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قرضاوی؛فقیهنامداریکه
سیاستنمیدانست!
صابر گل عنبری -شیخ یوسف قرضاوی که
دیروزدرسن 96سالگیازدنیارفت،نامدارترین
فقیه معاصر اهــل سنت و شخصیت اسالمی
تاثیرگذار بود .او از تبار فقهای متجدد با نگاهی
میانهروبهمسائلبود.همینتجددگراییفقهی،
آرای فکری و سیاسی متفاوت و چهره رسان های او
به ویژه حضور مستمر در شبکه الجزیره و مهمان
دایم بودن برنامه «الشریعه و الحیات» (شریعت و
زندگی) ،وی را پرآوازه ساخت ،اما در عین حال
نیز زمینهساز خصومتها و عداوتها علیه او در
میان طبقه علمای سلفی سنتی در جهان عرب و
نظامهایعربیشد؛ولیمحبوبیتش،برایچند
دههتاقبلازبهارعربی،ایننظامهارابهمماشات
با او و حتی بعضا رفتاری توام با احترام سوق داد.
در عین حال ،علمای سلفی و علمای دیگر به ویژه
در عربستان ناخرسندی خود را از برخی آرای
فقهی او آشکارا بیان میکردند .حتی برخی او
را تکفیر هم کردند ،با تداوم اختالفات فقهی و
فکریاش با غالب علمای عربستانی ،در سال
 ،2011طی نامهای به ملک عبدا ...خواستار
اعطای آزادی بیشتر به زنــان و صــدور مجوز
رانندگی برای آنها شد .در سال  2001نیز
پس از تصمیم طالبان برای تخریب مجسمههای
بودا ،در راس هیئتی به افغانستان سفر کرد تا
شاید رهبران آن را به صرف نظر کردن از این
تصمیم قانع کند ،اما تالشهایش موثر واقع نشد
و طالبان به حرفهایش گوش نکرد .قرضاوی در
سیاست نیز یک فقیه سنتشکن بود و برخالف
فقهایسنتی،اهلمداراباقدرتنبودو 62سال
اززندگیخودرادرتبعیدیناخواستهازسرزمین
مادریاش مصر گذراند .ابتدا تئوریسین اخوان
المسلمین بود ،اما آوازهاش در جهان اسالم ،او
را در قامت زعیم دینی فرااخوانی نشاند .خود او
نیز از فعالیت تشکیالتی در اخوان کنارهگیری
کرد و دیگر عضو تشکیالتی آن نبود و همچنین
از پیشنهاد پذیرش رهبری آن سرباز زد .بعد از
انقالب مصر ،از محمد مرسی نامزد اخوان در
انتخابات حمایت نکرد و به عبدالمنعم ابوالفتوح
رای داد .پذیرش این نظر قرضاوی برای طیفی
از هــواداران اخوان المسلمین راحت نبود و او
را در معرض انتقادهایی قرار داد .ابوالفتوح از
رهبران پیشین اخــوان بود که راه خود را پس
از انقالب و قــدرت گرفتن اخــوان جــدا کــرد و
خواستار کنارهگیری محمد مرسی از قدرت شد
و با وجود هم صدا شدن با مخالفان اخوان اما بعد
از کودتای 2013عبدالفتاح سیسی مغضوب او
و قدرتش شد و اکنون در زندان است .قرضاوی
تا حدود دو دهه قبل طرفدار گفتمان همگرایی
اسالمی شیعه و سنی بود و رابطه خوبی با ایران
داشت و پس از تاسیس اتحادیه جهانی علمای
مسلمان ،پست معاونت را به آیت ا ...تسخیری
واگذار کرد ،اما رشد فرقهگرایی در منطقه پس
از جنگ  2003عراق و سنگین شدن فضای
ارتباط با ایران در جهان عرب ،او را از تهران دور
و بحران سوریه این جدایی را کامل کرد .نقش
قرضاوی در تحریک تود هها در بهار عربی ،بر
تاثیر او در جهان عرب افــزود ،اما با شکست
انقالبهای عربی ،قربانی موج اخوان ستیزی
و ضد انقالبها ،نزاع قطر و بلوک مخالف آن شد
و هدف هجمه سنگین رسانهای و در عربستان،
امارات و کشورهای دیگر نیز تحت پیگرد قرار
گرفت .قرضاوی ،اندیشمند و فقیهی نامدار و
صاحب سبک بود ،اما سیاستمدار نبود .ورود
گسترده او به کار سیاست و درگیر شدن با بیشتر
رژیمهای عربی ،هم جایگاه فقهی و فکری او
را در یک دهه اخیر تحت الشعاع قرار داد هم
او را مغضوب طر فهای مختلف ساخت .این
گونه بود که قرضاوی در حالی از دنیا رفت که
همزمان مغضوب دو قدرت رقیب مسلمان یعنی
عربستان و ایران و متحدان هر یک بود.
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درتالشبراینجاتجانو اندک
دارایی
در این تصویر خانواده ای در حال نجات آخرین
دارایی خود هستند .توفان سهمگین «نورو» در
فیلیپین که در برخی ساعات با سرعت ۲۴۰
کیلومتر در ساعت در حرکت بود ،خسارت های
زیــادی در این کشور به بار آورد و باعث جاری
شدن سیل شد .طبق آخرین اخبار بیش از ۵۰
هزار نفر بیخانمان شده یا از مناطق سیلزده
به نقاط امن گریختهاند تا جان خود را نجات
دهند .دست کم هشت نفر بر اثر توفان نورو
جان باختهاند.

اولینپیروزیبزرگراستافراطیاروپادرایتالیارقمخورد

«ملونی» ؛ کابوس قاره سبز!
شریفی -ائتالفی از نیروهای راست به رهبری
حزب پوپولیست و راســت افراطی «بــرادران
ایتالیا» در انتخابات پارلمانی زودهنگام ایتالیا
به پیروزی رسید .به این ترتیب ،جورجا ملونی

بهعنوان رئیس حزب بــرادران ایتالیا ،آماده
اســت تــا در ایــن کشور مــردســاالر ،نخستین
نخست وزیــر زن شــود .این انتخابات ،اولین
پیروزی بزرگ راست افراطی اروپــا محسوب

نفسمصنوعیائتالف«ادارهالدوله»برایادامهفعالیتپارلمانودولتدرعراق

دلیل استعفای الحلبوسی

بن بست سیاسی در عــراق در پی استعفای
نمایندگان جریان صــدر ،باعث شد احزاب
به فکر چــاره ای بــرای رسمیت بخشیدن به
پارلمان بیفتند .در همین زمینه ،طی روزهای
گذشته اخباری درخصوص تشکیل ائتالفی
موسوم به «اداره الدوله» متشکل از االطار
التنسیقی (چارچوب هماهنگی شیعیان) و
ائتالف عزم و اتحاد میهنی و ائتالف السیاده و
حزب دموکرات ،منتشر شد .هدف از تشکیل
ائتالف اخیر بین احزاب شیعی ،سنی و کرد
عــراق بیشتر از این که یک ائتالف سیاسی
بــاشــد ،یــک ائــتــاف پارلمانی یعنی صرفا
بــرای تشکیل دولــت و اعــام موجودیت در
پارلمان است .به عبارتی دیگر این ائتالف
شبیه تجمع چند حــزب و ائــتــاف ،مانند
االط ــار التنسیقی نیست بلکه تــا حــدودی
شبیه ائتالف البناء (ائتالف سازندگی) در
سال  2018است که صرفا در جهت تشکیل
دولــت انجام شد و اندکی بعد از تحقق این
هدف نیز عمال وجود خارجی نداشت .تالش
برای از سرگیری فعالیت پارلمان در حالی
است که به گزارش خبرگزاری رسمی عراق
(واع) ،محمد الحلبوسی از سمت ریاست
پارلمان عراق استعفا کرده است ،اما دلیل
استعفای او چه بود؟ روزنامه القدس العربی
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در گــزارشــی در ایــن ب ــاره نــوشــت :انتشار
اخباری مبنی بر تشکیل ائتالفی گسترده با
عنوان ائتالف «اداره الدوله» میان چارچوب
هماهنگی شیعیان عراق و دیگر احزاب کرد
و سنی و همچنین زمان بندی اعالم استعفای
الحلبوسی این احتمال را مطرح کرده است
که الحلبوسی با اتخاذ این تصمیم درصدد
«دریــافــت رأی اعتماد مجدد» نمایندگان
به خود درپی استعفای هم پیمانانش است
چراکه تحوالت زیادی در صحنه سیاسی عراق
رخ داده و نمایندگان جریان صدر که در واقع
هم پیمان الحلبوسی بودند از پارلمان استعفا
کــرده و بــه جــای آن هــا نمایندگان وابسته
بــه چــارچــوب هماهنگی معرفی شــد هانــد.
در همین خــصــوص« ،اســعــد الحلبوسی»،
کارشناس عراقی مسائل سیاسی و امنیتی در
این باره به اسپوتنیک گفته است :الحلبوسی
از سمت خود استعفا نخواهد کرد و اگر چنین
چیزی توسط الحلبوسی مطرح شده هدف
وی شناخت حامیان و مخالفان خود است؛
چراکه وی این غنیمت به دست آمــده را که
در خــواب نیز نمیتوانست ببیند ،از دست
نخواهد داد .وی معتقد است حتی اگر این
تصمیم واقعی باشد بر صحنه سیاسی عراق
تاثیری نخواهد گذاشت.

مــی شـــود .بــه رغــم ظــهــور جنبش و احــزاب
راست افراطی در سراسر اروپا طی سالهای
اخیر ،آن ها نتوانسته بودند به چنین پیروزی
بزرگی دست یابند .آخرین دستاورد سیاست
راست افراطی قبل از ایتالیا در سوئد بود .در
انتخاباتی که در ماه جاری برگزار شد ،حزب
راســت افراطی دمــوکــراتهــای سوئد ()SD
با افزایش شمار آرا به  20.5درصــد ،دومین
حزب بزرگ این کشور شد .حاال در اتحادیه
اروپا این نگرانی و سردرگمی وجود دارد که
جهتگیری سومین قدرت بزرگ اقتصادی این
اتحادیه به کدام سو خواهد رفت .در انتخاباتی
که روز یک شنبه  ۲۵سپتامبر بــرگــزار شد،
حزب «برادران ایتالیا» به رهبری خانم جرجیا
ملونی که در گذشته تمایالت نئوفاشیستی
داشــت ،حائز بیش از  ۲۶درصد آرا شد .این
حزب در انتخابات گذشته حدود  ۵درصد آرا
را به دست آورده بود .حزب لیگا ،دومین حزب
قدرتمند ائتالف به رهبری ماتئو سالوینی،
وزیــر کشور سابق ،به  8.8درصــد آرا دست
یافت .حزب فورسا ایتالیا (به پیش ایتالیا)
به رهبری سیلویو برلسکونی هم به عنوان
سومین پایه ائتالف  8.1درصــد آرا را کسب
کرد .مجموع این آرا به  ۴۳درصد میرسد که

بر اساس قوانین انتخاباتی ایتالیا اکثریت را در
دو مجلس نمایندگان و سنا نصیب آن ها خواهد
کرد .در مقابل ،احزاب چپ و میانه نه در قالب
یک اتحاد که به صورت جداگانه وارد کارزار
انتخاباتی شدند و با توجه به مزیتی که قانون
انتخاباتی ایتالیا بــرای اتحادها و ائتال فها
قائل است عمال به شکست خود کمک کردند.
انتخابات زودهنگام اخیر ،در پی انحالل دولت
ائتالفی ایتالیا در  21ژوئیه رقم خورد .نکته
دارای اهمیت این است که تنها  ۶۴درصد
واج ــدان شرایط در انتخابات اخیر شرکت
کردند که پایینترین سطح مشارکت در ایتالیا
پس از جنگ جهانی دوم است .در دو انتخابات
قبلی ( 2018و  )2013به ترتیب 72.9
درصد و  75.2درصد از صاحبان رای شرکت
کرده بودند .در مقر اتحادیه اروپا هنوز کسی
به درستی نمیداند که ائتالف تحت رهبری
جرجیا ملونی چه سیاستی در پیش خواهد
گرفت .او گفته است که مقابل مهاجرتها و پناه
جوییها از کشورهای آفریقایی خواهد ایستاد
و بنادر ایتالیا را روی قایقهای این پناه جویان
خواهد بست .او «مخالفت اصولی» خود را علیه
سقط جنین و نیز «البــی همجنسخواهان»
پنهان نکرده است.

پوتینبهادوارداسنودنحقشهروندیروسیهراداد

«افشاگر» به جنگ اوکراین اعزام میشود؟
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با
صــدور فرمانی به  ۷۵شهروند خارجی از
جمله ادوارد اســنــودن افشاگر  ۳۹ساله
آمریکایی تابعیت روســیــه را اعــطــا کــرد.
اسنودن ،پیمانکار پیشین آژانــس امنیت
ملی آمریکا ،حدود  ۹سال است که در روسیه
زندگی میکند .او که پیشتر اقامت دایم
روسیه را نیز دریافت کــرده ،دو سال پیش
همراه با همسرش لیندزی ،درخواست
دریافت شهروندی را مطرح کرده بودند .بر
اساس گزارش ها ،به لیندزی اسنودن هنوز
موقعیت شهروندی داده نشده اســت ،اما
فرزندشان که در روسیه به دنیا آمده ،شهروند
این کشور محسوب می شــود .اسنودن در
گذشته از کارکنان آژانس امنیت ملی آمریکا
( )NSAبود و در سال  ۲۰۱۳اسناد مربوط
به استراق سمع جمعی این سازمان امنیتی
را رسانهای کرد .او پس از افشای این اسناد
تصمیم داشت خود را از طریق هنگکنگ به
اکوادور برساند ،اما پس از باطل اعالم شدن
گذرنامه او از سوی دولت آمریکا ،ناگزیر به
اقامت در روسیه شد .پلیس فدرال آمریکا
( )FBIوی را متهم به سرقت اسناد دولتی
آمریکا و فعالیتهای جاسوسی کرده است.
در صورت بازگشت به آمریکا خطر زندان او را

تهدید میکند .اسنودن بارها اعالم کرده بود
که در صورت دریافت تضمین برای محاکمه
عادالنه حاضر است به آمریکا ،زادگاه خود،
برگردد .اسنودن از حق اقامت نامحدود در
روسیه برخوردار است.وی پیشتر خواستار
تابعیت دوگانه آمریکایی-روسی شده بود.
آمریکا بارها از روسیه خواسته است اسنودن
را تحویل این کشور دهد .وزارت امور خارجه
ایاالت متحده اعالم کرد که از تغییر تابعیت
اسنودن اطالعی ندارد و موضع واشنگتن در
قبال وی تغییر نکرده است .با اعالم دریافت
حق شهروندی روسیه توسط اسنودن ،برای
بسیاری این سوال پیش آمده بود که در پی
اعالم بسیج عمومی نیروهای روسیه برای
جنگ در اوکراین ،آیا اسنودن به این کشور
اعزام می شود؟ حاال ،وکیل اسنودن گفته
که موکلش در ارتش روسیه خدمت نکرده
و از این رو در زمره افرادی قرار نمیگیرد که
به عنوان بخشی از بسیج عمومی به خدمت
فرا خوانده شد هاند .اعــام بسیج عمومی
در روزهای گذشته باعث شده است تعداد
قابل توجهی از شهروندان روسیه برای
فرار از اعزام به جنگ اوکراین ،روسیه را به
مقصد ارمنستان ،ترکیه ،مغولستان و ...
ترک کنند.
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کوتاهآمدندربرابرتهدیداتمی
روسیه،آغازافولآمریکاست
ریچاردهاس،رئیسشورایروابطخارجیآمریکا:
«بسیار مهم است که تهدیدات هستهای پوتین،
آمادگیغرببرایحمایتازاوکراینراتغییرندهد،
تا مبادا او و دیگران (در چین ،کره شمالی و )...این
درس خطرناک و پرهزینه برای جهان را بیاموزند
که داشتن سالح هستهای یا تهدید استفاده از آن
میتواندیکاستراتژیارزشمندباشد».

نمای روز

در این تصویر ،خاکستر جسد سوزانده شده
شینزو آبه ،نخست وزیر سابق ژاپن در یک کوزه
حمل می شود .دیروز ،در اولین تشییع جنازه
رسمی در ژاپن از سال  ،۱۹۶۷خاکستر این
سیاستمدار طی مراسمی با حضور چهار هزار
مهمان داخلی و بین المللی دفن شد .آبه که
در سال  ۲۰۲۰میالدی قدرت را ترک کرده
بود ۸ ،ژوئیه سال جاری میالدی ،در جریان یک
برنامه انتخاباتی وسط یکی از خیابانهای شهر
«نارا» واقع در غرب ژاپن ،به ضرب گلوله تتسویا
یاماگامی  ۴۱ساله کشته شد .منتقدان نخست
وزیر ژاپن عالوه بر انتقاد به هزینه های باالی این
مراسم او را متهم کردند که از مراسم «تشییع
جنازه دولتی» برای ترویج ناسیونالیسم استفاده
کرده است.

اظهار نظر روز
جوردن پیترسون ،روان شناس معروف درباره
جنگ روسیه با اوکــرایــن گفت« :ایــن خیلی
ساده لوحانه است که فکر کنیم روسها دارند
شکست می خورند و ما داریم برنده می شویم ...
پوتین می تواند شکست در سیاستهای جنگی
خــودش را مدیریت کند و به مــردم کشورش
بگوید که «ما به اهدافمان رسیدیم ،اوکراین
را نابود و دست سلطه غرب در اوکراین را قطع
کردیم ،این خیلی پیروزی بزرگی نیست ولی
بهتر از شرایط دیگری است که می توانست
حاکم شــود» ،مــن فکر میکنم مــردم روسیه
این حر فها را از پوتین قبول می کنند  ...ما
(کشورهای غربی) نمیتوانیم در برابر والدیمیر
پوتین پیروز شویم .ما روح خودمان را برای نفت
و گاز روسیه فروختیم و این کار را کردیم تا رفعت
اخالقی خودمان را برای نجات سیاره
ظاهری
ِ
ِ
(طر حهای محیط زیستی که استخراج منابع
انرژی در غرب را کاهش داد) ،باال ببریم».

