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حمليات �سيا�سية

ّ
وحردان ات�صل بعائلته في �أداليد معزي ًا

دربا�س� :سن�سهّل �أي برنامج للحكومة ال�سورية لعودة النازحين
رأى وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس أن «طرابلس هي أفقر مدينة
على شاطئ المتوسط ودورتها االقتصادية تكاد تكون معدومة وهذا سببه
اإلهمال المتمادي للتنشيط االقتصادي والتنمية» ،مشددا ً على ان «االفكار
اإلرهابية ال يمكن أن تجمع حولها إال فئة قليلة من الناس ،ألن المدينة كانت
وال ت��زال مثاالً لالعتدال» ،لكنه أعلن عن مشاريع حيوية ستنفذ قريبا ً في
المدينة.
وكشف ان��ه عندما ك��ان اإلره��اب��ي ش��ادي المولوي موقوفا ً في اي��ار عام
 ،2012اتصل برئيس الحكومة آنذاك نجيب ميقاتي وطلب منه تلفيق براءة
للمولوي إلخماد شرارة اي انفجار في البلد ،لكنه استدرك قائالً« :لألسف
عندما خرج من السجن تح ّول الى إرهابي وتسابق األفرقاء لكسب وده».
ورف��ض درب���اس ال��خ��وض ف��ي تفاصيل ملف العسكريين المخطوفين،
مشيرا ً إل��ى ان «االرهابيين ي��ري��دون إرب���اك الحكومة وال��دول��ة والجيش»،
مناشدا ً «أهالي العسكريين المخطوفين عدم االستجابة لنصب المتاريس في
ما بينهم».
وأع��ل��ن ان��ه «اذا ك��ان ل��دى الحكومة ال��س��وري��ة برنامج ل��ع��ودة النازحين
سيجدون منا كل التسهيالت الالزمة» ،لكنه أكد انه «لن يجبر اي سوري على
ترك لبنان لكي ال يواجه المجتمع الدولي».
درباس متحدثا ً الى الزميلة ر ّمال

تشييع المناضل شاهين في أداليد
شيّعت مديرية أدالي��د في الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي وعائلة شاهين ،األمين المناضل هاني شاهين،
بمأت ٍم حزبي وشعبي مهيب في مدينة أدالي��د جنوب
أستراليا.
حضر التشييع إل��ى جانب عائلة ال��راح��ل ،منفذ عام
سدني أحمد األيوبي ،عضو المجلس القومي محسن صفي
الدين ،مدير مديرية أداليد جورج األشقر وأعضاء هيئة
المديرية ،وجمع من القوميين وأبناء الجالية.
تخللت التشييع كلمة باسم مديرية أداليد ألقاها حسن
غ��م��راوي ،تحدث فيها عن صفات الراحل مضيئا ً على
مسيرته النضالية ،فذكر أنه انتمى إلى الحزب بداية عام
 ،1974وكانت مسيرته الحزبية مليئة بالعمل والنشاط
واالندفاع ،كما كان أيضا ً من مؤسسي النادي الفلسطيني.
وتن ّكب مسؤوليات حزبية عديدة منها مفوض مفوضية
القدس ،ناموس وناظر مالية في منفذية سدني ،وخالل
وجوده في سدني كان بيته حافالً بالحياة القومية ومركزا ً
للحلقات اإلذاعية ولقاءات القوميين والمواطنين ،كما كان
يكتب مقالة أسبوعية في جريدة «النهضة» التي كان
يصدرها الحزب السوري القومي االجتماعي في سدني،
بعنوان «فلسطينيات» ويو ّقعها باسم أبو طارق.
وأض��اف :بعد انتقاله إل��ى أدالي��د ع��ام  1985التحق
بمديريتها .وتح ّمل مسؤولية مدير مديرية أكثر من مرة،
وأس��س جمعية الهالل الخصيب وحصل على ترخيص
ّ
لتلك الجمعية ،ووضع لها دستورا ً رسميا ً
مسجالً ،وكانت
ّ
ُتعنى بمساعدة اآلتين من أمتنا .وأصبح بيته ،كما في
سدني ،بيت األمة ،مركزا ً لالجتماعات والنشاطات اإلذاعية
واالجتماعية المختلفة ،نال رتبة األمانة تقديرا ً لعطائه
ونضاله على مدى حياته الحزبية .عاش حيا ً في ضميره
ووجدانه وفي فلسطينيته السورية ،عامالً لمجد وحرية
ووحدة هذه األمة التي ّ
تعشقها فأعطاها ما عنده حتى آخر
نفس في حياته.
ٍ

سورية ،اعتنق العقيدة السورية القومية االجتماعية إلنقاذ
أمته وشعبه من مخالب التجزئة االستعمارية ،التي فرضت
على األمة في معاهدة سايكس  -بيكو التآمرية ،والستعاد ِة
فلسطين وك ّل األج��زاء المغتصبة من أرضنا القومية ،عن
طريق الكفاح والنضال والمقاومة للغزوة االستيطانية
وهجرت شعبنا في ك ّل
الصهيونية التي اغتصبت أرضنا
ّ
أصقاع األرض .فاألمين هاني وعائلته وأهله وأخوته كانوا
من ضحايا الغزوة االستعمارية الصهيونية لفلسطين ،ذاق
طعم التهجير القسري ومرارة التش ّرد والنفي ،إال أنه بقي
على إيمانه ونشاطه وحيويته وعطاءاته مؤمنا ً ومكافحا ً
وعامالً على نصرة حقنا ،لنصرة حق شعبنا في التحرير
والعودة مهما طال الزمن أو بعدت المسافات.
ّ
محط ٍة
وتابع النكت :في ك ّل خطوة من خطواته ،وكل
من مسيرة حياته ،كان األمين هاني يشهر إيمانه ويرفع
صوته ،وهو تب ّوأ المسؤوليات بنبض االلتزام وعشق
فلسطين ،واالنتماء الكامل إلى قضية األمة في مواجهة
الخطرين ،خطر اإلرهاب الصهيوني ،وخطر إرهاب القوى
المتطرفة الذي يضرب دولنا في لبنان والشام والعراق
وعلى مدى مساحة العالم العربي.
األمين هاني وأخ���واه ،فتحي وابراهيم ،كانوا مثال
الرجال الناهضين بأدوارهم ،بصماتهم حاضرة في وجدان
جميع القوميين االجتماعيين والجالية في استراليا .لقد
م ّثلوا قدوة ،تش ّكل زادا ً ألبنائهم ولرفقائهم وأصدقائهم،
ّ
وتوطد
تمدّهم بالقوة والثقة والنصر األكيد ألمتنا وشعبنا،
عالقة المغترب بأمته وشعبه ونضاله ،إننا جميعا ً أهل
هذا العزاء بقدر ما نحن أبناء وقفة العز التي ترافقنا حتى
الشهادة.
بعدها انطلق موكب التشييع من أمام مسجد الخليل،
حيث ّ
لف النعش بعلم الزوبعة ،تقدمه جمع من القوميين
يحملون األع�لام واألكاليل ،ثم ووري الراحل الثرى في
مدافن العائلة بعد أن أدّيت له التحية الحزبية .وبعد ذلك
تقبّلت العائلة ومدير المديرية جورج األشقر التعازي،
على مدى أربعة أيام.

كلمة المركز

تعزية رئيس الحزب

كلمة المديرية

وألقى ناموس المندوبية السياسية للحزب في أستراليا
سايد النكت كلمة مركز الحزب ،قال فيها :نفتقد حضوره
في زمنٍ صعب تحتاج فيه أمتنا إلى رجا ٍل يحملون رايتها،
ويذودون عن القضية القومية بك ّل جوارحهم في الوطن أو
في المغترب.
وأض���اف :األمين هاني شاهين اب��ن فلسطين ،جنوب

وكان رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد حردان قد اتصل بعائلة األمين الراحل هاني شاهين،
مقدّما ً أح ّر التعازي ،ومؤكدا ً أنّ الحزب خسر برحيله قامة
قومية ونضالية ونهضوية شامخة ،بما مثله طيلة حياته
من قدوة في المناقبية وااللتزام واالستعداد الدائم للبذل
والعطاء والتضحية في سبيل قضية تساوي الوجود.

«ملتقى الوفاء» يقر خطوات لم�ساندة االنتفا�ضة

الجمعة يوم انت�صار للقد�س وفل�سطين
عقد ف��ي «دار ال��ن��دوة» أم��س لقاء
وطني طارئ بدعوة من «ملتقى الوفاء
لفلسطين» لمناقشة «سبل مناصرة
الشعب الفلسطيني ف��ي دف��اع��ه عن
حقوقه ومقدساته بحضور حشد من
الشخصيات وممثلي القوى والهيئات
والفصائل اللبنانية والفلسطينية ،وأقر
ورقة عمل لمساندة انتفاضة القدس.
افتتح اللقاء الوزير السابق بشارة
م��ره��ج ب��اس��م «دار ال��ن��دوة» فطالب
«األنظمة العربية واالسالمية اإليفاء
بتعهداتها ت��ج��اه ال��ق��دس واألق��ص��ى
وفلسطين وقطع كل أشكال العالقات
الديبلوماسية والسياسية واالقتصادية
التي تقيمها م��ع الكيان الصهيوني
الغاصب».
ثم قدم منسق عام «الحملة األهلية
لنصرة فلسطين وقضايا األم��ة» معن
بشور ورق��ة عمل باسم الحملة دعت
ال���ى «إط��ل�اق أوس���ع ت��ح��رك شعبي
ع��رب��ي وإس�لام��ي وع��ال��م��ي م��ن أج��ل
مناصرة االنتفاضة المتصاعدة في
القدس وعموم فلسطين وإجراء أوسع
االت��ص��االت ليكون ي��وم غ��د الجمعة
يوم انتصار للقدس وفلسطين ،وعقد
المؤتمر العربي ال��ع��ام ال��ه��ادف إلى
تعبئة الطاقات الشعبية العربية من
اج��ل دع��م االنتفاضة ف��ي فلسطين.
ودعوة المرجعيات الروحية اإلسالمية
والمسيحية ،داخل لبنان وعلى مستوى
األمة ،إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة
ت��ج��اه ال��ق��دس ومقدساتها ،وشعب
فلسطين وحكومته».
كما دع��ت وسائل اإلع�لام العربية
والصديقة إل��ى «إع��ط��اء األول��وي��ة في
اهتماماتها لما يجري ف��ي فلسطين
ودعوة القيادات الفلسطينية إلى تعزيز
الوحدة الوطنية وبذل كل الجهود من
أجل عقد قمة عربية إسالمية شاملة
ت��ح��ق��ق م��ص��ال��ح��ة واس��ع��ة وت��خ��رج
األم���ة م��ن ح��ال التناحر واالح��ت��راب
ومنطق اإللغاء واإلقصاء واالجتثاث
واالستئصال والتكفير».
وت��ح��دث ال��وزي��ر ال��س��اب��ق عصام
نعمان باسم «الحركة الوطنية للتغيير
الديمقراطي» ،فاعتبر أن «النتفاضة
فلسطين الثالثة فرادة الفتة ،في انها
من اب��داع فرد وأف��راد» ،مشيرا ً إلى أن
«كل العمليات الفدائية واالستشهادية
التي جرت في القدس إنما كان أبطالها
أف��راد ،دور الجماعة كان الحقاً ،الفرد

ّ
تحدث لـ «البناء» و«توب نيوز» عن النزوح وطرابل�س وق�صته مع �شادي المولوي

كان المخطط والمنفذ هذا ال يعني ليس
للقيادات دور غير مباشر ولكن الثقل
العسكري واألمني «اإلسرائيلي» ش ّل
القيادات فكان األف��راد أن تولوا األمر
بأنفسهم».
وتحدث مسؤول الجبهة الشعبية
في لبنان مروان عبد العال الذي شكر
«دار ال��ن��دوة» على ال��ل��ق��اء ،وأوض��ح
«ان المستهدفين في عملية القدس لم
يكونوا يؤدون الصالة في الكنيس ،بل
كانوا في معهد تلمودي يتم تدريسهم
فيه كيف نكون نحن أفاعي وعقارب
ونكون خ��ارج البشر ،وأن اليهودي
الصالح يجب أن يكون ككولد شاتير
ال��ذي دخ��ل الحرم اإلبراهيمي ،وقتل
الناس عند الفجر» ،وأشار إلى ان الذي
كان يدرسهم قد قتل وهو رأس حربة
االستيطان في القدس.
ثم تحدث عضو المكتب السياسي في
حركة أمل محمد جباوي فقال« :مبارك
لنا في فلسطين والقدس ،أننا ال نزال
على اتصال حميم ب��األرض ،وبالعهد
وبالحياة العزيزة :النضال والجهاد
والمقاومة ...واالستشهاد ألجل حياة
حرة ،مبارك للمسجد األقصى ،أن دماء
شهدائنا المقاومين ،وفي القدس على
وجه خاص ،ال تزال تؤم صالتنا في كل
بقاع األرض».
وقال مسؤول الجبهة الديمقراطية
علي فيصل« :نلتقي ال��ي��وم ف��ي لقاء
يشدنا دائما ً بشعب مقاوم ونحو قدس
درة المشروع الوطني ودرة النضال
الوطني افتدوها شباب كثر وآخرهم
غسان وع��دي (الجمل) بفعل مقاومة
شعبية حقيقي لتلتقي الرصاصة
ب��ال��س��ك��ي��ن ب��ال��ط��ع��ن��ة ب��االع��ت��ص��ام،
بالحركة السياسية واإلرادة الشعبية
الموحدة التي تفتقر لألسف إلى اإلرادة
السياسية وإل���ى ال��وح��دة الوطنية
والموقف الموحد في إطار استراتيجية
تكون القدس قلبها وهذه االستراتيجية
الفلسطينية لم تعد قابلة لالختبار
ألن��ه��ا مجربة ف��ي ال��م��ي��دان ،مقاومة
موحدة وغرفة عمليات مشتركة في
قطاع غزة ألنها ما زالت تحت الحصار
وتحت النار من كل االتجاهات .وثانيها
المقاومة الشعبية المنتشرة في القدس
والضفة الغربية في إ طار قيادة وطنية
فلسطينية م��وح��دة ت��دي��ر المعركة
ف��ي م��واج��ه��ة االس��ت��ي��ط��ان والتهويد
واالحتالل».

وت��ح��دث الشيخ عطا ال��ل��ه حمود
باسم حزب الله الفتا ً إلى أن «الغضب
الفلسطيني بلغ أوج���ه ف��ي القدس
وال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وف���ي ك��ل ال��ق��رى
وال��م��دن الفلسطينية م��ن البحر إلى
النهر من خالل ثورة شعبية عنوانها
الدهس والطعن واالستهداف في وقت
ع��ز فيه ال��س�لاح وزاد ال��خ��ن��اق على
الناس المدمرة بيوتها وعلى األجنحة
العسكرية المقاومة».
وأكد حسن زيدان باسم حركة فتح
ـ االنتفاضة «ان صراع «اإلسرائيليين»
معنا تحول بفعل احتاللهم لألرض
وممارساتهم اإلره��اب��ي��ة واقتالعهم
للبشر والشجر إلى صراع وجود».
وج���ه رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س الشرعي
الفلسطيني في الشتات الشيخ محمد
نمر زغموت التحية إلى عرب فلسطين
عبامة والمهاجر والشتات وفي الضفة
وال��ق��دس ورف���اق أب��و علي مصطفى
وعدي وغسان وهم عرفوا أن يضربون
كما فعل علي أبو زيد سابقاً .داعيا ً كل
الفلسطينيين والمنظمات الفلسطينية
إلى الوحدة.
واع��ت��ب��ر ممثل ح��رك��ة ح��م��اس في
لبنان علي بركة «ما يجري في القدس
انتفاضة حقيقية ومقدمة النتفاضة
ثالثة».
واع��ت��ب��ر رئ��ي��س التنظيم القومي
الناصري سمير شركس أنه «في كل مرة
يشعر فيها المواطن العربي أن قضية
فلسطين آخ��ذة إلى األف��ول والتصفية
بسبب التآمر األميركي والصهيوني
وتخاذل أغلب النظام العربي الرسمي
بسبب استهداف محور المقاومة الممتد
من إيران إلى سورية والعراق ولبنان
وفلسطين يشن حروبا ً مذهبية طائفية
وإشغال الساحات العربية بحروب
إلبعادها عن فلسطين وتحريرها تأتي
اإلش��ارة من فلسطين بأن القضية ما
زالت حية».
وأه��اب��ت مؤسسة القدس الدولية
«بكل ال��دول التي تستطيع أن تؤثر
وت��ض��غ��ط ع��ل��ى االح��ت�لال ب���أن تقوم
بواجبها وال سيما الحكومة األردنية
التي تملك الكثير من أوراق القوة ،وأقل
ما نطلبه التلويح بمراجعة اتفاقية
وادي عربة».
وح��ي��ا علي أي���وب ب��اس��م الجبهة
الشعبية القيادة العامة الشهداء في
فلسطين.

حاورته روزانا ر ّمال
وف��ي ما يلي نص ال��ح��وار كامالً
الذي استهله درباس بالقول« :أنا ال
أمثل تيار المستقبل في الحكومة مع
اعتزازي بصداقتي مع الرئيس سعد
الحريري ،فالحكومة مقسمة ثالثة
أثالث وأنا من الفريق الوسطي .ولو
كنت أمثل فريق المستقبل الختل
التوازن».
ثانياً ،إن مدينة طرابلس ظلمت
في اإلعالم وفي الحروب التي كانوا
يولدونها فيها وف��ي إهمال ال��دورة
االقتصادية فيها .كما ألصقوا بها
تهمة التطرف والتعصب.
{ هل هناك من يريد لهذه المدينة ان
تبقى متوترة؟
 لو لم تكن توجد بيئة حاضنةللجيش ال��ل��ب��ن��ان��ي ل��م��ا اس��ت��ط��اع
دخ��ول ب��اب التبانة وتطهيرها من
ال��م��ج��رم��ي��ن ،ول��م تطلق رص��اص��ة
على ظ��ه��ره ب��ل رح��ب ب��ه األه��ال��ي،
لذلك كلمة بيئة حاضنة كلمة بذيئة
ويجب أن تخرج من قاموس اللغة
السياسية.

طلبت من
ميقاتي تلفيق
براءة للمولوي
لكن لما خرج من
ال�سجن تح ّول
الى �إرهابي
{ ف��ري��ق  8آذار ي��ع��ت��ب��ر ان قسما ً
من تيار المستقبل يسهل عمل هؤالء
االرهابيين خصوصا ً تصاريح بعض
ال��ن��واب التحريضية ض��د ال��ج��ي��ش ،ما
رأيكم؟
 أري��د ان أذك��ر بموقف الرئيسالشهيد رفيق الحريري من اإلرهاب
ف���ي أح�����داث ال��ض��ن��ي��ة ال����ذي ك��ان
مساندا ً للجيش من دون أي تردد،
وم��وق��ف ال��رئ��ي��س سعد الحريري
أيضا ً في أحداث نهر البارد ،وكيف
ت��ح � ّول اه��ال��ي المناطق المحيطة
بنهر البارد إلى فرق تساند الجيش
وتالحق اإلرهابيين ،وكذلك الموقف
األخير لمختلف أطياف المدينة من
االح��داث األخيرة في طرابلس بأن
باب التبانة ال يمكن أن تكون بؤرة
لمن يريدون أن يقيموا إم��ارة .فعن
أي إم��ارة يتحدثون؟ ما هي ثقافة
هذه اإلم��ارة التي يريدونها؟ ثقافة
ج ّز الرؤوس؟
ط��راب��ل��س ه��ي أف��ق��ر مدينة على
شاطئ البحر المتوسط ودورتها
االق��ت��ص��ادي��ة ت��ك��اد ت��ك��ون معدومة
وهناك ظروف غير انسانية ونزوح

م��ن األري����اف إل���ى ال��م��دي��ن��ة ،وه��ذا
سببه اإلهمال المتمادي للتنشيط
االقتصادي والتنمية ،ألن التنمية
ع��دو ل�لاره��اب واألف��ك��ار المريضة
بحيث أن م��ن ال يجد ق��وت يومه
يجد من يدفع له لقاء إط�لاق النار
فيستسهل ذل��ك ،وك��ل ه��ذه االفكار
االرهابية ال يمكن ان تجمع حولها
اال فئة قليلة من الناس ،ألن المدينة
بحكم موقعها الجغرافي وتاريخها
وث��ق��اف��ت��ه��ا ك��ان��ت م��ث��اال ً ل�لإع��ت��دال
واع��ت��ادت أن يتصادق ويتصاهر
الخصوم ،فهذه المدينة كيف يمكن
أن نصفها باإلرهاب!
{ هل توافق على كالم وزير العدل
ال���ل���واء أش����رف ري��ف��ي ال����ذي ي��ق��ول عن
ه��ؤالء المسلحين إنهم شباب محبط؟
أوليس هذا استصغارا ً للموضوع؟
 اإلره��اب��ي��ون الذين قاتلوا فيأحداث طرابلس األخيرة ال يتجاوزون
العشرات .شادي المولوي واسامة
منصور وإم���ام مسجد ه���ارون في
(بحنين) خالد حبلص ،فارون من
وجه العدالة وهم الوحيدون الذين
جاهروا بأنهم من «جبهة النصرة»
وال يمكننا أن نبني على ذل��ك بأن
طرابلس مدينة تحتضن اإلرهاب.
{ لماذا أُخ��رج شادي المولوي من
السجن سابقا ً في حين أنه ثبت اآلن انه
ارهابي؟
 أن��ا اتصلت برئيس الحكومةنجيب ميقاتي في أيار عام ،2012
وقلت له إن الوضع األمني في البلد
ال يحتمل ان يبقى ه��ذا الرجل في
السجن .وطلبت ان تلفق له البراءة
وكنا نهدف إل��ى إخماد ش��رارة أي
انفجار ،ولكن مع األس��ف الشديد،
لما خرج المولوي من السجن تح ّول
إلى إرهابي وتسابق األفرقاء لكسب
وده ،علما ً أن الجيش ألقى القبض
على كثيرين أخطر من المولوي.
{ لماذا بعد كل معركة يختفي قادة
المسلحين؟ أليس ما حصل أخيرا ً في
ط��راب��ل��س ه��و ال��س��ي��ن��اري��و نفسه الذي
حصل في صيدا مع أحمد االسير؟
 ل��ي��س ال��م��ه��م األش���خ���اص بلت��أث��ي��ره��م ،ول���ن يستطيع ه��ؤالء
المسلحون أن يبنوا م��ج��ددا ً بؤرة
أو يشكلوا حالة أمنية متوترة كما
كان سابقاً .اآلن بان المستور ،ولم
تعد ه��ذه األف��ك��ار تجد لها أرض��ا ً
صالحة للزراعة ،وطرابلس سترد
على المستهدفين بمشاريع حيوية
ستنفذ قريبا ً من جانب مجلس اإلنماء
واإلع��م��ار ،وه��ذه المشاريع هي مد
سكك حديد من طرابلس الى الحدود
اللبنانية لكي تصل المرفأ بسورية
والبالد العربية وأوروبا ،والمشروع
الثاني ردم  550ألف متر مربع في
البحر في نطاق مرفأ طرابلس لتكون
مكانا ً للمنطقة االقتصادية الخاصة
التي صدر بها قانون ،وهذا سيوفر
آالف ف��رص العمل شبيهة بجبل
علي ف��ي دب��ي .الثالثة ه��ي إنشاء

محطة تسفير في وسط المدينة في
التل واستعادة الوسط التجاري
ال���ذي يجمع ال��م��دي��ن��ة والمناطق
المحيطة ،اضافة الى منحة جاءت
من الصندوق العربي في الكويت
إلنشاء مسلخ في طرابلس ما يحرك
النشاط االقتصادي ويوفر فرص
العمل .فالوسيلة الناجعة لصد
اإلره��اب هي التنمية وإيجاد فرص
عمل.
{ ه���ل ت��ؤي��د ال��م��ق��اي��ض��ة ف���ي ملف
العسكريين المخطوفين مع موقوفي
سجن رومية؟
ال أحب أن أتحدث في هذا الموضوع
وال أعلم ولست مطلعا ً عليه ،وهناك
من يعمل بصورة مضنية وبالسر مع
ق��وم ال يقيمون للشرف وال للمبادئ
أي اعتبار ويتسلون بقتل الرهائن
ويستدرجون أهاليهم لكي ينكلوا بهم
وبالمخطوفين .وخلية األزم���ة هي
موضع ثقتنا الكاملة ،ورئيس الحكومة
تمام سالم سيبلغنا عند الوصول الى
نتيجة لكي يتخذ مجلس الوزراء القرار
المناسب ،ومن حق األهالي ما يقومون
ب��ه وه���م ب��ذل��ك ي��ش��ت��رون ألبنائهم
مزيدا ً من الحياة وينفذون تعليمات
الخاطفين لكنهم ال يرغبون بذلك.
الخاطفون يريدون إشاعة الفوضى في
كل مجتمع منتظم وهذا ما حصل في
سورية والعراق وحاولوا أن يلحقوا
لبنان بما فعلوه هناك ولكن كان لبنان
على موقف رجل واحد ،واإلرهابييون
ي��ري��دون إرب���اك الحكومة وال��دول��ة
والجيش ولبنان كله في هذه القضية
كأنه مخطوف وإرادتنا مصابة بعجز
كبير فأبناؤنا بين أيديهم وطلباتهم
صعبة التحقيق ،وعلى رغم كل ذلك،
أناشد األهالي «إياكم ان تستجيبوا
لنصب المتاريس ف��ي م��ا بينكم ألن
المخطوفين ينتمون إلى كل المذاهب
وهذا يوحد لبنان .وإياكم ان تجعلوه
سببا ً للتفرقة».
{ إل�����ى م���ت���ى س��ي��ب��ق��ى ال���ت���واص���ل
وال��ت��ن��س��ي��ق م��ق��ط��وع��ا ً م���ع الحكومة
ال����س����وري����ة وخ����ص����وص����ا ً ف�����ي ملف
النازحين؟
 ليس صحيحا ً ان ليس هناكت��واص��ل بين لبنان وس��وري��ة ،ألن
السفير السوري دائما ً يتواصل مع
وزي��ر الخارجية اللبناني ،ومعظم
السوريين الذين دخلوا الى لبنان

باب التبانة
ال يمكن �أن
تكون ب�ؤرة لمن
يريدون �إقامة
�إمارة ثقافتها
ّ
جز الر�ؤو�س

دخلوا من دون تأشيرة ،وسجلتهم
المفوضية السامية لشؤون الالجئين
وكذلك الذين كانوا يعملون في لبنان
سجلوا أس��م��اءه��م .وأث��ن��اء أح��داث
عرسال قرر  1700س��وري العودة
إل��ى بلدهم لكن لم تسهل عودتهم
بسبب ع��دم حيازتهم ه��وي��ات ما
أضطر وزي��ر الخارجية ان يتحدث
مع السفير السوري إلعادتهم.
هناك ق��رار م��ن حكومة الرئيس
م��ي��ق��ات��ي ب��ال��ن��أي ب��ال��ن��ف��س وع��دم
االنغماس ف��ي ال��ص��راع العسكري
في سورية ،ونحن كحكومة رأينا أن
هذه السياسة صائبة والحكومة بكل
مكوناتها متفقة على ذلك ،لكن هذا
ال يعني أنه إذا كان لدى الحكومة
السورية برنامج لعودة النازحين
سنرفض ،بل بالعكس سيجدون منا
كل التسهيالت الالزمة ومستعدون
الستئجار حافالت للركاب ووضع
محطات للتسفير وأماكن استقبال
م��وق��ت��ة واع��ف��ائ��ه��م م��ن اي رس��وم
إلعادتهم الى سورية ،وهناك مناطق
ك��ث��ي��رة ف��ي س��وري��ة آم��ن��ة وال��ذي��ن
يسكنونها ه��م م��ن م��ؤي��دي النظام
وال��ح��ي��اة فيها ع��ادي��ة وإذا ق��ررت
ال��ح��ك��وم��ة ال��س��وري��ة استعادتهم
فستلقى منا كل المساعدة ،لكن لن
أجبر أي سوري على ترك لبنان لكي
ال أواجه المجتمع الدولي.
{ هل هناك إحصاءات للنازحين؟
وكيف تتعاطى المؤسسات الدولية في
هذا االمر؟
 عدد المسجلين رسميا ً حاليا ً فيمفوضية الالجئين هو مليون ومئة
أل��ف ش��خ��ص ،وال��ج��ه��ات المانحة
تعطي المال للمفوضية السامية
وهي تصرف على السوريين من دون
المرور على المؤسسات اللبنانية،
واآلن هناك تراجع في ه��ذه المنح
وه���ذا م��ؤش��ر خطير وال��خ��وف ان
يصبح لبنان مسؤوال ً عن شعب آخر
من دون مساعدات.
{ م��ا ه��و موقفك م��ن وج��ود حزب
الله في سورية وهل صحيح أن الحزب
أبعد خطر اإلرهاب عن لبنان؟
 ال أريد الدخول في هذا الموضوعولكن أسال :هل هناك مسألة حسمت
في مكان ما؟ لم يحسم أحد معركته
وال��دم��اء م��ا زال��ت ج��اري��ة والخطر
م��ت��ف��اق��م ،وأن���ا اآلن ل��ن أط��ل��ب من
ح��زب ال��ل��ه وال م��ن ك��ل المسلحين
اللبنانيين الذين حاربوا إلى جانب
القوة المناهضة للنظام في سورية
ان ينسحبوا ،لكن أط��ل��ب م��ن كل
القوى السياسية أن نذهب النتخاب
رئيس للجمهورية وهو الذي يصون
ال��دول��ة ،فنحن ف��ي ح��ال��ة قلق ألن
ال���دول���ة م��ن دون رئ��ي��س .رئيس
الجمهورية سيكون الواحة الصحية
التي يلتقي فيها األطراف ويبحثون
عن ح��ل ،وف��ي لحظة من اللحظات
يمكن القوى الداخلية أن تتخطى
الخارج وتنتخب رئيس جمهورية،

وعمليا ً ال أح��د يستطيع أن يوصل
مرشحه للرئاسة لذلك فإن حظوظ
المرشح التوافقي أعلى ألن ال حظوظ
للمرشحين غير التوافقيين.
{ ه��ل ت���رى أن ال��ت��م��دي��د للمجلس
النيابي كان ضرورة للبلد حالياً؟
 الرئيس سعد الحريري قال ليعلنا ً «إنني لن أذهب إلى الفراع بل
سأذهب إلى التمديد ألنه إذا انتهت
والي��ة المجلس ولم نج ِر انتخابات
نيابية أصبحنا في الفراغ المطلق
واذا أجرينا االنتخابات فسندخل في
الفراغ ايضاً ،ألن الحكومة ستصبح
مستقيلة فمن سيقوم باالستشارات
حينها؟ فهذه الصالحية ال يمكن أحدا ً
ان ينوب عن رئيس الجمهورية بها،
وفي حال اتفق على حكومة من سيوقع
مراسيمها غير رئيس الجمهورية؟».
فلو حصلت االنتخابات لكنا وقعنا
في مأزق أكبر.
{ اال تعتقد أن مدة سنتين وسبعة
أشهر مبالغ بها؟
 ل��ن أداف���ع ع��ن التمديد ولستمن الذين اشتركوا في طبخه ،وقلت
إن ه��ذه ال��م��دة طويلة ألن��ه��ا تدعو

الإرهابيون
يريدون
�إرباك
الحكومة
والدولة
والجي�ش
ل�لاس��ت��رخ��اء .ل��ك��ن ه��ن��اك ت��واط��ؤا ً
حميدا ً من األطراف المتخاصمة على
التمديد ،وهذا التواطؤ ندعو ألن يكون
تواطؤا ً أكثر حمدا ً في انتخاب رئيس
للجمهورية وال��ك��ل ل��ه مصلحة في
التمديد ،ولكن ،هناك من كسب على
ظهر غيره.
{ ما رأيك في السجال الذي يحصل
على صعيد ملف الفساد الغذائي؟
 السجال إيجابي للبحث عنالحلول ،والمسؤول عن الفساد ليس
فقط التجار .فهناك المياه الملوثة
أيضا ً والكهرباء التي تنقطع في شكل
متواصل وت��ؤدي ال��ى تلف المواد
الغذائية وإغ��ف��ال الرقابة البلدية
ورقابة الوزارات المختصة ،وهناك
منظومة بحالة اض��ط��راب بسبب
االضطراب السياسي الموجود في
الدولة وما بدأه وزير الصحة العامة
وائل ابو فاعور يبنى عليه.
يبث هذا الحوار كامالً الساعة
الخامسة من مساء اليوم ويعاد
بثه الحادية عشرة ليالً على قناة
«توب نيوز» تردد 12036

فجر قنبلة في وجه «هيئة علماء الم�سلمين» فانتخبت الرافعي رئي�س ًا
ّ

جديدة :ا�ستخدمت مطية لـ«الجماعة»
وغطاء لجمع الأموال و�صرف النفوذ
فجر رئ��ي��س «هيئة علماء المسلمين في
لبنان» الشيخ مالك جديدة قنبلة مدوية من
شأنها التأثير سلبا ً في وجودها وصدقيتها
أم��ام الجمهور وخصوصا ً الشمالي ،متهما ً
بعض أعضائها باستغاللها لمكاسب شخصية
مالية وسياسية .كما اتهم الجماعة اإلسالمية
بمحاولة السيطرة عليها واستخدامها لمحاربة
من أرادوا ،معلنا ً استقالته من الهيئة واإلعداد
لتأسيس هيئة جديدة.
ولفت جديدة في بيان مسهب إلى أنه عند
تأسيس الهيئة «كان هناك توجه عند بعض
العلماء لتأسيس لقاء ما يجتمع فيه العلماء
خصوصا ً مع غياب دور المرجعية الدينية
«دار الفتوى» وانشغالها في دوام��ة الخالف
مع المرجعيات السياسية وغيرها ،وهناك
السلفيون يعملون على تأسيس هئية علمائية
لهم ،والجماعة اإلسالمية تعمل كذلك على
تأسيس هيئة تجمع فيها مشايخها والمقربين
منها».
وأوض���ح البيان أن «ال��م��ح��اول��ة ك��ان��ت أن
يجتمع الجميع في هيئة واح��دة نتفق فيها
على األم��ور المشتركة ويعذر بعضنا بعضا ً
فيما اختلفنا فيه ( )...وكان االتفاق على إنشاء

هذه الهيئة التي حاول عدد من اإلخوة أن تكون
هيئة مستقلة تعمل على القاسم المشترك ،إال أن
الحقيقة التي ال تخفى على من عاش في الهيئة،
أن محاولة السيطرة عليها م��ن الجماعات
وبعض الجمعيات كانت واضحة ولكل هدف.
هذا يريد أن يدخل من خاللها ليكسب الشارع
السني وآخر يريدها ليحارب بها المرجعيات
الدينية (دار الفتوى) أو أن يتخذها وسيلة
ليضع اليد على دار الفتوى تحت ذريعة دور
العلماء».
ولفت جديدة إلى أن «البعض رأى في الهيئة
غطاء ومكسبا ً يستغله في الخارج لجمع األموال،
كما جمع باسم الثورة السورية والالجئين
السوريين ول��م يصل إل��ى األخ��وة السوريين
من الجمل أذنه .وأصبح هذا يشتري المكاتب
ويجمع حوله بعض الشباب المتحمس يشغل
حماسهم ويجعل لنفسه عليهم زعامة ،وذلك
يستغل الهيئة والثورة السورية يجمع لنفسه
ويبني مدرسة خاصة له تكاليفها مليون دوالر.
وأصبح لهؤالء زيارات موسمية إلى دول الخليج
لجمع األموال ،وظهر واضحا ً أن المستقلين إنما
هم لذ ّر الرماد في العيون .إن هذه الهيئة ليست
إلاّ اتفاق مصالح بين الجماعات وخصوصا ً

بعض األجنحة السلفية والجماعة اإلسالمية
ممن يحاولون أن يسيطروا على الهيئة وعلى
خطابها ويحاربوا بها من أرادوا».
وقال جديدة« :كنا نحسب أن اللقاء سيصقل
القلوب ويق ّرب وجهات النظر ويؤسس لتقارب
حقيقي ،وإذا الموضوع خالف ذلك وهو إنما
محاولة القتسام النفوذ والمكاسب بين بعض
هذه األجنحة السلفية والجماعة اإلسالمية ()...
واكتشفنا أن هناك لوبي في هذه الهيئة يريد من
خاللها أن ينفذ دورا ً في الهجوم على دار الفتوى
والطعن والتشهير برجالها» .وأضاف« :أكثر ما
صدمني في الهيئة ،حديثها عن العلماء وغيرهم
بما ال يقره عقل وال دين ( )...ثم إذا كنت منفتحا ً
ولو على المعتدلين من الطوائف األخرى تتهم
في دينك ،وف��ي عقيدتك ،إذا أنصفت الجيش
في موقف محق فأنت قد انحرفت عن ثوابت
الهيئة وارتكبت منكراً ،علما أن الجميع يتزلف
على أبواب الضباط هنا وهناك .والعجيب أن
ترى من هؤالء من يأكل لحم بعض المرجعيات
الدينية والسياسية ثم تجده على موائدهم».
وتابع رئيس «هيئة علماء المسلمين في
لبنان»« :ولهذا نرى أن ال بد من إعالن إنشاء
هيئة العلماء في لبنان ،تقوم :على الخطاب

المعتدل والوسطية وت��ع��زز دور المرجعية
الدينية والنصح لها ،ال��ح��وار والنصح مع
المرجعية السياسية ال يكونان في هذه الهيئة
من لم يكمل المرحلة الجامعية ،متابعة القضايا
التي تهم الساحة السنية والوطنية ،االهتمام
بالبحث العلمي ،الحوار والجدال بالتي هي
أحسن ،متابعة قضايا المظلومين اإلسالميين
وغيرهم تحقيقا ً للعدالة ومحافظة على كرامة».
واعتبر أنه «إلى أن تنشأ هيئة كبار العلماء من
قبل دار الفتوى تقوم بكل ذلك وأكثر ،عندها ال
مبرر لهيئات تكون مطية لالستغالل من قبل
الجماعات واألفراد».
ومساء اجتمع المكتب اإلداري للهيئة النتخاب
رئيس جديد له «بعد مرور أسبوعين على انتهاء
والية الرئيس السابق الشيخ مالك جديدة ،وقد
تم باإلجماع انتخاب الشيخ الدكتور سالم
الرافعي رئيسا ً جديدا ً للهيئة لمدة ستة أشهر
مقبلة» ،بحسب ما جاء في بيان للمكتب.
وأشار البيان إلى أن المكتب تدارس بحضور
رئيس مجلس الشورى وبعض أعضائه استقالة
جديدة من الهيئة و ُقبلت استقالته واستهجن
المجتمعون ما ورد في البيان المنسوب إليه.

