابية ،وبالتالي
خسارة األكثرية
التي يتمتع بها
حالياً ،والتي بفضلها
يتح ّكم باالستحقاق
الرئاسي.

حزب اهلل يُحيي �أ�سبوع القائد ال�شهيد م�صطفى بدرالدين باحتفال ت�أبيني في ال�ضاحية الجنوبية

ن�صراهلل :ث�أرنا �أن نلحق الهزيمة النكراء والنهائية بالجماعات الإرهابية التي تت�آمر على منطقتنا
ً
و�إذا ّ
وا�ضحا وخارج مزارع �شبعا مهما كانت التبعات
امتدت يد «�إ�سرائيل» �إلى مجاهدينا ف�سيكون ر ُّدنا

تحية متبادلة بين السيد نصرالله والجماهير المحتشدة للمشاركة في تأبين الشهيد
أكد األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله «أنّ
استشهاد القادة يزيد حضورنا في المعركة ،وهذه الدماء
الزكية التي قدّمت باستشهاد الشهيد القائد الحاج مصطفى
بدر الدين (السيد ذوالفقار) ستدفعنا إلى حضور أكبر في
سورية إيمانا ً منا في أحقية وصدقية هذه المعركة وليقين
منا أنّ اآلتي هو االنتصار في هذه المعركة».
وقال السيد نصرالله في االحتفال التأبيني الذي أقامه
حزب الله أمس في الضاحية الجنوبية لبيروت ،بمناسبة
مرور أسبوع على استشهاد القائد بدر الدين« :سوف نحضر
بأشكال مختلفة وسنكمل هذه المعركة ألنّ هذا هو الوفاء
للقادة وللشهداء ،وألننا على يقين بأنّ جهودنا وتضحياتنا
إلى جانب غيرنا من الحلفاء سوف تؤدّي إلى إفشال هذا
المشروع التفكيري األميركي الصهيوني السعودي اإلبادي
اإللغائي ،وأنهم لن يستطيعوا أن يسيطروا على سورية
وعلى هذه المنطقة وهذا المشروع سيد َّمر في سورية».
وش �دّد السيد نصر الله على «أنّ ثأرنا الكبير للقائد
مصطفى بدر الدين أن نواصل حضورنا وأن يتعاظم هذا
الحضور في سورية .ثأرنا الكبير أن ُنلحق الهزيمة النكراء
والنهائية بالجماعات اإلرهابية التي تتآمر على منطقتنا،
األمر الثاني هو الحفاظ على المقاومة اإلسالمية وصيانتها
وتطويرها ألنه من أجلها استشهد السيد مصطفى».
وأشار السيد نصر الله إلى «أنّ هذه المقاومة هي في
حالة تط ّور ونم ّو ك ّمي وكيفي ،وأقول لألعداء ولألصدقاء
هذه حقيقة ومن موقع التأهيل والتعليم والتدريب وانتقال
التجربة من جيل إلى جيل ،عندما يقضي شهيد من قادتنا
ُتبنى على دمائه العطاءات والعزائم وبدماء الشهداء نتقدّم
وننتصر .نحن عندما ذهبنا إلى المعركة في سورية ذهبنا
بناء على رؤي��ة وفهم وتشخيص لألخطار والتهديدات
والفرص .من يجلس في بيته يموت في فراشه أما من
يحضر في الساحات والميادين يمكن أن يو ّفقه الله بشرف
الشهادة».

الجماعات التكفيرية
قتلت «ذو الفقار»

وفيما أكد السيد نصر الله «أنّ المعطيات تؤكد مسؤولية
الجماعات التكفيرية عن قتل الشهيد القائد ذوالفقار»،
قال« :عندما تكون هناك معطيات حول مسؤولية العدو
الصهيوني عن أيّ عملية ال نخفي ذل��ك .نحن ال نكذب،
حتى في الحرب النفسية ،وال نتهم بالسياسة حتى
عدونا» .وأضاف« :تاريخنا ال يقول إننا نجبن أو نخاف
عندما نظنّ أنّ اإلسرائيلي هو الذي قتلنا» .وتوجه السيد
نصر الله للصهاينة قائالً« :إذا امتدّت يدكم إلى أيّ مجاهد

من مجاهدينا سيكون ردّنا واضحا ً ومباشرا ً مهما كانت
التبعات وخارج مزارع شبعا».
وحول استشهاد السيد ذو الفقار ،قال السيد نصر الله
«إنّ شهداء المقاومة هم شهداء المقاومة أينما استشهدوا
سواء في جنوب لبنان أو في فلسطين أو في سورية أو في
العراق» ،وشدّد على «أنّ األمر ال يختلف ألنّ المعركة واحدة
والعدو واح��د» .وأض��اف« :لدينا عدد كبير من الشهداء
في سورية من بينهم شهداء كانوا يتح ّملون مسؤوليات
جهادية وال أحد أثار شبهات ألنهم لم يكونوا شخصيات
إشكالية .هناك ماكينة تعمل على المقاومة وحزب الله
وصورته وهيبته ومعنوياته بهدف االستهداف».

المحكمة الدولية ال تعنينا

وعن المحكمة الدولية ،قال السيد نصر الله« :سبق
أن تحدّثنا عن بطالنها وتسييسها واستعمالها كسالح
الستهداف المقاومة ولذلك ك ّل ما تطلبه أو يطلب منها ال
يعنينا».
وحول الحرب في سورية وأهدافها ،لفت السيد نصر الله
إلى أنه «يوما ً بعد يوم تتكشف الحقائق وتظهر االعترافات
والوثائق عن أهداف المعركة ودور األميركيين والغرب
فيها وحلفائها اإلقليميين ومن استغ ّل الجماعات ومن
م ّولها واستقطبها وسلّحها وسهّل لها المجيء من ك ّل أقطار
العالم» ،وأشار إلى أنّ «الك ّل يعرف أنّ السعودية تح ّرض
وتسلّح وتأتي بالمقاتلين تزجّ بهم في سورية ،ولها غرفة
عمليات إلدارتهم والغرفة موجودة في األردن» .وأضاف:
«السعودية تريد دستورا ً جديدا ً في سورية ،هل هي لديها
دستور؟ والسعودية تريد انتخابات نيابية ورئاسية
مبكرة في سورية! هل هناك انتخابات في السعودية»؟
السعودية تريد في سورية اإلص�لاح وال��ح��ري��ات ،هل
يتج ّرأ أحد على المطالبة باإلصالح في السعودية؟ في
السعودية يجلدون من يتجرأ على كتابة شيء على تويتر
ألف جلدة».
وتابع السيد نصر الله« :إذا خرج الرئيس بشار األسد
اليوم وقال إنه حاضر أن يكون في خدمة مشروع أميركا
ستنتهي الحرب في سورية».
ولفت السيد نصرالله الى أنّ «الجماعات التكفيرية
مستعدة للتدمير في داخل الدائرة السنية مثلما يحصل في
مصر وفي ليبيا وبوكو حرام في نيجيريا».
وح��ول اإلنجاز األخير في الغوطة الشرقية لدمشق،
قال السيد نصر الله« :قبل أسابيع كان السيد مصطفى
وإخوانه يدرسون خيارات تطهير المناطق هناك ،واليوم
الجيش السوري وحلفاؤه استطاعوا إبعاد الخطر بشكل

جانب من مقدم الحضور
كبير إنْ لم نقل بشكل نهائي عن منطقة طريق المطار وعن
منطقة السيدة زينب».
وأش��ار السيد نصر الله إلى «أنّ القائد الشهيد السيد
ذو الفقار كان المسؤول المباشر لوحدات حزب الله التي
عملت في سورية منذ اتخاذ القرار التدريجي بالذهاب إلى
هناك ،والسيد مصطفى تح ّمل مسؤولية إدارة وقيادة هذه
الوحدات».
وق��ال« :في بداية ذه��اب حزب الله إلى سورية كنت
أمنعه شخصيا ً من الذهاب إلى هناك حفاظا ً على حياته،
وكنت أطلب منه إدارة المعركة من لبنان ،وبعد فترة ونزوال ً
عند إصراره سمحنا له بالذهاب إلى منطقة الحدود وعدم
الدخول إلى سورية ،لكن بعد فترة لم يقبل الشهيد إال أن
يذهب إلى سورية ،باعتبار أنه لن يقبل ب��إدارة المعركة
عن بُعد ،لذلك أمضى أغلب وقته في سورية في السنوات
الماضية».
ولفت السيد نصر الله إلى أنه «ببركة دماء الشهداء
وآالم جرحانا الذي أُصيبوا في سورية وببركة تضحيات
المجاهدين هناك كان للمقاومة إلى جانب الجيش السوري
وباقي الحلفاء الدور الكبير في منع سقوط سورية في يد
التكفيريين عبر هذه الحرب الكونية على سورية».
وأوض��ح «أنّ السيد مصطفى كان له ال��دور الكبير في
تفكيك الشبكات اإلرهابية التي عملت للتفجير في لبنان
متكامالً مع ك ّل الجهود التي بذلتها األجهزة األمنية في
لبنان ومواجهة المجموعات اإلرهابية ومنع السيارات
المفخخة ،كما كان للشهيد الكثير من اإلنجازات في مجال
تفكيك شبكات العمالء اإلسرائيلية وكان هناك أيضا ً تعاون
وثيق بين أمن المقاومة واألجهزة األمنية اللبنانية».
وقال السيد نصر الله« :كما ك ّل قادتنا الشهداء ،نحن
إخواننا في حياتهم غالبا ً ما نستعمل االسم الحركي لهم أما
بعد شهادتهم فنعود إلى أسمائهم الحقيقية غالباً ،كما غالبا ً
ال يمكن أن نتحدّث عن ك ّل إنجازاتهم .السيد مصطفى بدر
الدين من أوائل رجاالت هذه المقاومة منذ اللحظات األولى
وساعاتها األولى .السيد مصطفى كان في مقدّمة المقاتلين
في مواجهة العدو اإلسرائيلي في معركة خلدة مع مجموعة
من اإلخوة المجاهدين الذي شكلوا النواة األولى للمقاومة
اإلسالمية وأصبح بعضهم من خيرة قادتها وقاتلوا كتفا ً
إلى كتف مع اإلخوة في حركة أمل واإلخوة الفلسطينيين
أيضاً .الشهيد القائد أُصيب إصابة بالغة في رجله وبقيت
معه هذه اإلصابة حتى الشهادة فهو كان من أوائل الجرحى
في المقاومة اإلسالمية عندما نتحدّث عن الجرحى».
وأشار السيد نصر الله إلى «أنّ السيد ذوالفقار شارك منذ
بداياتالمقاومةمعإخوتهفيتشكيلالمجموعاتالجهادية

وتدريبها وتجهيزها وتطويرها وإدارتها ،وكان الناتج لك ّل
ذلك باإلضافة إلى مقاومة باقي الحركات والفصائل هو طرد
االحتالل اإلسرائيلي من بيروت وصوال ً إلى صيدا وبعد ذلك
إلى ما يس ّمى الشريط الحدودي المحت ّل .وفي العام 1996
تولى السيد ذو الفقار القيادة العسكرية المركزية في حزب
الله حتى العام  1999وساهم في تطوير القدرات العسكرية
للمقاومة حتى تحقق االنتصار الكبير في العام .»2000
ولفت السيد نصر الله إلى أنّ «أه ّم مفاصل المواجهة
تحت قيادته هو المواجهة خالل ع��دوان نيسان 1996
ووقتها صمدت المقاومة وفشلت أهداف الصهاينة وانتهت
القضية بتفاهم نيسان ما ساهم في مراكمة قوة وعمل
المقاومة حتى تحقق االنتصار في العام  .»2000ولفت إلى
أنّ «من أه ّم اإلنجازات لدى تولي السيد ذو الفقار القيادة
العسكرية كان كمين أنصارية حيث كانت إدارة الكمين من
بدايته إلى نهايته بمسؤولية مشتركة بينه وبين الشهيد
القائد الحاج عماد مغنية ،كما كان من ضمن عمل السيد ذو
الفقار اإلشراف على اإلعالم الحربي وكان من قيادة الحزب
العسكرية في مواجهة عدوان تموز  2006وبعد ذلك تولى
مسؤوليات عديدة بعد استشهاد الحاج رضوان».

لاللتزام بلوائح التحالف
في االنتخابات البلدية

وتط ّرق أمين عام حزب الله إلى االنتخابات البلدية في
الجنوب يوم غد األحد ،فدعا «جميع األهالي إلى االلتزام
بلوائح التحالف التي شكلها حزب الله مع اإلخوة في حركة
أمل وأيضا ً مع بقية األحزاب حيث وجدت ،وذلك لمواجهة
ك ّل األعاصير» .وقال« :أدعو أهلنا في الجنوب في ك ّل القرى
والبلدات إلى المشاركة الكثيفة في االنتخابات البلدية
واالختيارية».
وف��ي الختام ،توجه السيد نصر الله «بأح ّر مشاعر
التعازي والمواساة وأيضا ً التبريك للوالدة الحنونة (والدة
السيد ذو الفقار) الحاجة أم عدنان ولزوجته المجاهدة وإلى
ابنه وبناته وإلى أخواته وإخوته األعزاء وإلى ك ّل العائلة
الشريفة وإلى ك ّل أهل المقاومة» .وقال« :نحن اليوم في هذا
العزاء شركاء ألنّ الشهيد القائد هو ابن العائلة الصغيرة
وأيضا ً ابن العائلة الكبيرة أي المقاومة» .كما تقدّم السيد
نصر الله «بالشكر إلى ك ّل عوائل الشهداء الذي عبّروا عن
افتخارهم بشهادة األبناء ،خاصة الذي سقطوا في ميدان
سورية الذين كان قائدهم هذا القائد الشهيد (السيد ذو
الفقار)» .وشكر «ك ّل الذين تقدّموا بالعزاء من حزب الله
ومن عائلته».

