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حمليات �سيا�سية

الإ�سالم الذي تريده �أميركا
«داع�ش» نموذجها المثالي
د .وفيق ابراهيم
أصبح استخدام النص المقدم ل�ل��زوم الهيمنة السياسية
«وص �ف��ة أم�ي��رك�ي��ة» س�ح��ري��ة ت�ق��ول��ب ب�ه��ا مجتمعات الشرق
األوسط على قياس مصالحها االقتصادية.
ول �ي��س م ��ن ق �ب �ي��ل ال �م �ص��ادف��ة أن ت�ن�ت�م��ي غ��ال �ب �ي��ة القوى
االق �ت �ص��ادي��ة ال�ك�ب��رى إل��ى ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة األميركية...
ألنها الناتج الطبيعي لتراكم حركة استعمارية متواصلة منذ
منتصف ال�ق��رن التاسع عشر سقط فيها ماليين األبرياء،
واستهلك المخططون األميركيون ع�ش��رات ال�ش�ع��ارات ،من
نشر حضارة وديمقراطية وحداثة وتحديث وتحالفات وحرب
على اإلرهاب وتحرير السود والسمر .لكن العنوان الذي خلب
ألباب األميركيين هو اإلسالم الذي ز ّودهم بما ال يحلمون به.
أسقط لهم ببراعته االتحاد السوفياتي والشيوعية عموماً،
م��دج�ن�ا ً وم��دم��را ً الهند وال�ص�ي��ن وم�ص��ر ال�ن��اص��ري��ة ،واليمن
والعراق وأفغانستان وباكستان وسورية والصومال ومصر
وأوروبا الشرقية .وأسس األميركيون ببركات «اإلسالم على
الطريقة األميركية» نظاما ً عالميا ً أحاديا ً ( 1990ـ ؟) ما زلنا
نعيش لحظات هيمنته وصلفه.
وتحاول واشنطن حاليا ً منع انهياره ..فتعود مسرعة إلى
«وصفة اإلسالم» الذي تريد منه اليوم إعادة تأسيس «مشرق
عربي جديد» يخضع لمقص مصالحها بما يختزنه من نفط
وغ��از وق ��درات شعوبه على االس �ت �ه�لاك .وت��أم��ل أن يتمكن
قصي
ه��ذا المشرق الجديد المذهبي والطائفي والقبلي أن ُي
َ
منافسيها الصينيين والهنود والبرازيليين ،مستبعدا ً أي دور
لروسيا وإيران.
فما هي إذا ً الوسائل األميركية لترجمة األهداف؟
علينا أوالً العودة إلى شريط فيديو من  2006سربه عميل
ال �ـ»س��ي آي أي» ال �ف��ار س �ن��ودن ،يظهر فيه ال��رئ�ي��س السابق
ل�لاس �ت �خ �ب��ارات األم �ي��رك �ي��ة ج�ي�م��س وي �ل �ي �س��ي وه ��و يقول:
«سنصنع للمسلمين إس�لام �ا ً يناسب مصالحنا ،م��ن خالل
تحريك ال�ن�ع��رات المذهبية وال�ع��رق�ي��ة والطائفية والقبلية».
وبذلك «نعود إليهم من دون مقاومة» .أال ينطبق هذا الوصف
على «داعش» .أال يكشف أن «داعش» «وصفة أميركية» ركبها
التخطيط األميركي بواسطة دول تدور في فلك واشنطن.
«داع� ��ش» ال �ي��وم ي��رف��ض االح �ت �ك��ام إل ��ى االن �ت �م��اء القومي
والوطني والطبقي االجتماعي .وال يعود إلى معدالت الفقر
والجهل ال�س��ائ��دة .يأبى ه��ذا ال�ن��وع م��ن التمايزات لمصلحة
فروقات جديدة بين مسلم مؤمن «داعشي» وآخ��ر كافر بين
مسلم وغير مسلم ...فهذا مؤمن بموجب «تفسيرنا لإلسالم»
وذاك «كافر ألن��ه يتبع تفسيرا ً آخ��ر» .وه��ذا كاف ٌر ألن��ه يؤمن
بالقوانين الوضعية والدساتير ،واآلخر مؤمن ألنه يعود إلى
الشريعة استنادا ً إلى القراءة الوهابية ...و«م��ن ال يؤمن بما
أنزل الله فأولئك هم الكافرون» .وبموجب التفسير الداعشي
يصبح عدد الك ّفار في العالم نحو خمسة مليارات نسمة من
مسلمين وهندوس ومسيحيين ويهود وصابئة وإيزيديين
وغير مؤمنين .الناجون فقط هم «داعش» والمتحلقون حولها
من السبايا وال�ج��واري واإلم��اء والعبيد لتطبيق دقيق لجهاد
النكاح.
ماذا يريد «داعش»؟ وكيف يخدم السياسة األميركية؟
يختبئ المشروع السياسي لـ«داعش» خلف كلمات النص
ال�م�ق��دس .فيجمع م��ا يناسب م�ش��روع��ه م��ن آي��ات وأحاديث
يعتبرها محكمات وص�ح�ي�ح��ة .وي ��ؤول ف��ي ض��وئ�ه��ا اآلي��ات
واألحاديث التي ال تخدمه ،لذلك ال يظهر إال ما يناسبه ويسعى
إلى تقليد نموذج العصر النبوي والخالفة ،وينسى أن النبي
والخلفاء الراشدين ..كانوا قبل أكثر من ألف عام .وتعاملوا
مع ظ��روف اجتماعية واقتصادية وسياسية ومادية شديدة
االخ�ت�لاف عما نحن عليه ال�ي��وم .ل��م يعد ال��زم��ن زم��ن تبشير
ديني ،وولى عصر الفتوحات اإلسالمية .واكتملت النصوص
ال�م�ق��دس��ة ل ��دى ك��ل األدي� ��ان ال�ت��وح�ي��دي��ة وغ �ي��ر التوحيدية.
وتشكلت المذاهب اإلسالمية بقراءات فيها تطابق واختالف
في آن معاً .وكل الناس تنتظر كلمة الله يوم الحساب للبت في
صدق اتجاهاتها .فيأتي «داعش» ليستولي على صالحيات الله
فيك ّفر ويقتل ويسبي ويغتصب ويدمر ويشقّ المجتمعات.
أليس ه��ذا ما رم��ى إليه رئيس االستخبارات السابق جيمس
وي �ل �س��ي أي «ال��وص �ف��ة األم �ي��رك �ي��ة» ال�م�ط�ل��وب��ة ال �ت��ي تح ّول
المجتمعات اإلسالمية إلى عجينة تقولبها المصالح األميركية
وفق مقاساتها.
ول�ي��س ض��روري �ا ً أن ي�ك��ون «داع ��ش» على ع�لاق��ة مباشرة
ب��األم �ي��رك �ي �ي��ن ،ي�ك�ف��ي أن ي �ك��ون ص �ن��اع��ة ت��رك �ي��ة وسعودية
وإم ��ارات� �ي ��ة وق �ط��ري��ة .وأخ� �ي ��را ً ن� ��راه ي�ط�ل��ب م �س��اع��دات من
«إسرائيل» .حتى نتأكد أن وظيفة «داعش» هي العودة ببلداننا
إلى أكثر من ألف عام ونيف.
ل��ذل��ك ي�س�ت�ح�ض��ر ن �م��اذج ذل ��ك ال ��زم ��ان ب��ال�ع�ق��ل واللباس
�س��م ال��رج��ال إل��ى أح ��رار وعبيد
وال�م�ع��ام�لات وال ��ذي ك��ان ي�ق� ِّ
والنساء إلى حرائر وجواري وسبايا وقيان وإماء ..أما القرن
الواحد والعشرون فال عالقة لنا به ،بعلمه وتقدمه وتطوره.
�ف ال �ش��وارب وت� ُع� ّ
يكفي أن ُت�ح� ّ
�ف ع��ن اللحى وتحفظ اآليات
البينات حتى تفحم الناس بعميق معرفتك بالغيب فقط.
والمستفيد ه��م األم�ي��رك�ي��ون ال��ذي��ن يستولون على النفط
واالس �ت �ه�لاك وال �غ��از وم �ئ��ات ال�م�لاي�ي��ن م��ن ال�ب�ش��ر ال��ذي��ن ال
ينتجون شيئاً .بل يستهلكون فقط.
وليست كل الحركات السلفية متشابهة في األساليب على
رغ��م تطابقاتها األيديولوجية« ،داع��ش» يعتبر نفسه حركة
دعوية و«قضاء جهادي» في آن معاً ،لذلك هو يرشد ويقتل
وي �ب �ي��د ...ف��ي حين أن ه�ن��اك ح��رك��ات سلفية تكتفي بموقع
«الدعاة» وال تتدخل في القضاء اإللهي ..حزب الله مثالً حركة
جهادية ضد أعداء اإلسالم حصراً .وتطبّق ما قاله اإلمام علي
من أنّ الناس صنفانٌ :
أخ لك في الدين ونظير لك في الخلق.
لذلك فإن غير المسلم إنسان له إنسانيته الجديرة باالحترام
والعيش والتعاون.
فيما ال يوفر «داعش» وأشباهه أحدا ً من السنة األشعريين
والشيعة والمسيحيين وغير المؤمنين ..وعين العرب كوباني
خير شاهد فأهلها سنّة وهم يذبحون كالنعاج.
لذلك ف��إن ه��ذا التنظيم اإلج��رام��ي ه��و الوسيلة األميركية
لضرب الشام والعراق ـ بدليل أن التحالف الجوي ال يصيبه
في مقتل بقدر ما يق ّويه .فيبدو كأنه الجناح البري للتحالف
الجوي في مسلسل تركي ـ مكسيكي ال يموت فيه المجرم إال
في النصف األخير من الحلقة «رقم مئتان».
ه��ذا ه��و إس�ل�ام أم�ي��رك��ا ،ي��دم��ر المجتمعات وي��ؤس��س بين
مكوناتها احترابا ً وقتالً دائمين كما كانت األوض��اع قبل ألف
عام وذلك على متن مشروع البغدادي وآل سعود أو «معارضة
مدنية» يتبين أنها همجية أكثر من «داعش».
فهل ينجح المشروع األميركي الجديد؟ يبدو أنه يحمل في
طياته ب��ذور فشله .أوالً هناك تناقضات في األول��وي��ات بين
أعضائه والثاني يرتبط بتصاعد ال��دور ال��روس��ي ـ اإليراني
الذي يترقب ليكتشف األهداف أكثر ويتحرك آنفاً.
ه��ذا ه��و اإلس�ل�ام األث�ي��ر عند األميركيين ،وه��و بالطبع ال
ينتمي إلى اإلسالم كما يريده أهله ،اعتدال وتقدم ومشاركة
ف��ي بحث اإلنسانية كلها ع��ن حياة أفضل وح��رك��ة لمقاومة
االستعمار الغربي الذي يهاجم بالد الشام منذ أكثر من ألفي
عام وال يزال.
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عين العرب ف�ضحت التحالف و�أردوغان؟
 د .تركي صقر
تخيل أردوغان أن قرار البرلمان التركي بإطالق يده بدخول
التحالف الدولي واستخدام الجيش التركي خارج األراضي
التركية سيحقق أحالمه بالوصول إلى عمق األراضي السورية
والعراقية في حلب والموصل وضمهما إلى تركيا كمرحلة أولى
لقيام السلطنة العثمانية الجديدة التي يحلم بها في المنطقة
لكنه وقع في شر أعماله وانقلبت أحالمه وب��اال ً عليه عندما
اشتعلت النيران خلف ظهره واندلعت االحتجاجات الشعبية
في الداخل التركي التي خلفت وراءها حتى اآلن عشرات القتلى
والجرحى فيما بات الوضع الشعبي الرافض لسياسات حكومة
أردوغان وأوغلو مرشح للمزيد من االنفجار والتصعيد واضعا ً
هذه الحكومة الحاضنة لإلرهاب بين نارين حارقتين ،النار
السورية المشتعلة على الحدود ونار الداخل الملتهبة بقوة.
وبالفعل جاءت معركة عين العرب لتفضح نوايا التحالف
الدولي وأردوغ���ان ،وتكشف السياسات المبيتة ،فالمدينة
الحدودية تقاتل منذ شهرين وحدها ،وطائرات التحالف التي
فعلت المستحيل لحماية أربيل من السقوط ال تحرك ساكناً،
وال��ق��وات التركية البعيدة عشرات األمتار تتخذ اإلج��راءات
للتضييق على المقاتلين األك��راد الراغبين بااللتحاق للدفاع
عن عين العرب ،وتضع تركيا في المفاوضات مع قادة القوات
المدافعة عن عين العرب شروطا ً للسماح بمرور المقاتلين
فقط وليس لتقديم الدعم الناري والعسكري لمنع سقوطها،
والشروط مذلة يصعب قبولها من عيار االلتحاق بالقيادة
التركية والمشاركة في القتال ض ّد الجيش السوري.
لم يحسب رجب طيب أردوغان أن اتهامات جون بايدن بعد
اعتذاره عنها سيليها موقف أميركي معارض إلقامة منطقة
عازلة حيث كشف نائب الرئيس األميركي جو بايدن ،خالل
استعراضه سياسة بالده الخارجية في جامعة هارفارد ،بأن
آالف اإلرهابيين «وصلوا إلى سورية عبر تركيا» بتواطؤ ودعم

الحكومة التركية أثناء توليه وبقي ينصب جل اهتمامه على
تسويق خطته إلقامة «منطقة عازلة» أو «آمنة» في المناطق
التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة الموالية له
شمال سورية وحتى الحدود التركية العراقية.
وعلى رغم أن الموقف األميركي الموارب إلقامة منطقة عازلة
يشوبه الغموض وقد يتبدل وفق البازار السياسي للتحالف
الذي تقوده الواليات المتحدة إال أنه ما من شك أن أردوغان كان
يعول كثيرا ً على الدعم األميركي إلقامة منطقة عازلة بسرعة التي
كان قد طالب بها منذ بداية األحداث في سورية ،وهو يشعر اآلن
أن إدارة أوباما خذلته بهذا القرار المتردد إن لم تكن قد وجهت له
الصفعة الثانية بعد صفعة جون بايدن األولى باتهام حكومته
بدعم اإلرهاب .في حين أنها لم تأخذ بشروط حكومة أردوغان
لالنضمام إلى التحالف واعتمدت على السعودية وجرجرت
تركيا أذيالها التخاذ قرار بدخول التحالف مرغمة.
لقد كان من ضمن السيناريوات المتوقعة التي عملت عليها
حكومة أردوغان – أوغلو أن يقوم الجيش التركي باسترداد عين
العرب من «داعش» بعد سقوطها من يد األكراد ليد «داعش»،
بمسرحية عسكرية تشبه مسرحية خطف الرهائن األت��راك
واإلفراج عنهم من قبل «داعش» ويكون ذلك بداية لتنفيذ المنطقة
العازلة ولكن حسابات الحقل لم تتطابق مع حسابات البيدر
التركي فجاء الموقف األميركي ليزيد من ارتياب حكومة حزب
العدالة اليوم من أهداف األميركيين بالعودة إلى الشرق األوسط
وكأنهم يريدون تغيير المعادلة ال سيما إن فاز األكراد في حربهم
ضد «داعش» فسوف يقتربون من مطالبتهم بكردستان الكبرى
الموقف األميركي المعارض إلقامة منطقة عازلة التي تسعى
إليها حكومة أردوغان إذا كان صادقا ً ربما يحشرها في الزاوية
ويبدد حلم أردوغان العثماني بتوسيع إمبراطوريته الذي ما
انفك يراوده منذ بداية األزمة في سورية وقبلها واشتغل كثيرا ً
على تمهيد سبل تحقيقه لكنه اصطدم بصمود سورية وحلفائها
الذين أحبطوا كل مسعى الستخدام الحظر الجوي فوق جزء
من أراضيها أو اللجوء إلى مبررات الضربات الجوية كما في

التقى الريجاني واللحام والجبوري

بّري� :أميركا غير جا ّدة بمحاربة «داع�ش»

(أحمد عاصي)

ب ّري والريجاني يتبادالن الهدايا التذكارية
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن أكثر من  80في
المئة من العالم العربي يعيش كارثة االرهاب ،وأن الباقي
ليس في منأى عنها.
وأشار إلى «أن ما يحصل اآلن هو تقسيم المقسم ،وها
هو اتفاق سايكس بيكو ينتهي بين العراق وسورية،
والتركيز اآلن على إنهائه أيضا ً بين سورية ولبنان ،وبين
لبنان وفلسطين».
وأع��رب خالل لقائه رئيس مجلس الشورى االيراني
علي الريجاني أمس ،على هامش أعمال ال��دورة الـ131
لالتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا،
عن اعتقاده بـ«أن االئتالف الذي تقوده الواليات المتحدة
لمحاربة داعش ليس جادا ً في الواقع الميداني» .وجدد
ال��ق��ول« :إن المستفيد األول مما يجري اآلن هو العدو
االسرائيلي» ،مشيرا ً إلى «أن هناك أهدافا ً أخرى مما يحصل
ال سيما على الصعيد االقتصادي والنفطي».
ووصف بري الوضع في لبنان بأنه دقيق ،لكنه أضاف:
«اذا توحد اللبنانيون وعززوا وحدتهم ،فلن تكون هناك
مشكلة .فقد انتصرنا على «إسرائيل» بمقاومتنا ووحدتنا».
وأكد «ضرورة تقديم كل الدعم للجيش اللبناني» ،شاكرا ً
«إليران الهبة التي أعلنت عن تقديمها» ،ومعوال ً كثيرا ً «على
المؤسسة العسكرية في مواجهة االرهاب واالرهابيين».
أما الريجاني فأكد من جهته «أن الجمهورية االسالمية
االيرانية تقف دوم �ا ً إلى جانب أبناء الشعب اللبناني،
وعلى استعداد لتقديم كل ما يساعد على تعزيز أمن لبنان
واستقراره ألنها تعول على دوره في المنطقة» .وتناول
الحرب المعلنة على «داع��ش» واالره���اب ،فالحظ «أن
االئتالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة لم نشهد
منه أي معجزة ،بل نستطيع القول إنه لم يحقق أي شيء
بالضربات الجوية».

اللحام

وسبق أن استقبل بري في أحدى قاعات مقر اجتماعات
االتحاد البرلماني الدولي رئيس مجلس الشعب السوري
محمد جهاد اللحام ،ودار الحديث حول عدد من القضايا
المطروحة في المؤتمر والخطر االره��اب��ي ال��ذي يحيق
بالمنطقة.

الجبوري

كما التقى بري نظيره العراقي سليم الجبوري والوفد
المرافق ،وجرى التركيز بحسب الجبوري على أهمية
وحدة الشعوب العربية في مواجهة التحديات االرهابية
التي تستهدف الوحدة العربية ووح��دة الشعوب في
المنطقة ،أمالً في أن يكون هناك لقاء آخر أكثر تفصيالً
لوضع أس��س العمل المشترك أك��ان في بغداد او في
بيروت.
وأشار بري إلى «أن الهّم العراقي هو ه ّم لبنان واالمة،
وسنقوم بتوجيه دعوة رسمية للجبوري لزيارة لبنان
لكي نبحث االوضاع في العمق اكثر».
وردا ً على س��ؤال حول الجهود الجارية في العراق
لمواجهة االرهاب ،قال بري« :ما يحصل اآلن في اي دولة
عربية ليس معزوال ً عن الدول االخرى».

الغانم

وكان بري عقد اجتماعا ً مع رئيس االتحاد البرلماني
العربي رئيس مجلس االمة الكويتي مرزوق الغانم قبل
اجتماع المجموعة البرلمانية العربية التشاوري ،وبحث
معه في عدد من القضايا المدرجة في جدول االعمال،
ومنها انتخاب رئيس جديد لالتحاد البرلماني الدولي
وموضوع االرهاب والقضية الفلسطينية.

قبعة

وعرض بري مع رئيس الوفد الفلسطيني تيسير قبعة
تأمين االجواء لتبني قرار لمصلحة القضية الفلسطينية.
وكان رئيس المجلس شارك في وقت سابق بافتتاح
أعمال دروة االتحاد البرلماني الدولي الـ 131في مقر االمم
المتحدة في جنيف على رأس وفد ضم النواب :عبداللطيف
الزين ،محمد قباني ،جيلبرت زوين وأميل رحمة.
وش��ارك ب��ري في اجتماعين للمجموعة البرلمانية
العربية أمس وأول من أمس ،وجرى االتفاق على دعم
اقتراحين مقدمين من اإلم��ارات العربية المتحدة ومن
اإلك����وادور ح��ول دع��م القضية لفلسطينية ومواجهة
االرهاب.

بالمبلي ين�شط على خط ال�سراي  -اليرزة
ع�شية �سفر مقبل �إلى طهران
عشية سفر نائب رئيس الحكومة
وزير الدفاع الوطني سمير مقبل إلى
الجمهورية االسالمية اإليرانية يوم

الهبة اإليرانية محور لقاء مقبل وبالمبلي

لوائح طلَبات
الجمعة المقبل لترتيب
ِ
تسليح الجيش ،نشط الممثل الخاص
ِ
لألمين العام لألمم المتحدة ديريك

بالمبلي على خط السراي واليرزة
لمعرفة خلفيات ال��زي��ارة ،وغ��ام��زا ً
من قناة العقوبات المفروضة على
الجمهورية االسالمية التي تمنع على
لبنان قبول الهبة واستيراد السالح
من إي��ران .وس��ارع إل��ى التأكيد بعد
لقائه رئيس الحكومة تمام سالم التزام
األمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم
الجيش ،ومشيدا ً بجهوده لحماية
لبنان.
وبحث بالمبلي مع مقبل في مكتبه
في ال��وزارة ،موضوع الهبة االيرانية
وما يتعلق منها بقرارات االمم المتحدة
ال سيما المادة الخامسة من القرار
.1747
وتأتي جولة بالمبلي عقب الرسالة
التيبعثهااالميركيونإلىلبنانوالتي
تتضمن تهديدا ً بوقف دعم الجيش في
حال ت ّم قبول الهبة اإليرانية.

«صفقة الكيماوي» حتى قدّم «داعش» الذي نما وترعرع تحت
أنظار سيده التركي المسوغات العملية للحلم األردوغاني.
فضحت عين العرب لعبة أردوغان وتعرت على حقيقتها أمام
الجميع بمن فيهم حلفاؤه ،فلو كان صادقا ً في محاربة اإلرهاب
لما شجع داع��ش على اجتياح مئات القرى في منطقة عين
العرب وال منع دخول المقاتلين للدفاع عن مدينة عين العرب
المحاصرة بنيران «داع��ش» منذ أكثر من شهر لكن التناغم
والتقاطع بينه وبين «داعش» ال يخفى على أحد ،واستخدامه
التنظيم اإلرهابي لسرقة النفط السوري والعراقي وسرقة
مصانع حلب ونقلها إلى تركيا مثبت باألدلة القاطعة.
بعد أن فتح ح��دوده لتسلل اإلره��اب العابر للقارات نحو
سورية وسمن «داعش» وشقيقاته يقوم أردوغان بلعبة خطيرة
ودور قذر حيث اتفق مع وفد عسكري أميركي على فتح أراضيه
لتدريب وإعداد جيش مما تسميه واشنطن المعارضة السورية
المعتدلة يضم بضعة آالف من المرتزقة بتمويل سعودي
يكون جاهزا ً للتدخل في سورية في اللحظة التي تراها اإلدارة
األميركية مناسبة.
ال ريب أن المشكلة تكمن في عقلية أردوغان السلجوقية الذي
يحلم ويعتقد بأنه قادر على تمرير مخطط أطماعه مستفيدا ً من
حاجة التحالف الدولي لموقع بالده الجيوسياسي بالنسبة
لسورية متجاهالً أنه بمجرد تفكيره في زج تركيا بحرب ضد
سورية بدأ الغليان الشعبي في الداخل التركي يتصاعد مما
سيضع على الفور أردوغان ومستقبله السياسي على صفيح
ساخن يحرق أحالمه المريضة .فالجميع داخل تركيا وخارجها
يعلمون أن التدخل البري للجيش التركي سيالقي ردا ً صاعقا ً
من سورية وحلفائها باعتباره عدوانا ً سافرا ً كما وصفه الجانب
اإليراني ،والروسي وهو مغامرة حمقاء غير محسوبة النتائج
قد تؤدي إلى حرب إقليمية في المنطقة سيكون أردوغان وحزبه
أول الخاسرين فيها والمحترقين بلهيبها والدافعين لثمنها
داخليا ً وخارجياً.
tu.saqr@gmail.com

ذ ّكرت أوساط سياسية
بإثارة وزير االتصاالت
بطرس حرب خالل
جلسة مجلس الوزراء
األخيرة موضوع اللقاء
الذي عقده زميله وزير
الخارجية جبران باسيل
مع وزير الخارجية
السوري وليد المعلم في
نيويورك ،وقد وصل
األمر بحرب إلى ح ّد اتهام
باسيل بمخالفة القانون!
وتساءلت األوساط
نفسها عما إذا كان
حرب سيثير في جلسة
مجلس الوزراء المقبلة
التسوية التي حصلت
مع مسلّحين مطلوبين
إلى القضاء ومتهمين
بالقيام بأعمال إرهابية،
وهل سيعتبر أنها تجاوز
للقانون؟

با�سيل زار دريان مه ّنئ ًا بانتخابه:
�أثبت بمواقفه � ّأن دار الفتوى لكل اللبنانيين
أكد وزير الخارجية جبران باسيل
أنّ دار الفتوى هي دار لكل اللبنانيين،
وقد أثبتت خطابات مفتي الجمهورية
ذلك.
وق��ال باسيل بعد زيارته دريان
مهنئا ً بانتخابه مفتياً« :رأينا أنّ
هناك خطابا ً جامعا ً لكل اللبنانيين،
نعقد عليه اآلم��ال الكبيرة لوحدة
اللبنانيين ولمواجهة كل قوى الشر
المتربصة بنا وبالمنطقة ،ونرى
فيه سبيل خالص حقيقي لألزمات
الوطنية وألزم���ات المنطقة التي
نتخبط فيها».
وأع��رب باسيل عن اعتقاده بأنّ
«ه��ذه ال��دار هي عنوان للتالقي بين
البشر على مختلف انتماءاتهم ،فكيف
يكون األمر إذا كانوا جميعهم يؤمنون
بإله واح��د»؟ وأض��اف« :مقابل هذا
الشيء ،ثمة عناوين للتفرقة ولعدم
قبول اآلخر ،نحن اخترنا هذا العنوان
وه��ذه ال���دار لتكون مرجعية ليس
للمسلمين فحسب ،ب��ل مرجعية
وط��ن��ي��ة ل��ك��ل اللبنانيين ،بمعنى
التسامح والقبول باآلخر والعيش
مع بعضنا بعضاً».
وت��اب��ع ب��اس��ي��ل« :ه��ن��اك خطوط
التماس على األرض نرفض جميعنا
العودة اليها ،لكن خطوط التماس
الفكرية مع سماحة المفتي نسقطها
بين بعضنا كلبنانيين كي نتالقى على
فكر إنساني واحد يجمعنا مع بعضنا
بعضاً».
وردا ً ع��ل��ى س���ؤال ح���ول قضية
العسكريين المخطوفين ،أج��اب
ب��اس��ي��ل« :ال أع��ت��ق��د أنّ ه��ن��اك بين

دريان وباسيل
اللبنانيين من ال يريد أن يحفظ أوالدنا
العسكريين المخطوفين ،وأوالدن��ا
العسكريين الذين يقاتلون كي يدافعوا
عنا ،ويحفظ الجيش اللبناني وكل
الوطن .أطمئن أنّ قوتنا في وحدتنا،
وبوحدتنا ح��ول قوتنا ك��ي نحفظ
المخطوفين وغير المخطوفين ،فال
يختطف كل الوطن».
ثم استقبل دري��ان الوزير السابق
ف��ارس بويز ال��ذي أع��رب عن تقديره
الكبير وإع��ج��اب��ه ب��م��واق��ف المفتي
األخيرة ،وبالمواقف التي أطلقها فور
تعيينه ،معربا ً عن اعتقاده بأنّ «لبنان
واألم���ة اإلسالمية ف��ي حاجة ماسة
إليها».
ولفت بويز إلى «أنّ اإلسالم عموما ً
يمر بامتحان كبير عالمي ودول��ي

(داالتي ونهرا)
وإن��س��ان��ي ،والحكمة التي أظهرها
سماحة المفتي هي الكفيلة بإظهار
وج��ه��ه الحقيقي ال���ذي ي��ح��اول��ون
تشويهه ،كما أنّ لبنان في حاجة ماسة
في هذه المرحلة من تاريخه إلى كثير
من الحكمة والجرأة في إع��ادة لحمة
العيش المشترك ،العيش الواحد ،بدءا ً
بالحفاظ على الجيش ،ثم بالحفاظ
على الوحدة الوطنية».
واستقبل المفتي أيضاً ،العديد من
المهنئين بينهم الوزير السابق كرم
كرم ،النائب السابق اسماعيل سكرية،
وفد هيئة الدفاع عن حقوق بيروت
برئاسة المحامي صائب مطرجي،
وشخصيات اقتصادية وعسكرية.
ويزور دريان اليوم الرئيس سليم
الحص.

