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عربيات
دوليات
تونس :إمام الزيتونة
يتهم «الداخلية» باختطافه

لماذا أصبح سؤال أنت
مسيحي أم مسلم عاديًا؟
لماذا تراجعت رغبة
المجتمع كله في الدولة
المدنية الحديثة؟

ً
ل��ن ي�ح�ل�ه��ا س ��وى االع �ت ��راف أوال ب��وج��ود
املشكلة.
م��ا ي �ح��دث ه��و «ال �ط��رم �خ��ة» م��ن ال�ج�م�ي��ع.
وف��ي ال��وق��ت نفسه تتغلغل الطائفية إلى
ح��د تشتعل ف�ي��ه ال �ح��رب أه�ل�ي��ة ت�ح��ت كل

س��ري��ر وف��ي ك��ل زاوي ��ة وال يشعر املجتمع
بالنار.
رص � � ��اص� � ��ات ع � �ي ��د امل � � �ي �ل��اد ه � ��ي ت �ع �م �ي��د
للكراهية .وصور الشهداء تكريس للفرقة
واالنشقاق .عندما يكون ضحايا املذبحة

ش�ه��داء املسيحيني ،ف�ه��ذا يعني أن هناك
انتقامًا قادمًا أو دمًا معلقًا يخص طائفة
ضد طائفة أخرى.
ّ
تتكون ميليشيات الطوائف .وال
ومن هذه
يخفى على أحد أن هناك أمراء سريني لكل

طائفة يلعبون فيها على العاطفة الدينية
وي �ص��ورون م��ا ي�ح��دث ف��ي مصر على أنه
معركة سيطرة بني املسلمني واملسيحيني.
ال ت �ص �ل��ح ال� �ش� �ع ��ارات ال �ق��دي �م��ة ه �ن��ا ،وال
ال�ق�ب�لات التلفزيونية .تصلح ف�ق��ط إرادة
س �ي��اس �ي��ة ج ��دي ��دة ل �ب �ن��اء دول � ��ة م �س ��اواة
حقيقية على مفاهيم املواطنة تلغى فيها
خ��ان��ة ال��دي��ان��ة وال�ح�ص��ص الطائفية غير
املعلنة.
امل� �ج ��ال ال ي �ت �س��ع مل �ح �ف��وظ��ات ت �ه �ب��ط م��ن
رفوف الوحدة الوطنية ،أو مشاهد مبتذلة
ألح� �ض ��ان وق� �ب�ل�ات ال� �ق ��س وال� �ش� �ي ��خ ،وال
لكليشيهات الحديث عن النسيج الوطني.
ال��رت��ق ف��ي النسيج ل��ن ي ��ؤدي إل��ى إع��ادت��ه
إلى أصل لم يعد موجودًا هنا واآلن حرب
مظلوميات أفرزت وعيًا بالهوية الطائفية.
أن��ت ل�س��ت مسلمًا إال ف��ي األزم� ��ات أو في
ص��راع امل�س��اح��ات ،وأن��ت مسيحي عندما
ت �ط �ل��ب ن �ص �رًا ع �ل��ى م�ح�ي�ط��ك ال � ��ذي ي��ري��د
ابتالعك.
اس�ت�ع��راض��ات ال �ق��وة ليست دي�ن�ي��ة أو من
أج��ل اإلل ��ه أو ال��رم��ز ال��دي�ن��ي ب�ق��در م��ا هي
دف � ��اع ع ��ن م �س ��اح ��ات ف ��ي م �ج �ت �م��ع ع��اش
ً
ط ��وي�ل�ا ب � ��دون ع �ق��ل ي �ف �ك��ر ف ��ي اس�ت�ي�ع��اب
ال �ن �م ��و ال� �س� �ك ��ان ��ي ،ف��اك �ت �ظ��ت امل �س ��اح ��ات
القديمة وطردت الى هوامشها األضعف.
ح ��اج ��ز ن �ف �س��ي ه� ��و م� ��ا ق� ��د ت �ب �ن��ى ع�ل�ي��ه
ط��ائ �ف �ي��ة ب � ��دون وع� ��ي ب �ه��ا ،أو ب �م �ج��اورة
م��ع م�ح�ف��وظ��ات ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة ،أو في
م��واج �ه��ة أق � ��وى راب� �ط ��ة وط �ن �ي��ة ف ��ي ه��ذه
املنطقة.
ال� �ه ��وي ��ات ال �ق��ات �ل��ة ظ �ه ��رت ف ��ي م �ص��ر م��ع
اإلخوان املسلمني ،وها هي تشتعل عندما
عبر هؤالء الى السلطة بقميص الثورة.
قميص م �ح��روق ،ه��ذا ك��ل م��ا ف��ي الحكاية
املعلنة ،لكن خلفها تختفي حكايات أوسع
وأك� �ب ��ر ال ي � ��زال ال� �ش ��ارع امل� �ص ��ري راف �ض��ًا
اإلقرار بها.

الجماعة بني ّ
ّ
والقطبيني
الشطار
ال� �ش� �ط ��ار ل �ي �س ��وا وح� ��ده� ��م ف� ��ي ج �م��اع��ة
اإلخوان املسلمني .القطبيون هم النصف
اآلخ��ر أو املركز الصلب أو القوة املحركة
ل�ل�ج�م��اع��ة .ال �ش �ط��ار ه��م ال �ج��زء الخفيف
األك �ث��ر ق ��درة ع�ل��ى ال�ح��رك��ة أو اإلم�ك��ان�ي��ة
ع�ل��ى ت�ك��وي��ن م��راك��ز أخ ��رى ل�ي�س��ت بثقل
ال �ق �ط �ب �ي�ي�ن ،ل �ك �ن �ه��ا ت �م �ث��ل ب� �م ��ا ي�م�ل�ك��ه
خ �ي��رت (ال �ش��اط��ر) م��ن إم �ك��ان �ي��ات «رج��ل
ف��ي ال �س��وق» ق ��درات ه��ائ�ل��ة ع�ل��ى الحركة
وشغل الفراغ املمكن .خفة الشطار تشبه
سوق التجار الذين يتحركون فيه تقوم
ع�ل��ى امل�ن��اف�س��ة وال��رغ �ب��ة ف��ي االس�ت�ح��واذ
واالح � �ت � �ك� ��ار واس � �ت � �ع� ��راض ال� �ع� �ض�ل�ات.
ه��ذه العقلية ت��رى النظام السياسي في
سوبر ماركت (يوفر احتياجات الطبقة
ال��وس�ط��ى م��ن اس�ت�ه�لاك غ��ذائ��ي) وشركة
أوراق مالية (تدير الوفرة املالية املتراكمة
م��ن ال �ت �ج��ارة وال �ت��وك �ي�لات) .ف��ي امل�ق��اب��ل،
هناك النصف املخلص لفكرة سيد قطب.
محمود ع��زت (ال�ن��ائ��ب الثاني للمرشد)
هو القوة الخفية للقطبيني .رج��ل الظل.
محرك األح ��داث م��ن وراء ستار إل��ى آخر

أوص � � � ��اف ال� ��وض� ��ع امل� �ع� �ق ��د ف� ��ي ج �م��اع��ة
اإلخ� � ��وان امل �س �ل �م�ين .ق ��وة م �ح �م��ود ع��زت
كشفت األك�ث��ر تأثيرًا ف��ي غياب الشاطر.
والصراع بينهما مؤثر الى درجة كبيرة
ف ��ي ج �م��اع��ة ت� ��دار ب �ت��رات �ب �ي��ة ت �ق �ت��رب من
الكهنوت السري.

خيرت الشاطر (محمد عبد الغني ــ رويترز)

م ��ن أي� ��ن ق� ��وة ع � ��زت؟ ال ��رج ��ل األق� � ��رب من
منصب امل��رش��د ال ي��ري��ده .وه ��ذا يمنحه
حق توزيعه ملن يشاء أو يرى أنه املناسب
لتنظيم عاش  ٨٠سنة تقريبًا ،وما تزال
ن ��وات ��ه األص �ل ��ب ف ��ي ال �ق �ل��ب .ن� ��واة ت�ط��رد
الجديد وتحوله إلى قشور تتطاير عند

أول صدام كما حدث مع «تيار االنفتاح».
ت��رك �ي �ب��ة م �ك �ت��ب اإلرش� � � ��اد ه ��ي ح�ص�ي�ل��ة
انتصار التيار القديم املسمى «الحرس
الخاص» .قوة التنظيم في قديمه .وسر
ال �ج �م ��اع ��ة ف� ��ي ن ��وات� �ه ��ا ال �ص �ل �ب��ة ال ف��ي
محاوالت تطويرها.
محمود ع��زت ه��و امل�ح��رك ال��ذي ال يعمل
وح��ده .لكنه يحافظ على س��ر الجماعة.
جماعة إعادة تربية املجتمع على كتالوغ
وضعه حسن البنا ومجموعة املؤسسني
األوائل في  .١٩٢٨الجماعة تمزقت مؤخرًا
بني صورتها القديمة حول نفسها وبني
تفكيكها إل��ى جسدين كبيرين  :جماعة
دع��وة وح��زب سياسي .التمزق ازداد في
الفترة األخيرة
بعدما استقر اإلخ��وان على أرض سمح
ب �ه��ا ال �ن �ظ��ام واس� �ت ��راح الق �ت �س��ام سلطة
«اف �ت ��راض �ي ��ة» :ال �ح �ك��م وال � �ث ��روة ل�ل�ن�ظ��ام
وحاشيته وال�س�ق��ف األخ�لاق��ي ل�لإخ��وان
ب �ش��رط ع ��دم ت �ج��اوز ال� �ح ��دود ...اإلخ ��وان
يدفعون اليوم فاتورة الخروج من العمل
السري إلى السلطة.

أعلن الشيخ حسني العبيدي إمام
جامع الزيتونة في تونس ،أنه
أقام دعوى قضائية ضد وزارة
الداخلية ،يتهم فيها رجال امن
في زي مدني باختطافه وضربه
ملنعه من القاء خطبة الجمعة،
وإمامة املصلني في الجامع
الذي يقع في قلب مدينة تونس
العتيقة .واضاف العبيدي إن
ثمانية عناصر من فرقة مكافحة
اإلجرام كانوا يستقلون اربع
سيارات مدنية اختطفوه صباح
الجمعة في طريق قريبة من
غابة بوالية بن عروس (جنوب
العاصمة تونس) .وأضاف إنه
أصيب جراء هذه االعتداءات
بخلع في الكتف ،وآالم في العمود
الفقري ،وارتفاع كبير في ضغط
الدم ونسبة السكر في الدم،
كاشفًا ان الشرطة رفضت نقله
إلى املستشفى.
من جانبها ،نفت وزارة الداخلية
في بيان لها «قطعيًا تعرض
حسني العبيدي ألي اعتداء لفظي
أو مادي (من قبل أعوان االمن)
بمناسبة التحري معه حيث جرت
ّ
معاملته معاملة حسنة مع تمتعه
بكامل الضمانات القانونية».
(أ ف ب)

األردن :اإلخوان يقاطعون
التسجيل لالنتخابات
أعلنت حركة اإلخوان املسلمني
في األردن وجناحها السياسي
حزب جبهة العمل اإلسالمي،

مقاطعة إجراءات التسجيل
لالنتخابات النيابية املقبلة.
وكشف نائب املراقب العام
للحركة زكي بني أرشيد
(الصورة) ،أن «اجتماعًا مشتركًا
َ
َ
التنفيذيني في الجماعة
للمكتبني
وحزب جبهة العمل اإلسالمي،
قرر مقاطعة كل إجراءات العملية
االنتخابية القائمة على قانون
االنتخابات الجديد».
(يو بي آي)

االتحاد األوروبي ينتقد
انتخابات في الجزائر
انتقد تقرير بعثة مراقبي االتحاد
االوروبي االنتخابات التشريعية
الجزائرية االخيرة في ايار
املاضي ،وقال إنها انطوت على
«نقاط ضعف» و«نقائص».
وأشار التقرير ،الذي ضم 60
صفحة ،إلى أن نسبة املشاركة
( )%43,14كانت اكبر من
انتخابات  )%35,65( 2007اال
أن انتخابات  2012شهدت «عددًا
مرتفعًا من البطاقات االنتخابية
البيضاء وامللغاة» ،وهي «تدل
على رفض املواطنني للمشاريع
السياسية املقترحة».
(أ ف ب)

