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اهلل ـ الدين ـ الإ�سالم ـ ( ...تتمة �ص)1

حرب نف�سية ( ...تتمة �ص)1

التمديد للرئيس سليمان عرض بعدها على
ق��ي��ادة الثامن م��ن آذار ،فكان ج��واب الفريق
الرئيسي الذي يهتم الغرب برأيه وهو قيادة
المقاومة وحلفاؤها ،وجاء الجواب بالرفض
المطلق ،وكان الحسم الذي ال رجعة عنه.
من بين التسريبات ما يتصل بتفاهم وشيك
بين إيران والسعودية أو بين تيار المستقبل
وال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر ،سيجعل المفاجأة
االنتخابية بوصول العماد ميشال عون إلى
قصر بعبدا خبرا ً أكيداً ،بينما المصادر المطلعة
في طهران تؤكد أنّ تأسيس الحوار ال يزال
في البدايات وأنّ ما يتصل بالشأن اللبناني
يجري كما في ك ّل المرات السابقة ،بالتنسيق
والتشاور مع القوى اللبنانية الحليفة التي
ت��ق�� ّرر وح��ده��ا طبيعة ال��ج��واب ال���ذي تتولى
الوفود اإليرانية نقله إلى المفاوض العربي
أو الغربي ،وليس التصرف بما ال يليق بعالقة
إيران وحلفائها.
وال���م���ص���ادر ال��م��ت��اب��ع��ة ن��ف��س��ه��ا ال تتوقع
م��ف��اج��آت ت��خ��رق ج����دار ال��ج��م��ود ف���ي األي���ام
الفاصلة ع��ن نهاية والي��ة الرئيس سليمان،
وت���رى أنّ االع��ت��م��اد ال��ل��ب��ن��ان��ي ع��ل��ى الخارج
ومعجزاته مبالغات ال ت��ق��ارب ال��واق��ع الذي
ال يزال بيد اللبنانيين ،إن أحسنوا التص ّرف
بفرض معادلتهم نحو الداخل بدالً من االنتظار
الطويل لما سينتج من الخارج.

«العشرة األخيرة» والفراغ اآلتي...

إذن ،دخل لبنان فعليا ً أمس في مهلة العشرة أيام
ما قبل الفراغ الذي يتجه لبنان نحوه ،فاالتصاالت
والمشاورات لتحقيق أيّ تقدم أو تفاهم رئاسي لم
تتوصل بعد إلى نتائج ،ما يعني أنّ االنتخاب ال
ّ
يزال بعيداً ،ولذلك لم يتأ ّمن نصاب جلسة األمس
على غرار الجلستين الثانية والثالثة ،فإنّ االتجاه
في الجلسة الخامسة في  22أي��ار أي قبل ثالثة
أي��ام من انتهاء والي��ة الرئيس ،إل��ى ع��دم تأمين
النصاب .وعليه ،يغادر رئيس الجمهورية العماد
ميشال سليمان قصر بعبدا ليل  25 – 24من الشهر
الجاري ،تاركا ً كرسي الرئاسة شاغراً ،إلى أجل غير
مس ّمى.
وال��ف��راغ لن ينحصر في قصر بعبدا ،بل ربما
سيتعداه إلى المجلس النيابي الذي سيتم تعطيله
بفعل مقاطعة النواب المسيحيين من تكتل التغيير
واإلصالح و 14آذار الذين سيتوحدون هذه المرة
على تعطيل الجلسات التشريعية ،بفعل الفراغ
في سدة الرئاسة األولى ،في ما لو استمر الفشل في
التوافق على اسم الرئيس العتيد.

ألبير منصور :المجلس
هيئة انتخابية حتى بعد 25

ووسط دعوة الرئيس نبيه بري إلى جلسة في
 27أيار لمتابعة مناقشة وإق��رار سلسلة الرتب
والرواتب ،واجتهاد البعض بعدم جواز التشريع
في ظ ّل الفراغ .أكد الوزير السابق البير منصور
لـ«البناء» أنّ انتهاء مهلة العشرة أيام األخيرة
النتخاب رئيس للجمهورية ال تعني عودة المجلس
النيابي إلى التشريع ،فهو يبقى هيئة انتخابية إلى
حين انتخاب رئيس للجمهورية.

مراوحة وعجز

وتوقع مصدر في  8آذار مقاطعة من المسيحيين
لجلسة  27ال��ج��اري ،ما يعني دخ��ول المجلس
في حالة مراوحة وعجز ال يتمكن معها من إقرار
السلسلة ،األم��ر ال��ذي سيرت ّد سلبا ً على القوى
المسيحية أم���ام ال���رأي ال��ع��ام ال���ذي ينتظر من
المجلس النيابي إقرارا ً للسلسلة ،فبعد أن تح ّملت
اللجنة الفرعية مسؤولية إنتاج مشروع إشكالي

للسلسلة ،ها هي ه��ذه القوى تتح ّمل مسؤولية
فرط النصاب إلق��رار السلسلة .وأك��د المصدر أنّ
خطورة الموقف تكمن في أنّ األمر لن يقتصر فقط
على السلسلة بل سيتعدّى ذلك إلى االستحقاقات
المقبلة وفي طليعتها قانون االنتخاب ،أو التمديد
للمجلس النيابي ما يعني وضع البلد أمام فراغ
تشريعي شديد الخطورة.

مجلس الوزراء إلى السراي

أما حكومياً ،فيعقد مجلس ال��وزراء جلسة في
الرابعة عصر اليوم في السراي الحكومية برئاسة
الرئيس تمام س�لام ،وعلى ج��دول األعمال بنود
تتعلق بشؤون مالية ،عقارية ،اتفاقيات وهبات
وأخرى متفرقة أبرزها مشروع مرسوم يرمي إلى
تعديل المادة االول��ى من المرسوم  8917تاريخ
 2012/9/21المتعلق بتحديد السنوات الدراسية
لمرحلة الروضة وسن الدخول إليها.
ويُشار إلى أنّ الجلسة لن تق ّر التعيينات التي
كانت مرتقبة ،بفعل انتقالها من بعبدا إلى السراي،
وذلك مراعاة لرئيس الجمهورية كما قالت مصادر
وزارية لـ«البناء».

معلومات عن مفاجآت
قبل  25الجاري!...

ف��ي مقابل ذل��ك ،علمت «ال��ب��ن��اء» م��ن مصادر
مطلعة أنّ األج��واء التي تج ّمعت على المستوى
اإلقليمي أخ��ذت تحمل معالم جديدة بما يتعلّق
باالستحقاقات اللبنانية .وبحسب هذه المعلومات
فإنّ الجلسة المقبلة واألخيرة قبل نهاية المهلة
مرجح أالّ
الدستورية النتخاب رئيس للجمهورية
ّ
تكون كسابقاتها .وقد تشهد نصابا ً قانونيا ً يترافق
مع منسوب التفاؤل لدى العماد عون الذي أعطى
ألعضاء كتلته التوجيهات الالزمة للجلسة المقبلة.
وذهبت األوساط إلى القول إنّ اتفاقا ً شبه منجز
قد ت ّم بنتيجة الحوار بينه وبين الحريري حول
االستحقاق الرئاسي ،وأنّ هذه األجواء َ
رشحت إلى
أطراف أخرى.
وفي المعطيات التي تملكها األوس��اط أنّ هناك
مؤشر ْين قد يفضيان إل��ى ب��روز أج��واء إيجابية
وهما:
ـ األول ،أنّ حصول مفاجأة في رب��ع الساعة
األخير من والية الرئيس ميشال سليمان لم تسقط
من حسابات أط��راف أساسية في لبنان ،انطالقا ً
من إمكان حصول تقاطعات إيرانية ـ سعودية
على خلفية التطورات اإليجابية في عالقة البلدين،
وتاليا ً إمكانية فصل موضوع االنتخابات الرئاسية
عن القضايا الخالفية األخرى في المنطقة.
ـ الثاني ،أنّ كالً من التيار الوطني الحر وتيار
«المستقبل» يتحدثان عن استمرار الحوار بين
الطرفين ،وق��ال��ت األوس���اط أن��ه على رغ��م تكتم
الطرفين ،فهناك معلومات تشير إل��ى أنّ وزي��ر
الخارجية جبران باسيل التقى في السعودية قبل
يومين رئيس «المستقبل» سعد الحريري.

بري :هناك جلسات
قبل انتهاء الوالية

وقد كشف الرئيس بري أمام زواره مساء أمس
أن جلسة  22ال��ج��اري ل��ن تكون األخ��ي��رة ،قبل
انتهاء والية الرئيس سليمان ،مشيرا ً إلى أنه في
حال حصول الشغور سندعو إلى جلسات متتالية
ومتقاربة .كما كشف أن ق��وى  8آذار أبلغته أن
نوابها سيحضرون آخر جلسة ويكملوها .وأكد أنه
ّ
بغض
سيستم ّر في الدعوة إلى جلسات تشريعية
النظر عما إذا حصلت مقاطعة وجرى تعطيل عمل
المجلس ،ألن��ه حريص على القيام بمسؤوليته
الدستورية والوطنية.
وبنا ًء على ذلك ،تتجه األنظار إلى  22أيار حيث
موعد جلسة االنتخاب الجديدة ،التي حدّدها
الرئيس بري بعد رفع جلسة األمس بسبب عدم
اكتمال النصاب.
لذلك ،فالسؤال ال��ذي يطرح نفسه ،هل يعني

اكتمال النصاب في الجلسة المقبلة انتخاب رئيس
جديد؟ هذا السؤال ستفك رم��وزه تط ّورات األيام
المقبلة ،بمعنى آخر أن انعقاد الجلسة بنصاب
كامل قد يُفضي إلى انتخاب رئيس جديد إذا ما تم
االتفاق بين عون والحريري.

مصير السلسلة معلّق
بمصير االنتخابات الرئاسية

أما في موضوع سلسلة الرتب والرواتب ،فإنّ
مصير الجلسة التشريعية التي حدّدها الرئيس
ب��ري في  27الجاري الستكمال البحث في ملف
السلسلة بات مرهونا ً بانتخاب رئيس للجمهورية
قبل هذا التاريخ أو حتى في تواريخ أخرى الحقة،
بعد أن أ ّكد بري أمس أنه سيستمر بالدعوة إلى
جلسات تشريعية.
ومن الواضح أنّ الكتل النيابية المسيحية ت ّتجه
إلى مقاطعة الجلسات التشريعية في حال حصول
شغور في موقع الرئاسة ،وه��ذا ما أعلنته أمس
كتلتا الكتائب و«القوات» اللبنانية ،بينما أوضحت
قناة «أو تي في» مساء أمس ،أن ال تشريع بعد 25
الجاري إذا لم يت ّم انتخاب رئيس للجمهورية ،ألنّ
ذلك يناقض الدستور والميثاق ،األمر الذي تحدّث
عنه الوزير السابق سليم جريصاتي.
وفيما تلتقي هيئة التنسق النقابية اليوم وزير
التربية الياس بو صعب لبحث سير االمتحانات
الرسمية ،قال نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة
نعمة محفوض« :إننا لن نن ّفذ أي تحرك خالل فترة
العشرة أيام التي تفصل البالد عن انتهاء والية
الرئيس سليمان ،ألننا ال نريد أن تح ّملنا السلطة
السياسية مسؤولية الفراغ».

اهتمام بالنازحين تربويا ً

في سياق آخر عُ قد أمس اجتماع بين الوزير بو
صعب والسفير السوري علي عبد الكريم علي،
أكد بعده بو صعب لـ«البناء» أنّ البحث ناقش
بالتفصيل في ملف النازحين لجهة التعاون بين
وزارت��ي التربية في ك� ّل من لبنان والجمهورية
العربية السورية ،وبالتعاون مع جمعيات األمم
المتحدة لتقديم المساعدات اإلنسانية للنازحين،
مؤكدا ً حرصه على التعاطي مع ه��ذا الموضوع
بشكل إنساني وتأمين الخدمات التي يمكن أن
نؤ ّمنها كلبنانيين من غير مساعدة األمم المتحدة.

ما حقيقة مرسوم التجنيس؟

وف��ي سياق آخ��ر ،أُثير في الساعات الماضية
الكثير من اللغط حول توقيع رئيسي الجمهورية
والحكومة ووزير الداخلية على مرسوم لتجنيس
 700شخص ،أو العمل إلصدار هذا المرسوم قبل
أيام قليلة من انتهاء والية الرئيس ميشال سليمان.
بقي الغموض ّ
يلف تفاصيل هذه القضية،
وفيما َ
تحدثت مصادر مطلعة عن أنّ المشروع يتض ّمن
عشرات وربما مئات األسماء التي ال يحق لها ذلك.
وأوضحت أنّ المعطيات التي لديها تفيد أنّ هناك
عملية استنسابية حصلت في اختيار األسماء ،عدا
عن أنّ المشروع يتض ّمن أسماء سوريين ومعظمهم
من المعارضة وبعضهم عليه عالمات استفهام،
إضافة إلى أسماء فلسطينيين وعراقيين ومن دول
خليجية .كما أش��ارت المصادر إلى وجود رائحة
صفقة في تمرير الكثير من األسماء التي جرى ض ّمها
إلى المشروع العتبارات خاصة أو محسوبيات
ووساطات وغير ذلك.

أوساط بعبدا تنفي

لكن أوساط قصر بعبدا رفضت هذه المعطيات
والتسريبات ،وأك��دت أن المرسوم لم يصدر ولم
يصل حتى اآلن إلى قصر بعبدا ،إال أنها أوضحت
أنّ رئيس الجمهورية له الحق بمنح الجنسية ،وأنّ
الرئيس سليمان دقيق جدا ً في اختيار األسماء عندما
يطرح موضوع منح الجنسية .وقالت إنّ الكالم عن
محسوبيات أو أسماء سوريين وفلسطينيين غير
دقيق ،وإنّ األمور لم تنته كلياً.

«�أ�صدقاء االئتالف» ( ...تتمة �ص)1
وأضاف كيري« :أنه اطلع على معلومات أولية
تشير إلى أن الجيش السوري استخدم غاز الكلور
أثناء العمليات العسكرية .ومشيرا ً إلى أن «هذه
المعلومات لم تتأكد بعد .وقال« :لقد اطلعت على
المعلومات األولية التي تشير إلى أنه قد يكون
هناك استخدام لغاز الكلور ،كما أش��ارت فرنسا
لذلك» ،مؤكدا ً في الوقت ذاته أن البيانات لم تتأكد
بعد».
وأوض��ح ال��وزي��ر األميركي« :أن ب�لاده اتفقت
م��ع حلفائها على تعزيز ال��دع��م لـ«المعارضة
السورية» ،لكنه لم يؤكد ما إذا كان ذلك سيشمل
تسليحها .وأشار إلى أنه «منفتح على فكرة تقديم
هذه المساعدة عبر أي وسائل ،لكن لم يتم اتخاذ
قرار بعد بتغيير استراتيجية المساعدة األميركية
للمعارضة» .وب����دوره أع��ل��ن وزي���ر الخارجية
البريطاني ول��ي��ام هيغ أن ب�لاده ستقدم دعما ً
للمعارضة بقيمة  30مليون جنيه استرليني.
يأتي ذل��ك في وق��ت دع��ا ميخائيل بوغدانوف
مبعوث الرئيس ال��روس��ي إل��ى ال��ش��رق األوس��ط
ونائب وزير الخارجية إلى «عدم إضاعة الوقت
وتحديد موعد لجولة مفاوضات جنيف الثالثة
الخاصة بتسوية األزمة السورية».
وأوض��ح بوغدانوف أن��ه «ك��ان من الضروري
تحديد موعد الجولة الثالثة منذ م��دة طويلة،
واالجتماع في جنيف .من المهم عدم إضاعة الوقت،
ألن هذا الفراغ يمأله المتطرفون».
م��ن جانب آخ��ر ،ق��ال ب��وغ��دان��وف إن اجتماع
«مجموعة أصدقاء سورية» في لندن ليس هو ما
ينتظره الجانب الروسي من شركائه الغربيين
وال��ع��رب ،معلالً أن الوثيقة السياسية األس��اس
الخاصة بتسوية األزمة السورية تتمثل في بيان
جنيف ،مشددا ً على أن هذه الوثيقة تكونت في
أحشاء «مجموعة العمل» التي تضم في شكل
خاص روسيا والصين وتركيا واالتحاد األوروبي،
مضيفاً« :نأمل بأن نواصل في إطار هذه المجموعة
تجسيد بيان جنيف الذي افترض بداية واستمرار
المفاوضات بين السوريين .لألسف أضعنا الكثير
من الوقت».
ولفت المسؤول ال��روس��ي إل��ى أن «مجموعة
أصدقاء سورية» تدعم فقط «االئتالف» المعارض،
موضحا ً أنه «على رغم كونه األكبر ،لكنه ليس بأي
حال من األحوال هيئة المعارضة الوحيدة».
أم��ا الصين فقد دع��ت على لسان المتحدثة
باسم وزارة خارجيتها ه��وا تشون يينغ ،األمم
المتحدة إلى تعيين وسيط جديد خاص بسورية
بأسرع ما يمكن ،ومواصلة السعي لتحقيق عملية
التسوية السياسية من أجل المساعدة بحل األزمة
السورية.
وف��ي وق��ت سابق أعلن نائب وزي��ر الخارجية
الروسي غينادي غاتيلوف أن اللقاء الثالثي بين
روسيا والواليات المتحدة واألمم المتحدة حول

سورية يمكن أن يعقد بعد تعيين مبعوث جديد
خاص بتسوية األزمة في هذا البلد.
وأض��اف غاتيلوف« :إن��ه ما زال غير معروف
من الذي سيحل محل المبعوث السابق األخضر
اإلبراهيمي ،مشيرا ً إلى ضرورة أن يكون المبعوث
الجديد «رجالً سياسيا ً مرموقا ً مقبوال ً لدى الحكومة
السورية ولدى المعارضة على حد سواء ،كي يكون
في استطاعته دفع عملية التسوية إلى األم��ام»،
موضحا ً أنه «ال يتوقع استئناف المحادثات قبل
تموز المقبل».
إلى ذلك ،شدد بيان صادر عن وزارة الخارجية
الروسية أمس على عدم جواز تجاهل المعطيات
المنجزة خ�لال فترة تولي اإلبراهيمي مهماته
كمبعوث خاص إلى سورية أو التخلي عنها ،مذكر ًة
بعدم وجود بديل لها.
وأض��اف البيان أن «دمشق جاهزة لمواصلة
ال��م��ف��اوض��ات ،وم��ن ال��ض��روري أن ي��ك��ون الحل
السياسي هدف المعارضة السورية فعليا ً وليس
الطلب الدائم من مموليها الخارجيين تزويدها
بأكثر أنواع األسلحة فتكاً».
وخلص البيان إلى أن «موسكو ستعمل بنشاط،
من اآلن فصاعداً ،بهدف استئناف عملية جنيف ،كما
دعا شركاء موسكو الدوليين إلى االنضمام إلى هذا
العمل ،معبّرا ً عن أمله في أن تتواصل جهود األمم
المتحدة الخاصة بمساعدة ومواكبة المفاوضات
بين السوريين».
إل��ى ذل���ك ،أع��ل��ن المتحدث ب��اس��م الخارجية
الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أن االنتخابات
الرئاسية المرتقبة في سورية من شأنها أن تصبح
خطوة مهمة في طريق الحفاظ على مؤسسات
الدولة ،وتلبية التطلعات المشروعة لمواطني
ال��ب�لاد ،ومواصلة الجهود المثابرة إليجاد حل
سلمي لألزمة المطولة في سورية في أسرع وقت
ممكن.
هذا ولم يستبعد لوكاشيفيتش حضور ممثلين
ع��ن ال��ب��رل��م��ان ال��روس��ي إل��ى س��وري��ة لمتابعة

عملية االقتراع ،مضيفاً« :إن األهم هو ضمان أمن
المراقبين األجانب ،فهناك مشكالت جديدة في هذا
الخصوص ،لكنني آمل في أنها ستحل» .كما لفت
إلى «ضرورة ضمان أن تجرى االنتخابات بصورة
شفافة وبما يتطابق مع معايير الديمقراطية ،وذلك
على رغم الظروف الصعبة جدا ً في البالد».
واعتبر لوكاشيفيتش «أن تصريحات الساسة
الغربيين بخصوص س��وري��ة مفهومة بما فيه
الكفاية ،ولكنهم ال يعربون سوى عن رأيهم بما يجب
أن يجري» ،الفتا ً إلى «أن هناك مهمات جدية جدا ً
مطروحة حاليا ً لحل األزمة السورية .ومن المهم
حاليا ً إدراك كامل المسؤولية عن أن هذه العملية
أخذت تتلكأ وإذا لم تكن هناك عملية سياسية فذلك
يعني استمرار إراقة الدماء في سورية».
وتابع لوكاشيفيتش« :لقد سبق لي أن أشرت
إلى بعض األمثلة عما تقود إليه أعمال المعارضة
السورية ،ويقلقنا جدا ً أن المجموعات األكثر تطرفا ً
في هذه العملية تتصارع في ما بينها في مختلف
مناطق البالد ما يسفر عن ازدياد معاناة السكان
المدنيين ال��ذي��ن ال يقتصر األم��ر على وقوعهم
ضحايا لهذه المجموعات المتطرفة ،بل وتزداد
حياتهم سوءا ً جراء ذلك في جوانبها االقتصادية
والمعيشية واإلنسانية».
كما عبّر الدبلوماسي الروسي عن ارتياح بالده
لعملية تدمير الترسانة الكيماوية السورية،
وأض��اف« :لقد تم في سورية حتى اليوم تدمير
األج��ه��زة الرئيسية إلنتاج األسلحة الكيماوية
وكل الذخائر غير المحشوة بالمواد الكيماوية».
كما انتهى نقل غاز الخردل ،وهو المادة السامة
الوحيدة الجاهزة لالستخدام .وفي أصعب ظروف
األعمال الحربية المستمرة تم نقل  92.5في المئة
من جميع عناصر األسلحة الكيماوية إلى خارج
البالد» .وتابع« :يتطلب إنهاء العملية واتخاذ
خطوة مهمة واح��دة ،وه��ي نقل كمية طفيفة من
الكيماويات السامة من مستودع تحاصره اآلن
المعارضة المسلحة».

ّ
نتلق ( ...تتمة �ص)1
بوتين :لم
وقال بوتين« :إن شركة «غازبروم» الروسية خالل هذا الوقت لم تتلق أي دفعة مالية عن ثمن توريدات
الغاز الروسي إلى أوكرانيا ،ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الدين األوكراني لقاء الغاز الروسي من  2.237مليار
دوالر إلى  3.508مليار دوالر ،هذا على رغم أن الجانب األوكراني تلقى الشريحة األولى من المساعدات
المالية من صندوق النقد الدولي بقيمة  3.2مليار دوالر أميركي.
وأضاف بوتين« :في مثل هذه الظروف ،فإن الجانب الروسي ،وبما يتفق تماما ً مع شروط العقد ،تحول
إلى نظام الدفع المسبق لثمن إمدادات الغاز إلى أوكرانيا ،وبدءا ً من الشهر المقبل سيتم توريد الغاز بكميات
تتناسب حصرا ً مع المبلغ المدفوع من قبل الجانب األوكراني.
وكرر بوتين أن هذا القرار كان اضطراريا ً وأن روسيا ال تزال مستعدة إلجراء المشاورات والتعاون مع
الدول األوروبية للتوصل إلى تسوية بهذا الشأن ،وتأمل بمزيد من االنخراط بنشاط في الحوار من قبل
المفوضية األوروبية ،للتوصل إلى حلول منصفة محددة لتحقيق االستقرار في اقتصاد أوكرانيا.

أقول لك ال يحق لك ذلك ،ألن هذا يفسر نظما ً إلهية،
أما أنت حين تضع القانون تعطي للناس حرية
التمذهب بالمذهب الذي يريدون ،أما هم جميعا ً
تحت مظلة القانون واحد ،والنظام في الدولة هنا
ميزته ال��ع��دل ،حينما أعطيك حقك في أن تكون
مسلما ً مؤمنا ً أو مسيحيا ً أو يهوديا ً أو ال دينياً،
فقد كان في مجتمع الدولة العباسية أو األموية.
هناك من هم غير مسلمين بل هم غير مؤمنين
بالله ،فالذين كانوا يجتمعون مع أبي حنيفة أمام
أمير المؤمنين هم الدهريون الذين كانوا يقولون
ما يهلكنا إالّ الدهر ،وما كانوا يخافون أن تضرب
أعناقهم وكانوا يعلنون عن عقيدتهم إذ ال إكراه في
الدين ،فكان يجلس أبو حنيفة ويناقشهم وأنه صنع
من كذا وكذا ،ويجلس الفالسفة في أيام المأمون،
ٌّ
وكل يدلي بدلوه في عقيدته ،أما تحت مظلة الدولة
والقانون كلهم واحد ،فال أخترق قيمك وال تخترق
قيمي ،فالدولة عليها أن تؤمن حرية المعتقد
ألبنائها في الموقع الذي يعيشون فيه ،كي تكون
دولة عادلة ،فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم،
حينما وجد أن الدولة في مكة ال تسمح للمسلمين
بحرية المعتقد أين أرسلهم؟ إلى الحبشة ،ومن
ملكهم؟ نصراني ،فقال لهم اذهبوا إلى الحبشة
فإن فيها ملكا ً ال يظلم من استجار به لماذا؟ ألن
ملك الحبشة لم يكن يقيم دولة دينية ،يقيم دولة
العدل فيها ،فمن هنا الخطورة اآلن للذين يقولون
اإلسالم دينا ً ودولة ،هنا الخلط لماذا نغضب اآلن
نحن من «اإلسرائيليين» حينما يريدون إقامة دولة
يهودية ،وعندنا آالف المسلمين يريدون إقامة دولة
إسالمية .ما أقيمت دول��ة إسالمية في التاريخ.
أقيمت دولة عادلة ،فالخالفة األولى أبو بكر وعمر
وعثمان وعلي ،ما اسم دولتهم؟ الخالفة الراشدة،
لماذا سميناها راشدة؟ ألن كل واحد منهم لم يسلم
الخالفة لواحد من أوالده دليل رشاده وعقله ،قال
لهم انتخبوا واحدا ً منكم ،قالوا لعمر ضع واحدا ً من
أبنائك قال ال يكفي من آل الخطاب أن يحاسب منهم
واحد .حتى سيدنا علي لم يضع بعده الحسن أو
الحسين خليفة ،وهذا هو الخلط في نظام الدولة
بين الخالفة واإلم��ام��ة ،عند السنة والشيعة،
فالخالفة نظام سياسي واإلمامة نظام ديني ،فاإلمام
قد ينص عليه شرعا ً كما قال نبينا صلى الله عليه
وآله وسلم :أنا مدينة العلم وعلي بابها ،وقال عن
الحسن والحسين :الحسن والحسين إمامان قاما أو
قعدا ،قاما أي صارا خلفاء ،أو لم يكونوا خلفاء ،فكل
إمام يمكن أن يكون خليفة ،وليس كل خليفة إماماً،
ألن عمرا ً خليفة وعليا ً إمام ،فكان عمر يستشير عليا ً
في كثير من األم��ور التشريعية ،وه��ذا هو النظام
التشريعي والنظام التنفيذي الذي نراه.
الدولة نظام تنفيذي يحتاج إلى نظام تشريعي،
ه��ذا التشريعي م��ح��وره ال��ع��دل ،لذلك كثير من
اإلسالميين من األح��زاب اإلسالمية ،وأن��ا ال أؤمن
باألحزاب السياسية اإلسالمية .ال تقل حزب اإلخوان
المسلمين ،حزب اإلخوان المسيحيين ،ال ،قل حزب
اإلخوان السوريين ،حزب اإلخوان المصريين ،أما
حين تربط نفسك بالدين كأنك تقول لمن بقي في

المجتمع أنكم لستم مسلمين ،وهذا أيضا ً يأتي على
البنوك اإلسالمية ،ليس هناك بنوك إسالمية وبنوك
مسيحية وبنوك يهودية ،هناك بنوك تقوم على
أساس الفائدة ،وبنوك تقوم على أساس التشاركية،
فلنعطها اسم بنك تقليدي ،وبنك تشاركي ،وحين
تقول بنكا ً إسالميا ً غدا ً تقول حالقا ً إسالميا ً وحالقا ً
مسيحياً ،وعيادة إسالمية وعيادة مسيحية هنا
المشكلة ،فلذلك نحن بالنسبة إلى الدولة .الدولة
بدأت بنظام سياسي اسمه الخلفاء الراشدون ،افتح
كل الكتب التي سجلت التاريخ ،هل قالوا الخالفة
اإلسالمية؟ ال الخلفاء الراشدون ،فلما جاء بعدهم
أمويون قالوا الخالفة األموية أو الدولة األموية،
اقرأ كل كتب التاريخ لم يقولوا الدولة اإلسالمية،
والسبب أنه مع الخلفاء الراشدين ،استشهد سيدنا
عثمان واستشهد سيدنا علي واستشهد سيدنا
الحسين ،على يد من؟ على يد الروم أم الفرس؟ على
يد أبناء المسلمين قتل بعضهم بعضاً ،فإن قلنا
الدولة اإلسالمية نقول هكذا تفعل الدولة اإلسالمية
يقتل أبناؤها بعضاً؟ نقول ال ،اإلسالم حجة عليهم
ولكن هم خرقوا نظام الدولة ،تأتي الدولة األموية
أو الخالفة األموية ،لماذا نسبناها للعائلة؟ بينما
هناك نسبناها للرشد؟ ألن كل واح��د منهم أخذ
إلي
البيعة البنه أو ألخيه من الناس وأنا بالنسبة ّ
حتى اليوم أعتبرها بيعة سياسية ال دينية ،ألنه
في الدين ال يحق لك أن تجبر الناس على مبايعة
أحد رغما ً عنه ،فإذا كان في الدين ال إكراه ،فحينما
يوصي أحد الخلفاء األمويين ابنه الذي سيكون
خليفة بعده ،خذ البيعة من الناس وسيعترض
عليك فالن وفالن وفالن من أبناء الصحابة ،فأما
فالن فاعذره ،وأما فالن أرسل له المال فيبايعك وأما
فالن فإن أمسكته فقطعه إربا ً إرباً ،ما هذه الوصية
من خليفة يوصي بها؟ كيف يقطع واحدا ً ال يبايعه،
هل هذه دولة العدل؟ دولة إسالم؟ لذلك قلنا خالفة
أموية أو دولة أموية ألنهم إذا أخطأوا الخطأ أموي
وليس إسالمياً.
ث��م ج���اءت ال��دول��ة العباسية ،قلنا الخالفة
العباسية ألنهم بنو عباس فنسبناها إلى العائلة،
ثم جاءت الخالفة العثمانية ،بنو عثمان فإنْ أردت
أن تقول لي الخليفة خليفة المسلمين أقول لك هذا
الخليفة إما منتخب من الناس ،أو مجبر عليه الناس
وفي  99في المئة من بعد معاوية الناس مجبرون
على الخليفة ،ما عدا عمر بن عبد العزيز فقد كانت
تؤخذ منهم البيعة رغما ً عنهم ،وم��ن لم يبايع
يفصل من الدولة ويطرد منها ،ولذلك جاء اإلسالم
ليح ّرر الناس من تبعية الدولة الدينية القاهرة إلى
الدولة العادلة ،لذلك النبي أرسل ابنته وصهره
إلى الحبشة ليعيشوا في ظ ّل نظام مسيحي ولكن
عادل ،وهذا ما فعله بعض السياسيين المتأسلمين
اإلخ���وان وغيرهم ،ذه��ب��وا م��ن ع��ام سبعين إلى
بريطانيا وإلى ألمانيا وعاشوا فيها ،لماذا لم يذهبوا
إلى البلدان التي فيها خليفة؟ ليذهبوا إلى المغرب
إلى األردن إلى السعودية كما يقولون ،لماذا ذهبوا
إلى ألمانيا؟ إلى بريطانيا وهم يقيمون فيها منذ
أربعين عاما ً في ظالل دولة؟ هل هي دولة إسالمية؟

ال ،قال دولة عادلة ،دولة مدنية أخذوا فيها الحرية،
فاإلسالم أم َر ببناء دولة فيها الحرية والكرامة أكثر
من بريطانيا وألمانيا قائمة على العدل ،ولو التزموا
القانون في بلدانهم كما يلتزمونه في بريطانيا
وألمانيا وفرنسا ،لما تصادموا مع حكامهم ،هنا
الميزة ،وجدت بعض من هاجروا إلى تلك البلدان
ال يسمح لهم بكتابة نصوص دينية في الصحف ،ال
يسمح لهم بدعوة حزبية في مساجدهم .في أوروبا
ممنوع .أربعون عاما ً وهم صامتون ،ووجدت بعض
الذين ذهبوا إلى المغرب ،أعرف واحدا ً كان في بلد
عربي يتقاتل مع حاكمها ،فلما ذهب إلى المغرب
أ ّل��ف كتابا ً دينياً .كتب أول صفحة إل��ى سيدي
وموالي أمير المؤمنين ،وفي الصفحة الثانية إلى
سيدي وموالي ولي العهد ،أرسلت له رسالة :لو
قلت لرئيس بلدك نصف هذا الكالم لما تقاتلت معه،
لماذا تقول لرئيس بلدك يا خائن وهذا سيّدي أمير
المؤمنين؟ ألن هذا وافق هواك وذلك لم يوافق هواك،
فألبست هذا ثوب الدين وألبست ذاك ثوب الكفر ،مع
أنهم جميعا ً كانوا يصلّون في المسجد وأنت صليت
معهم بنفسك.
ولكن علينا اليوم أن نعيد النظر في قيام الدولة
العادلة في عالمنا العربي ،وإذا أردنا قيام دولة
دينية ،فعذر اليهود موجود أنكم أقمتم دولة إسالمية
فنحن سنقيم دولة يهودية ،وهذه كذبة ،فلسطين
دولة قائمة منذ آالف السنين قبل الشرائع واألديان
ألبنائها ،جاءت الشرائع والدين ،فوجد في فلسطين
كل روح الشرائع السماوية ،وج��د فيها إبراهيم
وموسى وعيسى وأع��رج فيها من سيدنا محمد،
فصارت موئالً لكل أبناء الشرائع السماوية ،ليس
معناها أن يأتوا إلى فلسطين ويسكنوا فيها ال ،أن
يأتوا إلى فلسطين ويتعبدوا فيها كما يذهب جميع
المسلمين إلى مكة يتعبدوا ويعودون إلى بلدانهم،
ف��إذا كان كل صاحب شريعة يريد أن يسكن في
المكان الذي فيه شريعته فعلى النصارى جميعا ً أن
يجتمعوا في بيت لحم ألن فيها ولد المسيح ومنها
صعد إلى السماء فهم أحق بها ألن المسيح منها .إذا ً
مليار ونصف مسيحي عليهم أن يأتوا إلى فلسطين،
وعلى المسلمين أن يذهبوا إلى مكة أو المدينة ففي
مكة ولد نبينا ،وفي المدينة توفي .نسمع اليوم
بعض اليهود يقولون إن أرض فلسطين هي أرض
الميعاد وأرض الدين وأرض موسى ،نقول إذا قلتم
هذا فيحق للمسيحيين أن يقولوا هذا في فلسطين،
ويحق للمسلمين أن يقولوا ذلك في بالد الحجاز.
ال ،الله معك حيث تكون ،إن كنت في أقصى األرض
أو في القمر أو في الكواكب الله معك ،وتستطيع أن
تجده في قلبك وتصلي له في كل اتجاه ،أما أن نأتي
فنقول بناء الدولة على أساس ديني وعقائدي ،أقول
لك لم يقرر الله ذلك ،إنما قرر إن الله أن يأمر بالعدل
واإلحسان فأمر ،والعدل مع المسلم وغير المسلم،
مع المؤمن وغير المؤمن ،أقم دولة العدل تجد الله
موجودا ً في هذه الدولة ،أقم دولة الظلم لن تجد في
هذه الدولة ال عقيدة وال ديناً.

الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون

�أ ّيار  1948ـ �أ ّيار ( ... 2000تتمة �ص)1
وداعميهم ،بل واصل الفلسطينيون ومعهم أبناء
األم��ة وأح���رار العالم الكفاح بمستوياته كلّها،
والمقاومة بمختلف أشكالها ،واالنتفاضات على
أنواعها ،وبدا للعالم كلّه كأن شعب فلسطين في
واد والمفاوضات والتسويات في واد آخر...
بفضل نجاح الكفاح والمقاومة واالنتفاضة
أخ��ذت األقنعة تنهار الواحد تلو اآلخ��ر عن وجه
هذا الكيان ،ف��ـ»واح��ة» الديمقراطية في صحراء
االس��ت��ب��داد ال��ع��رب��ي ت��ح� ّول��ت ال��ى أك��ب��ر معسكر
اعتقال وتعذيب لشعب بأسره ،وإذا بمن يستدر
عطف العالم بكونه «ضحية» للنازية ومحارقها،
يغ ّذي وج��وده بمحارق يرتكبها باستمرار ضد
الفلسطينيين وأشقائهم ،محرقة تلو األخ��رى،
وم��ج��زرة تلو اآلخ���رى ،وإذا بالتحالف السري
القديم بين الصهيونية والنازية ينكشف بوضوح
في أوكرانيا حيث يتباهى الصهاينة بدورهم في
االنقالب الذي قاده النازيون الجدد في كييف...
بفضل روح الكفاح والمقاومة واالنتفاضة ،بدأ
المخدوعون بدعاوى الحركة الصهيونية في أنحاء
العالم ،ال سيّما من فئات واسعة من الغرب األوروبي
واألميركي ،يكتشفون حقيقة أنّ هذا الكيان الذي
أنشئ يوما ً بقرار دولي أصبح الكيان األكثر انتهاكا ً
للمواثيق والقرارات الدولية على مدى سنوات عمره،
وأن هذا الكيان الذي قدّم نفسه نقيضا ً للعنصرية
يقدم أخطر أشكال التمييز العنصري وصوال ً الى
مطالبته باعتراف الفلسطينيين به كدولة يهودية.
بفضل روح الكفاح والمقاومة واالنتفاضة
بدأت قدرات هذا الكيان العسكرية تهت ّز ،وهيمنته
االستراتيجية تتراجع ،ونفوذه السياسي يتآكل،
وعاد البحث الجدي والعميق في خاليا مجتمعه
ومؤتمراته األمنية في مصير الكيان نفسه وقدرته
على الصمود بعدما م � ّرت به فترة ،خاصة بعد
ح��زي��ران  ،1967ك��ان يعربد فيها في ك � ّل سماء
عربية ،وفوق كل أرض عربية ،وقبالة كل شاطئ
عربي ،حتى سألنا يوما ً «هل بات البحر األبيض
المتوسط بحيرة إسرائيلية»؟!
وبدال ً من أن نسمع تهديدات كان يطلقها العدو

تطال اإلقليم كلّه ،وتسعى إلى ج ّر حلفائها األقربين
الى حرب ضد إيران في العقد الثاني من هذا القرن،
كما نجحت في استدراجهم الى حرب ضد العراق
في العقد األول من القرن الحالي ،بدأنا نسمع
تحذيرات «إسرائيلية» خافتة تنبه ال��ى أخطار
اختراق رجال المقاومة لجبتهي الشمال مع لبنان
وس��وري��ة ،والجنوب مع قطاع غ��زة ،وال��ى خطر
انطالق انتفاضة ثالثة في القدس والضفة .وبدأت
دوريات العدو تبحث عن انفاق يقيمها المقاومون
على طول الحدود في الشمال والجنوب ،يمكن أن
تحمل يوما ً أعدادا ً من المقاومين األشدّاء الى داخل
المستعمرات الصهيونية.
بدت فلسطين واألمة واإلقليم برمته أمام معادلة
جديدة  :كيان مأزوم محكوم باالنكفاء والتراجع،
ومقاومة متنامية مؤهلة للنصر والتحرير .وقامت
هذه المعادلة بفعل منعطف خطير شهدته المنطقة
في  25أيار /مايو  2000إذ أمكن القول إن ما بعد
هذا اليوم هو غير ما قبله ،وأدرك كثر أن خيار
المقاومة وسالحها ونهجها وثقافتها هو الخيار
األقدر واألفعل على تحويل الهزائم الى انتصارات،
وأيام النكبة الى مواسم للتحرير.
بعد  25أيار  2000قامت االنتفاضة الفلسطينية
الثانية وما زالت مستمرة بشكل أو بآخر ،فاندحر
االح��ت�لال عن غ��زة ،وعجز متط ّرفوه عن اقتحام
االقصى وتدنيسه مثل سائر المقدسات المسيحية
واإلس�لام��ي��ة ،وت��ح � ّول ج���دار الفصل العنصري
ال��ى لوحة صمود يجتمع حولها فلسطينيون
ومتضامنون أج��ان��ب ليتلوا فعل إدان���ة الكيان
اإلرهابي ،وتح ّول ألوف أسرى الحرية في سجون
االحتالل الى عناوين لحكايات تسمعها الشعوب
عن «الضحية» التي باتت جالداً ،وتنكشف معهم
ازدواجية المعايير لدى مؤسسات المجتمع الدولي
والكثير من منظمات حقوق اإلنسان.
بل أصبحت متضامنة أميركية شهيدة مشهورة
مثل راشيل ك��وري ،رم��زا ً لهذا التحول الشعبي
الدولي المتعاظم ضد الممارسات الصهيونية ،وبتنا
نسمع مسؤوال ً أميركيا ً كبيرا ً مثل جون كيري يل ّوح

الحكم بال�سجن � 3سنوات على طفلين بحرينيين
قضت المحكمة الكبرى الجنائية األولى في البحرين بالسجن  5سنوات على
 6متهمين بالحرق الجنائي واالشتراك في تجمهر بمنطقة عراد ،وبحبس متهمين
آخرين لم يتما الثامنة عشرة (طفلين) لمدة  3سنوات عن التهم نفسها.
وأفاد موقع صوت المنامة أمس أن النيابة العامة البحرينية أحالت المتهمين
على المحكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم في  24أيار  2013أشعلوا مع آخرين
مجهولين حريقا ً في إطارات وعازل ماء و»كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس
واألم��وال العامة والخاصة للخطر» ،واشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر
مؤلف من أكثر من  5أشخاص الغرض منه «ارتكاب الجرائم واإلخالل باألمن العام،
مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها».
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهمين بالحبس لمدة  3سنوات أنه
ونظرا ً إلى ظروف الدعوى ومالبساتها وكون المتهمين وإن كانا قد بلغا الخامسة
عشرة من عمرهما لكنهما لم يبلغا الثامنة عشرة ،ومن ثم فقد توافر في حقهما العذر
القانوني المخفف المنصوص عليه في المادتين  70و 71من قانون العقوبات.
منع النظام البحريني بث تطبيق «أصداء» الصوتي« ،مستخدما ً أدواته التعسفية
في حجب هذا الصوت الحر ،بعد أيام قليلة من انطالقه والعمل على تكميم األفواه
ومحاربة الرأي اآلخر» على حد تعبير جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية.
وفي بيان نشرته على موقعها على االنترنت ،قالت «الوفاق» إن النظام استخدم
«عبر وزارة العدل وجهات أخرى كل طرق االستهداف لهذا العمل ،مخالفا ً كل
القوانين والضوابط التي ال تعطيه الحق في حجب الرأي اآلخر».
وأكدت الجمعية أن «العمل يعد صفعة جديدة ضمن واقع القمع ومصادرة
الحريات وتكميم األفواه واالستهداف المنظم والممنهج لكل رأي يخالف رأي حكم
الفرد في البحرين» .مشيرة إلى أن هذا المنع باطل على المستويات كلها بما فيها
القانون المحلي المقيد نفسه ،واعتبرته مؤشرا ً على حجم االستبداد والتسلط
وانعدام حرية التعبير ال��ذي ال يوفر لها الحماية إال النظام السياسي العادل
والمنبثق من الشعب ،ألن طبيعة األنظمة الشمولية تخشى من أي صوت غير
صوتها.

بأخطار المقاطعة إذا استمر «التعنت» الصهيوني،
كما نسمع أحد دهاقنة الصهاينة ،شمعون بيريز،
يتحدث قبل أيام عن تعطيل نتنياهو لفرصة عقد
تسوية تاريخية مع الفلسطينيين وهي فرصة قال
آخرون إن صهيونيا ً بارزا ً آخر مثل أسحاق رابين
دفع حياته بسببها وبسبب الوديعة المشهورة
باسمه.
بعد  25أيار  ،2000سقطت جدران الخوف من
أنظمة االستبداد والفساد والتبعية ،إذ كيف يخاف
شعب ينتمي الى أمة أنجبت مقاومات بحجم مقاومة
لبنان وفلسطين والعراق ،بل أنجبت مقاومة ج ّمدت
اندفاع المشروع الصهيو -أطلسي على جبروته في
العراق ،وهزمت المشروع الصهيو – أميركي بكل
غطرسته في لبنان وفلسطين ،وب��دأت مع شعب
سورية وجيشها وقيادتها برسم مالمح معادلة
إقليمية كونية على األرض السورية....
قد يقول قائل  :من أين أتيت بهذا التفاؤل كلّه وما
حولنا من قتل ودمار واحتراب وانقسام وعصبيات
وغرائز يشي كلّه بعكس ذلك...
ال��ج��واب بسيط :أل��م ت��خ��رج م��ن رح��م أبشع
الحروب اللبنانية ع��ام  1982واح��دة من أعظم
مقاومات العصر فهزمت المحتل وصدّت العدوان
وأقامت توازنا ً للردع مع «القوة التي ال تقهر»،
وفتحت األب��واب واسعة لتحرير فلسطين التي
أضاعها يوما ً تواطؤ النظام الرسمي العربي مع
المشروع االستعماري الغربي .ثم أال تقرأون جيدا ً
ما يجري حولكم من تحوالت.
بين  15أيار  1948و 25أيار  ،2000نقرأ جدلية
النكبة والمقاومة ،جدلية الهزيمة واالنتصار ،جدلية
االحتالل والتحرير ،جدلية االنقسام والوحدة.
بين  15أيار  1948و 25أيار  ،2000ندرك جيدا ً
أننا لن نعود الى فلسطين كي تعود فلسطين إلينا
مخترقة حواجز إقامتها حدود وسدود ،ومساومات
وتسويات  ،وحروب وانقسامات ،عصبيات وغرائز،
أنظمة وسجون.

معن بشور

م�صادر ت�ستبعد ( ...تتمة �ص)1
وفي هذا السياق ،استبعد مصدر
مقرب من المفاوضات عقد اجتماع
على مستوى وزراء الخارجية
(وزراء دول الخمس زائ��دا ً واح��دا ً
من جهة وإيران من جهة ثانية) في
هذه المرحلة .وأضاف ما زلنا في
بداية عملية صوغ االتفاق النهائي،
وع��ن��دم��ا يتطلب األم���ر سيحضر
الوزراء وستتحول المحادثات إلى
المستوى الوزاري.
وح���ول س��ب��ب إل��غ��اء اجتماع
يوم الثالثاء الماضي بين ظريف
وأشتون ،أرجعت مصادر مطلعة
السبب إلى االجتماعات المطولة
التي عقدتها الوفود.
من ناحية أخ��رى ،ق��ال الكاتب
وال��م��ح��ل��ل ال��س��ي��اس��ي اإلي��ران��ي
ال��دك��ت��ور ح��ن��ي��ف غ��ف��اري ال��ذي
يرافق الوفد اإليراني في محادثات
فيينا« :إن المفاوضات بين إيران
وم��ج��م��وع��ة دول  5+1ه��ي اآلن
في مرحلة صعبة للغاية ،وعلى
ال��والي��ات المتحدة والغربيين
ات��خ��اذ ق���رارات صعبة ف��ي هذه
المفاوضات».
وي����رى غ��ف��اري أن اس��ت��م��رار

ال��م��ف��اوض��ات وت��ح��دي��د م��واع��ي��د
مسبقة لجوالت جديدة ،يعني أن
ال عودة إلى الوراء في المحادثات
ال��ج��اري��ة ل��ح��ل ال��م��ل��ف ال��ن��ووي
اإليراني.
ويقول غفاري إن وزير الخارجية
األميركي جون كيري قال« :إن على
إيران أن تتخذ قرارات صعبة في
المفاوضات النووية ،ولكن حقيقة
األم��ر هو أن على البيت األبيض
أن يتخذ ق���رارات صعبة وليس
إيران».
وخ��ت��م غ��ف��اري ق��ائ�لاً إن «على
ال��والي��ات المتحدة وال��غ��رب أن
يقوموا بتغييرات استراتيجية في
سياستهم الخارجية المعتمدة مع
إيران ،من أجل التوصل إلى اتفاق
نهائي ف��ي ش��أن الملف ال��ن��ووي
اإليراني».
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