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خفايا
خفايا

هل ينجح �أبو فاعور؟

ُني على باطل فهو باطل
ما ب َ
 د .سليم حربا
ما ُبني على باطل فهو باطل ،ومع ذلك فاإلرهاب وأفكاره
وأدوات��ه وفقهاؤه وسفهاؤه وأنظمته ودوله يتوحدون على
باطل ،ونحن أصحاب الحقّ والفقه والقانون وحملة مشعل
ال�ح�ض��ارة واإلن�س��ان�ي��ة ،ن�ت�ف� ّرق وم��ازل�ن��ا نتخبط حتى في
تعريف اإلره��اب ولم نتفق على تعريف ،ونهرب إلى األمام
في التعامل مع الظاهرة بعيدا ً عن جذرها وأسبابها وأشكالها،
ونحاول اختزال اإلرهاب بتنظيم إرهابي بعيدا ً عن منظومة
اإلرهاب الفكرية المتطرفة التي تتخذ من نظرية االستحالل
الحضاري منهجا ً ثابتا ً (أي أنّ الصراع مع الكفار هو صراع
عقدي محتوم ويجب أن ال يبقى شبر من األرض وال إنسان ال
يحكمه المتأسلمون) ،وبعيدا ً من أسباب نشوء وبقاء اإلرهاب
قصرنا عالميا ً في مكافحته في المهد فانتشر وتمدّد،
الذي ّ
وبعيدا ً من أشكاله المركبة من إره��اب سياسي واقتصادي
وإع�لام��ي ونفسي ومعنوي وإلكتروني ومالي وعسكري
وأمني ،وبعيدا ً من تجلياته وكياناته التي تمارس اإلرهاب
المنظم على عين وأذن العالم ومنظماته وقوانينه الدولية،
حتى يكاد العالم ينسى جرائم الصهيونية والنازية ،وحتى
يكاد يطمس ح��قّ الشعوب في المقاومة وحقها في تقرير
المصير الذي أق ّره الميثاق األممي في مادته السابعة عندما
نص على المساواة في السيادة بين جميع الدول األعضاء،
ّ
وح��قّ تقرير المصير ال�س�ي��ادي والسياسي واالقتصادي
واالجتماعي وفق إرادة الشعب .فأين القانون والميثاق من
العقوبات االقتصادية والسياسية ودعم اإلرهاب الموصوف
والتهديد باستخدام القوة وانتهاك سيادة الدول التي تذكرنا
بالعقوبات األميركية واألوروبية على كوبا والعراق والسودان
تصب جملة وتفصيالً في دعم
وإيران وسورية اآلن ،والتي
ّ
ويفسر ذلك ما قاله عضو مجلس الشيوخ األميركي
اإلرهاب؟
ّ
السابق واين م��ورس« :كل واحد منا نحن األميركيون لديه
التزام شخصي للتغيير بك ّل الوسائل القانونية ،لك ّن حكومتنا
تقوم بذلك بطرق إجرامية» .ويذكرنا هذا بالصمت الدولي
ال�م��ذ ّل ع��ن الجرائم التي ترتكبها ال��دول واألنظمة الراعية
لإلرهاب بمنظومته ،والتي تستخدمه ك��أداة لحرب الوكالة
تحت مس ّمى االستثمار السياسي وكأنها تغتال القانون
الدولي والوطني ،لتطلق العنان لإلرهاب ليغتال الحضارة
قديمها وقادمها ،فإذا كانت البديهية تقول إنّ الحرب استمرار
للسياسة بوسائل أخرى (كالوزفيتز) ،فأي سياسة يمتلكها
الفكر الوهابي القاعدي التكفيري وم�ف��ردات��ه م��ن «داع��ش»
و«النصرة» واألذرع واألفرع؟ وبأي قانون وضعي أو دولي
أو قرارات مجلس أمن  1373و 2170و 2178يتم دعم هذا
اإلرهاب والسكوت عن أنظمة ودول تنتهك الميثاق والقانون
وتمارس اإلره��اب وكالة وأصالة؟ أال يكفي كل ما حدث من
قتل وتدمير وتهجير لتغدو مكافحة اإلره ��اب ف��رض عين
ّ
متحضر؟ ألم يحن الوقت بعد أربع سنوات
على كل إنسان
مما نواجهه في سورية والمنطقة لفهم الواقع لمن أصابه
العمى والصمم لتح ّمل المسؤولية؟ أال يكفي ما يزيد على
 1400عام من فهم حكم الله وسنة رسوله والقرآن والعمل
فيه ،ورسول الله قال حتى في آداب الوضوء« :فمن زاد على
ذلك فقد أسا َء وظلم»؟ هل هناك عقل أو عاقل بعد اآلن يمكن
أن يدعم ه��ذا اإلره��اب المتوحش أو يدير ويقود التوحش،
أو حتى يقف على الحياد ،واألخ�ط��ر أن يبتكر مصطلحات
ويجت ّر ما يسمى إرهابا ً معتدالً وإرهابا ً متطرفا ً أو يحتال على
القانون بمسميات المعارضة المسلحة المعتدلة ،كإرهاب
مج َّمل وال�ت��ي ه��ي وال�ق��ان��ون ض��دان ال يلتقيان حتى يلتقي
الخطان المتوازيان؟
أما آن األوان لنع ّرف اإلرهاب بما ع ّرف نفسه به ونتصدى
له كمسؤولية تاريخية إنسانية قانونية عسكرية جماعية بك ّل
أسبابه وتجلياته ،أسوة بالدولة السورية وواقع حالها يقول
إنّ دماء الشهداء وحماة الديار رجال العزة واإلباء والكبرياء،
وحماة القانون من الفقهاء وال�ش��رف��اء ،واألوف �ي��اء لألديان
والرساالت السماوية واإلنسانية ،والصادقين الوعد والعهد
من الخلفاء ورجال صحيح الدين من الفقهاء األنقياء األتقياء
ه��و ال ��ذي سيهزم اإلره���اب وي��وف��ر دم ��اء األب��ري��اء ويحفظ
البشرية من هذا الوباء؟

 فهد الباشا
ُمتسلّحا ً بالعزم والحسم ،وبالدعم من وليد بك ،يمضي
أبو فاعور ،في مه ّمتهُ ،مجاهدا ً به ّم ٍة عالية ،ال تأخذه عزّة
بمديح ،وال يخيفه فحيح ،ال يعيقه نقيق من هنا ،أو نعيق من
اب حساباً ،هنا ،أو
هناك ،واأله ّم أنه ،على ما ُيبدي ،غير هيّ ٍ
في «يوم الحساب».
ومع ذلك ،يبقى السؤال ُمش ّرعاً :هل ينجح أبو فاعور.
ل�ي��س ال� �س ��ؤال ،ه �ن��ا ،م��ن ب ��اب «ال �ت �م��ري��ك» االستعالئي
السخيف ،وال هو من باب التشكيك ،ال سمح الله ،والرجا ُء
الصالح بعباده الصالحين.
ُ
إ ّنه الحرص على أال يصطدم الرجل المندفع ،وفي الدرب
عتمة ،بمطباتٍ عالية ،أو بحفر «إخ� ��وان» ...الليل طويل،
والدرب طويل ،وال ضوء إال المنبعث من أحداث الذئاب ،على
ما يؤكد الصديق أحمد حافظ.
الرضي الجريء أنّ قاطرته ،رغم
ومع ذلكُ ،ي َس َّج ُل للوزير
ّ
هم ٍز وغم ٍز ورغم كبو ٍة هنا ،وهفوة هناك ،تواصل انطالقتها
ب��زخ��م الف ��تٍ  ،م��ا جعل ُم �ت��ردّدي��ن ،س��اب�ق�اًُ ،م��ردّدي��ن كالما ً
ُمشتبها ً فيه ،يستدركون ،فيأتون بمقطوراتهم ،متداركين،
ّ
منضمين إلى أبو فاعور قبل أن يفوتهم القطار .وفي السعي
إلى اإلجابة عن السؤال أعاله ،واضح أنّ ما أتاه أبو فاعور،
حتى اآلن ،قد جعل السمه وقعاً ،في اآلذان ورنيناً ،حتى
أحس بمغص في األمعاء ،أو
غص بلقمة أو
صار واحدنا إذا ّ
ّ
صادفته على الطريق شاحنة تنقل قوارير الماء ،صار يتمثل
له أب��و فاعور ن��اط��ورا ً ح��اض��را ً ن��اض��راًُ ،ي��ذ ّك��ر القدامى منا،
بأغنية قديمة لوديع الصافي ،عن الناطور الذي طالما حمى
الكروم من «عنزات بوطنوس» وشيطنة «جداياه» ...يومها

كان الناطور يردع الرعيان فترتدع المعزى وسائر المواشي
والكالب الداشرة ...والناس ،من شوقهم إلى الناطور ،من
حرصهم على نجاح أبو فاعور ،من كونهم ملدوغين غير مرة
من غير جحر في مقص المافيات والمصالح .من هنا سؤال
الغيارى :هل ينجح أبو فاعور؟
العارفون بسيرة الرجل ُي��ؤ ّك��دون أن��ه طالما واج��ه غير
ساح ،وختم بنجاح ،واأل ْولى ،يقولون ،أن
امتحانٍ  ،في غير ٍ
يكون السؤال :هل ينتصر أبو فاعور؟ ذلك ألنّ الرجل يخوض
معركة ضارية ،على جبهتها المقابلة ُرماة متم ّرسون دُهاة،
ولهم ،في السياسة حماة ...وإذا لزم األم��ر ،فإنّ لبعضهم
حراسا ً من «عساكر السما» ،ومن شياطين جهنم...
فهل يقوى وزير ،ولو جريئاً ،على هؤالء؟
�راض للمشهد ،ت�م� ّر بنا ص��ور ل�لّ��ذي��ن ساءت
ف��ي اس �ت �ع� ٍ
وألحوا على أنّ النتيجة المتو ّقعة ،أو التي
فضحوا
نيّاتهم،
ّ
ّ
يتمنّون ،ال تختلف ع ّما كان انتهى إليه أصحاب محاوالت
استحب المحاولون
مشابهة :خيبة للناس ،وصورة غير التي
ّ
أن يراهم عليها الناس.
وال بأس ،في هذا السياق ،أن نقيس ،نحن ،حاضرا ً على
ٌ
سلف
ماض ،فنتذكر أنه ،الثنتين وأربعين سنة خلت ،خالف
ٍ
صالح ،وزي ُر صحة اسمه إميل بيطار« ،الشريعة والناموس»،
ٌ
فانتهت به الحال إلى أنه استقال قبل «أن يفرموه فرماً» ،ألنه
تجرأ على ما ُعرِف يومها بمافيا تجار الدواء ،وألنه حاول أن
يترجم في عمله شعارا ً رفعه دليل الطريق« :ال يجوز أن يكون
الدواء أش ّد مرارة من المرض» .وكان الذي كان ...رحل إميل
بيطار ليبقى لنا من هاتيك األيام ذكرى عطرة لوزير آدمي...
ولتبقى رحمات نستمطرها على روحه ،ودعاء بطول عمر
المسؤولين األوادم رحم ًة بالعباد وبسمعة البالد...
وبعد ،هل ينتصر أبو فاعور حيث هُزم بيطار؟

الواضح ،حتى اآلن ،أنّ وزير الصحة «االشتراكي» نجح
ُ
وهو في بداية طريقه إلى األمن الغذائي ،في قلب الطاولة على
رؤوس ما ه ّم أبو فاعور أن تكون
رؤوس كبيرة وصغيرة،
ٍ
ٍ
حجاج يهوى
أينعت وحان قطافها ...فما هو بـ«داعشي» وال ّ
قطاف الرؤوس .حسبه أنّ اآلية قد انقلبت ،معه ،لتصبح على
الصيغة التي يستحبها الناس :حاميها يتصدّى لحراميها،
وللعابثين فيها ...أما عن النصر المنشود ،فيحضرنا ،ونحن
ن �ق��ارب ال �ج��واب ،م��ن م�ق��اب�لات ال��وزي��ر ،ال�م��ال��ئ الشاشات
والشاغل الناس :متض ّررين من فساد وإهمال أم مرتجين
الخالص ،يحضرنا تنويه بوليد جنبالط .الذي «لواله لكانوا
فرموني فرماً» على ما ص ّرح أبو فاعور ...ونفهم ،من ذلك،
أنها الحاجة إل��ى مزيد من الدعم واإلس�ن��اد ،يبعث بها وزير
الصحة رسالة م��ر ّم��زة بالتنويه ...فالمعركة ض��اري��ة .وإن
ينصركم البيك فال غالب لكم ...هو الواقع هكذا :مريرا ً إلى ح ّد
يذ ّكر بصرخة ألم للمتنبي أستعيد نصفها المحمول« :ما كنت
أحسبني أحيا إلى زمنٍ » ...يشبهه هذا الزم ُن الذي يستجير فيه
وزير ،لتطبيق القانون ،ال بالقانون وحده ،بل بزعيم حدّه.
منذ اثنتين وأربعين سنة هزم آل الفساد في البالد الوزير
إم�ي��ل بيطار ،ألن��ه ك��ان ب�لا س�ن� ٍد م��ن زع��ام��ة ...بعد اثنتين
وأربعين سنة ينتصر له ،ويثأر للوطن وائل أبو فاعور.
أال ينجح أبو فاعور؟ بلى .أ ّما النصر فال يتأ ّكد إال مؤزّراً:
طريق ..إلى نهج
إالّ إذا تح ّولت هذه الطريقة ،في الحكم ،إلى
ٍ
ينهجه سائر الوزراء ،اليوم وفي الحكومات اآلتية ،متى أتت،
فيتحولون من «أصحاب معالي» إلى نواطير ،ي��درأ ك ٌل عن
حقوله ش ّر الطروش الداشرة...
أبو فاعور ،وحتّى نلتقيك وسواك مع موعد النصر هناك،
عافى ...والله يحميك مرتين :مر ًة من شر حاس ٍد
دُم للحقّ ُم ً
إذا حسد .ومر ًة من كواسر هذا البلد.

رعى افتتاح معر�ض الكتاب في «البيال»

يازجي من بوخار�ست:
ال نريد ديارنا مرتع ًا للإرهاب

�سالم :لإعادة االعتبار �إلى الحياة ال�سيا�سية
اعتبر رئيس الحكومة تمام سالم
«أنّ لبنان يحتاج اليوم إلى إعادة
االع��ت��ب��ار إل���ى ال��س��ي��اس��ة ،ب��م��ا هي
تشريف للعاملين فيها ومسؤولية
وطنية وأم��ان��ة» ،داعيا ً إلى «إع��ادة
عمل مؤسساتنا إلى السوية الطبيعية
لنحفظ نظامنا الديمقراطي».
وفي كلمة ألقاها خالل رعايته ا
فتتاح معرض بيروت العربي الدولي
للكتاب ال��ث��ام��ن والخمسين ،قال
س�لام« :في أيامنا ه��ذه ،كثر الجهل
أيها ال��س��ادة .السياسة ،بمعناها
النبيل ،ض��اع��ت أو ت��ك��اد ف��ي غابة
الفئوية والحسابات الضيقة .فصرنا
ال ن��رى المسؤولية الوطنية إال من
منظار المصالح الخاصة ،متعامين
عن األوجاع الحقيقية للناس ،الذين
ينتظرون منا عمالً ج��ادا ً ومخلصا ً
ومتجردا ً من أجل تأمين حاضرهم
ومستقبل أبنائهم».
وأكد «أنّ لبنان يحتاج اليوم إلى
إعادة االعتبار إلى السياسة ،بما هي
تشريف للعاملين فيها ومسؤولية
وطنية وأمانة .كما يحتاج منا جميعا
إل��ى إع�ل�اء مصلحة لبنان العليا،
وجعلها الهدف األسمى الذي تجند
له كل الطاقات وتسقط في سبيله كل
األنانيات».
وأض���اف س�لام« :ب��ه��ذه الطريقة
نستطيع مواجهة الواقع المرير الذي
نعيش ،ونخرج من دوامة النزاعات
ال��ت��ي ال تنتهي ،إل��ى رح���اب حياة
سياسية طبيعية تتسع لالختالف
والتنوع والتنافس واإلنتاج».
وأش���ار إل��ى «أنّ المطلوب منا
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سالم والبابا وعاصي يقصون شريط افتتاح المعرض
أن نتعالى ،فنخفض نبرة الكالم
لندرأ الفتن .أن نتعالى ،فنتقارب
لنتحاور .أن نتعالى ،فنعيد عمل
مؤسساتنا إلى السوية الطبيعية
لنحفظ نظامنا الديموقراطي .أن
نتعالى ،فنسارع إلى انتخاب رئيس
للجمهورية».
وت����اب����ع س���ل��ام« :ال��م��ط��ل��وب
ب��اخ��ت��ص��ار ،أن ن����رأف ب��أب��ن��ائ��ن��ا
ونصون هذا الوطن الجميل العزيز،
أمانة ألجيالنا الصاعدة» ،مؤكدا ً
«أنّ اللبنانيين ،الذين أنتج كبار من
بينهم الكثير مما في هذا المعرض من
كنوز ،ق��ادرون بالتأكيد على إعادة

األلق إلى هذا البلد ،إذا ما أتيحت لهم
الفرصة إلط�لاق مواهبهم وتفجير
ق��درات��ه��م .وبمثل ه��ؤالء المفكرين
والكتاب ال��رواد ،سيبقى لبنان في
موقعه المميز ،حاضنا ً تظاهرات
ثقافية للكتاب وللفنون المسرحية
والسينمائية والتشكيلية ،وموئال
لإلبداع والتفاعل الفكري الحر».
وخ��ت��م س�ل�ام« :ف���ي ان��ت��ظ��ار أن
يصلح ح��ال ال��س��ي��اس��ة ،ف�لا تبقى
مولدة للجهل ،وال مفسدة للعقول
والقلوب ،نغبطكم على ما أنتم فيه
ونفخر بكم ،ونهنئ أنفسنا بمعرض
الكتاب العربي ال��ذي يطوي عامه

الثامن والخمسين بمزيد من الشباب
والنضارة والريادة».
وح��ض��ر االف��ت��ت��اح ال��رئ��ي��س ف��ؤاد
السنيورة ،الدكتور جوزيف شهدا
ممثالً النائب العماد ميشال عون،
وزير البيئة محمد المشنوق ،الوزير
ج���ان أوغ��اس��ب��ي��ان ،ال��م��دي��ر ال��ع��ام
ل��وزارة الثقافة فيصل طالب ممثالً
وزير الثقافة ،وسفراء :إيران محمد
فتحعلي ،مصر محمد بدر الدين زايد،
والجزائر أحمد بوزيان ،النائب عمار
ح��وري ،النائب السابق ناصر نصر
الله ،وحشد من أصحاب دور النشر
المشاركة والمهتمين والمثقفين.

لحام د�شن كنائ�س يبرود والنبك:
نهجنا الحوار والعي�ش ال�سالمي
جال بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين
الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام على مدينة يبرود
ومنطقة النبك في سورية يرافقه مطران األبرشية عبدو
عربشّ ،
ودشن الكنائس التي أعيد إصالحها وترميمها بعد
األحداث التي شهدتها منطقة حمص.
واعتبر لحام «أنّ عودة األهالي إلى مدنهم وقراهم هي
واجب وطني ،ودعوة مسيحية وإيمانية للبقاء في أرضنا
والتفاعل مع محيطنا والقيام بدورنا الحضاري ،الذي
مارسناه منذ سنوات ،ألنّ الحوار والعيش السالمي هو
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شدّد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس يوحنا العاشر
يازجي على ضرورة الحفاظ على االستقرار في لبنان ،مؤكدا ً أنّ ح ّل األزمة
السورية هو بالحوار السياسي.
وفي كلمة ألقاها خالل صالة الشكر التي أقيمت في كنيسة القديسين
قسطنطين وهيالنة في المق ّر البطريركي في العاصمة الرومانية بوخارست،
قال يازجي« :منذ أكثر من ثالث سنين ،تدفع سورية من دماء أبنائها ثمن
الكرامة والسيادة .هي ال تدّعي أنها الدولة المثالية ،وأ ّنى ألحد في هذه الدنيا
أن يدعي مثالية الدولة في أي مكان .وقد أكدنا ونؤكد أنّ الح ّل فيها بالحوار
السياسي .يكفينا شعارات معسولة ،وليكن شعار كل األفرقاء اآلن عودة
األمان إلى كل شبر في سورية ،وهذا ليس بالمستحيل فنحن نذكر دوما ً كيف
كانت ربوع هذا البلد مرتعا ً للسالم قبل  .»2011وأضاف« :نحن ال نريد أن
نرى في ديارنا مرتعا ً إلرهاب متنقل ال يعرف حدود الدول ،ألننا لم نعهد فيها
وال في أي بقعة من الشرق ،تكفيرا ً وخطفا ً وتهجيرا ً للمسيحيين ولغيرهم.
ولم يكن مطارنة حلب يوحنا وبولس المخطوفان منذ أكثر من سنة ونصف
وكهنتها ،إال سفراء سالم في هذا العالم ومؤتمراته ،فأين العالم ومؤتمراته
ومحافله الدولية مما يجري في قضيتهم من تعتيم؟ أين العالم م ّما يجري في
كل الشرق األوسط من ويالت ليس أولها األزمة في سورية وال آخرها تدمير
العراق والعبث باستقرار لبنان»؟
وإذ أكد ضرورة الحفاظ على االستقرار في لبنان ،أعرب عن ألمه «لما جرى
ويجري فيه من تعطيل لمؤسساته الدستورية ورهن تلك األخيرة بتوازنات
الخارج ،في حين أنّ ارتهانها األول والتزامها األول يجب أن يكون لخدمة
المواطن».
وكان يازجي وصل إلى بوخارست أمس ،في زيارة سالمية إلى رومانيا
مترئسا ً وفدا ً كنسياً .وكان في استقباله والوفد المرافق في مطار بوخارست،
المطران نيفون ممثال البطريرك الروماني دانيال.

يازجي خالل صالة الشكر في كنيسة القديسين قسطنطين وهيالنة

نهجنا في الحياة».
وتمنى «أن يعود السالم إلى كل الربوع السورية ،وأن
يساعد العالم أهل سورية المقيمين والنازحين ،على إعادة
بناء وطنهم وبناء السالم في المنطقة» ،داعيا ً إلى «عدم
الخوف من المستقبل» ،مشجعا ً الشباب على البقاء وعدم
الهجرة.
واعتبر المطران عربش ،من جهته« :أنّ عودة المسيحيين
إلى حمص ويبرود والنبك ،هي من دالالت الصمود وإرادة
العيش مع إخوتنا ،وبناء المستقبل معاً».

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
استقبل رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال عون في
دارت���ه ف��ي ال��راب��ي��ة ،سفير جنوب
أفريقيا ش��ون بنيدكت في حضور
مسؤول العالقات الديبلوماسية
ف��ي التيار الوطني ال��ح��ر ميشال
دوش��اداراف��ي��ان .كما استقبل عون
مسؤولي صفحات التيار الوطني
الحر على «ف��اي��س��ب��وك» ،احتفاال ً
بالذكرى األولى لتأسيسها.
عرض ال���رئ���ي���س م��ي��ش��ال
سليمان في مقر إقامته في باريس،
التطورات العامة ،مع الرئيس سعد
الحريري.
توج وزي������ر ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين جبران باسيل زيارته
إلى غانا بلقاء جمعه مع الرئيس
الغاني جون دراماني ماهاما ،حيث
جرى عرض للعالقات الثنائية بين
لبنان وغانا والتعاون والتنسيق
لتطويرها.
كما التقى نظيرته الغانية هانا
سيروا تيتيه ،وبحث معها في سبل
تعزيز التعاون االقتصادي.
وكان باسيل وصل أمس ،إلى أكرا
في غانا في بداية زيارته الرسمية

عبّر نائب في
كتلة المستقبل
أمام بعض َمن
التقاهم أمس عن
امتعاضه الشديد
من كالم الرئيس
سعد الحريري
في مقابلته
التلفزيونية ،لجهة
التب ّرؤ ورفع
الغطاء عن ك ّل
تهجموا على
الذين ّ
الجيش اللبناني.
وسأل النائب
المعني باستغراب:
ّ
وهل كنا نتح ّدث
من عند ّياتنا؟ أم
كنا ننفذ سياسة
التيار الذي
يرأسه الحريري
وتوجيهاته؟

قهوجي والملحق العسكري السعودي

(مديرية التوجيه)

إل��ى غ��رب أفريقيا ،حيث سيمثل
لبنان في في القمة الفرنكوفونية
الـ 15التي تستضيفها العاصمة
السنغالية دكار اليوم.
وتوجه باسيل فور وصوله إلى
وزارة الدفاع الغان ّية ،حيث التقى
ال��وزي��ر بنجامين كابنور ،وجرى
البحث في العالقات الثنائية بين
لبنان وغ��ان��ا ،ومكافحة اإلره��اب
وال��ت��ط��رف ،وم��س��اه��م��ة الجالية
اللبنانية في االستثمار في غانا.

وانتقل إل��ى مقر قيادة الجيش
«مخيم بورما» حيث وضع إكليالً من
الزهر على النصب التذكاري لشهداء
جنود الكتيبة الغانية في «يونيفل».
استقبل قائد الجيش العماد
جان قهوجي في مكتبه في اليرزة،
الملحق العسكري السعودي في
لبنان العميد الركن ثامر السبهان،
وتناول البحث العالقات الثنائية بين
جيشي البلدين والهبة السعودية
المقدمة للجيش اللبناني.

دريان :الخالف ال�سيا�سي م�شروع
ومن يحاول �إثارة الفتن خا�سر
أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «أنّ من يحاول إثارة الفتنة
وإحاكة المؤامرات على لبنان خاسر» ،الفتا ً إلى «أنّ الخالف السياسي مشروع،
ولكن ينبغي أال يتجاوز إطاره المتعارف عليه في اللعبة الديمقراطية».
واستقبل دريان في دار الفتوى أمس ،جمعية مراسلي الصحف العربية في
لبنان برئاسة عمر حبنجر ،الذي نقل عنه «أن ال فتنة مذهبية أو طائفية في
لبنان ،ولن تكون ،ومن يحاول إثارة الفتنة وإحاكة المؤامرات على لبنان فهو
خاسر ،ومن يحضر ويعمل لزرع الفتنة فلن ينجح ،ألنّ اللبنانيين وقياداتهم
على وعي كامل وحكمة ووعي لما يحاك لهم».
وأشار المفتي إلى «أنّ الخالف السياسي في لبنان مشروع ،ولكن ينبغي
أال يتجاوز إطاره المتعارف عليه في اللعبة الديمقراطية» .وقال« :ليس في
لبنان من يريد مشروعا ً خاصا ً به ،واللبنانيون يريدون نهوض مشروع
ّ
الحق وحدها
الدولة القوية العادلة بجيشها ومؤسساتها األمنية ،التي لها
في بسط سيادتها على جميع األراضي اللبنانية».
وأكد دريان أن «ال مكان لإلرهاب في لبنان ،وال بيئات حاضنه للتطرف
والغلو ،وإنّ العالقات اإلسالمية-المسيحية في لبنان مصونة ،وال يستطيع
محصنة بالمحبة والتفاهم واحترام الرأي
أحد أن يخرقها في وحدتها ألنها
ّ
اآلخر ،أيا ً كان».
وأضاف« :من غير المسموح به على ساحتنا اإلسالمية إطالق الخطابات
المذهبية التحريضية التي قد تؤدي إلى فتنة ،وهذا يتطلب موقفا ً واضحا ً
من جميع المعنيين في المذاهب الفقهية والمدارس اإلسالمية ،ونحن نريد
الوحدة اإلسالمية ممارسة ال عناوين وشعارات».
وف��ي ما يتعلق بدعوة الرئيس سعد الحريري إل��ى ال��ح��وار ،أم��ل مفتي
الجمهورية «أن يكون الحوار ناجحا ً ومنتجا ً وصادقاً ،وما عبّر عنه الرئيس
سعد الحريري هو منتهى الجدية والمسؤولية التي يتحلى بها الرئيس
الحريري كرجل دولة يحرص على أمن وطنه واستقراره ،ونحن معه في
الحوار واليد الممدودة ،ونؤيده وندعو له وإلخ��وان��ه المتحاورين معه
بالتوفيق ،آملين أن يكون حوارا ً جديا ً ووطنيا ً جامعاً ،يستطيع لبنان من
خالله إيجاد الحلول للكثير من األمور والقضايا العالقة ،ومن أهمها وفي
مقدمها ضرورة إنجاز االستحقاق الرئاسي والتحضير لالنتخابات النيابية
المقبلة ،من خالل وضع قانون انتخاب عادل يتوافق مع آمال اللبنانيين
وطموحاتهم في اختيار من يمثلونهم في السلطة التشريعية».
وأعلن دريان عن إقامة مؤتمر إسالمي-مسيحي في األزهر في مصر أوائل
الشهر المقبل «من أجل توضيح المفاهيم والقيم التي دعا إليها االسالم وبقية
األديان التي ترفض التطرف والغلو واإلرهاب».

