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الفكر التكفيري موجود في لبنان وهناك موالون له ...ومبادرة عون ال تتعار�ض مع الطائف

الم�ستوطنون الذين يعتدون على الفل�سطينيين ويغت�صبون �أر�ضهم هدف م�شروع لل�شعب والمقاومة في فل�سطين
�صمود �سورية �أف�شل الم�شروع الإخواني في م�صر و�أ�سقط الم�شروع الأميركي لتن�صيب الإخوان حكام ًا في المنطقة
المستوطنون الصهاينة هدف مشروع للشعب والمقاومة في
فلسطين ،وجودهم على أرض فلسطين جريمة ،فهم يغتصبون
أراضي الفلسطينيين ويعتدون عليهم ولذلك ينبغي أن ال يكون لهم
وجود على هذه األرض ،من هنا فإن عملية خطف المستوطنين في
الخليل وقتلهم كانت بمثابة دفاع مشروع عن النفس في مواجهة
الجرائم التي يرتكبها المستوطنون يوميا ً ضد الشعب الفلسطيني
بالتنسيق مع جيش االحتالل والحكومة «اإلسرائيلية»
على أن ما يجري اليوم في الضفة والقدس إنما هو إرهاصات
النفجار فلسطيني في مواجهة االحتالل وما يرتكبه من جرائم .
غير أن هذه التطورات الساخنة في فلسطين المحتلة ال تثير اهتمام
الكثير من االنظمة العربية الصامتة على جرائم االحتالل الصهيوني،
فيما هي ال شغل لها سوى حياكة المؤامرات والفتن ضد قوى المقاومة
في فلسطين ولبنان والدول الداعمة لها بما يخدم المشروع األميركي
الصهيوني لتفتيت المنطقة وتصفية القضية الفلسطينية .ولهذا هي
تدعم قوى االرهاب التي استفحل وجودها وباتت خطرا ً ليس على
سورية والعراق وحسب وإنما ايضا ً على األردن ولبنان حيث وعلى
رغم عدم وجود بيئة حاضنة لالرهاب في لبنان فإن الفكر التكفيري
موجود وهناك مناصرون له ،وجميع الحركات اإلرهابية هي من
تفريخ اإلخوان المسلمين ،غير أن صمود سورية هو الذي أفشل
المشروع اإلخواني في مصر وأسقط المشروع األميركي لتنصيب
اإلخوان حكاما ً على المنطقة.
من هنا ال يمكن المقارنة بين قوى اإلرهاب وحركات المقاومة ضد
االحتالل ،ويبقى السيد حسن نصر الله بطالً عربيا ً وقومياً.
في هذا الوقت يستمر السجال في الداخل اللبناني حول مبادرة
العماد ميشال عون التي يرى فيها نواب تكتل االصالح والتغيير بأنها
ال تتعارض مع اتفاق الطائف وهي تعكس طموحات المسيحيين،
وأن ما يشهده لبنان من أزمة توجب تعديالً دستوريا ً كما حصل في
ظروف معينة في السابق.

ديب لـ «�أو تي في» :التكتل مع اتفاق الطائف
ومبادرة عون ال تم�س به
أشار النائب حكمت ديب عضو تكتل التغيير واإلص�لاح إلى
أن «حزبه مع الطائف ولم يقم رئيس تكتل «التغيير واإلصالح»
النائب ميشال عون بااللتفاف عليه عندما طرح مبادرته األخيرة»،
الفتا ً إلى أن «الدستور اللبناني يكرس مفهوم أن الشعب هو مصدر
السلطات وبالتالي ال يحق ألحد تجريده من حقوقه» ،مضيفا ً «أن المبادرة ال تمس باتفاق الطائف الذي
كرس إرادة الشعب» .وأكد «أن ال شرعية ألية سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك».
واعتبر النائب ديب «أن كل الردود على طرح النائب ميشال عون خارجة عن المنطق ،وحتى اآلن ال
جواب عن المضمون» .وشدد «أن العماد عون ال يطرح أمرا ً شخصيا ً بل يقدم طرحا ً شامالً وكامالً النتظام
لبنان» ،مناشدا ً «قوى « 14آذار» وعلى رأسهم كتلة «المستقبل» للبحث بطرح عون».
ورأى ديب «أن المبادرة تعكس طموحات المسيحيين ،وأن هذا الطرح برسم كل شخص مسؤول وله
حرية الفكر» ،الفتا ً إلى أن «صالحيات رئيس الجمهورية كافية للمحافظة على التوازن بين الطوائف
والصالحيات المتبقية أعطيت لمجلس الوزراء الذي يمثل الجميع».
ورد ديب على بيان بكركي وقال« :إن األولوية للرئاسة ولكن ملء الفراغ بالشخص الخطأ هو أمر
مرفوض» .مشيرا ً إلى أن «تكتل التغيير واإلصالح يحرص على العالقة المتينة مع بكركي».
وأوضح «أن نظام لبنان قبل اتفاق الطائف لم يكن بالكامل برلماني ،بل هو خليط بين النظام البرلماني
والرئاسي» ،مشددا ً على «ضرورة الحفاظ على العالقات مع بكركي وضمان متانة العالقات مع البطريرك
الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي».
وأضاف ديب أنه «كان هناك تعديل للدستور اللبناني بسرعات كبيرة في السابق في مرحلة معينة
وفي ظرف معين وذلك لحل مشكلة ما في البلد ،واآلن هناك مشكلة كبيرة ويجب التفكير بمصلحة لبنان
أوالً» ،مضيفاً« :أن تكتل التغيير واإلصالح يتكلم بتعديل جزئي في الدستور للوصول إلى نتيجة محترمة
ألن صوت المسيحيين يجب أن يصل كما يجب».
وفي رد على انتقاد  14آذار لمبادرة العماد عون قال« :إن المبادرة ال تدعو لتقسيم لبنان فوحدة لبنان
تتم بمشاركة المسيحيين والحصول على حقوقهم الكاملة».

الحوت لـ «الجديد»:
ال بيئة خ�صبة للإرهاب في لبنان
وعلينا �أخذ العبرة مما يجري في العراق
أشار النائب عن الجماعة االسالمية عماد الحوت إلى أن «هناك
من يسهل تحريك عمليات تنظيم داعش لتحقيق اهدافه بالمنطقة»،
مؤكدا ً ضرورة «أخذ العبرة مما يجري بالعراق» ،داعيا ً إلى «عدم رفع شعار محاربة اإلرهاب في لبنان
وان ما هو مطلوب رفع سعار تأمين أمن المواطن ضد أي اعتداء ولو كان داخلياً» .واعتبر أن «ليست هناك
أرض خصبة لإلرهاب في لبنان» ،مشيرا ً إلى أن «األشخاص الذين تم القبض عليهم من جنسيات غير
لبنانية األمر الذي ينفي وجود هذه األرضية» ،وأكد الحوت أن «جميع القوى االسالمية في لبنان دانت
مواقف داعش ،بالتالي من المستحيل أن نجد من يؤيد هذا التنظيم» ،وأشار إلى أن «الخالفة هي نوع
من أنواع الحكم ونحن ندعو إلى الخالفة من خالل خيارات الشعوب وصناديق االستفتاء» ،مشددا ً على
أن «اليوم الخيار هو إما االسالم الوسطي أو اإلسالم التكفيري ،والجماعة االسالمية خيارها هو اإلسالم
الوسطي» ،ورأى أن «هناك توترا ً مرتفعا ً بين السنة والشيعة بالمنطقة وليس السنة هم المسؤولون
عن هذا التوتر ،وهناك من يريد للمنطقة الدخول في صراع طائفي» ،وأكد أن «تصرفات رئيس الحكومة
العراقية نوري المالكي في العراق أدت إلى زيادة في حدة ومستوى الطائفية».
في ما يخص انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان اعتبر النائب الحوت :أنه «طالما أن هناك فريقين
أحدهما يربط قراراته وخياراته بإنتظار نتائج المفاوضات الدولية واالقليمية ،وآخر يقول أنا أو ال أحد
فمن المؤكد أننا سنبقى في الفراغ الرئاسي» ،وبالنسبة لمبادرة الجنرال عون شدد على أن «موضوع
انتخاب رئيس للجمهورية من الشعب يحتاج إلى دراسة سياسية وهذا سيؤدي إلى تحويل لبنان من
نظام برلماني إلى نظام رئاسي».

�سالمة لـ«�أن بي �أن»:
الفكر التكفيري موجود في لبنان
والرئي�س بري الوحيد القادر على التحدث مع الجميع
قال المحامي رشاد سالمة نحن نعيش حالة انتظار ويوجد
شيء لم ينضج وعلى المستوى الخارجي يوجد تفاهم ما على
شخص ما» ،مضيفاً« :إذا كنا لبنانيين أصحاء نقول :نحن أسياد أنفسنا ونتصرف على هذا األساس».
وأشار إلى أن المستثمر الوحيد من خريطة «داعش» فلسطين المحتلة ،والتطور الذي حصل في المنطقة
يؤكد أن لبنان بدأ يتحسن».
وأوضح سالمة «إن الفكر التكفيري موجود في لبنان وتوجد بيئة حاضنة ويوجد موالون لهذا الفكر»،
الفتا ً إلى أن «الرئيس نبيه بري هو الشخصية السياسية الوحيدة الموجودة في لبنان القادرة على التكلم
مع جميع األطراف» ،مؤكدا ً أن «الشيء الذي يحصل بين دول إقليمية وغربية يضطلع عليه الرئيس بري».

و قال :إنه «يوجد احصاء لألصوات وأي فريق سياسي لديه مرشح يعمل على تأمين األكثرية لمرشحه
وتوجد عقبات والعقبة األساسية في انتخاب رئيس الجمهورية هي ترشح سمير جعجع ألنه فرض كأمر
واقع».
وأضاف« :إن الطرح الذي طرحه العماد عون ينطلق من نية جيدة وتأتي الطروحات لتحريك حالة من
المراوحة .ويطرح حالً على مرحلتين :المرحلة األولى للمسيحيين فقط وأنا ال أتوقع أن اللبنانيين غير
المسيحيين يتقبلون مبادرة عون والصيغة التي طرحها على أن المرحلة األولى للمسيحيين فقط ليس
مؤكدا ً أنها ستوصله».
وختم سالمة بالقول« :إن المؤسسة العسكرية محل ثقة كبرى ألنها تحمي األمن واالستقرار والسلم
األهلي والوحدة الوطنية».

�شهاب لـ«الميادين» :الم�ستوطنون هدف
م�شروع لل�شعب والمقاومة في فل�سطين
ح ّمل المتحدث باسم حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين
المحتلة داوود شهاب «إسرائيل» مسؤولية ما يجري اليوم في
القدس والضفة الغربية» ،وأكد أن «المستوطنين هدف مشروع
للشعب والمقاومة في فلسطين».
ورأى شهاب «أن ما يجري اليوم في الضفة الغربية والقدس هو إرهاصات النفجار فلسطيني في مواجهة
«إسرائيل» وما ترتكبه من جرائم» ،مضيفاً« :أن البعض يعتبر أن االنتفاضة الثانية انتهت وأن مؤامرة
إجهاضها التي شاركت فيها السلطة الفلسطينية نجحت ،ربما نجحت هذه المؤامرة نسبيا ً لكن جذور
االنتفاضة ودوافعها ما زالت قائمة وموجودة في ظل االعتداءات المتواصلة واالقتحامات اليومية للمسجد
األقصى» .وقال شهاب« :نحن نتحدث اليوم عن تأجيج وتصعيد لالنتفاضة والمواجهات بين أبناء الشعب
الفلسطيني ودولة االحتالل كلها» مؤكداً« :أن المستوطنين هدف مشروع للشعب والمقاومة الفلسطينيين.
فهؤالء المستوطنون ال وجود لهم على أرضنا وال ينبغي أن يأتي أحد ليجرم استهدافهم».
وأكد المتحدث باسم الجهاد اإلسالمي« :أن عملية الخليل أتت في إطار الدفاع عن النفس» مشيرا ً إلى
«أن الجرائم التي يرتكبها المستوطنون ليست بمعزل عن الحكومة والجيش «اإلسرائيليين» ،وهي ليست
مرتبطة بمقتل المستوطنين الثالثة فهم مستمرون في إحراق المساجد واالعتداءات على الفلسطينيين
وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية».
وردا ً على سؤال عما إذا كانت عملية الخليل هي البداية لعمليات مشابهة للمقاومة قال شهاب« :عملية
الخليل أتت في إطار رد طبيعي ومستمر ،وقبلها كانت هناك عملية قتل لضابط في استخبارات الشرطة
«اإلسرائيلية» .مؤكداً« :أن المقاومة الفلسطينية ،التي خرج نتنياهو وزمرته لضرب غزة تحت عنوان
القضاء على بنيتها التحتية في القطاع ،تولد وتستعيد حيويتها اليوم في الضفة الغربية».

قبيالت لـ «الف�ضائية ال�سورية»:
ال�سعودية تعي�ش بالع�صور الو�سطى
تحكمها عائالت ت�سيطر على ثروتها
أك��د سعود قبيالت رئيس اتحاد الشيوعيين األردنيين أن
«صمود سورية وفشل المشروع اإلخواني في مصر أسقط المشروع
األميركي بتنصيب اإلخوان حكاما ً للمنطقة» .وقال« :إن جميع الحركات اإلرهابية التي ظهرت اليوم هي
عبارة عن تفريخ من اإلخوان المسلمين».
وأوضح« :أنا كنت ضد صدام حسين إلى أن بدأ االحتالل األميركي للعراق» .وأضاف« :اليوم ال يحق
لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن يستعين بإيران وال أن يستعين داعش باألميركيين».
وأشار إلى أن «األردن كبلد ودولة مستهدف ،بالتالي سير الحكام مع األميركيين هو نهاية محتومة».
وقال :إن الواليات المتحدة األميركية تريد تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعبين الفلسطيني
ومساع وترتيبات لهذا األمر».
واألردني ولديها خطط معلنة
ٍ
وأوضح« :ال يمكن أي بلد من العالم الثالث أن تكون له عالقة باألميركي» ،داعيا ً إلى أن تكون العالقة
قائمة على التوازن وأن تحفظ حقوق الدولة وسيادتها».
وتابع قبيالت قائالً« :إن األردن بلد متأثر أكثر من أن يكون مؤثراً ،وما يحدد مصير المنطقة هو ما يحدث
في سورية ومصر والعراق ،وعندما يحسم الصراع بسورية ومصر والعراق سينعكس على األردن والمنطقة
في شكل إيجابي».
وأضاف« :السعودية ال تحكمها عقول استراتيجية وهي دول تعيش بالعصور الوسطى تحكمها عائالت
تسيطر على ثرواتها وشعبها وال يوجد من يقدم استشارة للعائلة الحاكمة .وهذه الدول هي تابعة وتفعل
ما تريده الواليات المتحدة وتنفذ االمتالءات األميركية».
وتطرق إلى الوضع في مصر وقال« :مصر على مفترق طرق وهنالك مؤشرات إيجابية ومؤشرات سلبية
أي أنه في الطبقة الحاكمة هنالك صراع ونرجو أن يتغلب االتجاه اإليجابي والوطني والعروبي الذي يريد
إعادة بناء استقالل مصر ويفك تبعيتها ويعيد مصر إلى مصر واألمة العربية».
وأكد أنه «يسجل للرئيس السوري بشار األسد أنه الحاكم العربي الوحيد الذي سمى ما حدث بالعراق
احتالل وما حدث ضده هو مقاومة وهي إحدى الفواتير التي تدفعها سورية اليوم ،مشيرا ً إلى أن الشيء
األساسي الذي حمى سورية أنه كان لديها قطاع عام واستقالل اقتصادي وتصدر لدول العالم».
وقال« :القضية المركزية في المنطقة هي قضية التحرر الوطني وعلى سورية وشعبها الدفاع عن
استقاللهما ومنع تبعيتهما للغرب».
وختم قائالً« :إن سورية دافعت عن نفسها ومحيطها العربي وأنا أرى أن المرحلة المقبلة ستكون تحرر
الوطن العربي من التبعية».

المالكي لـ«الوئام» الف�ضائية:
ال�سيد ن�صرالله ما زال بطالً عربيا ً
وال يمكن المقارنة بين حزب الله و«داع�ش»
وصف الباحث السعودي حسن فرحان المالكي األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله ،بأنه «من أبطال العروبة ،وأنه ما
زال بطالً عربيا ً وإسالميا ً وقومياً ،وبأنه مجاهد ومقاوم رغم االتهامات التي تساق ضده».
وشدد خالل لقائه ببرنامج «في الصميم» على أنه «ال مقارنة بين حزب الله و«داعش» و«جبهة النصرة»،
ألن رجال حزب الله يقاتلون عسكريين مثلهم فقط» ،وقال« :وال أظن أن أخالقيات مقاتلي حزب الله تجعلهم
يفعلون كما داعش والنصرة والجيش الحر»...
ووصف فرحان المالكي كل من يتهمه بالتشيّع بأنهم «نواصب متخفون» ،وع َّرف نفسه بأنه «رجل
باحث متسائل ومتواضع ،ومستعد لفتح بيته ألي أحد ،ويتمنى أن يتعلم» ،مؤكدا ً أنه «ليس شيعيا ً متخفيا ً
كما يطلق عليه «النواصب المتخفون» ،مشيرا ً إلى أن «النصب متغلغل في التيار السلفي ،وأن من اتهمه
بالتشيّع ناصبي».
وامتدح علماء الشيعة ،وقال« :تجدهم في الجملة متواضعين ،ويسمعون ،وواسعي أفق ،وعندهم
التصاق بالعامة وبالناس ،وليس التصاقا ً بالمذهب كما هم علماء الزيدية والصوفية واإلباضية».
وقال :إنه يرى «أن الملحد الجاد الباحث الذي يموت قبل أن يجد إجابات عن أسئلته ولم يؤ ِذ أحدا ً من
الممكن أن يدخل الجنة ،وكذلك من لم يعلم عن اإلسالم وال عن النبي محمد ولم ي َر من المسلمين إال كل شر
وتفجير واختالف ولم يسلم فإن الله ال يحاسبه إال باألخالق العالمية كالظلم والكذب وكذا ال يضيع أجر من
أحسن عمالً» ،وقال« :ألن الله رب العالمين وليس رب المسلمين فحسب».
واعترف فرحان المالكي بأنه «وصف طالب المفتي السعودي السابق عبد العزيز ابن باز بالحمقى»،
مشيرا ً إلى «أن بعض طالبه المتصدرين كانوا يشغلونه بأشياء سطحية ،مثل حكم النفخ في الشراب
وغيرها» ،وأضاف« :الشيخ ابن باز ثبّتني في مسألة اإلمام علي ويزيد ،وعندما سألته عن الفئة الباغية قال
هي فئة معاوية ،وسألته عن يزيد فقال فاسق ،وعن الحجاج فقال فاسق».
وعن قصة طلب المفتي عبدالعزيز آل الشيخ من المالكي التوبة قال المالكي« :الطلب آتٍ مني أنا ،وذلك
عام 1423هـ عندما ذهبت إلى مكتب المفتي ،وأحضرت معي كتبي ومحاضراتي وكل شي ،ألن هناك صورة
مشوهة».
علي :الُ ،ت ْب
وتابع« :طالبته بكل هدوء ،وقلت هذا تراثي كله قوموا بمراجعته ،وأخبروني باألخطاء ،فرد ّ
إلى الله ،أي ُت ْب إلى الله من كل شيء ،أي أن كل شيء كتبته باطل ،لكن لم أجد استجابة ،وطلبت بعدها
تحويلي إلى المحكمة الشرعية ،وهذا كان خطأ خطيرا ً مني ،والله ستر أن المفتي لم يُوافق على طلبي األخير
هذا ،وفشل لقائي بالمفتي بعد أن طلبت المباهلة حين رفضوا أيضاً».
وعن ظروف فصله من التعليم قال« :كان الفصل بتاريخ  ،1424 /4 /28وظللت أطالب ديوان المظالم
تسع سنوات» ،مشيرا ً إلى أن «آخر حكم قضائي صدر ضده كان بالفصل ،وأن الموضوعين اللذين ُفصل
بسببهما هما تكليف ببحث علمي ومعترف به من مدير التعليم ،وإجازات مرضية موقعة ،وليس لمجرد
أفكاره» ،وأكد أن «هذا الحكم الصادر ضده كان ظالما ً تماماً».

عا�شور لـ«رو�سيا اليوم» :الق�ضاء الم�صري
م�ستقل لكن يحدث فيه بع�ض الن�شاز
تطرق نقيب المحامين المصريين في حوار برنامج «حديث
اليوم» إل��ى األحكام القضائية التي ص��درت أخيرا ً عن القضاء
المصري وإلى عمله واستقالليته وآليات عمله.
وق��ال ع��اش��ور« :القضاء في األص��ل مستقل وب��ال��ذات القضاء
المصري ،لكن في داخله أحيانا ً يحدث بعض النشاز وبعض األمور غير التقليدية ،كما في حالة اإلخوان».
وأضاف« :هناك قطعا ً بعض األخطاء التي ظهرت في األحكام القضائية ،التي أعتقد أن محكمة النقض
ستقضي عليها ،هذه األحكام ال عالقة لها بالسياسة ،وإنما لها عالقة بمنهج القاضي وطريقته في التعامل
مع القضايا».

