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مصر

ترشحي أكيد
موسى عن السيسيّ :
بعد ال�ج��دل ال��دائ��ر ف��ي مصر ح��ول ترشح
وزي��ر ال��دف��اع املشير عبد الفتاح السيسي
ل�لان�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة ،ي �ب��دو أن األم ��ور
أصبحت في خواتيمها مع ما نقل أمس عن
السيسي عزمه على الترشح.
وك �ش ��ف رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة ال �خ �م �س�ي�ن ،ع �م��رو
موسى ،عقب لقاء جمعه مع السيسي أمس،
أن األخ�ي��ر سيعلن ترشحه رسميًا قريبًا.
وأض ��اف م��وق��ع «ال �ي��وم ال�س��اب��ع» امل�ص��ري،
نقال عن موسى ،أن السيسي أكد له أن قرار
ً
ترشحه نهائي.
وأش��ار موسى إل��ى أن لقاءه مع السيسي
ج ��اء ع �ق��ب ط�ل�ب��ه ذل� ��ك ،وك� ��ان ال �ه ��دف منه
معرفة ق��رار السيسي مما ت��ردد أخيرًا عن
نيته الترشح.
من جهة أخرى ،يبدو أن اللغة الدبلوماسية
ل�ل�ق��اه��رة ل��م ت�ن�ج��ح ف��ي ث�ن��ي إث�ي��وب�ي��ا عن

م�ح��اوالت�ه��ا ف��ي زي� ��ادة حصتها م��ن مياه
ال�ن�ي��ل ،بعد أن ك ��ادت ال�ت�ه��دي��دات املصرية
تشعل أزم ��ة دبلوماسية ب�ين البلدين من
دون أن ت�ح��رز أي ت �ق��دم ف��ي ال�ح�ف��اظ على
حقوق مصر املائية .يأتي ذلك فيما ال تزال
ال�س�ل�ط��ات ت��واج��ه ه�ج�م��ات إره��اب �ي��ة شبه
ي��وم �ي��ة ت�س�ت�ه��دف ق��وات �ه��ا امل�س�ل�ح��ة ال�ت��ي
خسرت أمس رجلي شرطة.
وع� ��اد ال��وف��د امل �ص ��ري ،وع �ل��ى رأس� ��ه وزي��ر
املوارد املائية والري محمد عبد املطلب ،إلى
بالده أمس ،قادمًا من العاصمة اإلثيوبية،
أدي ��س ب��اب��ا ،م �ن��ددًا «بالتعنت اإلث�ي��وب��ي»
واالستخفاف باألزمة الحالية.
وقالت الوزارة ،في بيان :إن «كل املقترحات
التي قدمتها مصر لحل املشكالت العالقة
قوبلت برفض إثيوبي غير مبرر ،ويصل
ل� ��درج� ��ة ال �ت �ع �ن��ت ،م� ��ا ي �ث �ب��ت أن ال �ج��ان��ب

اإلث �ي��وب��ي ل��م ي�ن�ظ��ر إل ��ى امل�ش�ك�ل��ة الحالية
بالقدر الكافي من االهتمام والجدية».
وق ��ال ع�ب��د امل�ط�ل��ب إن «ال �ج��ان��ب اإلث�ي��وب��ي
رف ��ض أي ح �ل��ول وس ��ط ل�ت�ق��ري��ب وج �ه��ات
ال�ن�ظ��ر ب�م��ا يحقق املنفعة امل�ش�ت��رك��ة ل��دول
حوض النيل».
ميدانيًا ،قتل شرطيان أم��س في هجومني
منفصلني ملسلحني في مدينتي بورسعيد
واإلسماعيلية ش��رق ال �ب�لاد ،بعد ساعات
من تفجير مسلحني مجهولني خط الغاز
الطبيعي ملنطقة صناعية في شمال سيناء
املضطربة .وقالت وزارة الداخلية املصرية
أم� ��س «إن ض��اب��ط ش��رط��ة وش ��رط ��ي قتال
ب��رص��اص مسلحني مجهولني ،ك��ذل��ك قتل
عنصر «تكفيري» كان يرتدي حزامًا ناسفًا
واعتقل سبعة آخ��رون في حملة أمنية في
م�ح��اف�ظ�ت�ين ب�م�ن�ط�ق��ة ق �ن��اة ال �س��وي��س في

شرق البالد» .وأوضحت مصادر أمنية أن
مسلحني يستقالن دراجة نارية فتحا النار
على الضابط أثناء حملة مرورية في مدينة
بورسعيد على ق�ن��اة ال�س��وي��س ،وأض��اف��ت
أن ش��رط�ي��ًا آخ ��ر ق�ت��ل ب��رص��اص مسلحني
يستقالن أي�ض��ًا دراج ��ة ن��اري��ة أث �ن��اء عمله
قرب إشارة مرورية في املدينة.
وق� ��ال امل �ت �ح��دث ال �ع �س �ك��رى ب��اس��م ال �ق��وات
املسلحة العقيد أحمد علي في بيان أمس
إن حملة أمنية في محافظتي اإلسماعيلية
وبورسعيد أدت إلى «قتل فرد تكفيري من
املوالني لجماعة اإلخ��وان اإلرهابية يرتدي
ح��زام��ًا ن��اس �ف��ًا» ،ك��ذل��ك أل �ق��ي ال�ق�ب��ض على
سبعة آخرين.
وق �ب��ل س ��اع ��ات م ��ن ت �ل��ك ال �ه �ج �م��ات ،فجر
مسلحون مجهولون خط الغاز الطبيعي
ملنطقة صناعية محلية في جنوب العريش

للمرة ال��راب�ع��ة منذ ب��داي��ة ال �ع��ام .م��ن جهة
ثانية ،نفت وزارة الداخلية املصرية أمس
صحة ادعاءات تناقلتها وسائل اإلعالم عن
تعرض املحبوسني احتياطيًا في السجون
املصرية للتعذيب أو سوء املعاملة .وقالت
ال��داخ �ل �ي��ة امل �ص��ري��ة ف ��ي ب �ي��ان إن �ه��ا «ع�ل��ى
اس �ت �ع��داد لتلقي أي ش �ك��وى م��ن أي نزيل
بالسجون املصرية للتحقق منها واتخاذ
اإلج� � ��راءات ال�ح��اس�م��ة ت�ج��اه ك��ل م��ن يثبت
تجاوزه».
وك � ��ان أس� ��ر  20م �ح �ب��وس��ًا اح �ت �ي��اط �ي��ًا من
املنتمني إلى جماعة اإلخ��وان املسلمني في
سجن العقرب ،جنوب القاهرة ،قد تقدموا
ببالغ للنائب العام املصري هشام بركات،
ي�ش�ك��ون ف�ي��ه س ��وء م�ع��ام�ل��ة ذوي �ه��م داخ��ل
محبسهم.
(أ ف ب ،األناضول ،رويترز)

فتاوى الثورة والثورة المضادة :حفلة جنون
التوظيف السياسي للفتاوى الدينية يمزق نسيج المجتمع المصري
َّ
َّ
«قرر الحكماء أن
الحرية التي تنفع َّ
األمة هي
التي تحصل عليها بعد
االستعداد لقبولهاَّ ،
وأما
ثورة َّحمقاء
التي تحصل إثر ٍ
ّ
فقلما تفيد شيئًا؛ ألن الثورة
ــ غالبًا ــ تكتفي بقطع شجرة
االستبداد وال تقتلع جذورها،
فال تلبث أن تنبت وتنمو ً
وتعود أقوى مما كانت أوال»
القاهرة ــ أحمد سليمان
ت �ص �ل��ح ال� �ك� �ل� �م ��ات ال � �ت ��ي ذك� ��ره� ��ا ع �ب��د
ال��رح�م��ن ال�ك��واك�ب��ي ف��ي ك�ت��اب��ه «ط�ب��ائ��ع
االستبداد» لوصف حال قطاع عريض
من الشعب املصري بعد ث�لاث سنوات
ب � ��دأت م ��ع ث � ��ورة « 25ي� �ن ��اي ��ر»؛ ف�م�ن��اخ
الحرية السياسية واالجتماعية ال��ذي
تمخضت عنه الثورة تحول بعد مرور
ث�ل��اث س� �ن ��وات إل� ��ى ب ��داي ��ات اس �ت �ب��داد
سياسي واجتماعي تجلى في العديد
م��ن ال �ظ��واه��ر ال �ت��ي ت �ص��اع��دت وت �ب� ّ�دت
ص � ��وره � ��ا ون� �ت ��ائ� �ج� �ه ��ا ف � ��ي امل �ج �ت �م��ع
املصري بصورة أوضح بعد ثورة «30
يونيو».
وت�ج�ل��ت آث ��ار ال�ت�غ�ي�ي��رات العنيفة التي
ض ��رب ��ت ال �ب �ي��وت امل �ص��ري��ة ف ��ي ف �ت��اوى
طائشة بتطليق ال��زوج��ات اإلخوانيات،
وحرمة ال��زواج من أبناء وبنات أعضاء
الحزب الوطني املنحل ،وتلك األم التي
ت �خ �ل��ت ع ��ن أم��وم �ت �ه��ا وس �ل �م��ت اب �ن �ه��ا
ألجهزة األمن بدعوى انتمائه إلى حركة
ً
« 6أبريل» ،فضال عن التغييرات العنيفة
ال � �ت� ��ي أص � ��اب � ��ت ش � �ب� ��اب اإلس�ل��ام � �ي�ي��ن،
ب��ان�ت�ش��ار األل �ف��اظ وال�ش�ت��ائ��م ال�س��وق�ي��ة،
على صفحاتهم وخطابهم املعتاد.
م� � ��ا ي� �م� �ك ��ن أن ن� �س� �م� �ي� �ه ��ا «ال � �ف � �ت � ��اوى
السياسية االجتماعية» ظهرت بوادرها
عقب ثورة « 25يناير» مباشرة ،عندما
أف �ت��ى ال�ش�ي��خ ع�م��ر ال �س �ط��وح��ي ،األم�ي�ن
العام للجنة العليا للدعوة اإلسالمية
ف��ي األزه� ��ر ،ب�ت�ح��ري��م ال� ��زواج م��ن ب�ن��ات
أع�ض��اء ال�ح��زب ال��وط�ن��ي امل�ن�ح��ل ،ألنهم
«غير أمناء ،وأفسدوا الحياة في مصر،
ّ
يضيعوا أمانة
فمن السهل عليهم أن
األسرة والزوجة».
وف��ي مهرجان انتخابي أث�ن��اء الدعاية
الستفتاء  19آذار  ،2011تحدث القيادي
ف��ي جماعة اإلخ ��وان املسلمني صبحي
ص� ��ال� ��ح ع � ��ن «األخ ال � �ف � �ل� ��وط� ��ة» ال � ��ذي
ي�خ�ت��ار زوج �ت��ه م��ن خ ��ارج «اإلخ � ��وان»،

ّ
ّ
وظف طرفا الصراع الفتاوى الدينية في إطار سياسي ما مثل خطرًا على اللحمة االجتماعية (أ ف ب)
ً
م�ع�ت�ب�رًا إي ��اه م�س�ت�ب��دال ال ��ذي ه��و أدن��ى
«ال ��زوج ��ة م��ن خ ��ارج ال�ت�ن�ظ�ي��م» ب��ال��ذي
ه ��و خ �ي��ر «ال� ��زوج� ��ة اإلخ ��وان � �ي ��ة» ،ق�ب��ل
أن ُي �خ �ت �ت��م س �ب��اق ال �ف �ت��اوى ال�ط��ائ�ش��ة
ب �ف �ت��وي�ي�ن م �ت �ت��ال �ي �ت�ين ل �ل �ش �ي��خ م�ظ�ه��ر
ش��اه�ي�ن ،خ�ط�ي��ب ع �م��ر م �ك��رم ،بتطليق
ال��زوج��ة اإلخ��وان �ي��ة ،وال��دك �ت��ورة سعاد
ص��ال��ح ،امللقبة بـ «مفتية النساء» التي
استشارها ش��اب على ال�ه��واء مباشرة
ف��ي خ�ط�ي�ب�ت��ه اإلخ��وان �ي��ة ال �ت��ي ت��رف��ض
ع��ائ�ل�ت��ه االرت� �ب ��اط ب �ه��ا ،ف � ّ
�أي ��دت ص��ال��ح
ً
موقف العائلة معتبرة أن الله قادر على
إكرامه بمن هي خير منها.
وف � ��ي ح ��دي ��ث إل � ��ى «األخ � � �ب � ��ار» ،ت �ن��اول
ال�ب��اح��ث ف��ي ع�ل��م االج �ت �م��اع ال�س�ي��اس��ي
أحمد عبد الحميد حسن هذه الظواهر
ب��ال �ت �ح �ل �ي��ل .وق� � ��ال «إن ف� �ت ��رة م ��ا ب�ع��د
ال�ث��ورة املعلوماتية واإلن�ت��رن��ت وث��ورة
ال �ف �ض��ائ �ي��ات أدخ �ل��ت م �س��اح��ة ت��واص��ل
ومساحة تنسيق مع شباب من خارج
التنظيم بشكل أكبر ،ما أتاح التواصل
م� ��ع ش � �ب ��اب م �خ �ت �ل��ف األي ��دي ��ول ��وج� �ي ��ا
واألف � � � � �ك� � � � ��ار ،واالط� � � �ل � � ��اع ع � �ل � ��ى أف � �ك� ��ار

مجتمعية مختلفة ،بعيدًا عن الجماعة،
لكونها املصدر الوحيد للمعرفة ،وفق
النسق املعلوماتي للتنظيم».
ورأى ح � �س� ��ن أن «ص � � � � ��راع ال � �ف � �ت� ��اوى
وال�ف�ت��اوى امل�ض��ادة ه��و نتيجة حتمية
لالستقطاب الذي ضرب عمق املجتمع
امل�ص��ري قبل ح��زي��ران امل��اض��ي ،وص��راع
م��ن ه��و م��ع ال��دول��ة م��ع م��ن ه��و ض��ده��ا
بعد  3تموز امل��اض��ي ،وه��و أم��ر تأثيره
امل �ج �ت �م �ع��ي أك� �ب ��ر ب �ك �ث �ي��ر م� ��ن ت��أث �ي��ره
ال �س �ي��اس��ي ،ح �ي��ث ي �س �ه��م ف ��ي ت�ك��ري��س
انقسام املجتمع إل��ى معسكرات وج��زر
منعزلة على أس��اس الهوية السياسية
والدينية».
ً
وأوضح قائال« :إن حالة التشظي داخل
املجتمع ب��دأت منذ أح��داث االت�ح��ادي��ة؛
ف �ت �ص��رف��ات اإلخ � � ��وان وه� ��م ف ��ي ال�ح�ك��م
أس �ه �م��ت ف �ي �ه��ا ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر ،م ��ا أدى
إل��ى وص��ول ح��ال��ة االح�ت�ق��ان إل��ى داخ��ل
م �ن��ازل امل�ص��ري�ين ،ع�ل��ى أس��اس الديني
ال�ع�ل�م��ان��ي وال �ل �ي �ب��رال��ي اإلس�ل�ام��ي قبل
أن ي�س�ه��م ال �خ �ط��اب ال�س�ي��اس��ي م��ا بعد
 3ت�م��وز بوصفه خطابًا فاشيًا مواليًا

تحولت الفتوى
ّ
الدينية إلى أداة قمع
من أدوات السلطة
إلرهاب المعارضين
لها
الفتاوى السياسية
االجتماعية» ظهرت
بوادرها عقب ثورة «25
يناير» مباشرة

للنظام الحالي في تقسيم املجتمع إلى
م��ع أو ض��د امل��ؤس�س��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ،وه��و
وضع أسهم فيه اإلع�لام الخاص بجزء
كبير».
ب��دوره ،ق��ال رئيس قسم الطب النفسي
ف��ي ج��ام�ع��ة األزه ��ر م�ح�م��د امل �ه��دي ،في
ح ��دي ��ث إل � ��ى «األخ� � � �ب � � ��ار» ،إن «ال� �ض ��خ
اإلع�ل�ام��ي امل��وج��ه ل�ي��ل ن �ه��ار ف��ي ات�ج��اه
م � �ع �ي�ن ،أس � �ه� ��م ف � ��ي ت �غ �ي �ي��ر ال �خ��ري �ط��ة
ال��ذه �ن �ي��ة ع �ن��د امل� �ص ��ري�ي�ن ،ب �ع��د ث ��ورة
الوعي التي حدثت في ثورة  25يناير،
ال��ذي تمثل ف��ي ش�ع��اره��ا (ع�ي��ش حرية
ع��دال��ة اجتماعية ك��رام��ة إنسانية) قبل
أن تنتكس ال�ش�ع��ارات بسبب م��ا جرى
ف ��ي امل ��رح �ل��ة االن �ت �ق��ال �ي��ة األول� � ��ى ال �ت��ي
قادها املجلس العسكري السابق ،وما
ج ��رى ف�ي�ه��ا م��ن م �س��اوم��ات وال�ت�ف��اف��ات
ومقايضات ب�ين ق��وى ال�ث��ورة وغيرها،
م � ��ا أس � �ه� ��م ف � ��ي اش� � �ت � ��داد ق� � ��وة ال � �ث� ��ورة
امل� �ض ��ادة وأس� �ف ��ر ع ��ن خ �ل��ل ش��دي ��د ف��ي
ت��وازن ال�ن��اس ،وه��و م��ا تجلى أث��ره في
ح��ال��ة م��ن ع��دم ال�ي�ق�ين وال�ق�ل��ق وال�ت��وت��ر
والغضب».
ورأى املهدي أن «األم التي أبلغت األمن
ع��ن اب �ن �ه��ا ه��ي خ �ي��ر م �ث��ال ل�ل�ف�ئ��ة ال�ت��ي
ت �ت �ع��رض ب �ش �ك��ل م �ك �ث��ف مل ��ا ي �ش��اع ف��ي
اإلع �ل�ام ع��ن م ��ؤام ��رات وخ �ي��ان��ة للوطن
م ��ن ق �ب��ل م ��أج ��وري ��ن ،وب��ال �ت��ال��ي ق��دم��ت
م�ص�ل�ح��ة ال��وط��ن ع�ل��ى م�ص�ل�ح��ة اب�ن�ه��ا،
ألن ال� ��وط� ��ن أب� �ق ��ى وأف � �ض� ��ل م� ��ن االب� ��ن
الخاين العميل».
وع� ��ن ال �ت �غ �ي��ر األخ �ل�اق� ��ي ال � ��ذي أص ��اب
ش � �ب � ��اب ال � �ت � �ي� ��ار اإلس �ل ��ام� � ��ي ع� �م ��وم ��ًا،
وتغير م�ف��ردات خطابه ،تحدث املهدي
ً
ق��ائ�لا «إن ه��ذه األل �ف��اظ ت�ع� ّ�ب��ر ع��ن ن��وع
م ��ن ال �ع �ن��ف ال �ل �ف �ظ��ي ال� �ش ��دي ��د ن�ت�ي�ج��ة
شعورهم بأنهم م�ط��اردون ومنبوذون
ومتهمون بكل االت�ه��ام��ات ،إض��اف��ة إلى
اإلقصاء من اللعبة السياسية والحياة
االج �ت �م ��اع �ي ��ة ،م ��ا ج �ع �ل �ه��م ي �ت��ورط��ون
ف��ي ال��وق��ت ال �ح��ال��ي ف��ي م �م��ارس��ات من
العنف اللفظي ،كالسب والتخوين ،كما
أن األح ��داث أثبتت أن��ه ك��ان ه�ن��اك خلل
في التربية اإلخوانية ،أظهر في السنة
ونصف املاضية ،بعض السلبيات في
س�ل��وك اإلخ ��وان وال �ق �ي��ادات ،كالتعامل
مع اآلخر بشكل ّ
سيئ جدًا».
من جانبه ،قال الباحث الشرعي أحمد
سمنة لـ «األخبار» «إن الفتوى الدينية
تحولت إلى أداة قمع من أدوات السلطة
إلره � � � ��اب امل � �ع� ��ارض�ي��ن ل � �ه � ��ا» ،م �ع �ت �ب �رًا
ّ
أن «ط ��رف ��ي ال � �ص ��راع ف ��ي م �ص��ر وظ �ف��ا
الفتاوى الدينية في إط��ار سياسي ،ما
ّ
م��ث��ل خ�ط�رًا ع�ل��ى ال�ل�ح�م��ة االج�ت�م��اع�ي��ة،
تجسد في النفور بني األشقاء واألسر،
ليس من منظور سياسي فقط ،بل من
م �ن �ظ��ور دي �ن ��ي ،وه ��و م ��ا ي �ض��اع��ف من
تأثير ما يجري».

