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نفى وجود مجل�س م�صري ـ �إماراتي ـ �سعودي ب�شكل ر�سمي

فهمي :العالقات مع وا�شنطن م�ضطربة

أك��د وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة المصري
نبيل فهمي ،أن العالقات المصرية
 األميركية «بالغة األهمية بالنسبةللطرفين ،ول��ك��ن ال��ع�لاق��ات حاليا ً
مضطربة».
وأوض��ح في مؤتمر صحافي ،إنه
«ال يوجد حاليا ً ح��وار استراتيجي
مصري  -أميركي» ،مشيرا ً إل��ى أن
«إط�لاق هذا الحوار مرهون بعودة
العالقات لمسارها الطبيعي ،ولكن
هذا األمر ال يعني انقطاع االتصاالت»،
الفتا ً إلى أن «االتصاالت مستمرة بينه
وبين وزير الخارجية األميركي جون
كيري».
وحول طائرة األباتشي المصرية
التي ل��م تعدها ال��والي��ات المتحدة
إلى مصر ،قال« :كانت هناك طائرة
أباتشي مصرية تجرى لها صيانة في
الواليات المتحدة ،والجانب األميركي
أكد أنه عندما تنتهي عملية الصيانة

سيتم إرسالها إلى مصر».
وعن جهود وزارة الخارجية في
إق��ن��اع دول العالم ب��ق��رار الحكومة
إع�ل�ان جماعة «اإلخ����وان» جماعة
«إرهابية» ،ق��ال« :منذ ص��دور قرار
الحكومة المصرية في ه��ذا الشأن
قامت وزارة الخارجية بتحركات
مكثفة لشرح الموقف لجميع دول
ال��ع��ال��م ،وم��ح��اول��ة ترجمة وتنفيذ
االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب»،
مضيفا ً إن «االتصاالت مع دول العالم
في هذا الشأن لم تتوقف ،والخارجية
تقوم بإبالغ عواصم العالم باألحداث
والقرار السياسي المصري ،وكل دولة
لها الحق في تقرير ما تفعله في هذا
األمر» .واعتبر أن «القرار البريطاني
بإجراء تحقيقات حول أنشطة جماعة
اإلخوان المسلمين في بريطانيا بداية
لتقدير غربي أوروبي أكثر واقعية في
التعامل مع هذا الموضوع» ،كاشفا ً

عن زيارة مرتقبة للمفوضة األوروبية
للشؤون األمنية والخارجية كاثرين
آشتون للقاهرة قريباً .وع ّما إذا كانت
مصر أمدت بريطانيا بمعلومات حول
«اإلخ����وان» ،أك��د أن «ه��ذا موضوع
يجري بحثه بين األجهزة األمنية».
وع���ن وج����ود م��ح��ور م��ص��ري -
س��ع��ودي  -إم���ارات���ي ،ق��ال فهمي:
«ال��ح��دي��ث ه��ن��ا ي��ذك��رن��ي ب��ظ��روف
تاريخية قديمة» ،مؤكدا ً أنه «ال يوجد
محور بالمعنى السلبي التقليدي،
لكن هناك اقترابا ً وتقاربا ً بين عدد
من الدول العربية حول قضايا معينة
مثل اإلرهاب ،وكذلك مع دول أخرى»،
معربا ً عن أمله في زيادة التعاون.
وبالنسبة إل���ى إن��ش��اء مجلس
م��ص��ري  -إم���ارات���ي  -س��ع��ودي -
أردني» ،ذكر أنه «ال يوجد محور من
الناحية الرسمية ،ولكن يوجد تبادل
خبرات حسب الموضوع والظرف».

بارزاني وال�صدر يدعوان
للم�شاركة في االنتخابات بـ«حما�سة»
دعا رئيس «إقليم كردستان» العراق مسعود بارزاني،
وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العراقيين إلى
المشاركة في االنتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في
 30نيسان الجاري بحماسة ،لتحقيق التغيير المنشود،
في وقت أعلنت الجامعة العربية أنها ستشارك بوفدين
لمراقبة االنتخابات العراقية في الداخل وفي مصر.
وذكر بيان صادر عن رئاسة «إقليم كردستان» العراق
أن الجانبين أكدا في اتصال هاتفي ض��رورة أن تجرى
انتخابات مجلس النواب في أجواء هادئة وفي موعدها
المق ّرر ،معربين عن أملهما بمشاركة جميع العراقيين
فيها ،ليحصل التغيّر المنشود الذي تطالب به جميع
األطراف.
وف��ي تطور متصل ،تشهد م��دن «إقليم كردستان»
العراق في الوقت الحالي نشاطات وفعاليات جماهيرية
من قبل القوائم المتنافسة في االنتخابات البرلمانية
العراقية المقبلة.
وأك��دت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في
أربيل استمرار توافد المواطنين في «إقليم كردستان»

على مراكز التسجيل التابعة للمفوضية لتسلم البطاقات
اإللكترونية .وق��ال مدير مكتبها ف��ي أرب��ي��ل هندرين
محمد في تصريح صحافي إن نسبة توزيع البطاقات
اإللكترونية بلغت  98في المئة ،في حين بلغت نسبة
توزيع البطاقات اإللكترونية للتصويت العام  80في
المئة.

شعارات

وتتباين شعارات الحمالت االنتخابية التي أطلقتها
األح���زاب الكردستانية منذ بداية ه��ذا الشهر ،وتركز
برامجها على كثير من الموضوعات التي تهم اإلقليم
والعراق بشكل ع��ام .من جهتها ،ذك��رت قائمة االتحاد
الوطني الكردستاني أنها تسعى إلى تكريس أسس األخوة
والتعايش السلمي ،في عراق ديمقراطي وفيدرالي.
من جانب آخ��ر ،تشارك الجامعة العربية بوفدين
من المراقبين ،أحدهما في داخل العراق ،وآخر لتغطية
تجمعات العراقيين في داخل مصر ،وذلك لمتابعة سير
العملية االنتخابية التي ستجرى نهاية الشهر الجاري.

مقره �إلى النم�سا
«التنظيم الدولي» ينقل ّ

مخطط �إخواني �إرهابي
لتدمير م�صر �إلكتروني ًا
نقل التنظيم الدولي لإلخوان المسلمين مقره من لندن إلى مدينة
غراتس النمسوية بعد قرار بريطانيا بفتح تحقيق ضد نشاطات اإلخوان
الذي يمهد لمالحقة دولية لعناصر التنظيم في الخارج.
وكشف مصدر داخ��ل التنظيم الدولي لإلخوان بمدينة غراتس في
النمسا ،أن عضو مكتب اإلرشاد بجماعة اإلخوان واألمين العام للتنظيم
الدولي للجماعة ،الدكتور إبراهيم منير ،عقد اجتماعا ً بلندن مع قياديي
الحركة؛ تطرق لوضع استراتيجية جديدة لوقف أو تشويه االنتخابات
الرئاسية التي من المنتظر إجراؤها شهر أيار المقبل ،إضافة إلى حملة
عالقات عامة مع كبار المسؤولين بأوروبا للتوصل إلى حلول مع أعضاء
البرلمان األوروبي.
وأكد المصدر أنه تم تأسيس ما يسمى بـ«الجيش الجهادي لإلنترنت»
و«جيش رابعة» ،من أجل تدمير أنظمة البنوك المصرفية والعديد من
المؤسسات المصرية إلكترونيا ً وإصابتها بالشلل.
وذكر موقع «انفيزيتورس» األميركي في تقرير له ،أن تنظيم اإلخوان
في الواليات المتحدة وضع األطر األساسية لحزب سياسي خاص بهم
تحت مسمى «مجلس المنظمات اإلسالمية في الواليات المتحدة».
وفيما يتقدم المشير عبدالفتاح السيسي بأوراق ترشحه نهاية األسبوع
الجاري مع تواصل جمع التوكيالت ،افتتح مواطن مصري الطريق
لترشيح الرئيس األسبق محمد حسني مبارك إلى االنتخابات بتقديمه
أول توكيل باسمه.

�إلى المزيد من ال�ضربات واالختراقات

«الهاكرز» ي�ضع علم فل�سطين
على مئات مواقع العدو
نفذ الشباب العربي المعروف بالهاكرز تهديداته بضرب مواقع
صهيونية ي��وم السابع من نيسان ،وفعالً ك��ان على مستوى الحدث
واستطاع أن يدمي مجموعة كبيرة من تلك المواقع في علمية تمت من
دون دم ولكنها أحدثت خسائر مالية ومعنوية كبيرة عند الصهاينة ،إذ
اضطر الكيان إلعالن حالة االستنفار القصوى واستعدادات واستنفارات.
وفي النهاية جرى تدمير مواقع كثيرة من ضمنها موقع وصفحة رئيس
الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو.
وي��رى المناضل هشام س��اق الله من غ��زة« ،م��ا لم تستطع القوة
العسكرية أن تفعله ،وهو التوازن في ميزان القوى ومباغتة الكيان
الصهيوني وتوجيه ضربات عسكرية إلى عمقه منذ بدء الصراع معه .لم
يجر ذلك سوى عبر بعض الضربات والصواريخ هنا أو هناك التي قامت
بها المقاومة أخيراً ،إال أن الهاكرز الفلسطيني والعربي هاجم دولة الكيان
بعمقها وضرب مصالحها التجارية بشكل الفت» ،وأشار إلى أن أكثر من
 400ألف شخص دخل قلوبهم الرعب والهوس على أموالهم.
سالح الهاكرز والجهاد االلكتروني من األسلحة التي تعتمد على العقول
وهي ال تقف أمام التوازن االستراتيجي ،فالعقول مقابل عقول وإذا كانت
دولة الكيان الصهيوني لديها أمن فلتحصن مواقعها ،ولتمنع عملية
اختراق العقول العربية لعرينها.
هذا الفعل يثبت أن دولة الكيان الصهيوني هي نمر من ورق يمكن
االنتصار عليه وإذالله والقضاء عليه ،إن توحدت الجهود العربية .هي
تعتمد على آلتها الحربية وتفوقها بأسلحة الدمار الشامل وقدرتها على
القتل ودعم العالم الغربي لها ،وفرقة شعبنا الفلسطيني والعربي ،وعدم
ثقته بحتمية االنتصار على دولة الكيان الصهيوني.
وذكرت مصادر إعالمية أن  7مواقع «إسرائيلية» دمرت عند الساعة
الواحدة من بدء الهجوم ،ومن بينها موقع حساس تابع لبحرية االحتالل
وموقع األرصاد «اإلسرائيلية».
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنّ القراصنة اعتمدوا هاشتاغ
على موقع التواصل االجتماعي « تويتر» ،وسيستهدفون مؤسسات
ومنظمات «إسرائيلية».
ونشرت المجموعة على « تويتر»  25ألف بريد إلكتروني ت ّم اختراقه،
وأشارت إلى أ ّنها اخترقت « تانغو» التابع لرئيس وزراء العدو بنيامين
نتنياهو ،باإلضافة إلى مواقع «إسرائيلية» أخرى.

لقاء سابق يجمع البرزاني والصدر

الإخوان جماعة ما�سونية ومدعومة من قطر

أظهرت دراسة أعدها معهد غالوب الدولي الذي يتخذ
من زوريخ مقرا ً له أن نسبة اإللحاد في السعودية تتراوح
بين  5و 9في المئة من مجموع عدد سكان المملكة.
وتع ّد ه��ذه النسبة ،األكثر ارتفاعا ً مقارنة مع دول
عربية حتى مع تلك التي تعرف بميولها العلمانية،
وبحسب المعهد تعتبر نسبة الملحدين في السعودية
مرتفعة ومفاجئة نظرا ً إلى طبيعة المجتمع السعودي
ال��ذي يخضع لتطبيق متشدّد باسم «مبادئ الشريعة
اإلسالمية».
وأصدرت السعودية مراسيم ملكية منذ بضعة أسابيع
تعتبر التشكيك في مبادئ الديانة اإلسالمية واإللحاد
إرهاباً .وفي هذا السياق ،قال رئيس مركز دراسات الشرق
األوسط في الرياض أنور العشقي لمحطة «فرانس»24
إن هذه الظاهرة «تسلّلت إلى المجتمع السعودي نتيجة
عوامل عدة من أبرزها التطبيق المتشدد لمبادئ الديانة
اإلسالمية في المجتمع السعودي والتربية الصارمة التي
يتلقاها األبناء داخل األسر وفي المجتمع إجماال ً والتي
تولد ردود فعل عكسية بدفعهم إلى اإللحاد عوض التدين
المفرط».

ويلجأ السعوديون إلى موقعي «توتير» و «فايسبوك»
للتعبير عن اآلراء المختلفة حتى تلك المثيرة للجدال في
المملكة بسبب القمع المفروض عليهم من قبل السلطات،
وقد أنشأت مجموعة من الناشطين السعوديين حسابا ً
على «ف��اي��س��ب��وك» تحت مس ّمى «جمعية الملحدين
السعوديين» ،في موازاة ظهور حسابات على «تويتر»
تتب ّنى علنا ً هذه الظاهرة في السعودية.
وهنا ،يعبّر الناشط السعودي في مجال حقوق اإلنسان
وليد أبو الخير في حديث لـ« فرانس ،»24عن اعتقاده
بأن هذه الظاهرة ال يمكن اعتبارها إلحادا ً بقدر ما هي
تشكيك في الخطاب الديني والسياسي السائد في المملكة
وبالتحديد مناهضة للتيار الوهابي في السعودية.
في المقابل ،نشرت قناة «العربية» التابعة للنظام
السعودي مقاال ً للكاتب ناصر الصرامي يسخر فيه من
الحديث عن ظاهرة اإللحاد في المملكة ،قائالً« :طبعا ً
ويفسر بأن دواعي اإللحاد في السعودية
يأتي من يعلّل
ّ
يمكن إرجاعها بسبب التطرف والتشدد في تطبيق اإلسالم
وهو تفسير غير مقبول ،ألن ال أحد يخبرنا كيف تمكن هذا
المعهد من تحديد نسبة الـ 6في المئة؟».

�صنعاء :العالقات مع دول الخليج جيدة

استراحة المحارب
نفت وزارة الخارجية اليمنية
تقارير عن تدهور العالقات بين اليمن
ودول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،مؤكدة أن ه��ذه العالقات
تمر في أفضل مراحلها ،فيما ألقت
السلطات القبض على خلية تابعة
لتنظيم القاعدة كانت تخطط الغتيال
الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وردا ً على أنباء قالت إن موقف
ال��ي��م��ن غ��ي��ر ال��واض��ح م��ن جماعة
اإلخوان المسلمين كان وراء اعتذار
الرياض عن عدم استضافة مؤتمر
أص��دق��اء اليمن ف��ي نهاية الشهر
ال��ج��اري ،ق��ال م��ص��در م��س��ؤول في
وزارة الخارجية اليمنية إن هذه
ال��ع�لاق��ات «ف��ي أفضل مراحلها...

دول المجلس ثابتة ف��ي مواقفها
المتمثلة في دعم وحدة اليمن وأمنه
واستقراره ،وأكد بيان قمة مجلس
التعاون األخيرة في الكويت ،وأثناء
لقاءات الرئيس ه��ادي مع ع��دد من
قادة دول المجلس».
وأردف« :نقل مقر انعقاد مؤتمر
مجموعة أصدقاء اليمن من الرياض
إلى لندن كان ألسباب لوجستية ،وأن
المملكة العربية السعودية تستعد
لعقد االجتماع الثامن للمجموعة
في نيويورك في أيلول المقبل على
هامش أعمال الجمعية العامة لألمم
المتحدة».
ف��ي األث���ن���اء ،ق��ال��ت م��ص��ادر في
الرئاسة اليمنية إن االستخبارات

ألقت قبل أي��ام القبض على ثمانية
من أعضاء تنظيم القاعدة ،خططوا
الغتيال الرئيس عبد رب��ه منصور
هادي.
وق���ال���ت ال���م���ص���ادر إن أج��ه��زة
االس��ت��خ��ب��ارات رص���دت ات��ص��االت
وتحركات مشبوهة في إحدى الشقق
السكنية بالحي الليبي المجاور لمنزل
الرئيس هادي ،وبعد تتبع المرتادين
على الشقة ،تبين أن بينهم ثمانية
من عناصر القاعدة .وأوضحت أن
وح��دة م��ن ق��وات مكافحة اإلره��اب
دهمت الشقة ،واعتقلت المطلوبين،
وتبين أثناء التحقيق معهم أنهم
يخططون الغتيال الرئيس ه��ادي،
بعد أن فشلت محاولتان للقاعدة.

التجني�س ال�سيا�سي في البحرين
خيانة للوطن وتدمير للهوية الوطنية
ّ
دش���ن ائ��ت�لاف ش��ب��اب ث���ورة 14
ّ
التضامني
�وري
�
ث
�
ال
المشروع
شباط
ّ
«ق���ادة ال��ع��زة» ،داع��ي �ا ً الجماهير في
مدن البحرين وبلداتها لالنطالق في
مسيرات ثوريّة تضامنا ً مع قادة الع ّزة،
وتمسكا ً بأهداف الحراك الثوري.
ّ
وق���ال االئ��ت�لاف ف��ي ب��ي��ان ص��ادر
عنه أم��س« :م��ع م��رور أكثر من ثالثة
أع���وام على ال��ص��م��ود ال���ذي ّ
سطرته
الرموز القادة في سجونهم ،وتحدّيهم
القيود الحديديّة التي تكبّل أيديهم
ومعاصمهم ،وثباتهم بوجه الجالدين
تعذيب
على رغم ُك ّل ما تع ّرضوا ل ُه من
ٍ
ممنهج ،ومضايقات بشعة ،وحرمانهم
م��ن أبسط حقوقهم اإلن��س��ان� ّي��ة ،فما
زال��ت حناجرهم تهتف في السجون
بالحريّة».
ولفت االئ��ت�لاف إل��ى أنّ فعاليّات

المشروع «قادة العزة» ستستمر حتى
ي��وم السبت  19نيسان ف��ي جميع
مدن البحرين وبلداتها ،للتأكيد على
التضامن مع سجناء ال��رأي القابعين
الخليفي ،بحسب
في سجون العد ّو
ّ
تعبيره .في م��وازاة ذل��ك ،قال النائب
«الوفاقي» المستقيل عبدالمجيد السبع
إن «التجنيس السياسي» الذي يواصل
النظام البحريني العمل به لتغيير
التركيبة الديمغرافية للبالد هو خيانة
للوطن والهوية الوطنية ،مشددا ً على
أن التاريخ واألجيال المقبلة لن يرحموا
أحدا ً من القائمين عليه.
وأك���د السبع أن آث���ار وت��داع��ي��ات
«ال��ت��ج��ن��ي��س» ال����ذي أخ����ذت تضيق
منها ك��ل م��ك��ون��ات ال��وط��ن ع��ل��ى حد
س��واء أصبحت كارثة على االقتصاد
وال��خ��دم��ات التعليمية والصحية

واإلسكانية وكل مناحي الحياة ،فيما
ساهمت بشكل تدريجي في انتشار
الظواهر االجتماعية الغريبة.
ولفت السبع إل��ى أن المجنسين
ف��ي ال��ب��ح��ري��ن ل��م يُ��ب��دوا أي قابلية
لالندماج في الهوية البحرينية ،إذ ما
زالوا يعت ّزون بهوياتهم األصلية وهي
الحالة الطبيعية ألي إنسان مبديا ً
رفضه القاطع من استمرار النظام في
تخريب الهوية واستخدام هؤالء كآلة
لهذا التخريب.
وع��ن إح��ص��اءات التجنيس ،أشار
إل��ى أن��ه ج��رى تجنيس ما يزيد على
 80ألف مجنس ،وهو رقم مخيف يثير
الذعر على مستقبل البالد الذي أصبح
في مهب الريح ،وعلى رغم كارثية هذه
األرق��ام لكن يبدو أن األرق��ام الحقيقية
أكبر من ذلك بكثير.

برلمان ليبيا ّ
يح�ض
على ت�شكيل حكومة جديدة
ّ
حض البرلمان الليبي رئيس الوزراء عبد الله الثني على تشكيل حكومة
جديدة بدال ً من الحالية التي تطالب بسلطات أوسع.
وتعاني الحكومة المركزية في طرابلس من خالفات مع البرلمان ،وأنها
غير قادرة على السيطرة على ميليشيات مسلحة كان لها دور في اإلطاحة
بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
وكان مجلس ال��وزراء الحالي قد طلب من البرلمان سلطات أوسع،
بحسب ما ذكره المتحدث باسم الحكومة أحمد األمين.
ونقلت وكالة األنباء الليبية نفي الحكومة الموقتة ما تناقلته بعض
وسائل اإلعالم بأنها قدمت استقالتها للمؤتمر الوطني.
وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي ،عمر حميدان ،لوكالة «رويترز»
لألنباء إن «المؤتمر الوطني العام عين عبد الله الثني رئيسا ً للوزراء
بشرط تشكيل حكومة ».وأضاف أنه بمجرد تشكيل مجلس وزاري سيتخذ
المؤتمر قرارا ً بشأن بقاء الثني ووزرائه حتى االنتخابات العامة المتوقع
إجراؤها في أواخر العام الحالي.
وقرر البرلمان الليبي الشهر الماضي سحب الثقة من رئيس الوزراء علي
زيدان وتكليف الثني ،الذي كان وزيرا ً للدفاع ،بتولي إدارة البالد موقتاً.
ووجهت انتقادات الذعة لحكومة زيدان بسبب فشلها في كبح جماح
المليشيات المسلحة التي سيطرت على بعض المناطق الليبية.

ّ
المت�شدد للنظام ال�سعودي
معهد غالوب :الأداء
يت�س ّبب بتزايد ظاهرة الإلحاد في المملكة

القب�ض على خلية من «القاعدة» ّ
خططت الغتيال هادي

خلفان� :إذا انهار الجي�ش الم�صري
ينهار الخليج
قال ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة واألمن العام بدبي« :إذا انهار
النظام في مصر تنهار األنظمة في الخليج ،وكلما كان النظام في مصر قويا ً
ومتينا ً ومتماسكا ً ووطنيا ً كان الخليج مستقراً ،فأمن مصر له عالقة وطيدة
باألمن القومي الخليجي وهو صمام األمان للخليج».
وأضاف خلفان في حوار مع صحيفة «األهرام» أن مصر تحتاج لشخص
مثل المشير عبد الفتاح السيسي يعرف كيف يتعامل مع األزمات سريعاً،
كما فعل الرئيس فالديمير بوتين في روسيا عندما رأى محاولة البعض
االلتفاف على جزيرة القرم فتدخل سريعا ً كرجل عسكري واستخباراتي.
وأك��د أن السيسي مرشح قوي وهو األصلح لرئاسة مصر في هذه
المرحلة ،وسوف تحاول جهات خارجية منعه من الفوز في االنتخابات
المقبلة وهذه الجهات هي الدول ذاتها التي تعلن صراحة موقفها الرافض
للسيسي.
وأشار خلفان الى أن «هناك اآلن جماعة تخطط لخلق إشكالية في
صفوف القوات المسلحة المصرية كما فعلت في الجيش السوري ،لكن
الجيش المصري قوي ومتماسك» بحسب تعبيره.
وفي خصوص جماعة اإلخوان المسلمين قال إن «األمور بدأت تتكشف
وظهرت الحقائق التي تشير إلى أن اإلخوان جماعة ماسونية ،وأؤكد أن
اإلمارات تتابع جميع أرصدة اإلخوان وتحويالت أموالهم في كل مكان».
وتابع« :اإلخوان الذين تدعمهم قطر يعتبرون حكام الخليج غير شرعيين،
فكيف تدعم قطر هؤالء».

تظاهرة ضد التجنيس المذهبي

انح�صار «النه�ضة» في م�شروع �إخواني يزيد من عزلة تون�س

العزل ال�سيا�سي ي�شعل جل�سة برلمانية تون�سية
انطلقت جلسات مناقشة القانون االنتخابي الجديد في
المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) ،محفوفة بخالفات
حادة حول مادة العزل السياسي التي تسعى بعض األطراف
الراديكالية لفرضها ،استعدادا ً للموعد االنتخابي المقبل،
ال��ذي يرجح أن يشهد مفاجأة ع��ودة «الفلول» إلى صدارة
الحكم ،بعد فشل حكومة الترويكا ،وتواضع أداء حزب حركة
النهضة وانحصاره في مشروع أيديولوجي إخواني ،يعتقد
معظم التونسيين أنه سيزيد من عزلة تونس في محيطها
العربي واإلقليمي والدولي.
ويرى المراقبون أن فقدان حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية
والتكتل الديمقراطي للعمل والحريات (المتحالفين سابقا ً مع
النهضة) للدعم الشعبي ،يضاعف خشيتهما من خسارة
يفسر اندفاعهما إلقرار
دورهما المباشر في السلطة ،األمر الذي ّ
قانون العزل ،بهدف استبعاد منافسين جديين ،في حين
تعمل حركة النهضة بأكثر عقالنية ،إذ تطمح إلى التفاوض
س ّرا ً مع أنصار النظام السابق ،وال ترى مانعا ً من التعايش
معهم في إطار حكم توافقي تفرزه االنتخابات.

المؤتمر يتشدد

في السياق ،يرى األمين العام لحزب المؤتمر من أجل
الجمهورية عماد الدايمي ،أن إعادة التجمعيين من قيادات
الحزب الحاكم قبل  14كانون الثاني  2011إل��ى تصدّر
المشهد ،عملية تقف وراءه���ا ب��األس��اس جهات قضائية
وإعالمية و«لوبيات» متن ّفذة ،وف��ق تعبيره .مرجحا ً أن
تكون العملية عملية مقصودة ،بهدف ضرب مكاسب الثورة،
والعودة بتونس إلى الوراء ورسكلة لوبيات المصلحة التي
تض ّررت من الثورة ،على حد تعبيره .وأعلن الدايمي عن
إطالق حملة وطنية لجمع توقيعات على عريضة لمساندة
إدراج فصل العزل السياسي في مشروع القانون االنتخابي.
وقال إن هذه العريضة تأتي في إطار مساندة الفصل 15

من القانون االنتخابي لمنع التجمعيين من رم��وز النظام
السابق الذي أسسوا لالستبداد وللمنظمة التي نهبت البالد،
من الترشح لالنتخابات ،على حد تعبيره .واعتبر الدايمي
أن منع التجمعيين من خوض االنتخابات المقبلة مسألة
مصيرية ،حفاظا ً على الديمقراطية في البالد ،بحسب قوله،
نافيا ً أن يكون ذلك في إطار التشفي أو االنتقام منهم ،مشددا ً
على الطابع السلمي والحضاري لتحركهم.
وأطلقت حركة وف��اء المنشقة عن حزب المؤتمر ،حملة
للتوقيع على الفصل الذي يمنع من سمتهم «فلول الرئيس
المخلوع زين العابدين بن علي» من الترشح لالنتخابات
المقبلة ،داعية إلى «إضافة أو تعديل المسار االنتخابي لمنع
العمالء من الترشح لالنتخابات البرلمانية والرئاسية» على
حد ما جاء في بيانها.
ويأتي موقف حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ،وحركة
وفاء ،ليتفق مع حزب التيار الديمقراطي برئاسة محمد عبو،
ومع حزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات ،الذي يترأسه
رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ،في الدعوة إلى
تطبيق العزل السياسي ضد قيادات الحزب الحاكم سابقاً،
ومن تولوا مناصب حكومية خالل فترة حكم بن علي ،وأعلن
التحالف الديمقراطي أنه سيص ّوت لفائدة قانون العزل ،وقال
رئيسه محمد الحامدي إن القرار اتخذ على إثر عملية تصويت
جرت بين قيادات الحزب ،أكدت أن الغالبية تقف إلى جانب
دعم مشروع العزل.
في المقابل ،قال رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد
السبسي ،إن «االنتخابات ستكون في الميزان إذا ما تم تمرير
قرار العزل في قانون االنتخابات» ،وأضاف أن االنتخابات
تتطلب مناخا ً مالئماً ،يتوافر فيه األم��ن ،وهو غير متوافر،
نظرا ً للتهديدات اإلرهابية ،والرتفاع معدل الجريمة ،كما أن
االنتخابات تتطلب أن يتم تسجيل كل الناخبين في القوائم،
ومن دون استثناء ،محذرا ً من مخاطر اإلقصاء والتهميش.

