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سياسة

رسائل
إلى المحرر
األسباب التي قد
تجعل فرنجية رئيسًا
بـ ـع ــد مـ ـض ــي سـ ـن ــة ك ــامـ ـل ــة ع ـلــى
ّ
تعمد أميركا عدم إسقاط تنظيم
"داعـ ــش" ،عبر القصف املسرحي
لـ ـبـ ـع ــض م ـ ــواق ـ ـع ـ ــه ف ـ ـ ــي الـ ـ ــرقـ ـ ــة،
ورمـ ــي ال ـق ـســم األك ـب ــر م ــن ن ـيــران
قاذفاتها فــي بقع جغرافية غير
م ــأه ــول ــة ب ــال ــداع ـش ـي ــن ،ت ــأك ــدت
م ــوس ـك ــو ن ـهــائ ـيــا أن واش ـن ـط ــن،
م ــن خ ـ ــال ت ـك ـت ـي ـكــات ـهــا ،تـعـتـمــد
س ـيــاســة إض ــاع ــة ال ــوق ــت .وه ــذه
السياسة تعتبر مــن دون منازع
رك ـيــزة أســاسـيــة مــن ركــائــز حــرب
االس ـ ـت ـ ـنـ ــزاف الـ ـفـ ـت ــاك ــة ،ت ـم ـه ـي ـدًا
لــاطــاحــة بـنـظــام الــرئ ـيــس بـشــار
األس ـ ـ ـ ــد .لـ ـ ـ ــذا ،ت ــدخـ ـل ــت مــوس ـكــو
لتصرخ في وجه مقولة ويلسون
ال ـقــدي ـمــة امل ـت ـج ــددة" :إن ُ ال ـق ـيــادة
املـ ـعـ ـن ــوي ــة ل ـل ـع ــال ــم ق ـ ــد أع ـط ـي ــت
ل ـنــا" ،وم ـقــولــة نـيـكـســون" :فـلـنــدع
اقتصاد كل دولة تقاوم أطماعنا
ْ
لكن حـ ٌّ
ـري بي
بها يصرخ :كفى".
أن أقـ ــول ل ــو أن مــوس ـكــو منحت
دمـشــق قاذفاتها الحديثة ،لكان
الجيش العربي الـســوري وحزب
الله ،بالتأكيد ،قادرين على وضع
القطار على سكة الحسم.
ل ـ ـكـ ــن إزاء تـ ـعـ ـمـ ـل ــق الـ ـغـ ـط ــرس ــة
األميركية ،وتوحشها ،وسعيها
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة
األحـ ــاديـ ــة ال ـق ـط ــب ع ـل ــى ال ـع ــال ــم،
أتــى التدخل الروسي في سوريا
ل ـخ ــوض م ـعــركــة ك ـســر ع ـظ ــم ،مع
ب ــاد ال ـس ــوب ــرم ــان .وب ـمــا أن أمــر
ب ـق ــاء ال ــرئ ـي ــس األس ـ ــد ف ــي قـصــر
املهاجرين بات محسومًا نتيجة
ه ـ ــذا الـ ـت ــدخ ــل املـ ـثـ ـم ــر ،اض ـط ــرت
الـسـعــوديــة وت ـيــار املستقبل إلــى
ال ـق ـب ــول بــرئ ـيــس ج ـم ـهــوريــة من
فريق  8آذار ،سبق أن وافــق على
اتفاق الطائف عام  ،1989االتفاق
الـ ــذي ال يـ ــزال مــدعــومــا إل ــى اآلن
م ــن أم ـي ــرك ــا وروسـ ـي ــا (االتـ ـح ــاد
الـ ـس ــوفـ ـي ــات ــي ف ـ ــي ع ـ ــام .)1989
وش ـ ـ ـ ــاءت مـ ـج ــري ــات الـ ـتـ ـط ــورات
الـسـيــاسـيــة وامل ـيــدان ـيــة أن تــرفــع
ّ
مــن حـظــوظ فــرنـجـيــة ،ألن معظم
الجماهير املسيحية فــي أقضية
جبل لبنان ما زالت حتى اآلن غير
مقتنعة باتفاق الطائف ،ومؤيدة
ل ـعــدم قـنــاعــة ع ــون الـضـمـنـيــة بــه،
كما أن انتصار البرنامج النووي
اإليراني في معركته مع واشنطن
ّ
وتل أبيب ،إضافة إلى أن املصالح
الــروس ـيــة الـسـعــوديــة والــروسـيــة
ال ـت ــرك ـي ــة م ــا زالـ ـ ــت م ـتــاق ـيــة فــي
شـتــى امل ـج ــاالت .وم ــن املـتــوقــع أن
تبلغ قيمة التبادل التجاري من
أنقرة وموسكو عام  20نحو 100
مليار دوالر ،وهي البالغة اليوم
 33مليار دوالر .كل ذلك من شأنه
أن يـصـ ّـب فــي مصلحة فرنجية،
إضــافــة إل ــى مــا يـقــال عــن تسوية
في اليمن ،وإمكانية تعهد بوتني
ع ــدم الـتـقــدم الـعـسـكــري الــروســي
ً
مستقبال باتجاه أوكرانيا ،مقابل
رف ــع ك ــل ال ـع ـقــوبــات االقـتـصــاديــة
املـ ـ ـف ـ ــروض ـ ــة عـ ـل ــى م ــوسـ ـك ــو مــن
االتحاد األوروبي.
ك ـم ــا أن ال ـت ـف ـج ـي ــرات الــداع ـش ـيــة
ف ــي ب ــاري ــس ان ـت ـقــامــا م ــن ال ـغــرب
ال ــذي لــم ي ـمـ ّـدد الــوقــت ل ـ "داع ــش"
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،س ــام ـح ــا ل ــروس ـي ــا
بــال ـتــدخــل ،ق ــد تــرفــع م ــن حـظــوظ
فــرنـجـيــة .إن هــوالنــد وكــامـيــرون
دخـ ــا ب ـش ـكــل جـ ــدي ولـ ــو مــؤقـتــا
فــي مـحــاربــة التكفير .والتسوية
ال ـعــرب ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدول ـي ــة
ق ــد ت ـت ـيــح ت ـع ـب ـيــد ال ـط ــري ــق أم ــام
فــرن ـج ـيــة ل ـل ــوص ــول إلـ ــى الـقـصــر
الجمهوري.
ريمون ميشال هنود

تقرير

نزاع قضائي بين المجلس الشيعي وشمس الدين:

من «يملك» مسجد الطيونة؟
«انفجرت» أخيرًا بين
الوزير السابق
إبراهيم شمس الدين
والمجلس االسالمي
الشيعي األعلى .منذ
وفاة والده ،استأثر
شمس الدين برئاسة
الجمعية الثقافية
الخيرية وعقاراتها،
ومنها مسجد االمام
الصادق في الطيونة.
األخير بات مثار نزاع
قضائي :المجلس
يعتبره تابعًا للوقف،
والوزير السابق يعتبره
ملكًا لجمعيته التي
تعمل على بناء
جامعةّ ،
يتردد أنها
ّ
ممولة أميركيًا ،على
تخوم المسجد

شمس الدين« :كيف تكون الملكية بمفعول رجعي لما قبل  15عامًا؟ (بالل جاويش)

آمال خليل
«سـ ـق ــط» م ـس ـجــد اإلم ـ ـ ــام الـ ـص ــادق،
داخ ــل «مجمع اإلم ــام محمد مهدي
شـمــس ال ــدي ــن» فــي شــات ـيــا ،فــي يد
املجلس اإلســامــي الشيعي األعلى.
ب ـح ـس ــب امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،ف ـ ـ ــإن ح ـســن
دم ـشــق ،امل ـســؤول اإلداري عــن وقــف
املسجد الــذي ّ
عينه املجلس حديثًا،
ّ
نفذ الجمعة املــاضــي قــرارًا قضائيًا
بضم املسجد إلى أوقاف املجلس.
بعد مقاومة خفيفة من قبل الوزير
الـ ـس ــاب ــق إبـ ــراه ـ ـيـ ــم شـ ـم ــس ال ــدي ــن،
رئـيــس الجمعية الثقافية الخيرية

ال ـت ــي ي ـت ـبــع ل ـهــا امل ـس ـج ــد ،وحـ ــراس
امل ـ ـج ـ ـمـ ــع ،انـ ـتـ ـقـ ـل ــت إدارة شـ ـ ــؤون
املسجد مــن الجمعية إلــى املجلس،
ّ
عـلــى أن ي ـكــون مـتــولــي الــوقــف إمــام
املسجد الحالي الشيخ عبد األمير
شمس الدين (عم إبراهيم وبينهما
خ ــاف ــات) ونــائ ـبــه دم ـشــق .مـقـ ّـربــون
م ــن ش ـم ــس ال ــدي ــن اتـ ـهـ ـم ــوا دم ـشــق
باالستعانة بعدد من عناصر حركة
أمل املحسوبني عليه في الشياح.
ب ـع ــد املـ ـس ــاف ــة واض ـ ـ ــح بـ ــن ال ــوزي ــر
الـ ـس ــاب ــق وم ـع ـظ ــم أركـ ـ ـ ــان ال ـطــائ ـفــة
الـشـيـعـيــة م ـنــذ وفـ ــاة وال ـ ــده ،رئـيــس
امل ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس ،قـ ـ ـب ـ ــل  15ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا .ع ـل ــى

ّ
ن ـحــو ت ــدري ـج ــي ،فـ ــض ال ـط ــرف ــان مــا
ي ـج ـم ـع ـه ـمــا مـ ــن م ـ ــوروث ـ ــات وال ـ ـ ــده.
ب ـق ـيــت إلب ــراه ـي ــم رئ ــاس ــة الـجـمـعـيــة
وم ــؤسـ ـس ــاتـ ـه ــا م ـ ــن دون «ش ــري ــك
م ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــارب» .مـ ــواق ـ ـفـ ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة
ح ـس ـب ـتــه ح ـي ـنــا ع ـل ــى قـ ــوى  14آذار
وأح ـي ــان ــا ع ـلــى «ش ـي ـعــة ال ـس ـف ــارة»،
ودوم ـ ـ ــا ع ـل ــى م ـع ــارض ــي «ال ـث ـنــائــي
الشيعي» ،خصوصًا «أمل».
امل ـج ـلــس ق ـ ـ ّـرر ،أخـ ـيـ ـرًا ،تـطـبـيــق ق ــرار
ص ــادر عـنــه قـبــل أرب ــع س ـنــوات .ففي
آب من عام  ،2011أصدر نائب رئيس
املـ ـجـ ـل ــس ق ـ ـ ـ ــرارًا ي ـق ـض ــي «ب ــاع ـت ـب ــار
املـســاجــد واملـصـلـيــات والحسينيات

تقرير

ذابح أحد العسكريين أمام المحكمة:
رضوان مرتضى

أرجأت المحكمة جلسة الميقاتي إلى  17حزيران للشروع باستجوابه (أرشيف)

تطلعت بعيونك.
«أنا هلق خفت بس ّ
خيفان ،بس مش خيفان على حالي.
ص ـ ــرت خ ـي ـف ــان ع ـل ــى الـ ـبـ ـل ــد» .ه ـكــذا
ع ـ ّـل ــق ال ـع ـم ـيــد خ ـل ـيــل اب ــراهـ ـي ــم عـلــى
كـ ــام ذاب ـ ــح ال ـع ـس ـكــري ع ـلــي الـسـيــد،
املــوقــوف بــال ميقاتي .الـشــاب الــذي
لم يتجاوز العشرين من عمره دخل
قاعة املحكمة بخفة ،فسأله رئيسها:
ـأنــه
«لـيــش مـبـســوط هـلـقــد؟» فـعـ ّـلــق بـ ّ
كــذلــك دائ ـمــا .أم ــا اإلجــابــة الـصــادمــة،
ف ـك ــان ــت ع ـن ــدم ــا س ــأل ــه اب ــراهـ ـي ــم إن
كــان نــادمــا عـلــى مــا اقـتــرفــت ي ــداه ،إذ
لــم ُيـظـهــر املـيـقــاتــي أي ن ــدم ،وأج ــاب:
«ع ــادي» .وعما إذا كــان ُ
سي ّ
كرر ذبح
ٍّ
عسكري آخــر إن جــاءه أمــر «األمـيــر»،

