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Deal؟
«جيشي مصر» .إذ حسب سميث «هناك جيشان
مصريتان
ف ��ي م �ص��ر ،األول ه ��و امل �م �ث��ل ب �ض �ب��اط امل�ج�ل��س
تمران من
العسكري ال��ذي تتعامل معه اإلدارة األميركية
أمام جدارية
تنتقد املجلس وس�ي��اس�ي��وه��ا ب �ه��دف م�ن��ع ال�ج�ي��ش ال �ث��ان��ي من
العسكري (عمر الصعود» .فمن هو الجيش الثاني؟ يقول سميث
إنهم «مجموعة من الضباط الشباب الطامحني
عبدالله دلش
الستعادة دور مصر القيادي في العالم العربي
رويترز)والذين تجول في مخيلتهم فكرة االنقالب على
الضباط الحاليني وف��رض قواعدهم وأجندتهم
امل �خ �ت �ل �ف��ة»« .ت �خ �ي �ل��وا ل ��و ق� ��اد ه � ��ؤالء ال �ض �ب��اط
نظامًا إسالميًاّ ،
وأم��ة من  ٨٠مليون نسمة على
حافة االفالس وتهدد بإلغاء معاهدة السالم مع
إسرائيل؟» يسأل سميث ،ويردف «لذا ،ما يسعى
اليه املجلس العسكري املصري والبيت االبيض
حاليًا هو الحفاظ على املباركية من دون مبارك».
مشكلة جديدة لفت اليها جيفري فاليشمان ،في

المجلس العسكري
وواشنطن يسعيان إلى إبقاء
المباركية من دون مبارك
مصير الضباط سيحدده
مدى ذكاء وصبر االخوان
في االشهر المقبلة
صحيفة «لوس أنجلس تايمز» ،في إطار ّ
تمسك
امل �ج �ل��س ال �ع �س �ك��ري ب��ال �س �ل �ط��ة وه� ��ي امل �ك��اس��ب
االق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي يحققها ال�ض�ب��اط .فاليشمان
ي �ل �ف ��ت ال� � ��ى ه �ي �م �ن��ة ال � �ض � �ب ��اط ع� �ل ��ى ق �ط ��اع ��ات
ومنتجات «ال نربطها عادة بالبدالت العسكرية»
م�ث��ل زي ��ت ال��زي �ت��ون ،واألس� �م ��دة ،وال�ت�ل�ف��زي��ون��ات
وأج � �ه ��زة ال �ك��وم �ب �ي��وت��ر امل �ح �م��ول��ة ،وال �س �ج��ائ��ر
وال ��دواج ��ن وال �خ �ب��ز وامل �ي��اه امل�ع��دن�ي��ة وامل�لاب��س
الداخلية ،فيما تحتل تلك امل��ؤس�س��ات املرتبطة
بالضباط ما يراوح بني  ١٠و ٪٤٠من االقتصاد
املصري ،يقول الكاتب مستذكرًا رف��ض الضباط
ه �ي �م �ن��ة ج� �م ��ال م � �ب� ��ارك ع �ل ��ى ب �ع��ض ال �ش ��رك ��ات
وقطاعات االنتاج وع��دم تأييدهم لخالفة وال��ده
قبل الثورة .فاليشمان يردف أن «االسابيع املقبلة

يتخلى عن الشريعة؟
«النهضة» ّ

ُ
تونس تبعد شبح «الشريعة» عن دستورها ،خبر
أثار ّ
جوًا احتفاليًا في الصحف الفرنسية ،فيما
سجل البعض تحفظات وخشية من اإلبقاء على
التطرف في األداء ومن االلتفاف على الدستور.
فهل ما جرى ّ
مجرد حسابات سياسية أم انتصار
التحديثيني على صقور «النهضة»؟

ب �ع��د إع�ل��ان راش� ��د ال �غ �ن��وش��ي ،ب ��داي ��ة االس �ب��وع
امل� � ��اض� � ��ي ،أن ال� ��دس � �ت� ��ور ال� �ت ��ون� �س ��ي ال� �ج ��دي ��د
س�ي�ح��اف��ظ ع�ل��ى امل � ��ادة االول� ��ى م��ن دس �ت��ور ع��ام
 1959التي تضمن أن ال��دي��ن اإلس�لام��ي ه��و دين
الجمهورية التونسية من دون أي ذكر للشريعة
أس ��اس ��ًا ل �ل �ح �ك��م وال �ت �ش ��ري ��عّ ،
رح� �ب ��ت ال�ص�ح��ف
الفرنسية ال�س��ائ��دة ب��اإلع�لان .مجلة «ل��و نوفيل
أوبسيرفاتور» هللت لـ«تراجع اإلسالميني عن
الشريعة لصالح التحديثيني»« .ليبيراسيون»
شرحت «مل��اذا ل��ن تدخل الشريعة ف��ي الدستور
التونسي» مرددة ما أعلنه الغنوشي من أنه «ال
يريد انقسام البلد والشعب حول هذه النقطة».

«لو موند» ّ
حيت «تنازل النهضة عن الشريعة»
وام� �ت ��دح ��ت ه� ��ذه «ال� �خ� �ط ��وة ال �ت ��اري �خ �ي ��ة» ،أم��ا
«فرانس  »24فرأت في األمر «حسابات سياسية»
لحزب «النهضة» .وموقع «رو  »89اعتبر أن «من
املبكر الحديث عن تنازل النهضة عن الشريعة».
م �ق��ال «ل ��و ن��وف�ي��ل أوب �س �ي��رف��ات��ور» ن�ق��ل ارت �ي��اح
املعتدلني لخطوة «النهضة» التي كبحت جموح
«صقور الحزب من املتطرفني»« .ليبيراسيون»
نقلت جزءًا كبيرًا من كالم الغنوشي التطميني
في مؤتمره الصحافي ،ثم سألت «هل يعتبر ذلك
انتصارًا للحداثيني؟» .وأجابت «لم تعل صيحات
االن�ت�ص��ار م��ن جانبهم لكنهم رح �ب��وا ب��األم��ر»،
ن��اق �ل��ة م ��ا ج� ��اء ع �ل��ى ل �س ��ان ب �ع��ض امل �ع��ارض�ي�ن
إلدخال الشريعة في الدستور بأن «املهم هو في
التطبيق ول�ي��س ف��ي إط�ل�اق ال �ش �ع��ارات وال� ّك�لام
ف�ق��ط» .إي��زاب�ي��ل م��ان��درو ف��ي «ل��و م��ون��د» ،ح��ذرت
من «استمرار التوتر مع السلفيني» ،وخصوصًا
أنه حسب الكاتبة ،هناك انقسام بني اإلسالميني
حول مسألة الشريعة والدستور.
ّ
أم��ا تييري ب��ري��زي��ون على م��وق��ع «رو  »89فأكد
أن «النهضة بقراره هذا لم يتخط الحدود التي
ت�ف�ص��ل ب�ين ال��دي�م��وق��راط�ي��ة وال ��دول ��ة ال��دي�ن�ي��ة»،
لكن املقال يعود ال��ى امل��ادة االول��ى من الدستور

وما تتضمنه من «غموض» .بريزيون يقول إن
املادة تضمن أن دين الدولة هو اإلسالم من دون
أن تجعل من تونس دول��ة إسالمية في حكمها
ومؤسساتها .الكاتب يشرح أن هذه املادة هي من
«أغلى ما تبقى من ميراث الحبيب بورقيبه» ،لذا
ي��ردف «ك��ان من الصعب على النهضة أن يمس
بها فيتسبب في شرخ سياسي واجتماعي في
البلد» .بريزيون يلفت الى أن املادة االولى يجب
أن تقرأ ف��ي االط��ار ال�ع��ام للدستور ككل وتربط
ببعض املواد االخرى التي ترجع بعض االحكام
ً
كاألحكام الشخصية ،مثال الى الدين اإلسالمي
ألن�ه��ا ت�ف��رض خ�ض��وع امل ��واد ل�ل�م��ادة االول ��ى من
ال��دس �ت��ور .ب �ه��ذا ،ال ي�س�ت�ب�ع��د ال �ك��ات��ب أن تلقي
الشريعة بظاللها على الدستور التونسي حتى
لو لم تذكر حرفيًا في مادته االولى.
وبالعودة الى الجدل الصحافي الذي تال إعالن
ال �غ �ن��وش��ي ،ب� ��رز م �ق��ال ل�ل�ص�ح��اف�ي��ة ال�ت��ون�س�ي��ة
ال �ف ��رن �س �ي ��ة ،ل � ��ور غ � ��اي � ��دا ،ع �ل ��ى م ��وق ��ع «ن � � ��واة»
ال �ت ��ون �س ��ي .غ ��اي ��دا ّ
ردت ع �ل��ى اف �ت �ت��اح �ي��ة «ل��و
موند» التي احتفلت بالقرار «التاريخي» الذي
أق� � ّ�ره ح ��زب «ال �ن �ه �ض��ة» .اف�ت�ت��اح�ي��ة «ل ��و م��ون��د»
ب �ع �ن��وان «ه� ��ؤالء اإلسل��ام �ي��ون ال��ذي��ن ي��رف�ض��ون
ّ
الشريعة» تعظم خطوة «النهضة» وت��رى فيها

س �ت �ك �ش��ف ك �ي��ف س �ي �س��اوم امل �ج �ل��س ال �ع �س �ك��ري
ق�ب�ي��ل ان �ت �خ��اب ال��رئ �ي��س ال �ج��دي��د ل�ل�ح�ف��اظ على
مصالحه االقتصادية تلك .فهل يدخل في صفقة
م��ع اإلخ ��وان املسلمني ل�لإت�ي��ان برئيس داع��م أو
حليف لهم؟» .ويجيب الكاتب «إن مصير املجلس
العسكري وضباطه سيحدده مدى ذك��اء وصبر
االخوان املسلمني في االشهر القليلة املقبلة».
فهل «حان منتصف الليل عند سندريال املجلس
ال�ع�س�ك��ري؟» ك�م��ا ي�س��أل ن��اث��ان ب ��راون ف��ي معهد
«ك��ارن�غ��ي» .وه��ل سيواجه الضباط مصيرًا م� ّ�رًا
في األشهر املقبلة؟ أم أن خيوط املساومة بدأت
تنسج على قاعدة أن اإلخ��وان لن ّ
يفرطوا بحلم
وص��ول �ه��م ال ��ى ال�س�ل�ط��ة ول ��ذا س�ي�ع�ق��دون صفقة
العمر مع الضباط.

الحصانة مقابل االستقرار
ج � ��اك ش ��ان� �ك ��ر ،ف� ��ي ص �ح �ي �ف��ة «ذي غ � ��اردي � ��ان»
ال � �ب� ��ري � �ط� ��ان � �ي� ��ة ،ي � �ع � ��رض ال � �ض � �غ� ��وط ال� �غ ��رب� �ي ��ة
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال�ت��ي ت �م��ارس ع�ل��ى اإلخ� ��وان منذ
ف �ت��رة م��ن أج��ل ض�م��ان ح�ص��ان��ة ض�ب��اط املجلس
العسكري وعدم محاكمتهم بعد انتخاب رئيس
للبالد .شانكر يكشف أن الخارجية البريطانية
بحثت مع اإلخوان عن موضوع حصانة الضباط.
مدير معهد دراس��ات الشرق االوس��ط في جامعة
ج��ورج واش�ن�ط��ن االم�ي��رك�ي��ة م��ارك لينش يشرح
ل�ص�ح�ي�ف��ة «ذي واش �ن �ط��ن ب��وس��ت» أن اإلخ� ��وان
«ال��ذي��ن ي �ب��دون ب��راغ�م��ات�ي�ين ل�غ��اي��ة اآلن ،ه��م في
م��وق��ف ق��وي وي�س��ائ�ل��ون امل�ج�ل��س ح��ول ع��دد من
ً
ال�ق�ض��اي��ا ك�ق�ب��ول امل �س��اع��دات االم �ي��رك �ي��ة م �ث�لا».
لكن لينش يتوقع أن ّ
يغير اإلخ��وان من نهجهم
املباشر ويدخلوا في مساومة كبيرة مع املجلس
ال�ع�س�ك��ري ق��ري�ب��ًا ت�ض�م��ن ل�ل�ض�ب��اط حصانتهم
وتبقي على استقرار البالد.
ّ
املعلق في مجلة «ذي نايشن» األميركية ،روبرت
دريفوس ،يشهر موقفًا معاديًا لإلخوان .في مقال
على مدونته بعنوان «ض��د اإلخ��وان املسلمني»،
ي�ش��رح دري �ف��وس مل ��اذا ي��رف��ض س�ي��اس��ة اإلخ ��وان
بشكل ع��ام وي�خ�ش��ى تسلمهم ال�ح�ك��م ف��ي مصر
وت ��ون ��س ول �ي �ب �ي��ا وس ��وري ��ا وف �ل �س �ط�ين امل�ح�ت�ل��ة
وغ �ي��ره��ا ،وي �ق��ول إن «م�ش�ك�ل��ة اإلخ � ��وان ه��ي في
أن س�ي��اس��ات�ه��م ت��رت�ك��ز ع�ل��ى ال��دع��م ال�لام �ح��دود
ل �ل��رأس �م��ال �ي��ة واالق� �ت� �ص ��اد ال �ح��ر وع �ل��ى م �ب��ادئ
محافظة جدًا في الشؤون االجتماعية» .دريفوس
ّ
ي �ح��ذر م��ن ازدواج� �ي ��ة اإلخ � ��وان ف��ي م �ص��ر ،ال�ت��ي
برزت في القرارات املتناقضة بشأن ترشيح أحد
األسماء لرئاسة الجمهورية إضافة الى ترجيح
الكثيرين دخولهم في صفقة مع العسكر لضمان
بقائهم في الحكم مقابل حصانة الضباط.

ّ
«أول خطوة كحزب حقيقي في الحكومة فضل
الواقع على األيديولوجيا» .وتضيف «اذا استمر
ال�غ�ن��وش��ي ع�ل��ى ه��ذا ال�خ��ط ف��إن ت��ون��س ستبقى
ن�م��وذج��ًا ي�ح�ت��ذى يتخطى إش�ع��اع�ه��ا ح��دوده��ا
ال �ج �غ��راف �ي��ة»ّ .
رد غ��اي��دا ج ��اء ع�ل��ى ب�ع��ض نقاط
االف�ت�ت��اح�ي��ة ال�ت��ي ق��ال��ت إن «ال�ن�ه�ض��ة ب��ره��ن عن
مسؤولية في قراره» ،لكن الصحافية سألت «أين
ه��ي املسؤولية عندما ل��م تفعل الحكومة شيئًا
إزاء اع �ت ��داءات السلفيني ع�ل��ى ب�ع��ض الفنانني
خ�ل�ال ال �ت �ظ��اه��رات االخ � �ي ��رة؟» .وت�ض�ي��ف «م ��اذا
عن مسؤولية النهضة أم��ام أح��داث كلية منوبة
واملتظاهرين الذين اعتدوا على عميد الكلية».
وتعدد الصحافية أمثلة اخرى حيث لم يتحمل
ح��زب النهضة أو الحكومة بقيادته املسؤولية
الالزمة عن بعض االحداث« .الكالم ال ينفع بعد
أن ي�ق��ع ال �س��وء» ،تخلص غ��اي��دا .وت �ق��ول إم��ا أن
كاتب افتتاحية «لو موند» يسخر من انجازات
«النهضة» بطريقة مبطنة أو أن��ه ال يعيش في
تونس وال يرى ما يحصل فعليًا فيها!

تجدون الوصالت األلكترونية للمقاالت
على موقع األخبار

