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ال يجوز وقف الت�شريع تحت �أي ذريعة

هل خطاب ملك ال�سعودية قابل للتطبيق؟!

حزب اهلل :فريق � 14آذار ال يريد العبور
�إلى الدولة بل �إلى الإم�ساك بال�سلطة

} د .وفيق ابراهيم

اعتبر حزب الله أنّ تعطيل فريق  14آذار
للمجلس النيابي «يهدّد ركائز وأسس الكيان
في لبنان ،وبذلك باتت نواياهم معروفة بأنهم
ال يريدون العبور إلى الدولة وإنما يريدون من
خالل األزم��ات وتعطيل المجلس العبور إلى
اإلمساك بالسلطة».

على الدوام بإعادة تأسيس المجتمع السياسي
واألهلي في هذه المنطقة التعدّدية التي تقبل
باآلخر وال تقوم على إلغائه».

قاووق

رعد

وفي هذا السياق ،رأى رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب محمد رع��د «أنّ من أخرج
«داعش» في هذه المرحلة إلى حيِّزالظهور هم
من يريد ّ
فك أسر العدو اإلسرائيلي ومساعدة
الكيان الصهيوني ،وهم حلفاء إسرائيل في
ه��ذه المنطقة ،ول��ذا عليهم أن يتلقوا نتائج
عملهم».
وخالل احتفال تأبيني في كفرتبنيت ،رأى
رع��د أن «ال خ�لاص لهذه األم��ة إال إذا أدرك��ت
ووح��دت
خيارها الصحيح وانضوت تحته،
َّ
ونسقت سياساتها حتى ال يشكل
جهودها،
َّ
ش���راذم وح��اق��دون ت��ه��دي��دا ً للمنطقة وألم��ن
الناس».

الموسوي

واعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب
ن��واف الموسوي «أن��ه لم يعد هناك أح��د في
العالم يناقش ح��زب الله في ق��راره ،وهناك
تسليم بأنه لو لم يقم حزب الله بما قام به من
قتال في سورية لشهد لبنان ما شهدته الموصل
واألنبار ونينوى ،ولكان أصبح التكفيريون
في مدننا وقرانا بأقل من ساعتين يقتلوننا

رعد متحدثا ً في كفرتبنيت

 ...وقاووق في عيترون

ويذبحوننا ،فقد نشر تنظيم «داع��ش» ستين
صورة لـ  1700شاب عراقي موثقي األيدي إلى
الخلف وممدّدين على األرض ويجري إطالق
النار عليهم ،وفي أقل من ساعة ،سقطت ك ّل من
األنبار ونينوى والموصل».
وخ�لال احتفال تأبيني في بلدة باتوليه
الجنوبية ،ش �دّد الموسوي على ض��رورة أن
«ال نسمح ألصحاب الفكر التكفيري بمواصلة
ّ
تحريضهم للشباب وتعبئتهم ألنّ
الحض
على التكفير هو مشاركة فعلية في اإلج��رام
واإلره���اب ،وبالتالي على المعنيين بإنفاذ
القانون في لبنان أن يالحقوا أصحاب الفكر
التكفيري من ب��اب كونهم شركاء في القتل
ومحرضين عليه».

وأ ّي��د مساعي رئيس مجلس النواب نبيه
بري إلى إطالق عمل المجلس النيابي مجدداً،
وقال« :نقول لشركائنا في الحكومة كما تمك ّنا
من إطالق العمل التنفيذي ،تعالوا لنعمل معا ً
من أجل إطالق العمل التشريعي ألنه ال يجوز
في لبنان وقف التشريع تحت أي ذريعة فكيف
إذا كانت الذرائع غير قائمة على أي أساس
تمس المواطنين في حاجاتهم
دستوري وهي
ّ
األساسية».
ودع���ا ال��م��وس��وي «المعنيين إل��ى اتخاذ
قرار جريء بسلوك طريق الوفاق الذي يأتي
برئيس ق��وي يمكن له أن يُشعر طائفته في
لبنان بالقوة والفعالية واألم��ان وأن يُشعر
المسيحيين في المشرق بأنّ ثمة أمالً موجودا ً

«ملتقى الوفاء لفل�سطين» في دار الندوة

نعمان :للت�ضامن الفعلي �أفراد ًا وجماعات
مرهج :ال تراهنوا على المفاو�ضات البائ�سة
تضامنا ً مع القدس في هبّتها الشعبية ومع فلسطين
في مواجهتها االحتالل وجرائمه ،عُ قد أمس لقاء لممثلي
القوى واألحزاب والهيئات اللبنانية والفلسطينية في
دار الندوة ،بعنوان «ملتقى الوفاء لفلسطين» حضره
سفير فلسطين أشرف دبور ،الوزيران السابقان بشارة
المنسق العام لتج ّمع اللجان
مرهج وعصام نعمان،
ّ
والروابط الشعبية معن بشور ،علي ضاهر ممثالً حزب
دسوم ممثالً التيار الوطني الحر،
الله ،المحامي رمزي ّ
أمين س ّر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي
أبو العردات ،ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة،
ومسؤولو أحزاب وجمعيات لبنانية وفلسطينية.
وطالب نعمان بـ«التضامن الفعلي على األرض
لمن يم ّكنه ذلك فردا ً وجماعة ،وبسالح الموقف المؤ ّثر
جدا ً في هذه المرحلة» .وأضاف« :من مس ّوغات طلب
عضوية فلسطين كدولة مراقبة في األمم المتحدة ،أن
تتمكن من االنتماء إلى معاهدات دولية تخدم القضية،
وقد فعلت السلطة الفلسطينية ذلك بتوقيعها على
بعض المعاهدات ،لكنها لم تقدم بعد على توقيع
معاهدة اتفاق روم��ا المتعلق بالجنائية الدولية.
وبموجب هذه المعاهدة فإنّ االحتالل واإلتيان بأفراد
شعب آخر وزرعهم في أرض مملوكة من الغير ،يعتبر
جريمة ض ّد اإلنسانية ،هذا فضالً عن إمكانية مالحقة
المسؤولين ومحاكمتهم ع ّما يقترفونه بحق شعب
مسلوبة أرضه».
من جهته ،أشار مرهج إلى أنّ «الواليات المتحدة
تشعر بقلق شديد حيال قضية الفتى الفلسطيني طارق
أبو خضير الذي تع ّرض للضرب المبرح ،وتدعو إلى
تحقيق ش ّفاف وذي صدقية حول االستخدام المفرط

للقوة من قبل العدو الصهيوني .ونحن نسألها :لماذا
ال تتخذ موقفا ً مماثالً من قضية الفتى الفلسطيني
محمد أبو خضير الذي تع ّرض بدوره للضرب المبرح
والتعذيب الشديد وأجبر على ش��رب البنزين قبل
إحراقه من قبل حاخام «إسرائيلي» وولديه مع آخرين
ربما يحملون الجنسية األميركية أيضاً»؟
وناشد مرهج الشعب العربي وحركاته وهيئاته
«تجاوز األنظمة ومساعدة الشعب الفلسطيني في
نضاله في انتفاضته المتجددة» ،مطالبا ً السلطة
الفلسطينية «ب��ع��دم ال��م��راه��ن��ة على المفاوضات
البائسة ،والتوجه إلى شعبها وإلى النضال الحقيقي،
واالنضمام فورا ً إلى محكمة الجنايات الدولية ،وتقديم
دعوى عاجلة لدى محكمة الجنايات الدولية ،واعتبار
االستيطان حركة ع��دوان وفعل احتالل ،والتمسك
بحكومة الوحدة الوطنية ،وإحياء األط��ر الشرعية
الفلسطينية».
أ ّما المدير العام لمؤسسة القدس الدولية ياسين
ح��م��ود ،ف��ق��د أع���رب ع��ن إدان��ت��ه «ال��م��م��ارس��ات غير
اإلنسانية التي ما فتئ االحتالل يصعّ د بها ،وي ّتخذها
سياسات طويلة األم��د ف��ي مدينة ال��ق��دس والضفة
الغربية وقطاع غزة ،لكسر إرادة المقاومة وصمود
المجتمع الفلسطيني».
وعرض د ّبور بيان النائب العام الفلسطيني حول
قضية استشهاد الفتى أبو خضير بأنّ السبب المباشر
للوفاة ،هو الحروق النارية ومضاعفاتها ،وقال« :هذا
الفعل يتطلب م ّنا أن نقف وقفة جادة ولو بالكلمة أو
بمقال في جريدة وليعلو الصوت تضامنا ً مع الشعب
الفلسطيني وقضيته».
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م��ن ج��ه��ت��ه ،رأى ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق
«أنّ فريق  14آذار يعمل على تعميق األزمة
وافتعال األزم��ات ،وبالتحديد إصرارهم على
تعطيل المجلس النيابي» ،وقال« :عندما يق ّرر
فريق  14آذار تعطيل المجلس النيابي فهذا
يعني أنه يهدد ركائز وأسس الكيان في لبنان،
وبذلك باتت نياتهم معروفة بأنهم ال يريدون
العبور إل��ى ال��دول��ة وإنما ي��ري��دون من خالل
األزمات وتعطيل المجلس العبور إلى اإلمساك
بالسلطة».
وخ�لال احتفال تأبيني في بلدة عيترون،
أ ّكد قاووق «أنّ في لبنان خاليا وبؤرا ً تكفيرية
معروفة أين هي ،ما زال��ت تعمل على ضرب
األمن واالستقرار ،وقد نجحت القوى األمنية
والعسكرية اللبنانية في أن تش ّتت هذه الخاليا
وتضعها ف��ي م��س��ار االن��دح��ار واالن��ت��ح��ار»،
مشدّدا ً على ض��رورة «أن يجتمع اللبنانيون
أي فريقي  8و  14آذار على موقف وطني جامع
وصلب وقوي الستكمال المواجهة مع اإلرهاب
التكفيري وأن تعمل الحكومة على تعزيز
وتقوية القوى األمنية والعسكرية الستئصال
جذور هذا اإلره��اب بخاصة في هذه المرحلة
الحساسة والظروف االستثنائية والخطيرة
التي يمر بها وطننا».

«الأحزاب» :ال�سنيورة هو ر�أ�س الحربة
في قيادة �سيا�سة التعطيل
ح ّذرت هيئة التنسيق في لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية
من «التعايش مع الخلل الحاصل في مؤسسات الدولة والتسليم بانتظار حصول
تسويات إقليمية للخروج من أزمة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية».
وأكدت في بيان إثر اجتماعها الدوري أمس« ،أنّ فريق  14آذار ،وفي مقدمه
تيار المستقبل ،يتح ّمل المسؤولية عن تعطيل مصالح المواطنين بإصراره
على تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب لممارسة التشريع الذي يؤ ّمن فتح
اعتمادات صرف الرواتب للموظفين ،وإقرار سلسلة الرتب والرواتب مما يؤدي إلى
ح ّل مشكلة تصحيح االمتحانات الرسمية التي ينتظر اللبنانيون نتائجها لتأمين
مستقبل أوالدهم».
ورأت الهيئة «أنّ رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة بات يشكل رأس
الحربة في قيادة سياسة التعطيل السائدة في البالد والتي تلحق األذى الفادح
بمصالح المواطنين ،وهو يسعى إلى ابتزاز اللبنانيين من جديد للحصول في
المقابل على براءة ذمة عن مخالفاته وارتكاباته غير القانونية في صرف  11مليار
دوالر خالل فترة توليه رئاسة الحكومة أو دفع األمور نحو إيجاد تسوية سياسية
لك ّل الحسابات المالية».
ودعت اللبنانيين إلى «التنبّه والحذر من المحاوالت المستمرة إلثارة الفتنة في
البالد» ،مؤكدة «أنّ تهديد تنظيم ما يسمى بأحرار الس ّنة بحرق الكنائس في لبنان
إنما هو دعوة صهيونية مكشوفة إلثارة الخوف والرعب لدى المسيحيين ودفعهم
إلى الهجرة في سياق خدمة المشروع الصهيوني التفتيتي التقسيمي».
كما دعت النيابة العامة إلى «اعتبار ما جاء على لسان المعتقل في سجن
رومية دندشي بتسمية العقيد المتقاعد «العميد حمود» بمسؤوليته عن قتل
القيادي في جبهة العمل اإلسالمي الشيخ سعد الدين غيّة وعدد من القياديين
الوطنيين ،بمثابة إخبار للتح ّرك والقيام بواجبها باستدعاء حمود ومساءلته
والتحقيق معه».
وحيت الهيئة «مقاومة الشعب الفلسطيني وانتفاضته البطولية في أرجاء
فلسطين المحتلة عام  1948و ،1967في التصدي لالعتداءات الصهيونية
اإلرهابية العنصرية والتهويدية والتي أدخلت حكومة العدو في مأزق أربك خطط
توسيع العدوان».

ال�سيد يطالب الحكومة بتو�ضيح
ما �صدر عن قادة محاور طرابل�س
اعتبر اللواء جميل السيد «أنّ الموقف الذي أعلن باألمس من قبل قادة
محاور طرابلس الموقوفين في سجن روميه يشكل فضيحة أمنية وسياسية
تح ّتم على الحكومة توضيحها للرأي ال��ع��ام ،كما تلزم النيابة العامة
التمييزية بفتح تحقيق فوري فيها ،سواء لجهة قول قادة المحاور عن وجود
صفقة بينهم وبين مراجع من تيار المستقبل تقضي بتسليم أنفسهم مقابل
اإلفراج السريع عنهم ،أو لجهة اعترافهم بأنّ تيار المستقبل وبعض أركانه
كانوا وراء دعمهم وتحريضهم للقتال ض ّد إخوانهم العلويين في جبل محسن
وزجهم في السجون بعدما تأمن لتيار المستقبل إسقاط
ث ّم التضحية بهم
ّ
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والدخول في حكومة جديدة».
وقال السيد في تصريح أمس« :عمالً بقول المثل العامي «خذوا أسرارهم
من صغارهم» ،فإنّ موقوفي محاور طرابلس قد كشفوا المستور حول دور
تيار المستقبل في األحداث الدموية التي شهدتها المدينة على مدى سنتين،
وهم بالتالي على ّ
حق تماما ً في مطالبهم إ ّما بمحاكمتهم علنا ً واإلفراج عنه
أو بإدخال كبار شركائهم وداعميهم إلى السجن بدءا ً من المسؤول العسكري
لتيار المستقبل في الشمال الضابط عميد حمود ،مرورا ً بوزير العدل الحالي
وبعض ضباط قوى األمن الداخلي وفرع المعلومات ،وصوال ً إلى مرجعيات
قيادية أخرى لتيار المستقبل التي استخدمتهم كوقود في تلك المعارك ولم
تترك مناسبة إال وتبنتهم فيها قبل أن تبيع رؤوسهم وتتنكر لهم».

لجنة المتعاقدين الثانويين:
ت ّم تحويل الم�ستحقات �إلى الم�صرف المركزي
أكدت لجنة المتعاقدين الثانويين أنّ المستحقات المالية للمتعاقدين في
التعليم الثانوي واألساسي حولت أمس إلى المصرف المركزي والذي بدوره
سيحولها إلى حسابات المتعاقدين في البنوك كافة.
وأشارت اللجنة في بيان ،إلى أنه من المفترض أن تبدأ البنوك اليوم بدفع
المستحقات ،الفتة إلى أنّ «دفع المستحقات قد حسم ،وأنّ المسألة مسألة
وقت خصوصا ً أننا نعيش في لبنان حيث ال قيمة للوقت وللساعة ولاللتزام
وال لوجود مراقب أو محاسب ألي موظف يهمل أو يتقاعس عن أداء دوره
الوظيفي».
وأضاف البيان« :إنّ أجورنا ومستحقاتنا كان يجب أن تصلنا منذ شهرين،
لكنّ النكايات السياسية وعدم االهتمام الجدي والحقيقي بقضايا الناس
األساسية والمصيرية ّ
أخر هذه المستحقات».
ودعت اللجنة المتعاقدين إلى «عدم استهجان هذه التصرفات الالمقبولة
اجتماعيا ً وإنسانيا ً ألننا تعودنا على األكثر واألغرب من ذلك ،وما انقطاع
الكهرباء والماء وارتفاع أسعار البنزين والغالء الفاحش في ك ّل السلع
األساسية والضرورية لحياة المواطن إال دليل على تقاعسهم وتآمرهم على
كل ما يمتّ إلى الشعب بصلة».
وأش��ارت إلى أنّ «على جميع المسؤولين تح ّمل مسؤولية عدم سريان
قرار رفع أجر الساعة للمتعاقدين خصوصا ً إذا ما علمنا أنّ القرار و ّقع من
جميع المعنيين» ،مؤ ّكدة أنّ «عدم العمل بأجر الساعة الجديد هدفه توفير
المال على الدولة التي تهدر المال بالمقابل بطرق ال يتصورها عقل مواطن
صالح».

ينتاب متابع خطاب الملك عبدالله شعورا ً فوريا ً
باالرتياح ،فيحلُم بأمة على شيء من التماسك.
لك ّن المشهد ينقلب إلى تشاؤم بمجرد إلقاء نظرة
على صحف الخليج أو متابعة محطات التلفزيون
فيها.
االستنتاج األول :ثمة تعاطف ح��اد مع «خالفة
داع���ش» ال �ت��ي ليست ك�م��ا ي�ق��ول��ون إالّ ت�ع�ب�ي��را ً عن
التهميش السنّي في سورية والعراق.
 ...وال��ر ّد األول :هناك نحو ثالثين بلدا ً إسالميا ً
شعوبهم مه ّمشة وفقيرة وحكامهم م��ن المذهب
السنّي ،فأهالي باكستان من السنّة وقلة من الشيعة
وهم تحت خط الفقر ،وكذلك المغرب ومصر وتونس
والسودان وأندونيسيا واألردن ...إلخ .فكيف نتكلم
عن تهميش أسبابه خالفات مذهبية؟ وأسباب الفقر
سياسية اقتصادية كما تجزم العلوم الحديثة وال
عالقة لها بالتباينات الفقهية.
بالعودة إلى خطاب العاهل السعودي ،ال بد من
اإلش���ارة إل��ى نقطتين مهمتين وردت ��ا ف�ي��ه :العمل
ألجل الوحدة اإلسالمية ومكافحة اإلره��اب .وهما
مالحظتان على ق��در كبير من االح�ت��رام ،لكن دون
إدراك�ه�م��ا رحلة طويلة يجب أن تبدأ م��ن مكان ما
وت �ت �ج��اوز اإلط� ��ار ال�ل�ف�ظ��ي .ف �م��اذا ت�ع�ن��ي الوحدة
اإلسالمية؟ إنها إع�لان ف��وري لعقد مؤتمر حقيقي
ل�ل�م��ذاه��ب اإلس�لام �ي��ة ب��رع��اي��ة سياسية ك��ام�ل��ة من
البلدين األكثر أهمية راهناً ،السعودية وإيران ،على
أن يكون جامع األزهر المرجِ ع األول لالحتكام إلى
ق��راءات��ه التاريخية واجتهاداته المعاصرة وتحت
شعار «كلنا مسلمون إلى الله» إنما بقراءات إنسانية
متعددة .وم��ن ش��أن التقارب المذهبي امتصاص
العداء االجتماعي بين فئات المسلمين على قاعدة
التركيز على المتجانس وحجب المختلف عليه ،فالله
هو الذي ُيفتي بأمر المختلفين .ونعتقد أن وقف بث
نحو مئة محطة تلفزيون ومئات المطبوعات إنما
هو من ضرورات التقارب اإلسالمي ،على أن نعيد
إنتاج وسائل االتصال الجماهيري بثقافة الوحدة
اإلسالمية الشاملة.
أم��ا اإلره��اب فموضوعه شائك ومرتبط بنتائج
المالحظة األول��ى .ويقوم اإلره��اب اإلسالمي على
قاعدة استئصال األقليات اإلسالمية والمسيحية
وأبناء المذاهب السنية الرافضة ق��راءات «الخوارج
ال� �ج ��دد» ،م��ع ال �ت��وص��ل إل ��ى إع�ل�ان دول ��ة «خالفة»
على مساحة تزيد على ستين أل��ف كيلومتر مربع
مشروعها ذبح أكبر قدر ممكن من الناس والتأسيس
لتقسيم العالم العربي واإلس�لام��ي إل��ى كانتونات
ودويالت مذهبية وطائفية.
كي ال نرمي أحدا ً بتهم غير حقيقية ،نبدأ باإلشارة
إلى إجماع المصادر السياسية في الغرب والشرق
على أن مجموعة عبدالله ع��زام عملت تحت إدارة
االس �ت �خ �ب��ارات ال�س�ع��ودي��ة ف��ي أف�غ��ان�س�ت��ان ،كذلك
«القاعدة» التي ارتبط قائدها السعودي أسامة بن
الدن باالستخبارات السعودية.
وال بد من االع�ت��راف ب��أن خالفات نشبت في ما
بعد بين السعودية و«القاعدة» التي اعتبرت وجود
األميركيين في جزيرة العرب كفراً ،واتهمت السياسة
السعودية بالعمل لخدمة الغرب .وجاءت ترجمة هذا
الخالف عدة عمليات إرهابية في السعودية وبعض
بلدان الخليج .لكن هذا الخالف لم يفسد العالقات
مع الرياض على نحو كامل ،فثمة ارتباط فقهي مع
سائسي المذهب الوهابي:
«ال� �ق ��اع ��دة» وه��اب �ي��ة ال �ف �ق��ه وت��رت �ب��ط بالمراجع
السعودية الدينية ،ولها تمويل ي��ر ّد من حسابات
ال �ص��دق��ة وال ��زك ��اة م��ن ن��اح �ي��ة ،وال� �م ��ال الرسمي
االستخباري من ناحية أخرى.
فبعد  1990تاريخ انهيار االتحاد السوفياتي أعاد
التقاطع االستخباري األميركي ـ السعودي االعتبار
إلى خاليا «القاعدة» ،واستعملت لتدمير االستقرار

في الكثير من بلدان أفريقيا والجزائر واليمن وروسيا
والصين وال يظنّن أحد أن «القاعدة» ال تعمل لحساب
أفكارها أحياناً ،فقتالها في أفغانستان ضد حلف
الناتو هو خ��ارج المشورة السعودية ،بدليل أنها ال
تهاجم الشيعة األفغان إالّ لماماً ،وتهاجمهم في العالم
العربي بتفويض من أركان الوهابية في الرياض .في
حين أنها ال تهاجم سوى المذاهب اإلسالمية األخرى
والمسيحيين في العراق وسورية واليمن ولبنان،
وتقتل السنّة ف��ي مصر وال�ج��زائ��ر وليبيا وتونس
وأفغانستان وباكستان .وبما أن تمويل «القاعدة»
ومشتقاتها ،خاصة «داع��ش» ،هو سعودي ـ قطري
ـ خ�ل�ي�ج��ي ...وب�م��ا أن ت��دري��ب «داع� ��ش» وتسليحها
وال �خ��دم��ات اللوجستية ال�م�م�ن��وح��ة ل�ه��ا وال �ح��دود
المفتوحة المتاحة لها م��ن ث�لاث��ة ب�ل��دان على األقل
إض��اف��ة إل��ى البحر ه��ي تركيا ـ األردن ـ ك��ردس�ت��ان ـ
والبحر هو المتوسط ،فإن هذه األم��ور كلها تكشف
مدى ارتباط «داعش» بمشروع دولي أكبر من برنامج
عملها .لم يعد بوسع القوى العظمى أن ترسم حدود
الدول بجرات أقالم مثلما فعل سايكس وزميله بيكو،
وعاد اللعب على التناقضات بين المك ّونات االجتماعية
لألمم من مذاهب وأدي��ان وقبائل وجهات أفضل من
التدخل المباشر .بلى ،هناك إع ��ادة رس��م للحدود
السياسية لدول جديدة في المنطقة بأقالم اإلرهاب
اإلسالمي المصادر عقله ،وذلك بالقراءات الصنمية
الجامدة لإلسالم والمدعومة بالمال واإلعالم.
إن المصدرين األساسيين لإلسالم هما القرآن
والسنة ،على أن يت ّم ال �ت �ع��ام��ل م��ع المستجدات
والوقائع المعاصرة بأحكام اإلجماع واالجتهاد.
لكن «داعش» تتجاوز هذه الحلول جمعاء ،وتلجأ
إلى تأويل النصوص القرآنية بما يخدم مشروعها
السياسي ،أو باألحرى المشاريع السياسية لمن
تعمل ب��أم��رت�ه��م .وه�ن��ا ي�ب��دو دور آل س�ع��ود كبير
األهمية ألن ف��ي وسعهم ،إذا أرادوا فعالً ال قوالً
فحسب ،أن يباشروا بالخطوات اآلتية:
أوالً :إقناع حلفائهم األميركيين بخطورة «داعش»
على الواقع السياسي في شبه جزيرة العرب.
يلي ذل��ك ،وف��ق الصيغ الحالية للتعليم الديني
على قاعدة التفسير الوهابي له في جزيرة العرب
ومصر وباكستان ومجمل العالم اإلسالمي ،الوقف
الكامل لمصادر التمويل الخليجية الخاصة والعامة
التي يمكن بناء مصانع بها يعود ريعها إلى فقراء
المسلمين فعالً.
أم��ا النقطة الثالثة فتتعلق بالضغط على تركيا
واألردن إلق �ف��ال ح��دوده�م��ا المفتوحة ل �ـ«داع��ش»
وم�ث�ي�لات�ه��ا م��ع إق �ف��ال ك��ام��ل ل�م�خ�ي�م��ات التدريب
وخ��دم��ات اللوجستية والتسهيالت ومنع الشباب
المسلم من استعمال مطارات البلدان المجاورة.
إن النقاط المذكورة تجعل من خطاب الملك عبدالله
وثيقة سياسية تاريخية تعيد الوحدة إلى المسلمين
وتنزع عنهم ما تلبسهم من صفات إرهابية وتكفيرية
وإجرامية ،وتفتح الباب عريضا ً أمام اتحاد إسالمي
يقوم على نقطتين ،األم��ن واالقتصاد ،وليس على
قاعدة استعداء األديان األخرى .بالله قولوا لنا من
هم أصدقاء اإلس�لام اليوم؟ الهندوس ،البوديون،
بق «داعش»
المسيحيون ،السيخ ،الصابئة؟! لم ُت ِ
ومثيالتها لإلسالم حلفاء وحولت المسلمين إلى
كائنات وحشية غير إنسانية ،فهل يأتي الحل من
مالحظات الملك عبدالله؟ إن اإلجابة موجودة في
المقبل من األيام .قريبا ً نرى ماذا يريد الملك عبدالله،
حماية مملكة آل سعود من «خالفة داعش» فحسب،
أم حماية العالم اإلسالمي؟ ترجح المعطيات ،ويا
لألسف الشديد ،بقاء الرياض في السلة األميركية،
تخدم بمشاريع دعم اإلرهاب لسيطرة اإلمبراطورية
االقتصادية األميركية على العالم.
المطلوب أن تبادر السعودية إل��ى تأييد هجوم
عربي عسكري كبير من جيوش السعودية والعراق
وسورية ومصر للقضاء على اإلره��اب قبل فوات
األوان ودفع المنطقة نحو حروب األلف عام.

