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عـلي الــرغم مـن حتـديــد مــوعـد 12
كــانـون االول 2019 لإلنــتــخــابـات
قبلة و التي الرئاسية اجلزائـرية ا
تــعـتــبـر األولي بــعــد الـثــورة الـتي
أطـاحت بــنـظــام الـرئـيـس الـسـابق
عبد الـعزيز بوتـفليقـة و دعوة قائد
ـسلـحـة اجلزائـرية أحـمد الـقوات ا
ـشـاركة الـشعـب فيـها قـايـد صالح 
ــــقـــراطــــيـــة بــــكـــثـــافــــة و بـــكل د

وشفافية. 
ـقابل مـازالت احلـشود إال أنه في ا
الــــشــــعــــبـــيــــة جتــــوب الــــشـــوارع
اجلـزائـريـة صـارخـة و غـاضـبة عن
الـــــوضع الـــــعــــام اإلقـــــتــــصــــادي,
اإلجـتـمـاعي و الـسـيـاسي وتـطـالب

بصوت واحد برحيل اجلميع.
 فــجـمــهـوريـة اجلــزائـر الــشـعــبـيـة
قـراطية مـازالت تـشهـد حراكا الـد
شـعــــــبـيـا مــتـواصال ومـتــصـاعـدا
خالل هــذه األيــام الـتـي تـلت إعالن

عن أول إنـتـخـابـات جـزائـريـة بـعـد
الثورة.  

إذ منذ إعالن الشغور الرئاسي من
قـبل اجملــلس الــدسـتــوري لم تــعـد
الـسـكـيـنـة و الـهـدوء إلي الـشـوارع
اجلــزائــريـة إلـي حــد اآلن. كــمـا أن
سـلــسـلــة اإلسـتـقــاالت احلـكــومـيـة
مـنـهـا إسـتـقـالـة رمـطـان الـعـمـامرة
ونور دين بدوي لم تـرضي الشعب
بــصــفــة عــامــة بــحــيث كــان إعالن
ــسـلــحـة الــقـائــد الـعــام لـلــقـوات ا
اجلـزائريـة أحـمد قـايـد صالح عـبر
ـادة 102 من الــدســتـور تــفــعــيل ا
ثابة وإعالنه حالة الطـوار هو 
زوبعـة في فنـجان فـارغ ال يقدم وال
ـتـشـعـبـة يــأخـر من تـلك األحـداث ا

تتالية.  وا
أمـــا الـــكـــارثـــة الـــعـــظـــمي والـــتي
أعتبرت قنبلة متفجرة بعد كل تلك
اإلسـتقـاالت هو تـعـي عـبد الـقادر

بـن صـالـح رئــيـســا لــلــجــمــهــوريـة
دة 90 يوميا.  اجلزائرية 

ـثابـة الـصاعـقة فـذلك الـقرار كـان 
بـحـيث لم يحـتـوي عـلي حل جذري
للـمشـكلـة بل عمق اجلـرح الذي هو
ينزف بطبعه منذ مدة طويلة وسط
طالب بـتغيير ذلك احلراك الثـائر ا
النظام برمتـه. فمما ال شك فيه تعد
اإلحـتـجاجـات الـشعـبـية و لـو أنـها
بالطرق السلمية في مجملها عائقا
أمـام سهـولة احلـركـية اإلقـتصـادية
بـحـيث تـتـسـبب في خسـائـر مـالـية

فادحة يوميا.
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شـروعة ـطالـب ا فـعلي الـرغم من ا
قراطي ,إال بالتـغييـر السلـمي الد
ـكن أن أن ذلك احلــراك الـشـعــبي 
يتحول إلي فوضـي عارمة ستطول
ــكن أن يـــتــحــول إلي مــدتـــهــا و 
سيـناريو مـشابه للـمشهـد السوري

أو اليمني خاصة إذا أصر الشعب
ـشاركة في اجلزائـري علي رفض ا
ــزمع إجـرائــهـا في اإلنـتــخـابــات ا
الـــشــهــر الــقــادم أو الـــتــمــرد عــلي

نتائجها. 
فـهـنا سـتتـحـول بالـنتـيـجة مـنطـقة
شـمال إفـريـقيـا برمـتـها إلي بـركان
هــــائج و إســــتــــقــــرارهــــا األمــــني
ســــيــــضـــحـي عــــلي كف عــــفــــريت
واألوضـــــــاع اإلقــــــتـــــــصـــــــاديــــــة,
اإلجتـماعيـة والسيـاسية سـتصبح
علي صـفيح سـاخن نظـرا إلحتراق
األجساد من اخلـارج واألنفاس من
ــعـيــشـيـة الـداخل عــلي حــاالتـهم ا

التي أصبحت في احلضيض.
 فــــاألوضـــاع اإلســــتـــراتــــيـــجــــيـــة
واإلستـشرافـية اجلزائـرية احلـالية
ال تبشر بخـير بل هي نذير فوضي
ـــا خالقــــة تـــبـــرز في األفق و لـــر
دن اجلزائرية إلي ستحول أغلب ا
خــــراب  حتــــوم فـي دوامــــة حـــرب
أهــلــيــة خــاصــة إذا دخــلت بــعض
تطـرفة علي العـناصر اإلسالمـية ا
اخلط و نزول أخطر عناصرها إلي
الــشـــوارع والــتي كــانـت مــرابــطــة
لسـنوات طـويلـة علي تـالل اجلبال
الـفـاصـلـة بـ احلـدود الـتـونـسـية

واجلزائرية. 
عمومـا ستتـحول تلك األحداث إلي
كـارثـة حـقـيــقـيـة خـاصـة إذا طـالت
مـدة احلـراك اإلحـتـجـاجي لـلـشعب
اجلـزائري الـثائـر وتعـنت األطراف
احلـكومـيـة اجلزائـريـة احلالـية مع
ـــنــــحـــازة وغـــيـــر ــــواقف ا تـــلك ا
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الــواضـــحـــة إلي حــد اآلن مـن قــبل
اجلـمــهـوريـة الــفـرنــسـيـة و اإلدارة
األمــريـــكـــيــة عـــلي مـــا يـــجــري من
أحـداث تـعـيـســة بـذلك الـبـلـد الـذي
أصــبح يـعـاني مـن تـرد أوضـاعـة

اإلجتماعية. 
فــمــازالت إلي حــد اآلن تـخــرج تـلك
اجلحافل الشـعبية مطـالبة اجلميع
بــالـرحــيل بـطــريـقــة سـلـمــيـة حتت
شـعـار (تـتـنـحـوا أو تـرحـلـوا) عـلى
رغم إعالن ذلـك الـشـغــور الـرئـاسي
من قـــــبل اجملـــــلس الـــــدســــتــــوري
ـــان اجلــــزائــــري وتـــرشح والـــبــــر
خــمـــســة مــتــنــافـــســ لــلــرئــاســة
اجلـــزائــــريـــة الــــتي حــــدد مـــوعـــد
ــقـبـل من هـذه إجــرائـهــا الــشـهــر ا

السنة. 
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فـكــان تـولي عـبـد الـقـادر بن صـالح
دة زمام رئاسة السلطـة التنفيذية 
90 يــومـا خالل شـهــر حـزيـران من
ــــثـــابـــة صب ســـنـــة 2019 كـــان 
الــزيت عـلي الــنــار وأحـدث بــلـبــلـة
داخل صـفـوف احملتـجـ الـلذين ال
يـرون في ذلك الـشــخص الـتــغـيـيـر
احلـــقــيـــقي بل يـــشـــكل تـــكــريـــســا
ـواصــلـة الـوجــوه الـسـابــقـة لـدفـة

احلكم. 
كن بالتالي في ظل تـلك الظروف 
أن تـفـشل اإلنـتـخــابـات اجلـزائـريـة
قبلة نظـرا لشبوهات حتوم حول ا
ــتـرشــحــ اخلــمــسـة إلي مــوالة ا
الـنــظـام الــسـابق و رفض الــشـعب
ا ستفتح األبواب شاركة فيها , ا
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ـاضي زار الــعـــــراق الــبــارحـة في 26 تــشــرين الــثـانـي ا
الـقائـد األعـلى لـلقـوات األمـريكـيـة والـقائـد الـسـابق لسالح
اجلو األمريكي" مارك ميلي" وكذلك شارك في حروب عدة
أبـرزهــا أفـغـانــسـتــان والـعـراق الـذي جـاء بــنـفــسه لـزيـارة
لـتهب في الـشرق األوسط السيـما العـراق وسط الـوضع ا
لبنـان والعراق وإيران وما تشهده هـذه البلدان من صراع

تحدة وإيران. نفوذ ب الواليات ا
لـقـد حاولت وزارة اخلـارجيـة األمريـكـية ووزيـرها" بـومبـيو"
لـعب دور بـارز في رسم الـســيـاسـة الـشـرق أوسـطـيـة وفق
اإلرادة األمـريــكـيـة (الـتـرامـبـيـة) بــشـتى الـطـرق والـوسـائل
وكذلك فرض العقوبات لكن وعلى ما يبدو أن األمور تسير
في غـيـر ذلك فـإيــران الـيــوم تـتـحــكم في سـيـاســة الـعـراق
ولــبــنـــان وتــخــتـــار وزاراتــهــا وفـق رغــبــتـــهــا; أمــا اإلدارة
األمــريـــكــيـــة تــتـــفــرج عـــلى ذلك وهي الـــتي صــرفت آالف
ـلــيـارات لـغـزو الــعـراق بـلــد الـنـفط والــثـروات الـطـبــيـعـيـة ا

األخرى.
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الـيـوم وبـعـد زيـارة (مـيـلي) يـتـبـ أن اإلدارة في واشـنـطن
عزمت أمرها الـذي ال رجعة فيه وهو نقل ملف العراق إلى
وزارة الـدفـاع بـجــمـيع أجـهـزتــهـا األمـنـيـة واالســتـخـبـاريـة
لتتولى مـهمة إعادة السيـطرة على مفاصل الـدولة العراقية
وهـذا جــاء بـعــد الـفــشل الــذريع الـذي مــنــيت به خـارجــيـة

أمريكا في ملف العراق.
وبـخـصـوص زيارة مـيـلي الـذي ألـتـقى مـسـؤولـ عـراقـي
ي رئيس أركان اجليش العراقي; فقد السيما عثمان الغا
جاء ليب لهم االستراتيـجية التي سوف تتبعها وزارته في
الــتــعـامل مع مــلف الــعـراق احلــســاس واخلـطــيـر فـإدارته
ـهدي بل وذهـبت إلى أبعد من تـعضـة من حكومـة عبــدا
ـــتــظــاهــريـن أمــام تــعــنت ذلـك هــو الــوقــوف مـع مــطــالب ا
لف اخلطير احلكومة وإصرارها على موقـــــفها من هذا ا
لــقــد أصــبح مــلــفــاً في يــد ضــبــاط وزارة الــدفــاع وكــذلك

االستخبارات األمريكية وهذا يب لنا:
أوال. الـتـدخل الـعــسـكـري وارد جـدًا حلـمـايـة الـدولـة وهـذا

أحد بنود االتفاقية العراقية األمريكية.
ثـانـيًا. فـرض عـقـوبـات عسـكـريـة عـلى احلـكومـة من تـقـيـيد

حركة القطعات العسكرية وكذلك معداتها الثقيلة.
ثــالـثًــا. فــرض إرادة أمـريــكــيـة عــلى احلــكـومــة وال مــجـال
خملــالــفـتــهـا ألن من يــفـرضــهــا عـســكـري ال يــلــقي لألمـور

السياسية بالًا.
ـفـاصل احلـيـوية ركـزي وا رابـعًـا. السـيـطـرة عـلى الـبنـك ا

الية. األخرى السيما النفطية منها إضافة إلى وزارة ا
خـامـسًــا. إغـراق الــعـراق بـقــوات أمـريــكـيـة إضــافـيـة ذات

استعداد قتالي.
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وهـــذا تــبـــلــور في زيـــارة " مــايـــكل بــنـس" نــائب الـــرئــيس
األمـريـكي إلى غـرب الـعـراق وشـمـاله فـي يوم 23 تـشرين
ـهدي هـذا دليل ـهـاتـفـة عـبـدا ـاضي واالكـتـفـاء  الـثـاني ا
واضح وصريح إلى أن موقف احلكومة العراقية في مركز
صـنع الـقــرار األمـريــكي حـرج لــلـغـايــة واالحـتــمـاالت عـدة
وقف هو أن الـرأي العام في وجميـعها واردة وعزز هـذا ا
واشـنـطن أو غـيرهـا من الـعالم وصـلـته الصـورة جـيدًا بأن
من خرج يطالب بحقه بصورة قانونية شرعية وهذا واضح
ــيــة من خـالل خــطـــاب مــنـــظــمـــة حــقـــوق اإلنــســـان الــعـــا
هدي الـذي اعترف بوجود بعض اخملـالفات القانونية لعبدا
وأكـد حرص حكـومتـه على حـقوق اإلنسـان وإطالق سراح

(بكفالة) واألحداث. عتقل ا
واجـهة اآللة مـوقف بغـداد حرج وحـساس وال مـجال أبـدًا 
العسكريـة األمريكية التي جاء قـائدها مهددًا بفرض إرادة
بالده ولـنـا في بـعـثـة الـكـومودور" بـيـري" فـي عام 1853م
الـذي أجـبـر الــيـابـان عـلى الـرضـوخ أمـام آلـته الـعـسـكـريـة
ـوقف في بـغـداد مـتـخبـط أمـام األحداث الـتي عـبـرة; أمـا ا
تـظاهرين عصـفت بالـبالد األمر الذي جـعلهـا ب مطـرقة ا
ي حلـقوق اإلنسان وعواطف احلكومات والرأي العام العا
الغربية معهم وسندان التراكمات التي ورثتها حكومة فتية
شبه عاجزة عن القيام بإصالحـات حقيقية وجوهرية وهذا
مـا عـرض البـالد إلى موجـة عـصـيـبـة رافـقـهـا خطـف وقتل
وهــنــا األمـر الــذي أعـطى أمــريـكــا احلق لــلـتــدخل وفـرض
قاومتها حتى من إرادتها سياسـيًا أم عسكريًا وال مجال 
ـقـاومة الـعـراقـية الـتي ال تـكافـئ لديـهـا مع قوات فصـائل ا
ـنــطـقــة ذات الـغــطـاء الـشــرعي والـقــانـوني واشـنــطن في ا

يًا. عراقيًا وعا
ـوقف? عـلى ما هل سـوف حتـاول حـكومـة بـغـداد احتـواء ا
يبـدو هي عـاجزة عن ذلك بل وهي اآلن في مـرحـلة مـفـترق
طـرق ألنــهــا تــواجه ضـــغــطًــا شــديــداً في جــمــيع الــنــواح
السـياسية واالقـتصاديـة وحت اإلعالمية وحملتـها األخيرة

إلغالق بعض القنوات اإلخبارية دليل ذلك.
ـان وكـتـلـه الـسـيـاسـيـة الـذي لم يع حـجم األزمـة  أمـا الـبـر
ناصب واالمتيازات فمازال يتنافس من أجل احلصص وا
نطـقة اخلضـراء بالكـتل اخلرسانـية منع ويبـدو أن أقفـال ا

لهيب األحداث من الوصول إليهم.

ا سـيكـون يوم أمـام اجملهـول و ر
12 كـــــانــــون االول 2019 يـــــومــــا
دني للتمرد الشعبي و العصيان ا
أو يـوم "ثــورة رهـيــبــة" سـتــسـحق
اجلمـيع. (فتـرحلـوا جمـيعـا) تعني
طالبة بترك في مفهومها الثوري ا
فـراغ كـامل في الـسـلـطـة و تـغـيـيـر
النظام برمـته بدون مشاركة وجوه
الـنــظـام الـســابق في اإلنـتــخـابـات
ــقــبــلـة بــحــيث تــخـتــزل مــطـالب ا
الشعب اجلزائري في التوجه نحو
التـأسيس جملـلس قومي تـأسيسي
جــديـــد من أجـل صــون حـــقــوقه و
واجبـاته وكتـابة الـدستـور اجلديد
ــنـــتــظـــر والــذي ســـيــشـــكل لــهم ا
اجلمهورية اجلـديدة التي يرغبون

فيها. 
إن ذلك احلــراك الـشـعـبي الـسـلـمي
ــتـصــاعـد يــعـبــر بـكل ــتـواصل ا ا
وضوح عن مطالب شـعبية واسعة
و نقاط دستورية يجب علي جميع
األطــراف اإللــتــزام بــهــا. بـالــتــالي
ــــكن أن يــــتـــحــــول ذلك احلـــراك
الـــشــــعـــبـي اجلـــزائــــري الـــرافض
ــقـبـلــة إلي فـوضي لإلنـتــخـابـات ا
ــــمــــكن أن عــــارمــــة بــــحــــيث من ا
تنحرف تلك اإلحتجاجات الشعبية
الـسـلـمـيـة عن مـسـارهـا اإلصالحي
وتـنـجـرف نـحـو الـعـنف و الـدخول
مـجــددا في دوامـة احلـرب األهـلـيـة
الـــتي عـــانت مــنـــهــا أغــلـب فــئــات
اجملــتـــمع اجلــزائـــري خالل فــتــرة
ـعـروفة بـسـنوات الـتـسعـيـنات و ا

اجلمر.
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بغداد

ــنـــدســ عــلى الــشــهــداء وصف ا
واجلــــرحى الـــذيـن ســـقـــطـــوا بـــ

تظاهرين. صفوف ا
s¹d¼UE²*« ‚uIŠ

احلكـومة واجـهزتهـا االمنـية تدعي
تظاهرين لكنها انها تؤيد حقوق ا
وبـــنــفـس الــوقت تـــدعي ان هـــنــاك
مــنــدسـ او جــهــات اخــرى تــقـوم
بــأعـمــال تـخــريـبــيـة  اال يــعـقل ان
االجـهـزة االمـنـيـة الـتي ادعـت انـها
مسـاعدة االمـريكان فـي الكشف عن
مكان اختبـاء ابي بكر البغداداي ال
ـنــدسـ تــسـتــطــيع الــكـشف عـن ا
واجلهـات االخرى التي تـدعمهم او
تـلك الـتي ادخـلت الـقـنـابل الـسـامة

سيل للدموع ?. او الغاز ا
الـقـوى االمــنـيـة تــدعي ان افـرادهـا
مــتـواجـدين في سـاحـات الـتـظـاهـر

يصـــــــــــدق هؤالء مـا يرد في هذه
الـتـصـريـحـات من مـعـلـومـات غـيـر
حــقــــيــقـيــة  كــيف يــصــدق هـؤالء
الـشــبـاب وابــاء وامـهــات واخـوان
عتدي هم الشهداء واجلـرحى ان ا
ـــتــظـــــاهــرين وان ابــنـــائــهم من ا
ـــعــــتــــدى عـــلــــيه هـم افــــــــــــراد ا
الــقـوات االمــنــيــة  هل الــرصـاص
ــسـيل احلي وقـنــابل الــغـــــــــــاز ا
للدموع والـقنابل الصوتـية اطلقها

تظاهرون !! . ا
ـــثـــلي تـــعـــمـــدت تـــصـــريـــحــات 
االجهـــــزة االمنية جتاهل وتقليــل
اعــــداد الـــشـــهــــداء واجلـــرحى من
قابل اوردوا ارقاما الشباب وفي ا
مـبـالغ فـيـهـا ادعت انـهـا وقـعت في
صــفــوف الــقــوى االمــنــيــة بــهــدف
تـشويه احلـقائـق ومحـاولة اسـباغ

واطن في العراق من ال يستغرب ا
عـدم دقـة الـتصـريـحـات الـتي يدلي
بـهـا الـنـاطــقـون بـاسـمـاء اجلـهـات
ـسؤولـة عن امن الدولة الرسـمية ا
سـلحة  الـقيـادة العـامة لـلقـوات ا
وزارة الــدفــاع  وزارة الـــداخــلــيــة
ــظـاهــرات وســقـوط ــتــعــلـقــة بــا ا
ـئـات من الـشـهـداء اكـثر من 400 ا
اربــــــعــــــمـــــائــــــة واكــــــثــــــر من 15
ـــواطن الف جـــريـح  اذ اعـــتـــاد ا
دائمـا على اسلـوب اللف والدوران
وتـــعـــمــد جتـــاهل احلـــقــائـق عــلى
االرض لــدرجــة تـدعــو الـى الــرثـاء
والـضـحك احــيـانـا  كــيف يـصـدق
من يــعـيش في قــلــــــــــب االحـداث
ونـــــعــــــني بـــــهـم الـــــشــــــبـــــاب من
ــتــظــاهــرين الــذيـن يــنـــــــــقــلـون ا
بأيديهم الشهداء واجلرحى  كيف

سلحة بأسم القائد العام للقوات ا
ـستـغرب ووزارة الداخـليـة  لكن ا
حـقا الـتصـريحـات التي تـصدر من
ـسؤولـ في قمـة هرم الـسلـطة  ا
ونــــعـــنـي بـــذلـك رئـــيـس مـــجــــلس
الوزراء ووزيـر الدفـاع حتديدا  اذ
اعــــلن رئــــيس الـــوزراء ان هــــنـــاك
جـهـات مـجـهولـة قـامت بـأخـتـطاف
الــلـواء يــاسـر عــبـد اجلــبـار مــديـر
مـعـهــد الـتـطــويـر االمـني واالداري
في وزارة الـــداخــــلـــيــــة  ونـــاشـــد
اخملـتـطـفـ وكـأي مـواطن ضـعيف
بأطالق سراحه دون قيد او شرط 
كــمـــا اوضح رئـــيس الـــوزراء بــان
هنـاك ازدياد في حاالت االخـتطاف
تــقــوم بـهــا جــهـات تــوحي بــأنــهـا
تـــنـــتـــمي الى احـــدى مـــؤســـســات
الدولة حـقيقـية او زورا  اما وزير
الـدفـاع فـقـد صـرح من فـرنـسـا بـان
سـيل لـلـدمـوع التي قـنـابل الـغـاز ا
يـتم اسـتخـدامـها من قـبل االجـهزة
ــــتـــظـــاهـــرين لم االمـــنـــيـــة ضـــد ا
ا هناك تستـوردها احلكومـة  وا
جــــهـــات اخــــرى هي الـــتـي تـــولت
ادخــالـهــا الى الــعــراق .. حــقـا انه

تصريح غريب!!
احلــكــومـة الــتي حتــتــرم شـعــبــهـا
ونفسـها ليـست بحاجـة الى القيام
بـأخـتـطـاف مـواطـنـيـهـا بـامـكـانـهـا
الــقـــاء الــقـــبض عـــلى اي شــخص
ـــوجب قـــرار قــضـــائي ولـــســبب

مبرر قانونا .
ـة يـعـاقب عـلـيـها االخـتـطـاف جـر

وفي مــحــيــطـــهــا بــهــدف حــمــايــة
ــتــظـاهــرين  لــكــنـهــا حــتى هـذا ا
ندس وعن اليوم لم تكـشف عن ا
االشــخـاص الـذين يـتـسـربـون لـيال
الى ســاحــة الــتـحــريــر ويــقــومـون
تظاهرين باالعتداء على عـدد من ا
في الــســاحــة وفي طــوابق بــنــايـة
ــطــعم الــتـــركي ومن ضــمن هــذه ا
االعـتداءات الـقاء احـد الشـباب من
الـطـابق الـثامـن الى االرض والذي

سقط ميتا .
لم تـعــلن هـذه اجلــهـات حــتى هـذا
الــــيــــوم عن هــــويــــة االشــــخــــاص
واجلـهـات الــتي تـقـوم بــأخـتـطـاف
ـدنيـ عند مـغادرتهم النـاشط ا
لــســاحـــة الــتــحــريــر او في امــاكن
اخـرى وكــذلك عـمــلـيــات االغـتــيـال
الـــــــتي حتــــــــصل لـالشـــــــخـــــــاص
الــنـاشــطـ في الــتـظــاهـرات كــمـا
حـصل لـلــشـهـيـد الــتـربـوي عـدنـان

رستم .
W uN−   UNł

سؤول عن هذه االجهزة جواب ا
ان هـنـاك جهـات مـجـهولـة او جـهة
ثـالــثـة تــقـوم بـذلك  لــكن يـتــفـاجـأ
ــواطن بــعــد ذلك بــأطالق ســراح ا
اخملـــتــطـف من مــراكـــز الــتـــوقــيف
الـتـابـعة لالسـتـخـبارات ومـكـافـحة
ــثـنى وال يـتم االرهــاب في مـطـار ا
اطـالق الـــــســــراح اال بـــــاجــــراءات

رسمية وهي الكفالة .
ــواطن الــعــراقي وكــمــا قــلـنــا لم ا
يستـغرب من تصـريحات الـناطق

ــواد  427 —˚ 421من الـــقــانــون ا
قـانــون الـعـقـوبـات رقم ˚ 11لـسـنـة
ــعـدل  اجلـهــات االمـنـيـة ˚ 1969ا
مـــســؤولــة عن تــطـــبــيق الــقــانــون
واحـــتــرام حـــقــوق االنـــســان  هل
يـجـوز الفـرادهـا بــأيـة صـفـة كـانت
ارتـكاب عـمال جـرمـيا ونـعـني بذلك

االختطاف .
الــــقـــانــــون اجلـــنــــائي مــــيـــز بـــ
االسـتــدعــاء والـقــاء الــقـبض وهي
اجـــراءات قـــانـــونـــيــة فـي حــ ان
االخـتـطـاف تصـرف غـيـر قـانوني 
ــواطن ان يــتــســاءل اين مـن حق ا
دور القـضاء في مـحاسـبة مـرتكبي

افعال االختطاف ? 
هل يـــــجــــوز ان يـــــصــــدر قـــــاضي
الــتـــحــقـــيق وبـــعــد عـــدة ايــام من
االخـتــطـاف امــرا قـضــائـيـا يــسـبغ
الـــــشـــــرعـــــيـــــة عـــــلى مـــــثـل هــــذه

التصرفات? 
ــكـان وهل تــســاءل الـقــاضـي عن ا
الذي وضع فـيه اخملتـطف ?  اليس
من الــواجـبـات االسـاسـيـة لالدعـاء
الــعـــام تــفـــقــد امـــاكن االحــتـــجــاز
والتحقيق عن شرعية احتجازهم.
الــقــضــاء يــكــون مــســتــقال وقــويـا
ـواطنـ حيـنمـا يقوم ويـنال ثـقة ا
ـهني والـوطني مـراقيـبة بـواجبه ا
ومــتــابــعـة حــاالت الــتــجــاوز عـلى
الــقـانــون ومـحــاســبـة االشــخـاص
الــطــبــيـعــيــة الـتـي يـقــوم افــرادهـا
بـعـمـلـيـات االخــتـطـاف او تـسـهـيل

عمل اخلاطف .

ـــرجـــعـــيـــة في شـــخص يـــرضـي ا
ـرشـد خامـنـئي وحـرسه الـثوري ا
آخــذاً كل مــنــهــمــا الــســيـد حــسن
والــعـــمــاد عــون فـي اإلعــتــبــار أن
أحـدهـمـا غـيـر قـادر وحـيـداً تـنـفـيذ
مـشــروعه. وهــذا بــدا واضــحـاً من
خالل إبرام "حـلف مـقدس" بـينـهما
جـــديـــد من نــــوعه ودوافـــعه عـــلى
اجملتمع الـسياسي اللـبناني وعلى
قــاعـدة أن  (حــزب الــله) الــشــيـعي
مــظـلــة مــارونـيــة وبــذلك يــقـلل من
نـــســبــة الــتــشـــكــيك بــلــبـــنــانــيــته
ومــذهـــبــيـــته وأن لــلـــعــمـــاد عــون
الـــنـــســبـــة األعـــلى من الـــطـــائـــفــة
الشيعـية تتقـبل احللف الذي عقده
مع الـسـيد حـسن إكـرامـاً لزعـيـمهم
قاوم ولـيس إقتناعـاً بأن جمهور ا
الـعمـاد عون يـتجـانس مع جمـهور
"حزب الـله" في معـظم رؤى احلزب
وبـــالــــذات إنـــخــــراط اجلـــمــــهـــور
ـقــاومــة الـتي هي ـســيـحـي في ا ا
واسم السـياسية في يد ورقة كل ا

نصرالله.
من هـــنــــا لـــفْت اإلنــــتـــبـــاه إلى أن
احلـلف الـذي  ب الـسـيـد حسن
والـــعـــمـــاد عـــون هـــو الــذي حـــقق

تـرئـيس الـعمـاد لـلـجمـهـوريـة وهو
الـذي إستـناداً إلـيه أعـلن نصـرالله
بـأعـلى نــبـرة أن احلـراك الــشـعـبي
مـهــمـا عـال شـأنه ال يــسـتــطـيع أو
بـاألحـرى غيـر مـسمـوح له إسـقاط
الــرئـاســة الــعـونــيــة. كـمــا أن هـذا
احلــــلف الــــثــــابت دون غــــيـــره من
حتــالـفــات حــدثت وأهــمــهــا حـلف
الــعـمــاد مــيـشــال عــون والـدكــتـور
سميـر جعجع الـذي يوحد الـطائفة
ـارونيـة بنـسـبة كـبيـرة لم يصـمد ا
فـيمـا حـلف نـصرالـله - عـون ثابت
ال تـــهــــزه الـــريـــاح الـــســـيـــاســـيـــة
ـسـيـحـية واإلسـالميـة الـسُـنـية — ا

الدرزية. 
—«dI²Ýô« WLF½

ومن أجْـل ذلـك تـــــشــــــتــــــد األزمـــــة
الـلــبــنــانــيــة تــعــقـيــداً ولــيس في
فـضـائـهـا مـا يـشـيـر إلى أن لـعـودة
نعـمة اإلسـتقـرار فرصـة حتل محل
اإلسـتـكبـار الذي تـمـارسه الـسلـطة
الـــثــــوريـــة اإليــــرانـــيــــة وصـــدَّرته
كـأسـلـوب في الـتـعـاطي مـع الـشأن
الــعـام إلى كل من الــعـراق ولـبـنـان
حــيث األول مــا زال يــعـيـش حــالـة
الــتــصــدي بــشــجـاعــة وتــضــحــيـة

تــعــكـســهــا الـتــطــورات في مــعـظم
مــنــاطق الــعـراق وبــالــذات بــغـداد
والـــنـــجـف وكـــربالء والــــبـــصـــرة
وحـيث الــثـانـي لـبـنــان عـلـى أهـبـة
ـاثــلــة إذا كــان الـقــطــبـان حــالــة 
ـتــحــالـفــان لن يــســتــبـدال نــقــمـة ا
اإلسـتكـبار بـنـعمـة اإلستـقرار ولن
يــتـأمال في قــول اإلمـام عـلي(رض)
"موت الصـالح راحة لنـفسه وموت
الــطـالح راحــة لــلــنــاس" وفي قـول
شــاعـر شــعـبـي فـلــسـطــيـني "عُــمْـر
األسى مــا يــنــتــسى وأنــتم أســاكم
زاد.. كانت حـبيبـتي حمامـة وكنتم

الصياد". 
واحلـمـامـة هـنـا بـالـذات فـي لـبـنان
هـــو االســتـــقــرار من خـالل الــنــأي
بـالنـفس وحكـومـة خبـراء يخـافون
الــــله وتـــســــتـــمـــر تــــعـــالج أكـــوام
الـتـجـاوزات الـنـاشـئـة عن الـفـسـاد
واإلســــتـــكــــبــــار إلى أن تــــنـــتــــهي
ــتــبــقــيــة من الــســـنــوات الــثالث ا
احلـقـبـة اإلسـتـكـبـاريـة الـعـجـافـية.
والله يـهدي إلى سواء الـسبيل مَن
يريـد وقـبْل أن يحـ األجل إرضاء
ربه وتـــعـــويض شـــعـــبه عن عـــبث

بإستقراره وآماله.

تونس
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ميشيل عونحسن نصر الله

ــا بـرسم خـرائط طـريق احلُـكْم وإ
لـلدولـة الـعـراقـيـة من بـيـنـهـا إلـغاء
شـــأنــــهــــا الــــعــــســـكــــري بــــإحالل
ـسـمـيات "اجلـيـوش" الـشـعـبـيـة و
ثوحـية (أي ثـورية وروحـية). وإلى
ذلك رسْم خــرائط ســكــانــيــة تــثــيـر
اإلسـتـغـراب في مـجـتـمع ذي جذور
عشائـرية. وبإخـتصار عـمل النظام
اإليــراني الـرافع الــيـد كـورقـة ذات
شأن له مقـاومته اللـفظيـة للواليات
ـتـحـدة عـلى جـعْل بالد الـرافديْن ا
تلك الصرح العروبي حديقة خلفية
خلـيـجـيـة له يـسـتكـمل بـهـا تـثـبيت
إسـتقـرار أسوار احلـديقـة البـحرية
ــتـوسـطــيـة في لــبـنــان وجـعْــلـهـا ا
أقـوى قـاعدة عـسـكـرية له من خالل
زيـد من تقوية الـثنائـية الشـيعية ا
ـسيـحية ـكتـملـة والفـرادية ا غـير ا
ـارونية بـالنـسبـة الثلـثيـة لها في ا

الطائفة.
 UÐuIŽ ÷d

ـــفـــتــاح ـــمـــســـكــان  وإفـــتــرض ا
احلديـقة اخللـفية الـلبنـانية الـسيد
حـــسن نـــصـــرالـــله األمـــ الـــعـــام
(حـزب الــله) ورئـيس اجلــمـهــوريـة
احلـالي مــيـشـال عـون أنه مـا دامت
الـدولـة الــعـظـمى أمــيـركـا ال جتـرؤ
عـــلى أن تــــفـــعل أكــــثـــر من فـــرْض
عقـوبـات عـلى مـرجـعـيـتـهـمـا إيران
فإنـهمـا بذلك قـادران علـى أن يديرا
الــوضع الــلــبـنــاني عــلى نــحــو مـا

وجـاء سعـيهـا إستـكبـارياً بـإمتـياز
ثم تال ذلك وضْع الـيـد عـلـى الـقرار
الــعـراقي وعــلى تــوظــيف الــعـراق
سـوقـاً بـاإلكـراه لــصـادراتـهـا الـتي
تـخفف عـوائدهـا بـعض الشيء من
ـعــيـشـيــة الـنــاشـئـة عن ـتــاعب ا ا
الـعـقـوبـات األمــيـركـيـة الـتي بـدأت
تـــتــوالـى وتــصـــيب مـــفــاعـــيــلـــهــا
مؤسـسات وأشخـاصاً بـعضهم في
مفـاصل الصف األول مـن السـلطة.
وفي الــوقت نــفـــسه كــانت حتــاول
بتعظيم شأنها وتطلعات سطوتها
ـواقف احلـادة لـفـظاً اإلقـلـيـمـيـة بـا
غــيـــر اجملــديــة مـــضــمـــونــاً جتــاه
السـياسـة األميـركيـة ومعـها بعض
ـــســـبـــوقـــة الـــعـــمـــلـــيـــات غـــيـــر ا
والــتـــحــرشــات فـي بــعض الــدول
اإليــحــاء بــأن عــدم رد هــذه الــدول
ثل هو التخوف منها بدليل أنه با
حــتى الــدولـة الــعــظــمى الــواليـات
ــتــحــدة لم تـتــجــرأ عــلى تـنــفــيـذ ا
تـــهـــديــــداتـــهـــا الــــتي صـــدرت عن
ـا الــرئـيس تـرمب نــفـسه الـذي طـا
أوحى بــإسـتــعــمـال الــقــوة وحـرَّك
قوات برية وبحـرية وقِطَع أسطول

لهذا الغرض.
هــذا الـتـوجه جــعل أهل احلُـكْم في
العـراق يبـالغون في اإلنـحنـاء غير
األخـوي لــلـنــظـام اإليــراني وجـعل
بــالــتــالي هــذا الــنــظــام ال يــكـتــفي
تـميـز له في مؤسـسة بـاحلضـور ا

ألن ظاهرة اإلستكبار أخذت احليز
األكبر من تـفكيـر بعض أُولي األمر
في لـبــنـان فـإن نــعـمـة اإلســتـقـرار
تــتـراجع يــومــاً بـعــد يــوم عن هـذا
ــبــتـلـى بـحــاالت حــزبــيـة الــوطن ا
وحـركـيـة وتـيـاريـة تـمعـن إنـتـهـاكاً
ـا كـانت إحدى لـلـحـيـويـة الـتي طـا

صفات شعبه.
ــشــار إلــيــهــا لــيــست الــظــاهــرة ا
حديـثة التـوط في بـعض مناحي
اجملـتـمع السـيـاسي.  تصـديـرها
قــبْل عــقــديْن من الــزمن من جــانب
الـنـظام اإليـراني الـذي مُني بـحـالة
من اخلــــذالن في مـــشــــروعه الـــذي
إسـتــهـدف به الـعـراق ومن دون أن
يـأخذ في اإلعـتـبار احلس الـوطني
والعروبي العميق للشعب العراقي
وبــالــذات الــشــيــعــة الــذين كــانــوا
صــفــوة الــقــوات الــتي واجه بــهــا
الــــنــــظـــام الــــصــــدَّامي احملــــاولـــة
اخلمينية العنيدة لوضع اليد على
ـا فــيــهــمـا من الــنـجـف وكـربـالء 
ـا مـراقــد ومـرجـعــيـة عـروبــيـة و
يــكـون وضْع الــيــد نـقــطــة إنـطالق
ــكـــرمــة الحــقـــاً في إجتـــاه مــكـــة ا
ــنـــورة. فـــتــلـك كــانت ــديـــنـــة ا وا
مضام اإلستراتيجية اخلمينية.
بعـد رحيل اخلـميـني محـزوناً على
مــا أصــاب مــشـروعـه ومــا إنـتــهت
إلـــــــيـه إيــــــران بـــــــدأت اخلـالفــــــة
اخلـمـينـية مـعـاودة السـعي نـفسه.


