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هل تنجع الت�سوية الم�صرية-ال�سعودية ب�إبعاد �شبح االنق�سام عن دار الإفتاء؟

«�إمام الق�صر»� ...أو مفتيان للجمهورية في �أيلول؟
محمد حمية
مع اقتراب موعد انتخاب مفتٍ جديد للجمهورية في العاشر من
آب ،وهو الموعد الذي حدده رئيس الحكومة تمام سالم ،تتكثف
اللقاءات والمشاورات على أكثر من صعيد لمحاولة إخراج مفتٍ
جديد إلى النور ،فيما يستم ّر المفتي الحالي محمد رشيد قباني
بدعوته الى انتخاب مفتٍ جديد في  31آب المقبل.
بين  10آب و 31منه مسافة زمنية قصيرة تنحصر فيها
مفاوضات الربع الساعة األخير ،فهل فعالً هناك شبه إجماع على
اسم رئيس المحاكم الشرعية القاضي عبداللطيف دريان كمرشح
تزكية؟ أم أنّ المعركة ال تزال في البداية ،وهل يمكن أن نصل إلى
مفت َي ْين للجمهورية اللبنانية؟
معني في شؤون دار الفتوى يؤكد أنه لم يحصل إجماع
مصدر
ّ
من العلماء المسلمين على اسم المفتي الجديد ،بل ما حصل هو
توافق بين السياسيين وليس بين العلماء .وفي حديث لصحيفة
«البناء» اعتبر المصدر أنّ األط��راف السياسية لديها مصالح
سياسية ويدعمون األسم الذي يتوافق مع مصالحهم ،متحدثا ً عن
إدخال هذا الملف بالصفقات والمقايضات بين األطراف السياسية
في البلد.
ويستشهد المصدر ببيان هيئة العلماء المسلمين الذي صدر
أمس ،والذي رفض فيه تدخل السياسيين من ك ّل األط��راف في
شؤون دار اإلفتاء حيث وجه دعوة إلى ك ّل العلماء الس ّنة في
لبنان «للوقوف صفا ً واحدا ً في وجه شبيحة  8آذار وعلمانيّي 14
آذار من أجل رفض جميع المشاريع التي تطرح الختيار مرشح
بالتزكية» ،داعيا ً إلى اعتصام مفتوح أمام دار الفتوى.
وي��رى المصدر أنّ رئيس المحاكم الشرعية الس ّنية العليا
القاضي الشيخ عبداللطيف دريان ليس مرشحا ً توافقياً ،بل هو
يتبع لتيار المستقبل ،ويسميه معظم العلماء بـ «إمام القصر» في
إشارة إلى «قصر قريطم» وذلك بحسب المصدر.
وحول تصريح الوزير السابق عبدالرحيم مراد الذي دعا فيه
إلى التفاهم على ترشيح مفتٍ واحد بالتزكية ،أكد المصدر «أنّ
الوزير مراد ال يمثل العلماء الس ّنة لكي يعتبر الشيخ دريان أو
غيره مرشح تزكية».
وعلى رغم الضجيج والصخب بشأن وصول التسوية إلى
خواتيمها وانتخاب القاضي دريان كمرشح تزكية ،تشير المصادر
إلى أنّ األخير هو أبعد ما يكون عن دار الفتوى...
وفي هذا السياق يؤكد المصدر المذكور أنّ المفتي قباني مستم ّر
بدعوته النتخاب مفتٍ جديد في  31آب المقبل ،مشددا ً على أنّ

الشيخ عبد اللطيف دريان
استقالة األعضاء الستة منذ أسابيع لم ولن تؤثر في االنتخابات،
وحتى لو استقال ك ّل االعضاء ،فاالنتخابات مستمرة ،الفتا ً الى أنّ
الهيئة الناخبة تض ّم أكثر من  4000شخصية ،وحتى اآلن هناك
 1700سجلوا اسماءهم استعدادا ً لالنتخابات.
وشدّد المصدر على أنّ الهيئة الناخبة مؤلفة من سياسيين
وعلماء دين ولكن رأي العلماء يجب أن يفوق دور السياسيين ألنّ
ملف دار الفتوى هو موضوع ديني ومنصب ديني وليس منصبا ً
سياسياً.
وحذر المصدر من خيارات الشيخ دريان السياسية والوطنية
في حال انتخابه مفتياً ،متسائالً :هل يضمن من رشح دريان
أن يلتزم بخيارات وطنية وليست طائفية وتقسيمية وتهدّد
ال��وح��دة الوطنية؟ وأض���اف« :إنّ السفارة المصرية عقدت
اجتماعات في هذا الصدد حضرتها شخصيات متعدّدة من ك ّل
األطراف السياسية إليجاد مخرج لهذا األمر حفاظا ً على وحدة
الصف وعدم االنشقاق داخل الطائفة الس ّنية وحصل اتفاق على
كل شيء داخل دار اإلفتاء ،أي على الهيئة الناخبة واإلصالحات،
وبقي الخالف على اسم المفتي الجديد ،وطرحنا اسم الشيخ
َ
هشام خليفة ف ُرفض من قبل فريق المستقبل» ،الفتا ً إلى أنّ
هناك «م��ب��ادرة مصرية ومباركة سعودية» ،نافيا ً ان تكون
سورية تتدخل في هذا الشأن بل هي فقط ال تريد أي انقسام
داخ��ل الطائفة السنية ،مشيرا ً إلى أنّ تيار المستقبل هو من
«أحدث هذا االنقسام داخل الطائفة السنية وأوصل األمور إلى
ما وصلت إليه في دار الفتوى عبر التحريض الطائفي وتوفير

بيئة حاضنة لإلرهاب» ،قائالً« :في ك ّل شيء فتش عن بصمات
السنيورة».
ويؤكد المصدر أنّ األمور مفتوحة على كل االحتماالت ،كاشفا ً
ّ
يحضر لها المفتي قباني إذا ما تصاعدت األمور وت ّم
عن مفاجآت
فرض أيّ مرشح بالقوة ،مؤكدا ً أنّ المفتي قباني يريد مفتيا ً جديدا ً
ال يكون طرفا ً في الصراع وليس محسوبا ً على أحد وعلى مسافة
واحدة من الجميع ،ولن يقبل بغير ذلك ،ألنّ أي مفتٍ جديد يجب
أن يكون على عالقة جيدة وتنسيق وتعاون مع المفتي السابق
في ملفات دار الفتوى نظرا ً الى خبرته الطويلة ،الفتا ً إلى أنّ
المفتي قباني «لن يسلّم أليّ مفتٍ ال يوافق عليه أو ستذهب األمور
ينص القانون».
باتجاه االنتخابات كما
ّ
الوزير السابق عبدالرحيم مراد الذي يعتبر انّ انتخاب مفتيين
للجمهورية بمثابة مصيبة زار أمس برفقة القنصل المصري في
بيروت شريف البحراوي المفتي قباني ،حيث أف��ادت مصادر
لـ«البناء» أنّ مراد والقنصل المصري تم ّنا على قباني الموافقة
على المبادرة المصرية والسير بانتخاب مرشح التزكية فيما
يص ّر قباني على موقفه برفض انتخاب القاضي دريان.
معني بالمفاوضات التي تحصل يرى
مصدر ف��ي  8آذار
ّ
في حديث لـ«البناء» أن فريق الثامن من آذار «لن يشارك في
االنتخابات مرتين ،بل سيشارك في أول انتخابات ،وهي التي
دعا إليها الرئيس تمام وسالم في  10آب ،وبالتالي لن يشارك في
انتخابات  31آب ،مجددا ً التأكيد على التوافق على انتخاب مفتٍ
كمرشح تزكية».
أما منتدى الحوار اإلسالمي فشدد على «الدعوة إلى التوافق
على تزكية مفتٍ للجمهورية لتولي مهمات اإلفتاء ،بحيث يقوم
المفتي الجديد بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء بالدعوة إلى
انتخاب مجلس شرعي إسالمي جديد يمثل مختلف اتجاهات
االعتدال ،والذي يقوم بدراسة اإلصالحات والتحديث والشفافية،
وكذلك المواد التي تتعلق بالهيئة الناخبة للعمليات االنتخابية
تخص كالً من مفتي الجمهورية والمجلس الشرعي تج ّنبا ً
التي
ّ
أليّ خالفات مشابهة في المستقبل ،كما يبادر إلى تفعيل المجلس
االستشاري من ذوي الخبرة ومن مختلف األط��راف» .وأكد «أن
خياره بإجماع أعضائه كان وال ي��زال أن يكون المفتي المقبل
ويتمسك بإعالنه تكرارا ً ورأيه النهائي في أنّ رئيس
من بيروت،
ّ
المحاكم الشرعية الس ّنية العليا الشيخ القاضي عبداللطيف
دريان ،هو المناسب لتبوؤ هذا المقام ،لذا يطالب المنتدى رئيس
الحكومة تمام سالم بالدعوة إلى االنتخابات في أس��رع وقت
ممكن».

�سل�سلة لقاءات بين بو �صعب والم�س�ؤولين حول ال�سل�سلة
وهيئة التن�سيق �إلى الإ�ضراب في � 6آب
ما زال ّ
ملف سلسلة الرتب والرواتب يتفاعل،
وم��ا زال���ت هيئة التنسيق النقابية متمسكة
بمطالبها ،وبقرارها مقاطعة التصحيح حتى
الحصول على الحقوق وإقرار السلسلة.
وفي هذا السياق ،تابع وزير التربية والتعليم
العالي الياس بو صعب مع وفد هيئة التنسيق
موضوع سلسلة الرتب وال��روات��ب ،ووضعهم
في ص��ورة ال��ح��راك السياسي ح��ول السلسلة
وآخرها لقاؤه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري
ورئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد
مساع جديدة ،وإلى مرونة
السنيورة ،مطمئنا ً إلى
ٍ
حول موضوع إقرار السلسلة ،وأكد لهم «موقف
الرئيس بري المتقدم جدا ً بأن ال تشريع قبل إقرار
السلسلة».
وأج��رى الوزير بو صعب اتصاال ً بالرئيس
السنيورة خالل االجتماع ،واستمع المجتمعون
إل��ى دع��وة الرئيس السنيورة إلع��ط��اء خطوة
إيجابية من جانب الهيئة ،حيث أكد «أنّ كتلة
المستقبل وقوى  14آذار تخطو خطوات جدية
على طريق السلسلة ،وه��ذا وق��ت المبادرات
المفيدة ونحن متجهون إلى إقرار السلسلة بعد
متابعة مناقشتها وترشيقها».
وت��ح��دث ال��وزي��ر ب��و صعب إل��ى اإلعالميين
بعد اللقاء وقال« :كنت آمل بأن تكون لنا اليوم
حلول إيجابية على غرار الجامعة ولكن لألسف
إنّ موضوع السلسلة ما زال قيد النقاش وهو
موضوع جدي وهو عائق أم��ام أي ق��رار تتخذه
هيئة التنسيق» .وأض���اف« :أم��ا في موضوع
االمتحانات فقد سبق وكان لنا إجتماع مع هيئة
التنسيق وعلى أس��اس��ه تمت االمتحانات».
ولفت إلى «أنّ الخالف السياسي على رئاسة
الجمهورية واضح وما زلنا نختبره في التشريع
في المجلس النيابي وفي عمل مجلس الوزراء»،
كاشفا ً أنّ «التطمين الكبير جاء من الرئيس بري
الذي أكد أنّ التشريع لن يمر في المجلس النيابي
إال عبر السلسلة» ،مؤكداً« :أنّ هذا الملف أصبح
في المقدمة أي أنّ الملف أصبح في مكان يصعب
ت��ج��اوزه ،وجميع الفرقاء أصبحوا مقتنعين
بالسلسلة ،لذا كان اجتماعي مع هيئة التنسيق

اليوم ،وسأبقى أطالب معهم بحقوقهم مهما كان
موقفنا».
وقال بو صعب« :إنّ الوقت يداهمنا وقد دخلنا
في المرحلة الخطيرة جدا ً لجهة خسارة المنح
والقبول في جامعات عالمية ،لهذا سأقول اليوم
إننا إذا لم نتفق على إق��رار السلسلة سيكون
مستقبل الطالب في المجهول ،واليوم سأكرر ما
قلته بأنّ مستقبل الطالب عين وحقوق األساتذة
العين األخ���رى ،وإنّ أي سياسي أو أي معني
بمصالح الطالب واألبناء يتحمل المسؤولية ،وأنا
سأقوم بذلك بك ّل قناعة ،وهناك قرار سأتحمل
مسؤوليته وطلبت من هيئة التنسيق أن نفكر معا ً
بالحلول ووضعت أمامهم االحتمال بأن ال تكون
هناك سلسلة قريبا ً جداً ،وأقول لهيئة التنسيق
أننا يجب أن نكون موحدين في هذه األزمة ،ألنّ
الطالب ال يتحملون االنتظار إلى وقت غير محدّد».
وتابع« :ف��ي خ�لال أربعة أي��ام أتمنى على ك ّل
األساتذة أن يقوموا بما يقدرون عليه من ضغط،
وأنا سأقوم بما يمكنني من ضغط ،وقد قال لي
الرئيس بري أنّ الجلسة مفتوحة وعند التوافق

سيجتمع المجلس ليتابع الموضوع وقد أكد لي
أن ال تشريع قبل إقرار السلسلة ،هكذا كان ّ
ملف
الجامعة اللبنانية في مجلس الوزراء في مقدمة
ج��دول األعمال فالخيارات كثيرة وليس هناك
خيار نهائي حتى اآلن ويمكن أن نتوافق معهم
على قرار يرضيهم أو أن نأخذ قرارا ً ال يرضيهم،
وآمل بأن ال نصل إلى قرار مناسب إذا كان ما زال
هناك انسداد لألفق السياسي ،إنّ الحل مسؤولية
السياسيين ،والوزير موظف عند الشعب اللبناني
ويجب أن يؤمن المصلحة العامة ويمكن أن أعمل
المستحيل إلقرار السلسلة وعندنا أوراق ضغط
كثيرة».

غريب

من جهته ،قال غريب« :إنّ السياسيين آخر
من يزايد على مصلحة الطالب من خالل تعطيل
المؤسسات ،وإنّ هيئة التنسيق تريد حقوقها في
السلسلة وهي األكثر حرصا ً على حقوق الطالب».
وأضاف« :شبعنا وعودا ً واتفاقات لقد عالجوا ك ّل
الملفات وهذا يفرحنا ولكنّ ّ
ملف السلسلة ال يزال

بو صعب مجتمعا ً إلى هيئة التنسيق النقابية

ف�ضل اهلل ا�ستقبل وفد ًا من «المرابطون»:
غزة تدفع ثمن ب�سالة �أهلها ومقاوميها
أكد العالمة السيد علي فضل الله
أن «م��ن أبسط ال��واج��ب على الذين
يتقاتلون خارج دائرة مواجهة العدو
الصهيوني ،أن يج ّمدوا الخالفات،
ويندفعوا لقتال الكيان الصهيوني،
وخ��ص��وص��ا ً ف��ي ه���ذه األي����ام ال��ت��ي
ت��ت��ع � ّرض ف��ي��ه��ا غ���زة ل��ح��رب إب���ادة
حقيقية ،حيث ي��ت� ّم شطب عائالت
بأكملها بقرار صهيوني مسبق».
وخ�لال استقباله وف��دا ً من الهيئة
القيادية لحركة الناصريين المستقلين
 المرابطون برئاسة العميد مصطفىحمدان ،اعتبر فضل الله «أنّ غزة تدفع
ثمن بسالتها وثبات أهلها ومجاهدي
المقاومة فيها ،حيث تمكنوا من إسقاط
هيبة جيش العدو ،وأعادوه إلى حجمه
الحقيقي بعد ك ّل محاوالت ترميم بنية
هذا الجيش بعد حرب تموز».
وأب��دى خشيته «من أن يدفع أهل
غ���زة األث���م���ان م��ض��اع��ف��ة ،م��ن خ�لال
همجية االحتالل من جهة ،ومحاولة
إدخ���ال ذل��ك كله ف��ي لعبة المحاور
الجارية في المنطقة ،والتي كان وال
يزال الشعب الفلسطيني قبل غيره هو
الذي يدفع فاتورتها».
م��ن جهته ،ش��دّد ح��م��دان على أنّ
«ال��ق��ض��ي��ة الفلسطينية ه��ي ربيع
القضايا العربية واإلسالمية كلها ،وأن

فضل الله مستقبالً حمدان والوفد
اإلخالص لهذه القضية هو الذي يفرز
الناس ويظهر المدى الحقيقي لوالئهم
لشعوبنا وقضاياها ،وما يجري في
غ��زة م��ن ع���دوان صهيوني استباح
الحجر وال��ب��ش��ر ،وأس��ق��ط ك�� ّل القيم
اإلنسانية ،ويستدعي وقفة عربية
وإسالمية شاملة في مواجهته».
ورأى أنّ «الوضع اللبناني سيبقى

محكوما ً لمصلحة بعض المحاور
الدولية ،وف��ي الوقت نفسه سيبقى
ال��ب��ل��د م��ح��ك��وم �ا ً ب��االس��ت��ق��رار ضمن
ضوابط معيّنة ،ألنّ ه��ذا االستقرار
يخدم مصالح عدد من جهات دولية
وإقليمية وحتى محلية ،وإنْ تخلّل
ذلك بعض المشكالت والتوترات من
هنا وهناك».

(داالتي ونهرا)

عالقاً ،فالحوار مع الوزير مفتوح ،ونناشد الرئيس
بري تحديد موعد لجلسة نيابية سريعة وليتحمل
السياسيون المسؤولية ،إنّ ثالث سنوات كافية
في الشارع ونحن ذاهبون إلى إضراب واعتصام
في  6آب».

محفوض

وق��ال رئيس رابطة التعليم الخاص نعمه
محفوض« :أجرينا االمتحانات ووع��دون��ا أن
يحلوا موضوع السلسلة خالل إجرائها ،فماذا
كانوا يفعلون في هذا الوقت ،إذا كان هناك خطوط
حمر فهم يتحملون المسؤولية ،لقد وفت الهيئة
بوعودها ولكنهم لم يفوا بأي وعد قطعوه لنا».

التعليم األساسي

بدورها ،عقدت الهيئة اإلدارية لرابطة معلمي
التعليم األساسي الرسمي في لبنان اجتماعا ً في
مقر الرابطة في بيروت بمشاركة أعضاء الهيئات
في فروع المحافظات ،تدارس خالله المجتمعون
نتائج جولة هيئة التنسيق النقابية على رؤساء
الكتل النيابية وتوصية الهيئة بتحويل الروابط
إلى نقابات.
وأكدت في بيان استمرارها «بمقاطعة أسس
التصحيح والتصحيح لالمتحانات الرسمية
حتى إق��رار سلسلة الرتب والرواتب بالصيغة
التي قدمتها هيئة التنسيق النقابية.
ودع��ت الرابطة إل��ى «المشاركة الكثيفة في
االعتصام المركزي الذي دعت إليه هيئة التنسيق
النقابية يوم األربعاء القادم  6آب  2014الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة رياض
الصلح – بيروت».
وطالبت المجلس النيابي «باالنعقاد دون
إبطاء وإق��رار مشروع سلسلة الرتب والرواتب
إنصافا ً
ّ
لحق جميع العاملين في القطاع العام
ولتسهيل حصول مئة ألف طالب على شهاداتهم
الرسمية».
وكان بو صعب التقى الرئيس بري في عين
التينة وج��رى ع��رض موضوع سلسلة الرتب
والرواتب ومطالب األساتذة المتعلقة بها.

ج�سدت ر�سالة لبنان
الجل�سة النيابية ّ

تامر ي�أمل ا�ستمرار عمل المجل�س
النتخاب رئي�س و�إقرار ال�سل�سلة
ث ّمن رئيس الحركة الديمقراطية اللبنانية جاك تامر الجلسة
النيابية التي عُ قدت بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري من
أجل التضامن مع أبناء غزة والموصل ،معتبرا ً أنّ هذه الجلسة
تمثل دليالً ملموسا ً على رسالة لبنان والدور الذي يجب أن
يضطلع به في محيطه ،بعيدا ً من مقوالت النأي بالنفس التي
لم تطبّق على أرض الواقع.
وتمنى تامر أن تكون الجلسة النيابية فاتحة خير لجلسات
أخرى يت ّم خاللها انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،وإقرار
سلسلة الرتب وال��روات��ب وغيرها من القوانين التي تعني
اللبنانيين جميعاً ،ال سيما على المستوى االجتماعي ،وصوال ً
إلى إقرار قانون انتخابات جديد يؤ ّمن عدالة التمثيل لجميع
المك ّونات ،األمر الذي يُساهم في تعزيز االستقرار في البلد
سياسيا ً وأمنيا ً واقتصادياً.
ودعا تامر ك ّل القوى السياسية إلى تقديم التنازالت من
أجل المصلحة العامة ،واالبتعاد عن ك ّل ما من شأنه أن يزيد
األوضاع تش ّنجاً ،وأخذ العبرة مما يحصل حولنا وبذل أقصى
الجهود لكي ال تنعكس التطورات في المنطقة في شكل سلبي
على لبنان.
وختم تامر بتقديم أح ّر التعازي إلى أسر ضحايا الطائرة
الجزائرية ،ون�� ّوه بسرعة ت��ح� ّرك ال��دول��ة وإرس��ال��ه��ا الوفد
المشترك من وزارة الخارجية والهيئة العليا لإلعاثة واألمن
العام للوقوف على تفاصيل هذه الحادثة المأسوية واستعادة
جثامين الضحايا اللبنانيين الذين نعتبرهم شهداء االغتراب
اللبناني الذي لطالما دفع أثمان الغربة وعانى من صعوباتها
وعذاباتها ،وعلى رغم ذلك كان المغتربون وما زالوا يقدمون
للوطن وألهلهم في الوطن ك ّل ما يحتاجون إليه.
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هياج الإرهابيين بعد الق�سم...
والطريق الم�سدود؟!
} د .تركي صقر
ك���ان م��ت��وق��ع��ا ً أن ي��ج�� ّن ج��ن��ون ال����دول والقوى
وال��ج��ه��ات ال��داع��م��ة للحرب اإلره��اب��ي��ة ف��ي سورية
لمج ّرد اإلع�لان عن إج��راء االنتخابات الرئاسية،
ف��ك��ي��ف ب��ع��د أن أج��ري��ت ه���ذه االن��ت��خ��اب��ات بنجاح
منقطع النظير وانتهت ب���أداء اليمين الدستورية
وتوجت بخطاب القسم المدهش ...أال يكون هذا
سببا ً إضافيا ً ألن ُيصاب مش ّغلو اإلرهاب الكوني
في سورية بفقدان التوازن وهستيريا ما بعدها
هستيريا .هذا ما حصل فعالً حتى إبان أداء القسم
وب��ع��ده ،ح��ي��ث أوع���ز ه���ؤالء ألدوات���ه���م اإلجرامية
«الداعشية» وغير «الداعشية» أن توقف حروبها
الداخلية وتضع خالفاتها جانبا ً وتص ّعد عملياتها
أ ّن��ى استطاعت إلح��داث صدمات عالية التوتر من
الجرائم والفظائع واألعمال اإلرهابية بهدف صرف
األن��ظ��ار عما أح��دث��ه ن��ج��اح االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية
وخطاب القسم من تأثيرات عميقة ومفصلية في
مجرى األزمة السورية بعد أكثر من ثالث سنوات
من عمرها.
يخطئ من يظن أنّ ما جرى ويجري من تصعيد
في العراق منفصل عن التصعيد الجاري في سورية
أي فصيل إرهابي
ومخطئ من يعتقد أن «داعش» أو ّ
آخر يتحركون من تلقاء أنفسهم ،أو بعيدا ً من أوامر
واش��ن��ط��ن وح��ل��ف��ائ��ه��ا ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة ،وتصريحات
المسؤولين األميركيين حول تصنيف اإلرهابيين
إلى متطرفين ومعتدلين وتسليح المعتدلين فقط
محض افتراءات أميركية مفضوحة بدليل أنّ عملية
اجتياح «داعش» الواسعة في العراق ما كانت لتت ّم
لوال الضوء األخضر األميركي ،وما كان ليتمكن
ه���ذا «ال���داع���ش» م��ن االس��ت��ي�لاء ع��ل��ى أح���دث ان���واع
األسلحة االميركية المعطاة لوحدات من الجيش
العراقي ل��وال الموافقة المسبقة من إدارة أوباما
التي تعرف ان هذه األسلحة ستنتقل معظمها الى
ويسر ،وبالتالي تقع
األراض��ي السورية بسهولة
ْ
في ايدي المتطرفين شاء من شاء وأبى من أبى.
م��ا ك���ان «داع�����ش» وغ��ي��ره م��ن أدوات التطرف
التكفيري ال��وه��اب��ي اإلره��اب��ي لتهوج وت��م��وج في
مختلف المناطق السورية وض�� ّد الجيش العربي
ال��س��وري ف��ي شكل ج��ن��ون��ي ،وب��خ��اص��ة م��ا جرى
ب��خ��ص��وص وح���دة م��ن وح����دات ال��ف��رق��ة  ،17وما
ج���رى أي���ض���ا ً ف���ي ري���ف ح��م��اة وج�����رود القلمون
توسعت في
ومحيط دمشق وحلب ودرعا لوال ان ّ
العراق بزخم اميركي وسعودي وتركي ووضعت
يدها على أموال طائلة من بنوك الموصل ،وبسطت
سيطرتها على أه ّم الحقول النفطية هناك ،واستولت
على كميات كبيرة من األسلحة الثقيلة والمتوسطة
م���ن م��ع��س��ك��رات ال��ج��ي��ش ال���ع���راق���ي ت��ح��ت سمع
وبصر منظومات عديدة من أجهزة االستخبارات
االميركية التي لم تبرح العراق منذ الغزو األميركي
وحتى اآلن ،وزاد هذا التصعيد والهيجان بعد أداء
القسم لتحقيق هدف غربي أميركي طالما تحدثوا
عنه أال وهو استعادة قوى اإلرهاب لزمام المبادرة
وتغيير ميزان القوى على األرض لصالحها.
وم��ن المثير للسخرية ان تعلن واشنطن انها
ب��ص��دد ت���زوي���د ال���ع���راق ب��م��روح��ي��ات ومقاتالت
وص���واري���خ ن���ار ال��ج��ح��ي��م (ه��ي��ل ف��اي��ر) لمكافحة
«داعش» ،بعد ان كان «داعش» قد اجتاح محافظات
عراقية عدة وبعلم اميركا نفسها ،بل وبعد ان تمكن
من بسط نفوذه على أكثر من  120الف كيلو متر
م��رب��ع م��ن أراض����ي ال���ع���راق ،وب��ع��د ان أع��ل��ن دولة
ال��خ�لاف��ة االس�لام��ي��ة وح��ص��ل على أسلحة كثيرة
ف ّعالة نقل قسما ً منها ال��ى س��وري��ة ،وه��ي أسلحة
أميركية كما اشرنا سابقاً ،وبذلك تلعب واشنطن
لعبة م��زدوج��ة ك��م��ا ع��ه��دن��اه��ا دائ��م��ا ً م��م��ا ي��ؤك��د انّ
إدارة أوب��ام��ا لم تكن ج��ادة في محاربة اإلره��اب،
إن لم تكن هي التي تدير خيوط اللعبة وتحركات
المنظمات اإلرهابية في هذا المكان او ذاك واال ما
تفسير ان تعلن مساندتها الحكومة العراقية في
حربها ضد «داعش» في الوقت الذي تساند «داعش»

ومثيالته األشد تطرفا ً في سورية في شكل او آخر
سرا ً وعلنا ً لوجستيا ً واستخباراتياً ،ولم تعلن عن
أي إدان��ة لما يقوم به من جرائم منذ بدء األحداث
ف��ي س��وري��ة وللعلم ف��ق��ط ف���إنّ إدارة أوب��ام��ا قبل
أيام وبعد إدانتها بساعات القصف «االسرائيلي»
م���درس���ة ت��اب��ع��ة ل��غ��وث ال�لاج��ئ��ي��ن ف���ي غ���زة ذهب
ضحيته عشرات األطفال أرسلت لجيش العدوان
الصهيوني كميات كبيرة م��ن الذخيرة لمواصلة
عدوانه لتدمير غزة على رؤوس ساكنيها هذه هي
سياسة المكر والخداع والتضليل األميركية...
لقد ب��ات واض��ح��ا ً انّ «ال��ق��اع��دة» وت��ف�� ّرع��ات��ه من
المنظمات اإلرهابية قد ح ّولتها اإلدارة االميركية
ال����ى أذرع ل��ه��ا ب���ل غ����دت ه���ي ال��ج��ي��وش السرية
ل��ل��والي��ات المتحدة تستخدمها لتنفيذ سياستها
في الشرق األوس��ط كبديل عن جيوشها الجرارة
وتدخلها المباشر وتعويضا ً ع��ن الفشل الذريع
ال��ذي ُمنيَت به نتيجة التدخل العسكري المباشر
وهنا ال تخسر واشنطن نقطة دم واحدة من جندي
اميركي وال تدفع دوالرا ً واح��دا ً لتمويل الحروب
اإلره��اب��ي��ة ف��ق��د ك��ل��ف��ت ال��س��ع��ودي��ة ودول الخليج
األخرى بفتح خزائنها وتمويل الحمالت اإلرهابية
كلها ومهما بلغت التكاليف كما كلفت السعودية في
شكل خاص بتجنيد ما س ّمتهم المجاهدين من كل
حدب وصوب من إندونيسيا الى موريتانيا مرورا ً
ب��ج��م��ه��وري��ات آس��ي��ا ال��وس��ط��ى اإلس�لام��ي��ة وجبال
الشيشان وشحنهم بالفكر ال��وه��اب��ي التكفيري
وب���ش���ع���ارات دي��ن��ي��ة م�����زورة وم��ق��ل��وب��ة وال تمت
لإلسالم الحنيف بصلة.
ان ت��ه��ي��ي��ج ال��ع��ص��اب��ات اإلره���اب���ي���ة ف���ي دورة
دموية جديدة هوجاء ج��اء انتقاما ً من السوريين
الذين عبروا من خالل إقبالهم الكثيف على انجاز
االستحقاق الرئاسي عن والئهم المطلق لوطنهم
وان��ت��م��ائ��ه��م ال��ي��ه وتمسكهم ب��دول��ت��ه��م وسيادتها
ومؤسساتها باعتبارها المالذ وخشبة الخالص
من التكفيريين واالرهابين وأصحاب المشروع
ال��ت��دم��ي��ري ل��ل��وط��ن والمستقبل وف���ي ح��ي��ن فشل
هؤالء في تعطيل االنتخابات الرئاسية يأملون بأن
تؤدي دورة اإلرهاب الدموية الجارية اآلن الى شل
التفكير باستحقاقات مرحلة م��ا بعد االنتخابات
وق��ط��ع ال��ط��ري��ق ام���ام ت��رج��م��ة م��ا ج���اء ف��ي خطاب
القسم من رؤية متكاملة لتضميد الجراح وإعادة
اإلعمار والمضي في المصالحات الوطنية لتشمل
الجغرافيا السورية كلها.
إن ه��ذا التهييج ل��م يكن غائبا ً ع��ن ذه��ن القيادة
السورية ولم يكن بعيدا ً من حساباتها وهي التي
وط��ن��ت نفسها ل��ل��س��ي��ن��اري��وات األس����وأ م��درك��ة ان
المعركة مع اإلرهابيين ومشغليهم طويلة وأنها
ك��ل��م��ا ح��ق��ق��ت ن��ج��اح��ات ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د العسكري
والوطني في ه��ذه المعركة صعدوا من جرائمهم
وقد جرهم إفالسهم الميداني في كل المواجهات
إل��ى اس��ت��خ��دام األس��ال��ي��ب الوحشية المتبقية في
أيديهم وهي ارتكاب الفظائع بحق المدنيين وزيادة
اع��داد الشهداء والضحايا ورف��ع ف��ات��ورة التدمير
والتخريب إلى الحد األقصى تعطيالً لدورة الحياة
المعيشية والطبيعية للمواطنين.
ل��ك��ن م��ا ع��ج��زوا ع��ن تحقيقه ط����وال السنوات
الماضية وك��ان��وا بكامل الدعم وال��ق��وة والتضليل
لن يستطيعوا تحقيقه بعد النجاحات الكبيرة على
األرض وبعد انكشاف خيوط المخطط كلها أمام
أنظار الجميع وحدوث تحول شعبي ووطني كلي
لمصلحة الدولة السورية وجيشها البطل والهياج
اإلره��اب��ي الجديد طريقه م��س��دود ومحكوم عليه
بالفشل كما فشل أكثر من م��رة ول��ن يستطيع أن
يعيد ع��ق��ارب ال��س��اع��ة إل���ى ال����وراء ول���ن يستطيع
أن يقطع مسيرة المستقبل التي رسمها خطاب
القسم ،فالمسيرة ماضية نحو أهدافها ولن تتوقف
مهما كانت الظروف.
tu.saqr@gmail.com

ف�صل �آخر من م�أ�ساة االغتراب:
مقتل قن�صل لبنان في بنين �أ�سعد ال�شاغوري
لقي قنصل لبنان الفخري في
جمهورية بنين أسعد الشاغوري
مصرعه في بنين جراء إطالق النار
عليه من قبل مجهولين في جمهورية
التوغو ،حيث توفي على الفور.
وأف���ادت المعلومات األول��ي��ة أنّ
عملية االغتيال حصلت في اللومي
ال��م��ج��اورة ل��ك��وت��ون��و ب��ع��د توقف
سائقه عند إش���ارة ال��م��رور ،حيث
ف��ت��ح م��س��ل��ح��ون ك��ان��وا ع��ل��ى متن
دراج��ة ن��اري��ة ،النار مباشرة على
الشاغوري ،ما أدى إلى وفاته على
الفور وإصابة سائقه في خاصرته.
وأوضحت المعلومات أنّ المغدور
كان يتواجد في هذه المنطقة بهدف
افتتاح محال خاصة به ،مرجحة أن
تكون األسباب شخصية أو بسبب
المنافسة التجارية.
وأع���ل���ن���ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين من جهتها ،أنها تبلغت
رسميا ً أن الشاغوري قتل بداعي
السرقة ،وذلك في البيان التالي:
«وردنا من بعثتنا في أكرا -غانا
أ ّنه عند السابعة من مساء األربعاء
الواقع فيه  30تموز  2014بالتوقيت
المحلي في توغو ،العاشرة مساء
بتوقيت بيروت ،كان قنصل لبنان
الفخري في جمهورية بنين أسعد
الشاغوري في طريقه من كوتونو إلى
منزله الكائن في توغو حيث كان من
المقرر أن يفتتح مشروعه التجاري
الجديد «ال روش» ألدوات البناء
والتعهّدات .وأثناء تن ّقله من منطقة
باغيدا التي تصل كوتونو بلومي
عاصمة توغو ،وتو ّقفه عند اإلشارة
الحمراء ،انهالت عليه رصاصات
عشوائية من خمس سيارات مسلّحة

كانت تتبعه ،ما أدّى إلى مقتله على
الفور بعد إصابته بطلقات نارية
عدّة ،كما أصيب سائقه في خاصرته.
ونجمت ع��ن ال��ح��ادث��ة أض���رار في
سيارة القنصل المذكور والسيارات
المحيطة بالمكان .وعلى الفور بدأ
التحقيق بالحادثة ،وت � ّم االتصال
بشقيق المغدور جوزف الشاغوري
إلبالغه بحيثيات الجريمة.
وصباح اليوم (أمس) حضر إلى
مكان وقوع الحادثة وزير الداخلية
الذي قام بتعيين الكومندان أكاباول
ل��م��ت��اب��ع��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ،وأف����ادت
المعلومات األولية أنّ عملية القتل
ت ّمت بدافع السرقة ،حسب رواي��ة
شقيق المغدور ،بانتظار التحقيقات
الكاملة».
وأعلنت وزارة الخارجية أنّ جثة
الشاغوري ستصل إلى مطار بيروت
الدولي مساء اليوم ،على أن تتو ّلى

مديرية المراسم في ال��وزارة إجراء
الترتيبات الالزمة.
ونعى وزير الخارجية والمغتربين
وتوجه إلى
جبران باسيل الفقيد،
ّ
عائلته بأح ّر التعازي .وسادت حالة
من الحزن بلدته مزيارة ،حيث حدّد
موعد الدفن يوم اﻷحد المقبل.
واس��ت��ن��ك��ر رئ���ي���س ال��ج��ام��ع��ة
اللبنانية الثقافية في العالم أحمد
ناصر وأمينها العام المركزي بيتر
األش��ق��ر ،في بيان« ،اغتيال رئيس
الجالية اللبنانية األسبق قنصل
ل��ب��ن��ان ال��ف��خ��ري ف��ي بنين أسعد
الشاغوري ،أثناء وجوده في لومي
ع��اص��م��ة ال��ت��وغ��و وال��ت��ي ال ت��زال
ظروفها غامضة».
وتقدم ناصر واألشقر من عائلة
ال��ش��اغ��وري ب��أح � ّر ال��ت��ع��ازي ومن
ال��ج��ال��ي��ات اللبنانية ع��م��وم �ا ً في
أفريقيا ،وفي بنين خصوصاً».

