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تحفظ على الوفد التفاوضّي تشريح خطير.. يهم العراق ولبنان والكويت
ال رفع غطاء

 ناصر قنديل
– طــرح البيــان الصــادر عــن قيادتــي حــزب اهلل وحركــة أمــل حــول تشــكيل الوفــد التفاوضــي، ولهجتــه 
الشــديدة والعاليــة الســقف، أســئلة كبــرى، بعدمــا ورد فــي البيــان أن الفريقيــن، “انطالقــا مــن التزامهمــا 
ــده  ــكيلته وف ــالل تش ــن خ ــرائيلي م ــدو اإلس ــده الع ــا يري ــى م ــرار ال ــا االنج ــة ورفضهم ــت الوطني بالثواب
المفــاوض والــذي يضــمّ بأغلبــه شــخصيّات ذات طابــع سياســي واقتصــادي، يعلنــان رفضهمــا الصريــح لمــا 
حصــل واعتبــاره يخــرج عــن إطــار قاعــدة التفاهــم الــذي قــام عليــه االتفــاق وهــو ممــا يضــرّ بموقــف لبنــان 
ــه  ــه وموقع ــدوره ولمقاومت ــه ل ــة قوي ــا وضرب ــوة لبلدن ــكل عناصــر الق ــا، ويشــكل تجــاوزاً ل ــه العلي ومصلحت

العربــيّ ويمثــل تســليمًا بالمنطــق اإلســرائيليّ الــذي يريــد أي شــكل مــن أشــكال التطبيــع«.
– الســؤال األساســي الــذي طرحــه البيــان هــو هــل يشــكل هــذا الموقــف مدخــاًل لرفــع الغطــاء عــن الوفــد 
المفــاوض، والقــول بأنــه ال يمثــل اإلجمــاع اللبنانــي، وأن هــذا الوفــد لــم يعُــد يحظــى بدعــم اللبنانييــن وخصوصــًا 
ــى  ــذي يفــرض عل ــوة األول ال ــذي يشــكل الســند الرئيســي للموقــف التفاوضــي ومصــدر الق ــة، ال ــق المقاوم فري
مفاوضــي العــدو إقامــة ألــف حســاب لموقــف لبنــان؟ والجــواب األكيــد هــو أن الثقــة بثوابــت التفــاوض الحاكمــة 
التــي يمثلهــا موقــف الجيــش اللبنانــي، وموقــف رئيــس الجمهوريــة، لــم تتزعــزع، وال شــيء يدعــو لفتــح المجــال 
لتســاؤالت حــول شــكوك بوجــود نيــات مقلقــة تطــال مصيــر المفاوضــات وقــوة وثبــات الوفــد اللبنانــي عنــد الحقــوق 

اللبنانيــة. وهــذا هــو األمــر الرئيســي الــذي يبنــى عليــه أي تفكيــر افتراضــي برفــع الغطــاء، غيــر وارد علــى اإلطــالق 
بالنســبة للمقاومــة وفقــًا لمعطياتهــا وتاريــخ عالقتهــا بالرئيــس والجيــش.

ــدء  ــل ب ــه صــدر فجــرًا قبي ــا أن ــه طالم ــن أهداف ــًا ع ــان يطــرح ســؤااًل ثاني ــه البي ــذي تضمن ــف ال – الموق
الجلســة األولــى للتفــاوض، وبعــد فشــل المســاعي السياســية واالتصــاالت التــي اســتمرت حتــى ســاعة صدور 
البيــان لتعديــل الوفــد التفاوضــي وفقــًا للمالحظــات التــي تضمّنهــا البيــان، وهــو هنــا إعــالن تحفــظ اســتباقيّ 
ــو أواًل إعــالن مباشــر موجــه للطــرف اآلخــر  ــع الغطــاء. فه ــا رف ــه أهــداف عــدة ليــس بينه ــاوض، ل ــدء التف لب
ــاق اإلطــار التفاوضــي، والراعــي األممــي،  ــذي شــارك فــي صياغــة اتف فــي التفــاوض، وللوســيط األميركــي ال
اللذيــن يعلمــان عــن كثــب حجــم التشــبث الــذي كان فــي خلفيــة التوصــل لإلطــار التفاوضــي لتثبيــت الطابــع 
العســكري التقنــي للمفاوضــات، وتبديــد أي فرضيــات وتفســيرات للتعديــل الــذي مثلتــه تشــكيلة الوفــد علــى 
ــعي  ــه الس ــن خلف ــي وم ــط األميرك ــد كان الضغ ــازالت وق ــار التن ــي إط ــه ف ــار، ووضع ــاق اإلط ــه اتف ــا تضمن م
اإلســرائيلي لفــرض تفــاوض اقتصــادي، ثــم مختلــط عســكري اقتصــادي، وقــد تــم رفضهــا بشــدة الــى حــد كاد 
هــذا التشــبث يطيــح بفرصــة والدة اتفــاق اإلطــار. وهــذا مغــزى اإلشــارة إلــى أن تشــكيلة الوفــد خالفــت االتفــاق 
ــت  ــد وصل ــاوض، وق ــازل لتشــكل تســليمًا بالمنطــق اإلســرائيلي للتف ــن أن توحــي بتن ــار والخشــية م اإلط
الرســالة وتحّقــق الهــدف، أمــا الرســالة الثانيــة فهــي للداخــل اللبنانــي ســواء لمــن يشــكلون بيئــة المقاومــة 
لتبديــد أي خشــية مــن أن تــؤدي العالقــات السياســية الداخليــة ســببًا لتهــاون فريــق المقاومــة بتثبيــت قواعــد 
صارمــة لملــف التفــاوض. وبالتــوازي للفريــق المنــاوئ للمقاومــة، بــأن المقاومــة وبيئتهــا يدعمــان تفاوضــًا يــؤدي 
لتثبيــت الحقــوق اللبنانيــة وانتزاعهــا، والمقاومــة التــي فرضــت قوتهــا مبــدأ تســليم األميركــي واإلســرائيلي 

بالتفــاوض، وبشــروطه الحقــاً، ليســت ذاهبــة، ولــن تســمح بالذهــاب، إلــى أبعــد مــن ذلــك.
ــل والمضمــون،  ــي مشــرّفًا بالشــكل والتفاصي ــد اللبنان ــى، وكان أداء الوف – انتهــت الجلســة األول
والموقــف الــذي تضمّنــه البيــان ســيبقى حاضــراً. وهــو ســقف إضافــي وضمــان مضاعــف لحــذر يزيــد 
تشــدد الوفــد التفاوضــي بوجــه أي محاولــة توريــط باالنــزالق إلــى مطبــات يرســمها األميركــي ويرغبهــا 
ويطلبهــا اإلســرائيلي ويســعى إليهــا. وهــو ضمــان معاكــس لتجنيــب الوفــد مزيــدًا مــن الضغــوط 
والمطالبــات، فــي ظــل وجــود موقــف بهــذه القــوة وهــذا الوضــوح، مــن الفريــق الــذي يعــرف األميركــي 
واإلســرائيلي أن التفــاوض الــذي صــار هدفــًا، لــم يكــن واردًا إال عندمــا هــدّدت المقاومــة باســتهداف أي 
محاولــة اســتثمار فــي حقــول الغــاز اللبنانيــة، وأن التفــاوض صــار قــدرًا بهــدف تفــادي هــذه المخاطــرة، 
وأن مســار التفــاوض ســيظل محكومــًا بطيــف هــذه المقاومــة، التــي ال يفيــد األميركــي واإلســرائيلي 
تجاهــل ســقوف وحــدود تعاملهــا مــع الملــف التفاوضــي، كمــا ال تفيــدُه ممارســة ضغــوط علــى الوفــد 
المفــاوض أو ســوء فهــم شــروط تركيبتــه، طالمــا أن شــكل التفــاوض ونتائجــه جلســة بجلســة، 
موضوعــات ســينالها التقييــم محطــة بمحطــة، وســيواكبها موقفــًا تلــو موقــف، وســتفقد كل الضغــوط 
ــر  ــر مفاوضــات غي ــة، عب ــة الثابت ــوق اللبناني ــي ترســمها الحق ــا تصطــدم بالســقوف الت ــا عندم قيمته
ــان  ــرعية كي ــراف بش ــع أو االعت ــي بالتطبي ــارة توح ــأي إش ــتثمارها ب ــا واس ــوع توظيفه ــرة، ممن مباش

االحتــالل، أو بــأي بُعــد سياســي.

آل خليفة بين الغزو والخيانة
أبو منذر البحراني

منــذ أن وطــأت أقــدام الغــزاة الخليفييــن أرضنــا 
واســتباحت حرماتهــا، وصــراع شــعبنا مســتمر معهــم، 
تاريخيــة  الصــراع عبــر محطــات  وقــد تجلــى هــذا 
مختلفــة أخــذت فيــه أشــكاال وأنماطــا مختلفــة وحضــورا 
شــعبيا ونخبويــا متفاوتــا، تنوعــت عناوينــه لكنــه بقــي 
ــب  ــض لجســم غري ــس والرف ــدم التجان ــار ع ــي إط ف

ــح”. ــوان “الفت ــا تحــت عن تســلل لبلدن
طــوال فتــرة الصــراع والرفــض الممتــد منــذ ســنوات 
)الرفــض  اســتعان كال طرفــي  األولــى 1873م  الغــزو 
والغــزو( بعناصــر قــوة تعــزز رفضــه وفــي المقلــب اآلخــر 
تعــزز غــزوه، فقــد لجــأ الغــازي الخليفــي لعــدة عناصــر 
ــا االســتعانة  ــى شــعبنا، منه ــرض نفســه عل محــاواًل ف
ــة  ــة، والحرك ــة أو دولي ــت إقليمي ــة أكان ــوى األجنبي بالق
ــك  ــدى تل ــت إح ــي كان ــتعمار البريطان ــة واالس الوهابي
النمــاذج التاريخيــة وصــوال لقبيلــة آل ســعود واالميركــي 
فــي وقتنــا الحالــي، وعلــى صعيــد عناصــر الرفــض فقــد 
كان للمرتزقــة حضــور تاريخــي متجــدد ومــن نماذجــه 
“قبائــل األعــراب” و”الفداويــة” وصــوال ألصنــاف متعــددة 

ــا. مــن أراذل المرتزقــة حالي
أمــا طــرف الفــرض واألرض فكانــت لــه عناصــره 
الشــعبي  حضــوره  ومنهــا  المتجــذرة،  التاريخيــة 
الكمــي المتفــوق، فمــع دخــول الغــازي ألرضنــا ظــل 
حضــوره الكمــي محــدودا فــي إطــار “قبائــل األعراب” 
وبعــض المرتزقــة حتــى مطلــع التســعينيات مــع 

جريمــة تغييــر التركيبــة الســكانية وصــوال الفتضــاح 
ــر  ــدر”، محــاواًل عب ــر “البن ــر تقري هــذه الجريمــة عب
هــذا اإلجــراء كســر أحــد عناصــر تفــوق أهــل األرض 
التفــوق علــى مســتوى هــذا  والذيــن ظــل لهــم 
العنصــر وعناصــر أخــرى مثــل الحــق التاريخــي فــي 
األرض تدعمــه الشــرعية التاريخيــة واإلنســانية، 
محاولــة  تمــت  وإن  بالتقــادم  يســقط  ال  فالحــق 
تزويــر التاريــخ أو فــرض أغــراب علــى أهــل األرض 
األرض  أهــل  فقضيــة  وتســليطهم،  وتمكينهــم 
ــا  ــة مشــابهة ومنه ــي أوال ســبقت نمــاذج تاريخي ف
القضيــة الفلســطينية .. ويســتمر الصــراع بيــن أهــل 
األرض والفــرض وصــوال لالنتصــار الحتمــي الــذي 

ــة. ــة المختلف ــاذج التاريخي ــززه الســنن والنم تع
أن  الماضيــة  القــرون  عــن  التاريــخ  يحدثنــا 
توســع االســتعمار البريطانــي فــي البلــدان واحتــالل 
شــعوبها قــد أخــذ أشــكاال ودوافــع مختلفــة وبــأدوات 
متعــددة وقــد اســتعملت بريطانيــا فــي توســعها 
شــركة تجاريــة تحــت اســم شــركة الهنــد الشــرقية 
تحــت  وجودهــا  لخلــق  كواجهــة  1600م  عــام  منــذ 
ــخط  ــهم س ــوا أنفس ــول ليجنب ــف ومقب ــم لطي اس

ــارات. ــارة للبه ــكل تج ــي ش ــعوب ف الش
ــا  ــة لبريطاني ــا قوي ــا أصبحــت ذراع وســرعان م
فــي قــارة آســيا والحاكــم الفعلــي لالســتعمار ولــذا 
ــع  ــدم للتوس ــأ ق ــا موط ــدى بريطاني ــد ل ــت الهن كان
للقمــع  رمــزا  الشــركة  تمثــل  وكانــت  الخارجــي 
واإلهانــة وعامــال قويــا فــي تركيــع الهنــد كمــا هــي 
تجربــة األســتعمار البرتغالــي ،وقــد كانــت الشــركة 
تســاهم فــي رصــد وتحليــل األوضــاع السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة وكانــت الشــركة تســتلم 
توجيهاتهــا مــن قبــل ملكــة بريطانيــا مباشــرة وقــد 
ــى  ــكار الشــرق حت ــة باســتثمار واحت ــا الملك خولته
ــة. ــي مجــاالت مختلف ــا ف ــا واقتصادي توســعت إداري

وبعدمــا تمكنــت الشــركة بخبــث فــي رفــع فــرص 
ــى منطقــة  ــا عل ــا وعينه ــر وكان طمعه اســتعمارها أكب
التجــارة  تأسســت طــرق  الفارســي حتــى  الخليــج 
واالتفاقيــات المتبادلــة بيــن األنكليــز والفــرس فــي 
إيــران حــق  تبــادل الســلع وقــد اعطــى شاهنشــاه 
المتاجــرة معهــم وتدفقــت الســفن البريطانيــة إلــى 
ــة الشــركة  ــى تطــورت عالق ــىء الفارســية حت الموان
مــع  الدبلوماســي  التمثيــل  تبــادل  إلــى  بالشــاه 

الفــرس ،ذلــك يعنــي أن الشــركة كانــت تقــوم بــدور 
عالقــة  ولــد  ممــا  فقــط  تجــاري  وليــس  سياســي 
سياســية مــع بريطانيــا ووقــوف بريطانيــا عســكريا مــع 
ــررا  ــك مب ــي وكان ذل ــتعمار البرتغال ــد االس ــاه ض الش
ــا فــي الخليــج الفارســي فــي مقابــل  لدخــول بريطاني
البرتغالييــن الذيــن هــم أول نــذر الشــر فــي الخليــج 
الفارســي والعالــم اإلســالمي ،وقــد فرضــوا ســيطرتهم 
بقــوة النــار والحديــد وبوحشــية مــع الــدول الخليجيــة 
إلــى درجــة أن القبائــل انكفــأت علــى أنفســها فــي 
الفارســي بســبب  الخليــج  الداخــل وابتعــدت عــن 
إرهــاب البرتغالييــن فــي اســتخدام ســالحهم الفتــاك 

ــة. ــل التقليدي ــلحة القبائ ــل أس ــي مقاب ف
ــت  ــد الشــرقية تحالف ــع وصــول شــركة الهن وم
توجهاتــه ضــد  كانــت  الــذي  عبــاس  الشــاه  مــع 
البرتغــال وكانــت األخيــرة فــي حالــة ضعــف بســبب 
توســعها الكبيــر وتغلــب قــوى أخــرى عليهــا ،وبعــد 
الخليــج  مــن  مناطــق  فــي  البرتغالييــن  ســقوط 
الفارســي وخروجهــم منــه أســس البريطانييــن مــع 
القبائــل إلــى تحــول كبيــر فــي التجــارة وســرعان مــا 
تغيــرت سياســة الشــركة المدعومــة مــن بريطانيــا 

فســمحت  األقتصاديــة  العالقــات  قاعــدة  تحــت 
للقبائــل بالعمــل فــي الــدول الخليجيــة وإذا حصــل 
الشــركة  فرضــت  العمــل  أثنــاء  بينهــم  اختــالف 
والعبوديــة  القرصنــة  محاربــة  قانــون  عليهــم 
وصياغــة االتفاقيــات ،حتــى رســمت للقبائــل حــدودًا 
للعمــل ومناطــق محايــدة أسســتها كوســيلة للفتــن 
بيــن القبائــل واشــعااًل للمعــارك والخالفــات فــي 
البريطانييــن  سياســة خبيثــة وغــادرة مــن قبــل 
ضــد القبائــل حتــى وصلــت األمــور إلــى احتــالل 
ســواحل الخليــج الفارســي وتحــول بعضهــا الــى 
أول  ،وكان  بالكامــل  البريطانيــة  للتجــارة  موانــىء 

ــرة. ــة البص ــي منطق ــركة ف ــي للش ــر رئيس مق
ــن  ــدى البريطانيي ــث ل ــوع الخب ــد تن وممــا يؤك
ــوع  ــرة وق ــي فت ــة الســياحة ف هــو اســتخدامهم لعب
بقيــادة  الفارســية  الدولــة  إدارة  تحــت  البحريــن 
ســياح  أن  الفارســية  الحكومــة  بلــغ  ،إذ  نادرشــاه 
انجليــز وصلــوا إلــى البحريــن قــد حلــوا ضيوفــا علــى 
الشــيخ نصــر طالبيــن زيــارة البحريــن والتفــرج علــى 
آثارهــا فــأذن لهــم بذلــك فكتــب وزيــر الداخليــة 
التابــع للحكومــة الفارســية مكتوبــا للوالــي نصــر 

الــردود  وانتهــت  صنيعــه  علــى  ويوبخــه  يلومــه 
بينهمــا أن األخــالق مــع الغــزاة ال تنفــع وعليــك 

االلتفــات الــى خبــث سياســة البريطانييــن.
فــي  بريطانيــا  تمكنــت  التحــول  ذلــك  وبعــد 
المنطقــة وتوســعت تجارتهــا حتــى اســتمرت الشــركة 
ــة  ــا التجاري ــن مصالحه ــًا ع ــوة بحث ــي اســتخدام الق ف
ــة  ــوق التجاري ــادل الحق ــات و تب ــد االتفاقي ــيلة لعق وس
،وقــد اســتخدمت الشــركة لعبــة خبيثــة فــي التحالفات 
منهــا تقويــة قــوى وتضعيــف أخــرى ،وخيــر مثــال لذلــك 
البصــرة  علــى  العثمانــي  للوالــي  اإلمكانــات  توفيــر 
ــوف بوجــه الزحــف الفارســي ، واســتمر التوســع  للوق
البريطانيــة  الشــرقية  الهنــد  شــركة  أخــذت  حتــى 
تتطــور بشــكل مرعــب متحولــة إلــى كيــان عســكري 
وضعــت  عشــر  التاســع  القــرن  نهايــة  ،وفــي  كبيــر 
ــول الحــرب  ــا البحريــن تحــت حمايتهــا وبحل بريطاني
البحريــن  علــى  قبضتهــا  شــددت  االولــى  العالميــة 
فبــدأ الــوكالء السياســيون البريطانيــون تنفيــذ خطــط 
فتــارة  أيضــًا  خبيثــة  بأســاليب  المزعــوم  االصــالح 
ــن  ــرى م ــعب وأخ ــد الش ــة ض ــى آل خليف ــون إل يتقرب
الشــعب ضــد آل خليفــة وهكــذا حتــى مكنــوا آل خليفــة 

ــاف. ــة المط ــي نهاي ــن ف ــاب البحرينيي ــى رق عل
اســتقالل  مؤامــرة  يبيــن  آخــر  مقــال  والــى 
البحريــن مــن البريطانييــن وتمكيــن آل خليفــة 

البحريــن. حكــم  مــن 

سمير عبيد
 10 ومنــذ  قناعتــي  علــى  مُصــرّا  زلــتُ  ال 
والعــراق  لبنــان  أنَّ  الســاعة   وحتــى  ســنوات 
السياســة  حيــث  مــن  واحــدة  لعملــة  وجهــان 
المخططــات   حيــث  ومــن  والمشــاكل.  واالدارة 
التــي تســتهدفهما. ولــي الشــرف بطــرح مقولتــي 
التــي َثبُــتَ صدقهــا وهــي ) إذا أردتَ أن  تعــرف  
متابعــة  عليــك  للعــراق  ويُحضّــر  يُحــاك  مــا 

!  )! والعكــس صحيــح  لبنــان..  فــي  مايحــدث 

*وانَّ األسباب الرئيسية في ذلك هي:-
علــى  السياســي  التشــظي  بســبب   -1
أســاس »طائفــي وعرقــي وإثنــي« غيّــب األجمــاع 

الوطنــي فــي البلديــن  !
2-بســب اعتمــاد الالعبيــن السياســيين » 
أحــزاب وحــركات وتجمعــات« علــى التمويــل 
والدعــم  الخارجييــن مــن الــدول والســفارات 

ــن !.  ــي البلدي ف
اإلقليمييــن  الالعبيــن  تشــابه  بســبب   -3

البلديــن.  فــي  إلســرائيل  أضافــة  والدولييــن 
ــة  ــدول الخليجي 4- بســبب دور ســفارات ال
والمــال الخليجــي الضخــم والــذي تــم توظيفــه 
واللبنانــي،  العراقــي  المجتمعيــن  لتفتيــت 
ــة والتقســيمية ونشــر  ــرات الطائفي ــم النع ودع

ــن  !.  ــي البلدي ــى ف الفوض
والعرقيــة  الطائفيــة  التضاريــس  5- بســبب 
»لبنــان  البلديــن  فــي  المتشــابهة  واإلثنيــة 

! والعــرق« 
االســالمية  المقاومــة  وجــود  بســبب   -6
الشــيعية القويــة والتــي تؤمــن بمقاومــة المحتــل 
ــد  ــة الم ــي  ومقاوم ــرائيلي واألميرك ــقيه االس بش

التكفيــري واألرهابــي فــي البلديــن  !  
بيــن  القويــة  العقائديــة  العالقــة  بســبب   -7
الشــيعةالعراقيين  وبيــن   ، وايــران  لبنــان  شــيعة 
)حلفــاء ايــران مــن سياســيين ومقاوميــن( مــع ايــران! 

*السؤال :- 
ماهــو  المشــهد المتبلــور مــن تلــك األســباب 

و النقــاط أعــاله ؟ 

*الجواب:-
1-المشهد المتبلور هو :-

ــي  ــة ( الت ــة الشــيعية العربي ــك )الجبه  أن تل
ــدو االســرائيلي، وضــد  ــة ضــد الع ــت بالمقاوم آمن
االرهابــي  المــد  وضــد  األميركــي  األحتــالل 
المتبقيــة  القــوة  هــي  والوهابــي   والتكفيــري 
بعــد  أنفســهم   عّــن  بالدفــاع  العــرب  لــدى 
تدميــر الجيــوش العربيــة المهمــة » العراقــي ، 
والســوري » وخنــق الجيــش المصــري بالتطبيــع 
واالســتنزاف، وتدميــر الــدول العربيــة ِبما يُســمى  
بالربيــع العربــي  والــذي هــو الربيــع  » التكفيــري«!

2- من مشهد االسباب والنقاط تتوضح:-
ان  معركــة  اســرائيل االخيــرة مــع العــرب  
ــا  ــي وخصوص ــي وخليج ــي وغرب ــم أميرك وبدع
بعــد ارتمــاء )الــدول الخليجيــة تباعًا فــي الحضن 
االســرائيلي(  هــي معركــة ضــد تضاريــس تلــك 

*»سمير جعجع« يباشر  بالتدريب العسكري لمواجهة 
حزب اهلل - ماذا يعني هذا ؟ 

*وإسرائيل تُخطط لتدمير )ميناء مبارك( واتهام 
الفصائل الشيعية بذلك !

المقاومــة التــي تمتــد مــن اليمــن » الحوثييــن 
» الــى العــراق » الحشــد والفصائــل المقاومــة » 
الــى ســوريا » الجيــش الســوري » الــى لبنــان » 

ح ؟ ب اهلل وحركــة أمــل«!

*وهذا يعيدنا فورا لمخطط الفوضى 
في العراق!

 والــذي بــدأ منــذ عــام تقريبا في العــراق عندما  
نجحــت اســرائيل وبعــض االنظمــة الخليجيــة 
المظاهــرات  خطــف  مــن  األميركيــة  والســفارة 
العراقيــة الوطنيــة والســلمية والدســتورية التــي 
خــرج  بهــا العراقيــون للمطالبــة بحقوقهــم ..و 
منغمســة  داخليــة  عراقيــة  أطــراف  بمســاعدة 
مــع الــدول الخليجيــة والســفارة االميركيــة  تــم 
عنفيــة  مظاهــرات  وجعلهــا  التظاهــرات  خطــف 
خارجــة عّــن القانــون وبرضــا ودعــم  ســري مــن   
ــر   ــط خطي ــو  مخط ــة !...وه ــل الحكوم أ واف داخ
يقــود )للفوضــى والتعطيــل واألســتنزاف والتقطيــع 
( فــي البيئــة الشــيعية العراقيــة حصــرا  .واالصــرار 
ال زال ســاريا علــى الذهــاب نحــو الحــرب األهليــة 
بعنــوان صــراع » شــيعي - شــيعي« يمتــد حتــى 

ــت ليشــعلها هــي االخــرى !.  الكوي

*وان اهداف تلك الفوضى والحرب االهلية 
المخطط لها في العراق هي:- 

ــل  ــة الفصائ ــعبي وألوي ــد الش ــرد الحش 1-  ط
مــن شــمال العــراق وغــرب العــراق نحــو الجنــوب 

حيــث البيئــة التــي تعيــش الفوضــى!
2- اســتغالل ذلــك نحــو والدة الكونفدراليــة 

ــراد ــنة واألك ــن الس بي
3- ثم استيالء األكراد على كركوك

بغــداد  أقليــم  فــرض  علــى  العمــل  ثــم   -4
وســوف   DC واشــنطن  غــرار  علــى  الكبــرى 
ــودي  ــال اليه ــود والم ــا الســرية لليه تحجــز أدارته

! اميركيــة   بحمايــة  حصــرًا 
5- دمــج اتصــال االقليــم الكــردي الســوري مــع 
اقليــم كردســتان جغرافيــا ولوجســتيا وامنيــا ولقــد 

شــرعوا بهــا بُعيــد مــا يســمى بأتفــاق ســنجار  !
6- الســيطرة التامــة علــى تضاريــس ســنجار 
بوجــه  تــام  اغــالق   ( ويعنــي  الحســكة  حتــى 
مشــروع خــط الحريــر الجديــد الــذي يُــراد ان 
تصــل مــن خاللــه ايــران والصيــن الــى شــواطىء 

البحــر المتوســط ثــم اوربــا ( 
7- تعويــض تركيــا لكــي تســكت علــى هــذا 
المخطــط   فــي » قــره بــاغ« وفِــي اماكــن اخــرى 
فــي المتوســط والبحــر األســود وليبيــا وداخــل 

ــوك  !. ــراق وكرك الع

*الحرب األهلية المُخطط لها و الخطيرة  
في العراق  !

1-فالحــرب االهليــة التــي يُــراد فرضهــا فــي 
جنــوب العــراق » البيئــة الشــيعية » يُــراد لهــا ان 
تكــون » شــيعية - شــيعية » وخطــط الســعودية 
ــوة الشــيعية  ــار الق واالمــارات واســرائيل هــي اجب

العقائديــة بالــرد ضــد الكويــت حصريــا مــن خــالل 
ــرة مــن جهــة الكويــت ضــد  افتعــال هجمــات مدب
البيئــة الشــيعية فــي العــراق  ) وهــذا مــا انتبــه لــه 
ــد (  ــده الجدي ــي عه ــد وول ــي الجدي ــر الكويت االمي
وســارع بارســال أشــارات جيــدة نحــو العــراق ....

اســرائيل  ومعهمــا  واالمــارات  والســعودية   -2
يريــدون  تدميــر مينــاء مبــارك الكبيــر واتهــام الفصائــل 
الشــيعية علــى انهــا  هــي التــي دمرتــه. لكــي تــرد 
الكويــت عســكريا ضــد العــراق وتحديــدا ضــد جنــوب 
ــل ــن الداخ ــي م ــع الكويت ــم اشــعال الربي ــراق ليت الع

3-   فتنــزل  بعــد ذلــك قــوات اميركيــة واجنبية 
ــت  !  ــراق والكوي ــن الع ــاك اي بي واســرائيلية  هن
وهــذا ايضــا انتبهــت لــه القيــادة الكويتيــة الجديــدة 

*ماهو مخطط السعودية واألمارات واسرائيل؟
واســرائيل   واألمــارات  الســعودية  لــدى   
اقتصاديــا  ليرتبــط  العــراق  اجبــار  مخطــط 
ــالل  ــن خ ــرائيل م ــع اس ــا م ــتراتيجيا وتجاري واس
االماراتيــة  بالموانــىء   ) البصــرة  مينــاء   ( ربــط 
العــراق  وربــط  االولــى،  بالدرجــة  واالســرائيلية 
بالموانــىء المصريــة واالردنيــة بالدرجــة الثانيــة!
ــي  ــالث )العراق ــادة الث ــاع الق  وهــذا ســر اجتم
والملــك االردنــي والرئيــس السيســي( قبــل فتــرة 
واطلقــوا حينهــا تســمية ) الشــام الجديــد ( والــذي 
ــراق  ــة الع ــر خارجي ــره ســافر وزي ــن أجــل تطوي م
ــات  ــع الترتيب ــرة لوض ــى القاه ــن ال ــن اليومي هذي
الالزمــة .ومــن هنــاك اتفــق رئيــس الحكومــة 
بعــودة  االكــراد«   « اربيــل  قيــادة  مــع  العراقيــة 
ــم  ــراد ليت ــا لألك ــاورة له ــق المج ــنجار والمناط س

اغــالق المنطقــة بوجــه الصيــن وايــران !....

*لتحقيق مايلي :-
1-  نســف حلــم مينــاء الفــاو الجديــد فــي 

 ! العــراق  جنــوب 
2- قتــل مينــاء مبــارك الكبيــر وخنــق الكويــت 
حتــى اجبارهــا بالدخــول فــي مسلســل التطبيــع !
مــع  بالتطبيــع  الكويــت  دخــول  3-وعنــد 
ــارك  ــاء مب اســرائيل ســيتم  اجبارهــا بربــط »مين
واإلســرائيلية  األماراتيــة  بالموانــىء  الكبيــر« 

! الواقــع   لألمــر  والرضــوخ 
4- عنــد تحقيــق  النقطــة )3(حينهــا ســوف 
ــراق ســوف  ــا. الن الع ــاء البصــرة ثانوي ــون مين يك
والموانــىء  الكويــت  مبــارك  بمينــاء  يرتبــط 
االماراتيــة واالســرائيلية  وســيكون العــراق  تحــت 

رحمــة اســرائيل اســوة بالكويــت !
5- وفِــي آخــر المطــاف ســيجد العــراق نفســه 
مطبعــًا مــع اســرائيل دون علمــه  ،ومطيعــا لهــا 
ــن  ــث ل ــر .*حي ــات تُذك ــكل شــيء ودون ضمان ب
توقــع اســرائيل مــع العــراق أي اتفاقيــة ..وفِــي اخــر 
المطــاف  ســتهيمن إســرائيل  علــى كل شــيء 
فــي العــراق .وســيكون العــراق الوطــن البديــل 
لليهــود وهــو ) ارض الميعــاد( وحينهــا ليــس  بيــد 
العراقييــن اي وثيقــة او اتفاقيــة لطــرد اســرائيل ! 

*الحرب االهلية التي يعدّون  لها  في لبنان !
الفصائــل  تدريبــات  للســطح  بــرزت  فجــأة 
والمليشــياوي  اللبنانــي  القيــادي  الــى  التابعــة 
هــو حليــف  والــذي  الســابق »ســمير جعجــع« 

 . إلســرائيل  وصديــق  للســعودية 
االعــالن  تــم  اي خــوف ودبلوماســية  ودون 
عّــن تلــك التدريبــات وقالــوا انهــا موجهــة ضــد » 
ح ؟ب اهلل » ومــن لســان ســمير جعجــع عندمــا 
كان ضيفــا علــى وليــد جنبــالط ونقلــت الصحــف 
وتحذيــر  جعجــع  كالم  السياســية  والمجالــس 
جنبــالط لــه وهــذا نــص المحادثــة  ) ســمير ” 
فــي  “إنّــه ســيمضي  الّلقــاء  فــي  قــال  جعجــع، 
النّهايــة”،  حتّــى  اهلل  حــزب  ضــدّ  المُواجهــة 
مُؤّكــدًا “أّن لــديّ 15 ألــف مُقاتــل، ونحــن قــادرون 
ــي  ــات يُعان ــة ألّن الحــزب ب ــى هــذه المُواجه عل
مــن ضعــفٍ كبيــٍر نتيجــة األوضــاع فــي لبنــان 
ــالط  ــّذره الســيّد جنب ــا ح ــم”، وعندم ــي اإلقلي وف
مــن خُطــورة أقوالــه هــذه ردّ “نحــن اليــوم أقــوى 
ممّــا ُكنّــا عليــه أيّــام بشــير الجميــل، وحــزب اهلل 
أضعــف ممّــا كان عليــه أبــو عمّــار )ياســر عرفــات( 
بدَعــِم  يحظــى  جعجــع  فســمير  وللعلــم 
الواليــات المتحــدة والســعوديّة واإلمــارات ودوٍل 
المحركــون  يحظــى  مثلمــا  وبالضبــط  ُأخــرى 
الــى  للوصــول   العــراق  جنــوب  فــي  للفوضــى 
الحــرب  االهليــة فــي جنــوب العــراق  ايضــا... ) 
وبيــن المخططيــن فــي لبنــان والعــراق  أواصــر 
قويــة ومتصلــة ألن الــدول الداعمــة لهمــا هــي 

نفســها فــي لبنــان والعــراق ( !

*الخالصة :-
ان كالم ســمير جعجــع هــو عــد تنازلــي لشــرارة  
الفوضــى والحــرب االهليــة فــي » لبنــان والعــراق« 
.واالثنيــن ضــد الشــيعة فــي العــراق ولبنــان والغايــة 
ايــران .وهــذا يعنــي تلويــث دم شــيعة العــراق ولبنــان 

عنــوة بدمــاء المعركــة » بــدم المجاتيــل«. 
ومــن  اســبوع  قبــل  اعلنــت  عندمــا  وأننــي 
ــة ان ) الرئيــس ترامــب  ــوات التلفزيوني خــالل القن
ــة ضــد الحشــد  ــه بخــوض المعرك اعطــى تعليمات
والفصائــل العراقيــة، وهنــاك جهــات عراقيــة مرتبطــة 
ــو ليــس كالم  ــك ..فه ــم بذل بواشــنطن اخــذت عل
ــا . بــل مــن معلومــات  انشــائي مــن وحــي مخيلتن
الرئيــس  ان  اكــدت  عراقيــة  ليســت  مصادرهــا 
ترامــب اعطــى تعليماتــه بذلــك وتــرك التوقيــت 

لألطــراف األميركيــة المعنيــة بالتنفيــذ  ! ( 
لــذا يجــب اليقظــة والحــذر الشــديدين مــن جهــة 
العــراق والكويــت ولبنــان ... فالمخطــط خطيــر للغايــة 
المشــهد  فــي  كبيــر  تغييــر  عليــه  يترتــب  وســوف 
الخليجــي واالقليمــي اوال ، ثــم يترتــب عليــه مشــهد 

ــا  !.  ــت ثاني ــراق والكوي ــان والع ــي لبن آخــر ف
فيجــب شــد األحزمــة علــى البطــون . واألنتباه 
ــراع  ــة .. واالس ــل والحكم ــتعمال العق ــدا .. واس ج
بفتــح قنــوت مــع الكويــت وبقلــوب مفتوحــة لصــد 

مــا هــو مخطــط للعــراق والكويــت معــا ! 
حمى اهلل العراق والكويت ولبنان من كل مكروه !


