
ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

اللبنانيــة  السياســية  الجماعــات  أن  يبــدو  ال 
ــات  ــع أدبي ــدو أن جمي ــا، وال يب ــن تجاربه ــم م تتعّل
النفــاق والتدليــس وأشــعار الوحــدة الوطنيــة تكفــي 
لتخّطــي حــدود النفــاق والتــكاذب الطائفــي مــن 
اجــل تأســيس إرادة مشــتركة واحــدة تطلــق مســار 

ــد. ــي جدي ــاء وطن بن

واالحتقــان  االنقســام  مظاهــر  تتجــدّد  أوال: 
ــاة  ــع مفاصــل الحي ــى جمي ــي عل ــي والمذهب الطائف
اضطــرادا،  وتائرهــا  وتعلــو  وتشــتدّ  السياســية، 
كمــا يعلــو صــوت التطــرّف والتصــادم علــى جميــع 
ــر  ــكة بمظاه ــة المتمسّ ــة والرصين ــوات العاقل األص
الوحــدة الوطنيــة واإلرادة المشــتركة فــي العيــش 
اإلعــام  مفــردات  جميــع  إن  أســف  وبــكل  معــا. 
اللبنانــي الفالــت مــن أي ضبــط أو ربــط، وخــارج 
أي قانــون أو تنظيــم وُضــع بعــد الطائــف لتكريــس 
الوحــدة الوطنيــة، هــي مشــروع فتنــة متجــدّدة 
تُعلــي أدبيــات اإلنقســام وثقافــة االحتــراب الداخلــي 
وتطعــن اإلنتمــاء الوطنــي والهويــة الوطنيــة، التــي 
ــف،  ــد الطائ ــا بع ــم عليه ــمّ التفاه ــه ت ــرض أن يُفت
الــذي كان صيغــة افتراضيــة إلنهــاء الحــرب األهليــة 
وطواحيــن الــدم، التــي أغرقــت البــاد بحصادهــا 

ــا وكوارثهــا. لســنوات بــكل آالمهــا وخرابه
ثانيــا: يبــدو البلــد فــي كل يــوم، ومــع كل أزمــة 
أو خــاف مســتجدّ مثــل كومــة قــشّ  جديــدة 
التصــادم  بعناصــر  مشــحونا  لاشــتعال،  جاهــزة 
فــي  مختلفــون  منقســمون  وأهلــه  واالحتــراب، 
جميــع عناويــن الهويــة واالنتمــاء وطــرق العيــش 
الوطنــي  الجمــع  مشــاريع  انكفــأت  بينمــا  معــا، 
واندحــرت فكــرة الدولــة، التــي لــم يبــق منهــا ســوى 

كمــب  معاهــدة 
مصــر  بيــن  ديفــد 
واســرائيل هــي عبــارة 
عــن خــروج مصــر مــن 
الكيــان  مــع  الصــراع 
ولكــن  الصهيونــي 
بــدون تطبيــع وبــدون 
او  عســكري  حلــف 

منــي  ا
نشــاهد  ولــم 
مواطــن مصــري يتغــزل 

ذلــك  يحصــل  ولــن  )اونايــن(  بنتنياهــو 
الن الشــعب  المصــري شــعب لــه جــذوره 
ــه واســتقاله وســيادته والخطــأ هــو  وحضارت

فجرهــا  الثقيــل  العيــار  مــن  ُقنبلــٌة 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة نيــت فليكس 
"ريــد هاســتينغز" كشــف فيهــا عــن صفقــةٍ 
بيــن الشــبكة التــي يُديرهــا وولــي عهــد 
آل ســعود تعهــدت الشــبكة خالهــا بإزالــة 
حلقــة مــن برنامــج "باتريــوت آكــت" وهــي 
حلقــة تضمّنــت انتقــادات الذعــة بحــق 
ولــي عهــد آل ســعود محمــد بــن ســلمان 
قتــل  بجريمــة  عاقتــه  يخــص  فيمــا 
الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي، 
وفــي المقابــل توافــق حكومــة آل ســعود 
ضمــن  إباحيّــة  برامــج  عــرض  علــى 
البرامــج التــي تبّثهــا الشــبكة الموجّهــة 
إلــى مملكــة آل ســعود، حيــث تمتلــئ تلــك 
البرامــج بالمشــاهد اإلباحيّــة والمثليّــة 
الجنســية ومــا إلــى هنالــك مــن انحطــاطٍ 

أخاقــي.
مديــر نيــت فليكــس وفــي مقابلــة مــع 
شــبكة "ســي إن إن" األميركيــة أكــد أن 
ــرض  ــى ع ــت عل ــعودية وافق ــة الس حكوم
اإلباحيــة،  بالمشــاهد  معروفــة  برامــج 
ومنهــا مسلســل "كويــر آي" الــذي يتنــاول 
الجنســيين  للمثلييــن  عامــة  مشــاكل 
ــة  ــدي "الثقاف ــة للمسلســل الكومي باإلضاف
الجنســية" والــذي يحتــوي علــى مشــاهد 
نيــو  ذا  إز  "اورانــج  ومسلســل  إباحيــة، 
ــهور  ــي مش ــل جنس ــو مسلس ــاك" وه ب
يضــم عشــرات اللقطــات اإلباحيــة مــن 
ــرت  ــد أن اعتب ــاء، بع ــجن للنس ــل س داخ
ــوت  ــج "باتري ــة الســعودية أّن برنام حكوم
آكــت" ينتهــك حقــوق البــث فــي المملكــة، 
وكأّن البرامــج اإلباحيّــة تلــك ال تنتهــك 
حقــوق البــث وال تنتهــك حُرمــة الحرميــن 
آل  حُــّكام  يدّعــي  اللذيــن  الشــريفين 

ــا. ــدّامٌ له ــم خُ ــعود أنّه س
مصداقيّة على المحك

يبــدو أّن شــبكة "نيــت فليكــس" وفــي 

ابن سلمان يبيع فضائحه بالبرامج اإلباحّية.. ومدير نيتفليكس يكشف المستور
نشــأت  التــي  لألفــكار  الترويــج  ســبيل 
ألجلهــا تضــرب بعــرض الحائــط بكافــة 
أّن  حيــث  الصحفيّــة،  واألعــراف  القيــم 

ــذي يحظــى  ــت" وال ــوت آك ــج "باتري برنام
بمُشــاهدة جماهيريّــة ويقدمــه الصحفــي 
عــن  التحــدّث  حــاول  منهــاج"  "حســن 
جريمــة مقتــل الصحفــي الســعودي جمــال 
خاشــقجي، غيــر أّن حلقــة مثيــرة للجــدل 
تــمّ إيقافهــا بعــد ضغوطــات مــن حكومــة 
برامــج  ببــث  ومُقايضتهــا  ســعود،  آل 
ــى الداخــل الســعودي،  ــة موجّهــة إل إباحي
"حــل  هاســتينغز  عنــه  قــال  حــلٌّ  وهــو 
وســط" حســب رأيــه، فــي حيــن أعلــن 
ــاء برنامجــه  ــاج الشــهر الماضــي انته منه
آكــت"  "باتريــوت  الكوميــدي  الحــواري 
بعــد قرابــة عاميــن، وذلــك ردًا علــى إزالــة 

الحلقــة مــن قِبــل حكومــة الســعودية.
ــن  ــت: "م ــك الوق ــي ذل ــاج ف ــال منه وق
الواضــح أن أفضــل طريقــة لمنــع النــاس 
مــن مشــاهدة شــيء مــا هــو حظرهــا"، 
ــر أزمــة  ــا ال ننســى أن أكب وأضــاف: "دعون
إنســانية فــي العالــم تحــدث فــي اليمــن 
اآلن"، كمــا حــث متابعيــه علــى التبــرع 

لجهــود اإلغاثــة التــي تبذلهــا لجــان اإلنقــاذ 
ــة. الدولي

الكرسي أواًل

يتغنــى  كان  مــرّت  طويلــة  عُقــودٌ 
بأنّهــم  الســعودية  حُــّكام  خالهــا 
وأّن  العامــة،  األخــاق  علــى  يُحافظــون 
األخــاق،  فــي  مثــااًل  تُعتبــر  مملكتهــم 
حتــى أنّهــم شــّكلوا جهــاز شــرطة خــاص 
ــن  ــا اب ــل أن يُجمده لألخــاق العامة–قب
ســلمان- وهــي شــرطة األمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المُنكــر، غيــر أنّــه ومنــذ 
وصــول ابــن ســلمان إلــى واليــة العهــد 
بــات واضحــًا للعيــان أّن النهــج المُقبــل 
ــي  لبــاد الحرميــن الشــريفين هــو التخل
عربــي  أو  إســامي  هــو  مــا  ُكلِّ  عــن 
المملكــة  لتنســجم  شــرقي،  حتــى  أو 
والتوجّهــات  األميركــي  اإلســام  مــع 
وخــال  المملكــة  لتتبــدل  األميركيــة 
ســنيٍن قليلــة وتتحــول إلــى مــا يُشــبه 
الس فيغــاس بعــد أن أطلــق ابــن ســلمان 
ــت  ــي عمل ــه، الت ــة الترفي ــرف بهيئ ــا يُع م
اإلســامي  المُجتمــع  تغريــب  علــى 
فــي الجزيــرة العربيــة، والتــي كان مــن 

الحــال". "الكازينــو  الجبّــارة  إنجازاتهــا 
ال ريــب أن ابــن ســلمان بــات مُســعد 
وصولــه  مقابــل  إمــاءات  أيّــة  لتنفيــذ 
إلــى ُكرســي الحكــم، وبعــد أن عَلِــمَ 
ــى  ــه عل ــوا يُقايضون ــك بات ــون ذل األميركي
الفــرص  يقتنصــون  وباتــوا  شــيء،  ُكلِّ 
ــي  ــر مشــاريعهم الت ــه لتمري ــط علي للضغ
يعلمــون جيــدًا أنّهــا لــن تمــر مــن خــال 
تأثيرهــم علــى العائلــة المالكــة، لــذا باتــوا 
يتوجّهــون إلــى الشــعب مُباشــرة مــن 
خــال المِنصّــات اإلعاميــة وال ســيما 
ــي  ــوات "أم ب ــبكة قن ــس" وش ــت فليك "ني
ــرر  ــا تك ــدة "م ــى قاع ــن عل ســي" معتمدي
باتــت  األســاس  هــذا  وعلــى  تقــرر"، 
الســعودي  للشــعب  الموجّهــة  القنــوات 
ــة،  ــة والتطبيعيّ تزخــر بالمشــاهد اإلباحيّ
حتــى أّن قنــوات األطفــال لــم تســلم مــن 
هــذا التغلغــل حيــث بّثــت قنــاة "أم بــي 
ســي 3" والمُخصصــة لألطفــال لقطــات 
ــة الجنســية. ــع تشــجيع للمثلي ــة م إباحي
"علمانيــة"  دولــة  فــإّن  النهايــة؛  وفــي 
"نيــت  تراخيــص  أوقفــت  كتركيــا 
الترويــج  علــى  تُصــرُ  التــي  فليكــس" 
المشــاهد  وبــث  الجنســيّة  للمثليّــة 
اإلباحيّــة، وبعــد تخييرهــا بيــن إيقــاف 
ــت  ــا، عمل ــاء ترخيصه ــج أو إلغ ــك البرام تل
الحكومــة التركيّــة علــى إيقــاف بــث تلــك 
تقــوم  حيــن  فــي  باهــا،  فــي  الشــبكة 
ــج،  ــك البرام ــج لتل ــن بالتروي ــاد الحرمي ب
فالمملكــة "المُحافظــة" ومقابــل حفــظ مــاء 
وجــه ســيِّدها الحالــي وملكهــا المُقبــل 
علــى  ارتضــت  ســلمان؛  بــن  محمــد 
فــي  اإلباحيّــة  المشــاهد  بــث  نفســها 
ســبيل إخفــاء حقيقــة مقتــل الخاشــقجي 
ــرف دور  ــا ويع ــع يعرفه ــات الجمي ــي ب والت
ولــي عهــد آل ســعود فــي تلــك الجريمــة. 
الوقت 

التطرّف والعنف يهدّدان لبنان فمن ينتبه؟
غالب قنديل

ــاكل والعناويــن، باســتثناء مؤسســة الجيــش  الهي
الوطنيــة  اللبنانيــة  الجامعــة  وهيــكل  الوطنــي 
المظلومــة، والتــي تــمّ تهميشــها ونحرهــا لحســاب 
الجامعــات الخاصــة، وعلــى حســاب فكــرة التعليــم 
العــام، الــذي هــو حــقّ بديهــي فــي المجتمعــات 
فيــه  ويتكاثــر  فقــرا  يــزداد  بلــد  وفــي  المعاصــرة، 

الفقــراء وتشــتدّ الحاجــة الــى دولــة وطنيــة تؤمّــن 
ــم  ــا فــي العال الحاجــات األساســية المتعــارف عليه
ــط  ــية ترتب ــوق تأسيس ــات وكحق ــر كبديهي المعاص
والطبابــة  كالتعليــم  الــدول،  تؤمّنهــا  بالمواطنــة، 
تــمّ نســفها  بديهيــات  والســكن، وهــذه  والنقــل 
ــاع المتوحّــش لرأســمالية  ــان بقــوة اإلندف فــي لبن
اإلنتــاج  ركائــز  دمّــرت  للغــرب  تابعــة  طفيليــة 
والتنميــة، وأغرقــت المجتمــع فــي عالــم الريــوع 
وتقاليــده وبنيتــه المفاهيميــة غيــر المنتجــة. ومنــه 
ــي يعيــش ويحتمــي  ــة الســائدة، الت ــدت الثقاف توّل
السياســية  التركيبــة  مــع  التكيّــف  منطــقُ  بهــا 
المعاديــة  الطفيليــة  ومجموعاتــه  للغــرب  التابعــة 

لــكّل إنتــاج أو تنميــة.
نقــاش جــدي  أي  اللبنانيــون  ثالثــا: يؤجّــل 
فــي فكــرة إعــادة بنــاء البلــد ومنظومتــه االقتصاديــة 
التقاســم  معــارك  الــى  وينصرفــون  االجتماعيــة، 
التــي يأخذهــم فيهــا وقــودا طاقــم الزعمــاء والقــوى، 
خنــادق  الــدوام جاهــزا إلحيــاء  علــى  كان  الــذي 
والعصبيــات  الداخلــي  واالحتــراب  اإلنقســام 
بــإدارة  تتعلــق  وواردة،  كّل شــاردة  فــي  الحاضــرة 
الشــأن العــام. وال يبــدو فــي نهايــة النفــق المتجــدّد 
أي شــعاع ضــوء، بــل إن الشــعاع الوحيــد الــذي 
مّثلتــه المقاومــة فــي الحيــاة الوطنيــة يتعــرّض 

ــة  ــات الطائفي ــق متجــدّدة بالعصبي لمحــاوالت خن
لمشــروع  والمتوحّــش  المتخّلــف  واســتقطابها 
حــرب أهليــة متجــدّدة. وقــد ثبــت بالتجربــة أن 
ــي  ــد الطائــف مــن فســحات ســلم أهل ــام بع ــا ق م
وانتظــام للحيــاة الوطنيــة فــي مناخــات مــن األمــن 
واالســتقرار، يعــود فضلــه الــى القــوة الســورية، التــي 
المحليــة  األهليــة  القــوى  قــدرة  بثقلهــا  تخّطــت 
المســاكنة  لقواعــد  االنصيــاع  عليهــا  وفرضــت 
والشــراكة الوطنيــة باإلخضــاع، وبهوامــش منّظمــة 
تحــت  جميعهــا  كانــت  المشــتركة،  للمصالــح 
الرعايــة الســورية المباشــرة. ويحــق ألي باحــث 
أن يطــرح الســؤال مجــدّدا عــن قابليــة اللبنانييــن 
ومــدى نضجهــم إلنتــاج إراد وطنيــة مشــتركة، هــم 
ــات العيــش  ــا بفعــل تحدي ــى بلورته ــرون عل مُجب
والوجــود، التــي تطــارد يومياتهــم فــي زمــن انهيــار 
شــامل لوهــم االزدهــار الخــادع، الــذي عاشــوا فيــه 
ــي  ــم السياس ــب نظامه ــع تخري ــوع، وم ــوة الري بق
لفــرص التنميــة واإلنتــاج الوطنــي، التــي نُســفت 

ــوم. ــى الي ــت حت ــا وخُنق ــرة أبيه ــن بك ع
المآســي  بــل  المأســاة،  فداحــة  رغــم  رابعــا: 
الطائفيــة علــى  العصبيــات  االجتماعيــة وطغيــان 
الواقــع السياســي والشــعبي مــا تــزال المقاومــة 
بصمودهــا وقدراتهــا المتعاظمــة بارقــة األمــل الباقيــة 
ــى دورة  ــوم عل ــذي يق ــر، ال ــذا الخــراب الكبي ــي ه ف
ــي  ــار االقتصــادي والمال ــآكل متجــدّد رغــم االنهي ت

واالجتماعــي ومفرداتــه الخانقــة.
شــجاعا  تفكيــرا  يفــرض  الواقــع  هــذا  إن 
المألــوف  تتخطــى  نهضويــة  وطنيــة  بمبــادرات 
الــذي  السياســي،  العمــل  أنمــاط  مــن  والــدّارج 
فــي  الدائــرة  اللبنانيــة  التفاهــة  تعلكــه صالونــات 
للخــارج.  واالرتهــان  التقاســم  عصبيــات  فلــك 
فمــا يحتاجــة البلــد اليــوم هــو مشــروع نهضــوي 
يحيــي  اندفاعهــا،  وبقــوة  المقاومــة  بشــجاعة 
ــى  ــي عل ــاء الوطن ــادة البن ــد الشــباب بإع ــل عن األم
ــا،  ــة وعصبياته ــن الطائفي ــدا ع ــدة بعي ــس جدي أس
ويــردّ االعتبــار لفكــرة الدولــة الوطنيــة، التــي كانــت 
المقاومــة ومــا تــزال هــي القــوة الوحيــدة التــي تعبّــر 
الســيادي  مــن بعدهــا  انطاقــا  عنهــا كمشــروع، 
واالســتقالي وممــا تعبّــر عنــه فــي الحيــاة الوطنيــة 
ــا إن تعليــب المقاومــة فــي  مــن إرادة تحــرّر. ويقين
ــا  ــن بعده ــا م ــة يحرمه ــة أو مناطقي ــة طائفي عصبي
الــذي يجعــل منهــا  والشــامل،  العميــق  الوطنــي 
الــذي  الشــباب  إلرادة  واســتنهاض  أمــل  بارقــة 

يحلــم بوطــن جديــد وبدولــة جديــدة فــي مســتوى 
الطموحــات واألحــام غيــر المســتحيلة إذا توافــرت 
ــادر  ــه ق ــر أن ــن الصغي ــذا الوط ــن ه ــد بره اإلراد. وق
مقاومــة  أنتــج  حيــن  المســتحيل  تحــدّي  علــى 
كســرت وهــم الجبــروت الصهيونــي، وقدّمــت مــن 
التضحيــات  وبذلــت  بــاآلالف،  الشــهداء  شــبابها 
ــرة  دفاعــا عــن الوطــن وعــن الشــعب، وهــي الجدي
بــأن تكــون المرتكــز الحاســم فــي بنــاء إرادة وطنيــة 

وإعــادة البنــاء الوطنــي علــى أســس جديــدة.
نتوجّــه بنــداء للنقــاش الجــدي حــول وصفــة 
والتــآكل  التفتّــت  مســتنقع  مــن  الخــاص 
المفتــوح علــى بوابــات خــراب عظيــم لجميــع 
إرادة  ببلــورة  المطاَلبــة  الوطنــي،  الخــّط  قــوى 
مشــتركة إنقاذيــة، تنهــي وخــم التعّفــن والتفــّكك 
تقلــب  هجوميــة  بقــوة  لتنهــض  واالنحــال، 
الصفحــة وتضــرب موعــدا مــع غــد جديــد. ونعنــي 
بذلــك التيــار الوطنــي الحــر وحركــة أمــل وحــزب 
القومــي  الســوري  الحــزب  المــردو  وتيــار  اهلل 
وســائر  الديمقراطــي  والحــزب  االجتماعــي 
األحــزاب الوطنيــة والتقدّميــة بجميــع مشــاربها 
ومطالبــة  مســؤولة  القــوى  وهــذه  وعقائدهــا 
بالمبــادرة إلــى الحــوار حــول كيفيــة التحــوّل إلــى 
جبهــة وطنيــة موحــدة ببرنامــج خــاص وطنــي 
هــو مشــروع اإلنقــاذ مــن دوامــة تشــتد مخاطرهــا 

وترتفــع أكافهــا.

الفرق بين )معاهدة السالم المصرية مع الكيان الصهيوني(   وبين معاهدة )التطبيع بين الدول الخليجية والكيان الصهيوني(

خطــأ قيادتــه فــي لحظــة تخلــي تاريخيــة 
امــا مــا يحــدث بيــن دول دول الخليــج 
الفارســي والكيــان الصهيونــي ليــس خروجــا 
مــن الصــراع كمصــر ، بــل هــو دخــول للصــراع 

وعســكريا  امنيــا  لاســرائيلي  كشــريك 
 .... ورياضيــا  وفنيــا  واعاميــا  واقتصاديــا 
وشــواهد ذلــك تمــأل اآلفــاق وســيكون كل 
فــي  الفارســي(   الخليــج  نفــط  آل  )عمــاء 
ودول  وفلســطين  واالردن  وســوريا  لبنــان 
المغــرب العربــي فــي صلــب هــذا الصــراع 
)كعبيــد( وليــس كشــركاء وقــد بدأنــا نقــرأ 
ونســمع ذلــك مــن اتباعهــم فــي الســاحة 
اللبنانيــة بــكل وضــوح ، والمعركــة القادمــة 
ــة  مــع المحــور الصهيونــي انمــا  فــي المنطق

ســتكون مــع هــؤالء جميعــًا . 
الشــر  محافــل  مــن  مّكنــا  اللهــم 
والشــيطان وعبــدة الطاغــوت واجعــل الخزي 

. نصيبهــم  والهــاك 

األربعاء 27 محرم الحرام ، 1442 هـ ق 26 شهريور 1399 هـ ش، 16 ايلول 2020م العدد )10496( السنة االربعون

يطبعون من أجل السالم مع اسرائيل ويتحالفون 
من أجل قتل اليمنيين

زيد علي ضيف اهلل
إنظــروا .. بــن زايــد قــال : طبعنــا مــع اســرائيل لوقــف خطــة الضــم !!  ، ووزيــر خارجيــة البحريــن قــال 

اســرائيل  مــع  طبعنــا   :
فــي  الســام  الحــال 
االوســط  الشــرق 
وقاحــة  فــي  )متجاهــا 
الــذي  العــدوان  وقبــح 
اليمــن( ..  علــى  يجــري 
يضهــر  ربمــا  وقــد 
بــن ســلمان غــدا ويقــول 
اســرائيل  مــع  طبعنــا   :
لمواجهــة ايــران وعمائهــا 
المتمثــل  المنطقــة  فــي 

وووو!!!!!  والحوثييــن  والجهــاد  وحمــاس  اهلل  حــزب  فــي 
لمــاذا  .. ؟!!   اذا كان التطبيــع هــو المعيــق لعمليــة الســام  .. !!   فلمــاذا لــم تطبعــوا ويطبــع ســابقيكم 
منــذ البدايــة  ..؟!! ام ان آبائكــم واخوانكــم وبنــي عمومتكــم كانــوا حمقــا واغبيــاء او ربمــا كذابيــن وعمــاء  

.. وانتــم )مــا شــاء اهلل( طلعتــوا اذكيــاء صادقيــن وشــرفاء  .. !!!!!  
ــى اليمــن  .. ليــس  ــه انضمــة العــدوان عل ــذي تهــرول الي ــع ال ــع ..؟!!  .. إن التطبي ــوم التطبي ولمــاذا الي
ــة االراضــي  ــن كاف ــل م ــه ســوا حــا واحــدا ، وهــو انســحاب المحت الحــال الســام  .. فالســام ليــس ل
الفلســطينية والعربيــة  .. وووالــخ  كمــا نصــت عليــه الثوابــت العربيــة المعمــدة بالــدم  .. امــا التطبيــع اليــوم 
فهــو االعتــراف بالمحتــل مــن جهــة  ، وخلــق عــدوا بديــل عــن اســرائيل مــن جهــة اخــرى  .. ذلــك العــدوا 
هــو مــن يتهمونــه وســيتهمونه بعرقلــة احــال الســام فــي الشــرق االوســط .. لمــاذا  ؟؟!! النــه متمســك 
بالثوابــت العربيــة  واالســامية الرافــض للمحتــل والتطبيــع معــه .. ووقــف ويقــف اليــوم فــي مواجهــة 
المحتــل والتصــدي لمخططاتــه التوســعية وشــرعنة احتالــه وصــوال إلــى تحريــر كامــل االرض المغتصبــة 

مــن دنــس االحتــال االســرائيلي .. ذلــك هــو المتمثــل فــي محــور المقاومــة فــي المنطقــة  .. 
ــة فــي  ــى اليمــن و المتحالف ــي العــدوان عل ــة ف ــدول المتحالف ــه هــذه ال ــدم علي ــذي تق ــع ال إذًا .. التطبي
ــع اســرائيل  ــل الحــال الســام م ــة .. ب ــي المنطق ــع اســرائيل  هــو ليــس ال حــال الســام ف ــع م التطبي
والتحالــف معهــا فــي مواجهــة محــور المقاومــة  ، وقــد بــدأوا بذلــك فــي اليمــن كجــزء مــن محــور المقاومــة 
وفشــلوا ، وقــد يصــل بهــم االمــر فــي مواجهــة شــاملة مــع محــور المقاومــة  وسيفشــلون  ، ويفشــلون 

ــار .. ــرى ملطخــة بالخــزي والع ــة كب ــون بهزيم ويمن
أجــل .. إن مــن احتــرم نفســه وحافــض علــى شــرفه وشــرف مــن ســبقوه وتمســك بمواثيقــه وتعهداتــه ، ومواثيــق 
وتعهــدات آبائــه واجــداده المحقــه والعادلــه فــي مواجهــة المحتــل الغاصــب ..  لجديــر بــه ان ينتصــر وينصــره اهلل ..  علــى 
المجــرم القاتــل المحتــل الغاصــب لــارض وعلــى مــن لــم يحتــرم نفســه ولــم يحافــظ علــى شــرفه وشــرف آبائه واجــداده  

وتنكــر لمواثيقــه وتعهداتــه ومواثيــق وتعهــدات آبائــه واجــداده وارتمــى فــي حضــن المحتــل الغاصــب لــارض. 

المستهدف هو التشيع
عــادة مــا نترفــع الدخــول فــي مثــل هــذه التســميات الطائفيــة، لكــن مــن ادخــل هــذه التســميات 
وركــز عليهــا هــو االحتــال االميركــي البغيــض  ويســتمر بهــا ليومنــا هــذا، لكــن مــا حيلتنــا امــام مراقــب 
عراقــي يريــد ايصــال كلمتــه وهــو يعتصــر حزنــا وألمــا للواقــع العراقــي الــذي فرضــه »المشــروع الصهيــو 
اميركــي ـ الســعودي االماراتــي«. علــى بلــده اوال لــزرع الفتنــة الطائفيــة بيــن الســنة والشــيعة وعندمــا 

فشــل مشــروعه بوعــي الشــعب العراقــي انتقــل الــى مرحلــة  »القتتــال الشــيعي ـ الشــيعي«.
من يدقق في الشعارات التي رُفِعت في التظاهرات التي خرجت منذ

 1-10-2019 يجدهــا كلهــا تتجــه الــى قاســم مشــترك واحــد وهــو ))كا ..للتشــيع (( والدليــل انــه لــم 
يبــق شــيء للتشــيع اال وتــم رفــع شــعار ضــده :

●-الحشد الشعبي :ذيول
●-ايران :بره- بره 

●-الطبقة السياسية الشيعية :حرامية بدون استثناء
●- المقاومة :عماء 

●- كل رئيــس وزراء يتــم ترشــيحه مــن االحــزاب الشــيعية: يتــم التشــكيك بــه ورفضــه ، ومــكان 
الرفــض ســاحات التظاهــر ،وأخصهــا : التحريــر 

●- الحوزة العلمية : ممنوع ان  تتدخل في السياسة 
●- المرجعية والعمامة : دمرت العراق

وهناك فرَقٌ تشكلت لقتل المراجع إبّان حرق مرقد السيدالحكيم 
●- قبور العلماء:تُحرق 

●- صور الشهداء تحرق 
●- المجاهد :يُطعَن بالسكين في نحره 

●- البارات والماهي: عامرة 
●- المحات الشيعية واكبر سوق للعراق ))الشورجة (( يُحرق 

●- مخازن المواد تم حرق )1200( محل وتعطل االسواق
●- حقول الرميلة: تُغلق

●- موانيء البصرة :تُغَلق
- مدارس اطفال الشيعة: تُغَلق باسم الشعب ومدارس السنة : تُفتَح غصبا على الشعب 

اال يعنــي هــذا الرفــض الواســع لــكل مظهــر شــيعي انــه يعبــر عــن وجــود مشــروع ))أميركــي- ســعودي – 
إماراتــي- صهيونــي (( إلنهــاء التشــيع بــكل مظاهــره الدينيــة والسياســية واالمنيــة والعلميــة والروحيــة بشــعارات 

مراقبمطلبيــة ومعيشــية يــدل علــى ان المســتهدف هــو التشــيع فقــط وفقــط وفقــط؟؟


