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أصدر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة إحياء 
الذكرى الثانية والخمسين الستقالل بالده، مرسومين رئاسيين 
ات عفو لتشمل المتابعين في قضايا مرتبطة  يتضمنان إج��راء
ب��اإلره��اب. وأف��اد بيان لرئاسة الجمهورية، الجمعة، أن هذين 
ا للصالحيات المخولة لرئيس الجمهورية 

ً
المرسومين صدرا طبق

في  الدستور.

��ا " األش��خ��اص المحبوسين 
ً

ات أي��ض كما تخص ه��ذه اإلج����راء
المحكوم عليهم نهائًيا الذين تابعوا تعليًما أو تكويًنا مهنًيا 
ونجحوا خالل فترة حبسهم في امتحانات نهاية الطور المتوسط 
والثانوي والجامعي في مختلف تخصصات التكوين المهني خالل 

السنة الدراسية 2013-2014"م.

الرئيس الجزائري يعفو عن سجناء في ذكرى االستقالل

في الذكرى األولى لخلع مرسي

»اإلخوان«  ينتحرون شعبيًا وسياسيًا
> مع مرور الذكرى األولى لعزل الرئيس اإلخواني 
محمد مرسي والقضاء على حكم جماعة اإلخوان 
ولفظهم سياسيًا واجتماعيًا في مصر، يطرح 
السؤال وبحدة عن النهج الذي ستنتهجه جماعة 
اإلخوان المسلمين، خاصة في ظل ما تعرضت له 
من انكسارات لم تتوقف عند الجوانب األمنية 

والقضائية بل امتدت إلى المستوى الشعبي..
بداية نجد أن المشهد على انحسار الجماعة 
ولفظها مع دعوات اإلخوان بالتظاهر في ذكرى 
عزل مرسي، لم تجد آذانًا صاغية ولم توِت ثمارها، 
وذلك لوجود نظام سياسي يدير البالد ويحظى 
بدعم شعبي وعربي ودولي، خالفًا لجماعة اإلخوان 
التي أصبح الشعب المصري يكن لها عداًء وكرهًا 
ونفورًا بسبب ممارساتها في السلطة خالل العام 
الذي تولى فيه مرسي الحكم وما تبعه من أحداث 
فوضى وعنف وتفجيرات في الشارع فور عزل 

مرسي عن الحكم وحتى اآلن.
وي��رى مراقبون أن الجماعة تعيش حالياًت 
مرحلة تهدئة من أجل الحفاظ على وحدة وقوة 
التنظيم بعد الهجمات األمنية التي طالت أعضاء 
وقيادات الجماعة في مختلف المحافظات والمدن 
المصرية، وبعد ادراج جماعة اإلخوان على الئحة 
المنظمات اإلرهابية، ومع ذلك يتوقع أن تعلن 
الجماعة النفير العام في شعبها وقواعدها تزامنًا 
مع ذكرى عزل مرسي، وقد تحاول اقتحام ميدان 
التحرير وميادين المحافظات خاصة بعد أن أعطى 
خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة اإلخوان 
الضوء األخضر لمؤيديه قبل أي��ام اثناء جلسة 
محاكمته، كما أن الجماعة ال تملك سوى التظاهر 
كونها وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي، مع أن 
الواقع يؤكد أنه ال عودة لنظام ما قبل في يونيو.

بحسب محللون فإن على الجماعة أن تعترف أواًل 
ها في السلطة  بالواقع الجديد وتعترف باخطاء
برؤى جديدة غير تلك التي انطبعت عليها لكي 
تحافظ على وج��وده��ا السياسي، وم��ا ع��دا ذلك 
ستظل الجماعة منبوذة على المستويين الشعبي 

والعربي.
وفي سياق تأكيد التخبط االخواني، يرى جمال 
زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، 
ان جماعة اإلخ���وان ل��م تعد تعبأ بالتظاهر أو 
التعبير عن ال��رأي بشكل سلمي، وإنما تحاول 
تطبيق مبدأ »الحكم أو الفوضى« وهو الشعار 
الذي رفعته الجماعة منذ عزل مرسي عن الحكم.. 
ويؤكد أن التظاهر لم يعد الوسيلة المناسبة أمام 

اإلخ���وان ضد النظام السياسي الحاكم، وهناك 
تفكير في وسائل جديدة في تطوير الصراع 
مع النظام السياسي الجديد، وربما تكون إحدى 
البدائل المطروحة هو الدخول في حالة ركود 
تنظيمي وترك فرصة لفترة حتى تتهيأ ظروف 
جديدة غير الظروف الحالية التي عصفت بهيبة 

تنظيم الجماعة.
وت���رى تحليالت ف��ي ه��ذا االت��ج��اه ان اإلخ���وان 
ي��راه��ن��ون ع��ل��ى ال��ف��ش��ل االق��ت��ص��ادي وتصاعد 
االحتجاجات ومطالبات الجماهير، حيث ستجد 
حينها الفرصة مواتية الشعال الموقف ومحاولة 

الظهور من جديد.
موت سريري

ويستبعد متخصصون في الجماعات اإلسالمية 
قدرة جماعة اإلخوان في مصر من التحرك مجددًا 
سواًء أكان في الوقت الراهن بالتزامن مع ذكرى 
ع��زل مرسي أو على المدى البعيد.. حيث بات 
الكثير من قيادات وقواعد الجماعة يشعرون 

بعدم ج��دوى التحرك والتظاهر وإث��ارة أعمال 
العنف إلعالن وجودها، خاصة بعد أن استقرت 
األوض��اع وأصبحت الدولة اكثر تماسكًا، السيما 
بعد اقرار الدستور وانتخاب رئيس جديد للبالد، 
وفي طريقها الستكمال االستحقاق الثالث من 
خارطة الطريق، وهو االنتخابات البرلمانية، فضاًل 
عن الدعم الخارجي وذلك بتغيير مواقف الدول 
الغربية وأمريكا واعترافها باألمر الواقع بعد عزل 
مرسي، ويشار هنا إلى تراجع أفريقيا عن موقفها 
وإلغاء تعليق عضوية مصر باالتحاد األفريقي، 
يؤكد أن مصر اصبحت أكثر تماسكًا واستقرارًا، 
بينما ظلت الجماعة تدافع فقط عن التنظيم 
وتخشى انهياره في حال تمسكت بتحدي الدولة.

تواصل الفشل
إس��الم الكتاتني القيادي المنشق عن جماعة 
اإلخ��وان المسلمين اعتبر أن أي تحرك للجماعة 
في هذه المرحلة ومحاولة اثارة الفوضى والعنف 
بمثابة انتحار سياسي وانتحار شعبي خاصة وان 
الجماعة سيكشفون عن حجمهم الحقيقي في 

ال��ش��ارع لذلك ل��ن ت��ج��ازف الجماعة ب��أن تضحي 
بصورتها أمام الشعب المصري وأمام الرأي العربي 
والدولي.. وأكد أن الجماعة قد دعوا من قبل إلى 
عدة تحركات وتظاهرات ولكنها ُمنيت بالفشل.

لذلك فإن المشهد الحالي يتضح بأن الجماعة 
تعيش في عالم وهمي افتراضي وتحاول فقط 
بث األكاذيب والشائعات في الشارع المصري، حول 
انتصارات وهمية ضد النظام الحاكم، وترديد 
عبارات مثل »انهم نجحوا في كسر االنقالب« 
وغيرها من الشعارات التي تحاول بها بعث الروح 
داخل الجماعة حفاظًا على معنويات أعضائها من 

االنهيار والتسليم باألمر الواقع..
 كما يجب االش��ارة هنا إلى أن اإلخ��وان لديهم 
هدفان من وراء دعواتهم المستمرة للتظاهر 
والخروج المنظم.. أواًل: تأييد حالة عدم االستقرار 

ونشر الفوضى في الشارع..
ثانيًا: محاولة الدخول في المشهد السياسي 

الجديد بما يحفظ لهم كبريائهم المفقود.

النهج القاتل
وفي هذا االتجاه يرى محللون ومراقبون ان على 
جماعة اإلخ��وان مراجعة نهجها والتحري عن 
أسباب فشل محمد مرسي في إدارة شؤون البالد 
بداًل من التظاهر واشعال الفوضى والحرائق، وان 
يدركوا مع الذكرى األولى لعزل مرسي، أن عامًا 
من حكم اإلخوان شهد احداثًا ساهمت في تراجع 
شعبيتهم على المستويين السياسي والشعبي، 
أبرزها حصار المحكمة الدسترية العليا، إلى جانب 
االستحاذ على الجمعية التأسيسية بهدف كتابة 
دستور يخدم فقط مصلحة جماعة اإلخوان في 
السلطة، كما سعت الجماعة إلى التمكين داخل 
مؤسسة ال��رئ��اس��ة، وإق��ص��اء ال��م��ع��ارض��ة وع��دم 

االعتراف بالرأي اآلخر.
وتشير في ذل��ك تقارير مصرية ودول��ي��ة إلى 
أن الرئيس المعزول أه��ان ص��ورة مصر داخليًا 
وخارجيًا، بالتفريط في سيادتها، حيث منح الضوء 
األخضر لدولة أثيوبيا الستكمال سد النهضة دون 
قيد أو شروط، وتسريب وثائق الدولة إلى قطر 
وتركيا وحماس، وبسبب عدم قدرة الرجل على 
فهم معزى األمن القومي، أدرك الشعب المصري 
خ��ط��ورة المرحلة، فكان ل��زام��ًا على المؤسسة 
العسكرية االنحياز لرغبة الشعب بعزل مرسي 

وانهاء حكم جماعة اإلخوان.

منع العاهل المغربي محمد ال��س��ادس األئمة والخطباء 
وجميع المشتغلين في المهام الدينية من "ممارسة أي نشاط 
سياسي" ومنع "اتخاذ أي موقف سياسي أو نقابي" باإلضافة إلى 
المنع عن "القيام بكل ما يمكنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر 

الدينية".
ووقع العاهل المغربي محمد السادس، مرسوما ملكيا، جرى 
بموجبه منع "اإلخالل بالطمأنينة والسكينة والتسامح واإلخاء 
الواجب في األماكن المخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي.

ودعا القانون الجديد كل العاملين في الحقل الديني المغربي 
ة" باإلضافة إلى  إلى "التحلي بصفات الوقار واالستقامة والمروء
منعهم من "مزاولة أي نشاط" مدر للمال في القطاع الحكومي 
أو الخاص، إال ب� "ترخيص مكتوب من الحكومة" مع استثناء 
"األعمال العلمية والفكرية واإلبداعية" التي ال "تتعارض مع 

طبيعة" مهام رجل الدين.
وي��أت��ي ال��ق��ان��ون الجديد ف��ي س��ي��اق م��ا تسميها ال��رب��اط، 
بإصالحات الحقل الديني، التي انطلقت ف��ي أع��ق��اب أول 
تفجيرات إرهابية هزت مدينة الدار البيضاء في ربيع العام 

2003م.
ويهدف القانون إلى بناء مجتمع متراص متضامن و"متمسك 
بمقوماته الروحية"، و "متفتح على روح العصر" ومبتعد عن 

"كل تعصب أو غلو أو تطرف"

ملك المغرب يمنع رجال الدين 
من ممارسة السياسة

»داعش« يصدر أول 
جواز سفر رسمي

سيطر تنظيم "داعش" الجمعة، على قرية البياضة 
القريبة من مدينة جرابلس، بريف حلب الشرقي، وكان 
رب مدينة 

ُ
التنظيم قد سيطر أيضا على قرية زور مغار ق

جرابلس، وسط أنباء عن نية التنظيم التقدم نحو مدينة 
عين العرب "كوباني"، شمال شرق حلب.

وكشفت العربية نقال عن موقع "يني شفق" التركي 
أن تنظيم "داع��ش" أص��در الجمعة ج��واز سفر رسمي 
في الموصل، ليوزعه على 11 ألف شخص داخل المدن 
وال��ن��ق��اط ال��ح��دودي��ة بين ال��ع��راق وس��وري��ا ال��ت��ي أحكم 

السيطرة عليها.
وأضاف الموقع أنه كتب في أعلى الجواز عبارة "دولة 
الخالفة اإلسالمية"، وبجانبها علم داعش،  على أساس أن 
تبدأ في عملية استخراج بطاقات الهوية بداية األسبوع 
المقبل، لتكون هذه العملية بمثابة خطوة أخرى بهدف 

مأسسة الدولة الجديدة.

منظمة العفو تنتقد حكم المحكمةالحرب الباردة بين روسيا وأمريكا دخلت المواجهة
 األوروبية على حظر النقاب بفرنسا

واف��ق��ت المحكمة األوروب��ي��ة ف��ي مدينة 
ستراسبورج الثالثاء على إجراء حظر النقاب 
المعمول به في فرنسا، ورفضت الدعوى 
المقدمة من فرنسية مسلمة إلبطال هذا 

القرار.
ويتيح هذا الحكم للدول األوروبية الحق 

في تطبيق إجراء حظر النقاب.
ورأت المحكمة في حيثيات حكمها أن 
حظر النقاب المعمول به في فرنسا منذ 
عام 2011 ال يعد تمييزا كما أنه ال يعارض 

حماية الحياة الخاصة.
وينص قانون حظر النقاب على تغريم 

مرتدية النقاب ب�150 يورو.
ومن غير الممكن التقدم بطعن على قرار 

المحكمة األوروبية.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، ق��ال��ت منظمة العفو 
الدولية، في بيان صدر عنها، الثالثاء "إن 

)القرار( يمثل تراجعا عميقا في حق حرية 
التعبير وال��دي��ن وي��رس��ل رس��ال��ة مفادها 
أن النساء ليسوا أح���رارا ف��ي التعبير عن 

معتقداتهم الدينية في األماكن العامة".
وقال جون دالهاوزن، مدير برنامج منظمة 
العفو الدولية في أوروبا وآسيا الوسطى، "إذا 
كان أحد أسباب حكم المحكمة، يقول إنه 
ال يمكن ارت��داء النقاب ألن��ه يجعل الناس 
يشعرون بعدم االرتياح، فإن هذا في حد 
ذاته ال يعتبر سببا لحظر السلوك أو شكل 
من أشكال التعبير - سواء كان دينيا أو غير 

ذلك ".
وال يشير الحظر إلى الرداء اإلسالمي باالسم 
ولكنه يشير إل��ى أي ش��ئ يغطي ال��وج��ه. 
ات التي يتم السماح بها هي مثل  واالستثناء
خوذات التي يرتديها راكبو الدراجات النارية 

والرياضيون والفنانون الملثمون.

أك���د رئ��ي��س لجنة ال��ش��ئ��ون ال��دول��ي��ة 
ف��ي مجلس ال��دوم��ا ال��روس��ي، أليكسي 
بوشكوف، أن الواليات المتحدة دخلت 
عملًيا مرحلة المواجهة ف��ي "الحرب 

الباردة" ضد روسيا.
وقال بوشكوف، الجمعة لقناة "روسيا 
24" اإلخبارية الروسية "لقد أكدت 
إدارة باراك أوباما أن الواليات المتحدة 

تدخل مرحلة الحرب الباردة ضدنا".
موضحا أن التصريحات األمريكية عن 
إعداد استراتيجية لردع روسيا ووصف 
موسكو بالطرف المعتدي على أوكرانيا 
وإهمال أهمية التعاون الروسي األمريكي 
ي��وح��ي وك���أن "واش��ن��ط��ن ق���ررت نسف 
أي��ة آف��اق لتطبيع العالقات الروسية 
األمريكية". ولفت إلى أن السياسة التي 

يطبقها حاليا الرئيس األمريكي هي "سياسة لعزل روسيا 
دولًيا"، موضًحا أن هذا يمثل "عودة إلى لغة ومنطق الحرب 

الباردة وسياسة العزل".

وأكد أن "تطبيع العالقات الروسية األمريكية لن يحدث في 
المستقبل المنظور، معرًبا عن اعتقاده بأن إدارة باراك أوباما قد 
حددت اختياراتها بالوقوف "ضد تطبيع العالقات مع روسيا".

إقالة رئيسة وزراء السنغال بعد فشلها باالنتخابات
قال مصدر في الرئاسة السنغالية، إن الرئيس ماكي سال، أقال رئيسة الوزراء أميناتا توريه، الجمعة، بعد أن فشلت في الفوز بمقعد في 

االنتخابات المحلية التي جرت يوم األحد قبل الماضي .
وقال مصدر مقرب من الرئاسة لرويترز "أقيلت.. توريه ولم تعد رئيسة للوزراء."

وكانت توريه التي عينت رئيسة للوزراء في سبتمبر الماضي تتنافس على مقعد العاصمة دكار في االنتخابات المحلية، والنتائج التي حققتها 
حكومتها في المدن السنغالية الكبيرة مؤشر على االستياء العام من سياساتها االقتصادية.


