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قلق في �أوروبا و�أميركا من م�ساهمة الحكومات في اختراق الفكر الوهابي للمجتمعات الغربية

غرفة عمليات في �سجن رومية تدير ّ
كل الأعمال الإرهابية على ال�ساحة اللبنانية وهذا ال يح�صل من دون تواط�ؤ من بع�ض الدولة
ال ّ
بد بعد التمديد للمجل�س النيابي من الحوار بين الأطراف اللبنانية كافة واالبتعاد عن الخطاب التحري�ضي والمذهبي
تن ّوعت الملفات والقضايا التي تطرقت إليها المحطات التلفزيونية ووكاالت األنباء المحلية والعالمية،
فعلى الصعيد المحلي اللبناني ال يزال الوضع األمني وملف العسكريين المخطوفين والتمديد للمجلس
النيابي أبرز المواضيع التي يتم التطرق إليها ومناقشتها .وفي هذا السياق ،رأى عضو تكتل التغيير
واإلصالح النائب آالن عون «أنّ أزمة العسكريين المختطفين تراوح مكانها طالما أنّ المشكلة حاليا ً في
الوساطة ،التي ال ترتقي إلى توقعات األهالي ،فالوسيط غير متفرغ للقضية وال يبدو قادرا ً على معالجة
المشكلة ما يستدعي وساطة جديدة أو حالً آخ َر للتفاوض وتحرير العسكريين».
وفي موضوع التمديد للمجلس النيابي ،اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب كامل الرفاعي
«أنّ األسباب الموجبة للتمديد أصبحت واضحة للرأي العام ونحن قاب قوسين أو أدنى من جلسة
التمديد» ،الفتا ً إلى «أنّ حوارا ً يجري مع بعض الكتل التي تمثّل الشريحة المسيحية ،واألجواء تتجه نحو
اإليجابية».
وعلى الصعيد الدولي واإلقليمي ،اعتبر عضو المجلس األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي
العميد المتقاعد وليد زيتوني أنّ كالم الرئيس األميركي باراك أوباما عن أنّ الحرب على «داعش» ستدوم
سنوات طويلة« ،يخفي في طياته األهداف الحقيقية للتحالف الدولي» ،معتبرا ً «أنّ سورية ربحت على
المستوى االستراتيجي ألنها استطاعت تأمين العاصمتين السياسية واالقتصادية للدولة وهما دمشق
وحلب ،وأسقطت مفهوم المناطق العازلة ومشاريع التقسيم التي سقطت في القصير والقلمون» .ورأى
زيتوني «أنّ عين عرب هي الجرح الذي سيبقى مفتوحا ً تمهيدا ً لمرحلة الحقة ،ألنّ التوقيت اليوم ليس
مؤاتيا ً لتركيا للدخول إلى سورية ،فإما أن تنتصر سورية ويتحطم الحلم التركي على صخرة كوباني،
وإما أن يحدث تغيير في موازين القوى في المنطقة يسمح لها بالدخول».
وفي السياق نفسه ،اتهم مساعد رئيس هيئة األركان العامة للقوات المسلحة اإليرانية اللواء مسعود
جزائري الواليات المتحدة «بدعم تنظيم داعش اإلرهابي من خالل إلقاء السالح والذخيرة له في سورية
والعراق» ،واصفا ً التحالف الذي تقوده واشنطن ض ّد «داعش» بأنه «كذبة كبيرة ،تهدف إلى ضرب محور
المقاومة في المنطقة».
كذلك أكد مساعد وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان «أنّ طهران ترحب بأي تعاون
ثنائي وإقليمي مع تركيا والسعودية ومصر وسائر الدول في المنطقة لمواجهة اإلرهاب والتطرف في
شكل مؤثر».
وح ّملت الصحافية والكاتبة المتخصصة ياسمين إليباي براون ،السعودية مسؤولية انتشار «األفكار
المتشددة» حول العالم .وقالت« :هناك تمويل يذهب للمدارس والمساجد والمجتمعات ،وهم يفعلون ذلك
ألنّ أحدا ً لم يوقفهم ،وأنا أخشى أنه حتى الذين كنت اعتبر أنّ لديهم أفكارا ً إسالمية تقدمية بدأوا يتخلّون
عنها ويتح ّولون إلى وهابيين».

�آالن عون لـ«الن�شرة»:
لو�ساطة جديدة حول �أزمة الع�سكريين

الرفاعي لـ«المركزية» :نحن قاب قو�سين
�أو �أدنى من جل�سة التمديد

دع��ا عضو تكتل التغيير واإلص�ل�اح النائب آالن ع��ون إلى
«التعاطي مع رفض القوى المسيحية التمديد للمجلس النيابي
بنفس منطق التعاطي مع إمكانية مقاطعة فريق كبير من طائفة
معينة لالنتخابات النيابية» ،مشددا ً على «أنّ ما يسري في إطار عدم وجوب السير باالنتخابات في حال
كهذه ،يسري أيضا على وجوب عدم السير بالتمديد إذا لم يؤيده المسيحيون».
ورأى عون «أنّ الموقف األخير الذي أطلقه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الرافض للتمديد،
يقطع الطريق على محاولة البعض البحث عن الغطاء المسيحي في بكركي» .وقال« :إنّ موقف البطريرك
ال يح ّل مح ّل موقف القوى السياسية ،ولكنّ البعض ظن أ ّنه وبكسب موافقته على التمديد قد يتمكن من
تعويض الغطاء المسيحي السياسي» ،الفتا ً إلى «أنّ الكرة وبعد موقف الراعي عادت إلى ملعب القوى
ّ
المعطلة لالنتخابات».
وع ّما إذا كانت قوى  14آذار المسيحية ستتمسك بموقفها الرافض للتمديد ولن تخضع لضغوط يمارسها
عليها حلفاؤها ،قال عون« :العبرة في موقفهم النهائي خالل التصويت على مشروع قانون التمديد داخل
القاعة العامة».
ور ّدا ً على سؤال حول ما إذا كان يتم االستعداد لخوض االنتخابات في حال سقوط مشروع التمديد ،أشار
عون إلى أ ّنه «ال يمكن الحديث عن استنفار عام للتحضير لهذه االنتخابات باعتبار أنّ هناك شبه قناعة
بتوفر األكثرية الالزمة لتمرير التمديد» .وقال« :هذا ما يؤثر على جهوزيتنا للمعركة ،ولكن وفي حال نجحنا
في إفشال تمرير التمديد فسنكون كما باقي الفرقاء على جهوزيتنا وستكون المعركة متكافئة من حيث
التحضيرات».
وفي موضوع االنتخابات الرئاسية ،نفى عون أن يكون هناك «أي ُمعطى جديد يشكل خرقا ً في جدار
األزمة الرئاسية ،متوقعا ً عدم وجود خرق في المدى المنظور طالما أنّ المواقف السياسية على حالها وال
توافق يع ّبد الطريق ألي رئيس جديد للبالد».
وعن إمكانية أن تطرح قوى  14آذار قريبا ً مرشحا ً بديالً عن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ،قال
عون« :على هذه القوى أن تدرك أ ّنها غير قادرة وحدها على انتخاب رئيس ،والموضوع يتطلب توافقا ً
سياسيا ً مع القوى األخرى» ،مشدّدا ً على «أنّ الموضوع يتخطى األسماء إلى مجموعة من الهواجس يتطلع
المسيحيون إلى إجابات واضحة عنها».
وأ ّكد عون «أنّ االنتخابات الرئاسية لن تمر في إطار تسوية على الطريقة اللبنانية كون المشكلة أبعد
من األسماء».
وتطرق عون إلى الملف األمني ،معتبرا ً «أنّ لبنان سيبقى في دائرة الخطر كل لحظة كنتيجة مباشرة
النعكاسات التطورات اإلقليمية وخاصة التطورات السورية» ،مشدّدا ً على «أنّ ذلك يتطلب تعاطيا ً حازما ً
من قبل الحكومة بإعطاء الضوء األخضر للجيش والقوى األمنية التخاذ اإلجراءات الالزمة لس ّد الثغرات
التي قد يتسلل اإلرهابيون من خاللها وخاصة في السلسلة الشرقية ،على أن يترافق ذلك مع تأمين الحصانة
والحماية والدعم المعنوي والمادي للجيش للقيام بمهماته بعيدا ً عن أي موانع يضعها أي فريق».
واعتبر عون «أنّ أزمة العسكريين المختطفين تراوح مكانها طالما أنّ المشكلة حاليا ً في الوساطة ،التي ال
ترتقي إلى توقعات األهالي ،فالوسيط غير متفرغ للقضية وال يبدو قادرا ً على معالجة المشكلة ما يستدعي
وساطة جديدة أو حالً آخ َر للتفاوض وتحرير العسكريين».

أوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب كامل الرفاعي «أنّ
موعد إنجاز االستحقاق النيابي بات قريباً ،وبدأت الكتل النيابية
إعالن مواقفها وآرائها من التمديد لمجلس النواب ،والرئيس بري
عبّر عن رأي كتلتي التحريروالتنمية والوفاء للمقاومة من هذا الموضوع» ،معتبرا ً «أنّ األسباب الموجبة
للتمديد أصبحت واضحة للرأي العام ونحن قاب قوسين أو أدنى من جلسة التمديد».
ولفت إلى «أنّ ح��وارا ً يجري مع بعض الكتل التي تم ّثل الشريحة المسيحية ،واألج��واء تتجه نحو
اإليجابية» ،مشيرا ً إلى «أنّ الحوار مع العماد ميشال عون يجري على أكثر من ّ
خط من قبل أكثر من فريق
لتوضيح الظروف التي توجب التمديد ،وإذا لم يقتنع عون فهو صاحب رأي ح ّر سيعبّر عنه في المجلس
النيابي ونحترمه .ونأمل إذا لم يكن هناك من إيجابية ،الوصول إلى نتيجة مع عدم تقديم تكتل التغيير
واإلصالح طعنا ً أمام المجلس الدستوري».
وذ ّكر الرفاعي بـ«أنّ التغيير واإلصالح كان ض ّد قرار التمديد األول وحينها قدّم طعناً ،وهذا ال يفسد في
الو ّد قضية ،ونتمنى تقريب وجهات النظر مع العماد عون» ،مشدّدا ً على «أننا على توافق تام معه على
المبادئ االساسية لكنّ نظرتنا إلى هذا األمر تختلف ،فنحن نرى خطورة الواقع األمني على الساحة اللبنانية
والحكومة ليست في وارد تح ّمل مسؤوليتها أمام هذه المسألة» ،مضيفاً« :ال ب ّد من التمديد بمعايير معينة
وبشروط محدّدة وأسباب موجبة».
وعن مرحلة ما بعد التمديد ،رأى «أن ال ب ّد من الحوار بين األطراف اللبنانية كافة واالبتعاد عن الخطاب
التحريضي والمذهبي» ،مؤكدا ً «أنّ التفاهم والحوار ينقذان لبنان ،ونحن مستعدون للحوار مع أي طرف
لتحقيق مصلحة وطننا ،وحماية لبنان من اإلرهاب الذي يتهدده ،والعمل على استقطاب أطياف المجتمع
اللبناني كافة لتمرير هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة».

الجزائري لـ«العالم»:
وا�شنطن تدعم «داع�ش»
والتحالف كذبة كبيرة

عبد اللهيان لـ«�أنباء فار�س»� :إيران م�ستع ّدة
للتعاون مع دول المنطقة لمكافحة الإرهاب

اتهم مساعد رئيس هيئة األرك��ان العامة للقوات المسلحة
االيرانية اللواء مسعود جزائري الواليات المتحدة بدعم تنظيم «داعش» اإلرهابي من خالل إلقاء السالح
والذخيرة له في سورية والعراق ،واصفا ً التحالف الذي تقوده واشنطن ض ّد «داعش» بانه كذبة كبيرة،

زيتوني لـ«البناء» و«توب نيوز»:
�سورية انت�صرت على الم�ستوى اال�ستراتيجي
اعتبر عضو المجلس األع��ل��ى ف��ي الحزب
السوري القومي االجتماعي العميد المتقاعد وليد
زيتوني أنّ كالم الرئيس األميركي باراك أوباما
عن أنّ الحرب على «داع��ش» ستدوم سنوات
طويلة« ،يخفي في طياته األه��داف الحقيقية
للتحالف الدولي» ،معتبرا ً «أنّ سورية ربحت
على المستوى االستراتيجي ألنها استطاعت
تأمين العاصمتين السياسية واالقتصادية
للدولة وهما دمشق وحلب ،وأسقطت مفهوم
المناطق العازلة ومشاريع التقسيم التي سقطت
في القصير والقلمون».
وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة
«توب نيوز» قال زيتوني« :إنّ هذا الكالم يخفي
في طياته األهداف الحقيقية للتحالف الدولي،
وه��و ن��م��وذج تتبعه أميركا ف��ي ك��ل ال��ح��روب
التي تخوضها لتطويق الدول المتحالفة معها
وللتهويل على القوى المضادة ،بهدف القضاء
على كل دولة ذات سيادة في المنطقة وشرذمتها
إلى قوى طائفية لتبرير إقامة دولة يهودية في
فلسطين المحتلة ،ولكي تبقى هذه ال��دول في
ص��راع في ما بينها ،وبذلك تبقى إسرائيل هي
األقوى وتتمكن أميركا من نهب ثروات المنطقة».
وقال« :عندما يأتي األميركي ويقاتل في المنطقة
فإنّ دول وشعوب المنطقة تدفع ثمن قتاله من
ثرواتها ،ورأينا ذل��ك في ال��ع��راق ،واآلن نجده
يقبض من السعودية ثمن هذه الحرب ويضع
يحصله في ما بعد» .وسأل:
دينا ً على العراق
ّ
«كيف تسلّح أميركا داعش وتقاتله في الوقت
نفسه»؟

ورأى زيتوني «أنّ عين ع��رب ه��ي الجرح
الذي سيبقى مفتوحا ً تمهيدا ً لمرحلة الحقة ،ألنّ
التوقيت اليوم ليس مؤاتيا ً لتركيا للدخول إلى
سورية ،فإما أن تنتصر سورية ويتحطم الحلم
التركي على صخرة كوباني ،وإم��ا أن يحدث
تغيير في موازين القوى في المنطقة يسمح لها
بالدخول».
وأضاف« :لقد انتصرت سورية على المستوى
االستراتيجي ألنها استطاعت المحافظة وتأمين
العاصمتين السياسية واالقتصادية للدولة
وهما دمشق وحلب ،كما أنها أسقطت مفهوم
المناطق العازلة ومشاريع التقسيم في معارك
القصير والقلمون ،وال يزال الجيش السوري على
تماس بالنار مع المجموعات اإلرهابية لتطويقها
وتحويلها إلى حالة دفاع تمهيدا ً لضربها ،وهذه
االستراتيجية التي تحكم سورية اآلن يواكبها
جهد سياسي وديبلوماسي ومصالحة».
وأشار زيتوني إلى «أنّ هناك غرفة عمليات
في سجن رومية تدير كل األعمال اإلرهابية على
الساحة اللبنانية وهذا ال يحصل من دون تواطؤ
من ال��دول��ة» ،متسائالً« :كيف ي��ري��دون جيشا ً
قويا ً يدافع عن لبنان واللبنانيين وهو مجرد من
سالحه؟ الفتا ً إلى «أنّ هناك من يمنع رفع عديد
الجيش» .وق��ال« :هناك سوق س��وداء للسالح
وأقل ثمنا ً ويمكن للبنان أن يشتري السالح إذا لم
يت ّم التوافق على قبول الهبة اإليرانية» .وأضاف:
«يريدون إعطاءنا سالحا ً لنقاتل بعضنا ولن
نعطى سالحا ً لقتال إسرائيل أو داع��ش ،فنحن
في حاجة اليوم إلى  5كتائب مدفعية مؤللة،

والجيش لم يستطع أن يستثمر الطوق الذي
فرضه على اإلرهابيين في عرسال بسبب عدم
امتالكه السالح».
وعلق زيتوني على كالم وزير الداخلية نهاد
المشنوق ض ّد حزب الله ،قائالً« :المشنوق ينفذ
السياسة السعودية وقد أصبح لدينا اآلن نواب
أعضاء في النصرة وداع��ش وكذلك في مجلس
الوزراء» .وسأل« :لماذ ال يطرح المشنوق تسليح
الجيش ليحدث ت��وازن�اً؟ أل��م يؤ ّمن ح��زب الله
للوزير المشنوق الدخول إلى بلدة الطفيل على
الحدود اللبنانية السورية»؟
وحول الوضع األمني في البقاع ،لم يستبعد
زيتوني «أن تحصل عمليات أمنية وتفجيرات
وعمليات تسلل واشتباكات ،لكنّ عملية اجتياح
منطقة البقاع من قبل اإلرهابيين لم تعد واردة،
لكن تبقى هناك بعض المناطق التي تشكل خطرا ً
وأبرزها المنطقة التي تمت ّد من البقاع األوسط
حتى الزبداني وهناك منطقة «أن���دوف» وهي
منطقة العزل بين لبنان وسورية مع فلسطين
المحتلة وهي تستخدم من قبل جبهة النصرة
تحت غطاء األمم المتحدة .باإلضافة إلى ذلك،
ف��إنّ إسرائيل ت��ح��اول ال��دخ��ول إل��ى شبعا ثم
إلى البقاع الغربي والبقاع األوسط ألنّ الهدف
األساسي للجماعات اإلرهابية هو الوصول إلى

تهدف الى ضرب محور المقاومة في المنطقة.
وقال« :هذه الخطوة المضحكة التي تقوم بها الواليات المتحدة االميركية وحلفاؤها في المنطقة ،وهذا
التحالف ليس إال كذبة كبيرة» ،معتبرا ً «ان هناك أدلة واضحة على تو ّرط هذا التحالف في هذه العمليات».
واضاف اللواء جزائري« :نحن نعلم جميعا ً بانه خالل هذه المدة ،وما حدث في العراق ،فإنّ أغلب
الخسائر لحقت بالمدنيين في سورية والعراق ،خاصة في المناطق الحساسة في شمال العراق».
وأوضح أنّ الحمولة األميركية من العتاد واألسلحة أصبحت بيد اإلرهابيين من داعش» ،مشيرا ً الى انه
ال يستبعد «أن يعلن االميركيون بان هذا قد حصل عن طريق الخطأ وانّ الحمولة قد ضلت طريقها».
وشدّد اللواء جزائري على «انّ هذا هو ديدن االميركيين ،كلما قاموا بمثل هذه األعمال» ،معتبرا ً «ان هذا
ليس بخطأ ولكنه عمل متع ّمد ،وليس هناك اي مب ّرر عسكري في هذه القضية».
واشار الى «انّ الواليات المتحدة تسعى كثيرا ً للقضاء على محور المقاومة ،او تقطع هذا المحور
الموجود في المنطقة ،وكذلك إيجاد الخالفات بين مكوناته ،واليوم تسعى للقيام بنفس السيناريو عن
طريق سياسة ف ّرق تسد ،بين مختلف المجموعات وخاصة الطوائف المختلفة في دول المنطقة.
كما اشار اللواء جزائري الى «ان الواليات المتحدة تسيطر على جميع اجهزة استخبارات المنطقة،
والمنطقة التي يتواجد فيها عناصر داعش مكشوفة وواضحة ،وكيف يمكن للواليات المتحدة التي لديها
استخبارات قوية وأقمار اصطناعية ان تخطئ في إيصال األسلحة الى المقاتلين االكراد».
واتهم جزائري الواليات المتحدة بانها «ال تزال تعمل بوضوح ،وفي وضح النهار ،في دعم المجموعات
االرهابية وتقدم لها االسلحة والمعونات المختلفة ،بما في ذلك داعش».

البحر وهنا تأتي أهمية العملية التي قامت بها
المقاومة والجيش السوري في القصير والقلمون
بقطع الخط االستراتيجي الذي يمت ّد من بادية
ال��ش��ام إل��ى طرابلس ،ول��و ك��ان ه��ذا التواصل
موجوداً ،ألنشئت إم��ارة إسالمية في طرابلس
وإم��ارة في البقاع األوس��ط وأخ��رى في البقاع
الغربي ،وأعتقد أنّ حزب الله قام بهذه العملية
في التوقيت والمكان المناسبين لمنع هذه القوى
من الوصول إلى البحر».
وت��ط��رق زي��ت��ون��ي إل��ى قضية العسكريين
المفقودين والمفاوضات التي تجري إلطالق
سراحهم ،وقال« :لو ط ّوق الجيش عرسال كما
يجب ،وامتلك القدرة على مالحقة ك ّل المطلوبين
في الجرود اللبنانية لكانت المفاوضات أسهل
بكثير ،ألنّ م��ن ي��ت��ق��دم ع��ل��ى األرض يفرض
شروطه».

ُيبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة الخامسة عصرا ً
و ُيعاد الحادية عشر ليالً على شاشة «توب نيوز» ،تردّد 12036

اكد مساعد وزير الخارجية االيراني حسين امير عبد اللهيان «ان
طهران ترحب باي تعاون ثنائي واقليمي مع تركيا والسعودية
ومصر وسائر الدول في المنطقة لمواجهة االرهاب والتطرف بشكل
مؤثر».
وقال« :اننا ندعو ك ّل الدول المؤثرة في المنطقة الى تفهّم االوضاع السائدة ،وممارسة دورها البناء في
الظروف الحساسة والخطيرة الراهنة التي تم ّر بها المنطقة».
واضاف عبد اللهيان« :اننا نتوقع من جميع البلدان في ظل الظروف الجديدة السائدة في المنطقة،
التعاون الفاعل الجتثاث جذور االرهاب والتطرف وصوال ً الى تحقيق التنمية الشامل واستتباب االمن».
وأكد الى «ان إيران تدعم بقوة العراق وسورية ولبنان واليمن وسائر دول المنطقة في مكافحتها للتطرف
واإلرهاب».

يا�سمين براون لـ«�سي �أن �أن»:
ال�سعودية م�س�ؤولة
عن انت�شار الأفكار المت�شددة
ح ّملت ياسمين اليباي براون ،الصحافية والكاتبة المتخصصة
في المقاالت المتعلقة بقضايا العرق والدين والسياسية ،السعودية مسؤولية انتشار ما وصفته بـ«األفكار
المتشددة» حول العالم.
وقالت براون« :في أوروبا لم تصل األمور إلى مرحلة الخوف من اإلسالميين كما هو الحال في أميركا،
أعتقد أن هناك بعض القلق ،وهو قلق طبيعي ،ولكنه لم يصل إلى ح ّد مهاجمة دين معيّن أو انتقاد أتباعه».
ينص
وأعادت براون السبب إلى وجود االختالفات الثقافية بين القارتين ،مضيفة أنّ حرية التعبير التي
ّ
عليها الدستور في أميركا تش ّوهت لتصبح حرية إهانة اآلخرين وتجريحهم ،ما يب ّرر الحاالت العدائية
الحاصلة حالياً».
ولدى سؤالها عن المشاكل الموجودة في العالقات مع الدول اإلسالمية التي تسير وفق أيديولوجيا
متشدّدة قالت براون« :قبل أشهر ما كنت ألتحدث بهذه الطريقة ،ولكنني اليوم أقول إننا ربما فشلنا في فهم
مدى االختراق الذي تتع ّرض له مجتمعاتنا ،ليس بسبب العنف الذي يمارسه تنظيم داعش فحسب ،بل
للفكر الوهابي الذي اخترق الطبقات الوسطى في بريطانيا وأوروبا وأميركا الشمالية».
وأضافت« :علينا أوال ً أن ننظر في هذا األمر فوراً ،وعلينا نحن هنا في بريطانيا أن نتحدث عن دور حكومتنا
التي ساهمت في هذا األمر من خالل عدم تعليقها على ما تفعله السعودية مثالً ،ولذلك فالنقاش الذي نجريه
اليوم بات أكثر عمقا ً ألنه يدور حول ما إذا كان يمكن لبريطانيا وأميركا وسائر دول أوروبا أن تساهم بعدم
حصول هذا االختراق لمجتمعاتنا».
ولدى سؤالها عن رأيها بما قاله األمير الوليد في مقابلته مع «سي ان ان» عن جهود السعودية في مواجهة
المتشددين شككت براون بمدى نجاح ذلك قائلة« :هناك تمويل يذهب للمدارس والمساجد والمجتمعات،
وهم يفعلون ذلك ألنّ أحدا ً لم يوقفهم ،وأنا أخشى أنه حتى الذين كنت اعتبر أنّ لديهم أفكارا ً إسالمية تقدمية
بدأوا يتخلّون عنها ويتح ّولون إلى وهابيين».

