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قضية

التحوالت التي يشهدها العالم العربي كانت وال تزال محل اهتمام املراقبني والباحثني
األملان ،مثل أقرانهم األوروبيني ،وال سيما بعد توافد العديد من «جهاديي» القارة العجوز إلى
سوريا لقتال نظام الرئيس بشار األسد ،حيث باتت معضلة سيطرة العنف الديني مقلقة
بالنسبة إلى األملان الذين يقاتل من مواطنيهم نحو  90عنصرًا في بالد الشام

أزمة العالم العربي بعيون أملانية

برميل بارود لم يحدث من قبل
معمر عطوي

«الس ّنة ضد الشيعة»

ّ
ف��ي بحثه ب�ع�ن��وان «ال �س��ن��ة ض��د ال�ش�ي�ع��ة .س�ي��اس��ة ال�س�ل�ط��ة ت�غ��ذي امل�ع��ارض��ة
الطائفية» ،يرى الخبير األملاني غيدو شتاينبرغ (ال�ص��ورة) ،أن الصراع بني
ّ
ال�س��ن��ة والشيعة ف��ي ال�ش��رق األوس ��ط ينطلق على أس��اس ال �ع��داوات الدينية
بحثه الذي نشرته صحيفة «دي تسايت» ،إن هذه الصراع
القديمة .ويقول في ّ
ّ
يغذيه اإلسالميون السنة بدوافع سياسية مناهضة إليران من السعودية.
وي�ق��ول الباحث الزميل ل��دى «املعهد األمل��ان��ي للسياسة ال��دول�ي��ة واألم ��ن» في
برلني ،إن تزايد األعمال العدائية الطائفية لها سبب آخ��ر يكمن في سياسة
ُ
ّ
السني.
السعودية ،التي تعتبر اليوم القوة الرائدة في املعسكر
ويشير إلى أن حكومة اململكة منذ قيام الثورة اإلسالمية في إيران عام ،1979
ّ
التشيع» قضية سياستها اإلقليمية.
جعلت سياسة «مناهضة
(األخبار)

تونس

اه� �ت� �م ��ت م � ��راك � ��ز األب � � �ح � ��اث وم ��ؤس� �س ��ات
املجتمع املدني في أملانيا بالحراك الشعبي
ال �ع��رب��ي ،وامل �خ��اط��ر ال�ت��ي نجمت ع�ن��ه ،ما
جعل األم��ور تخرج ع��ن عقالها ،فصدرت
العديد من الدراسات واألبحاث واملقاالت
والتحقيقات ال�ت��ي ت�ت�ن��اول األزم ��ات التي
تعانيها بلدان عربية مثل سوريا ومصر
وت��ون��س وليبيا وال�ي�م��ن وال�ب�ح��ري��ن إل��خ،
وأظ� �ه ��رت ال �ق �ل��ق ال �ب��ال��غ م��ن ت �ح��ول إرادة
الجماهير لتحقيق ال��دي�م��وق��راط�ي��ة نحو
معضلة سيطرة العنف الديني.
ف� ��ي ه � ��ذا ال� �س� �ي ��اق ب � � ��دأت إح � � ��دى رواف � ��د
م��ؤس �س��ة ال �ع �ل ��وم وال �س �ي��اس��ة األمل��ان �ي��ة
(امل� �ع� �ه ��د األمل � ��ان � ��ي ل �ل �س �ي��اس��ة ال ��دول� �ي ��ة
واألم � � ��ن) ،ب��ال �ع �م��ل ع �ل��ى م �ش ��روع بحثي
كبير بعنوان «تغيير النخبة والتعبئة
االجتماعية الجديدة في العالم العربي»،
على أن ُينجز بني عامي  2012و.2015
امل �ش��روع ال ��ذي ي �ق��وده ال��دك �ت��ور م��وري�ي��ل
أيسبورغ ،ويقوم بتنسيقه هايكو فيمن،
ت�م� ّ�ول��ه وزارة ال�خ��ارج�ي��ة األمل��ان�ي��ة كجزء
م��ن ت�ح��ول ال�ش��راك��ات م��ع العالم العربي.
وت �ش��ارك ف�ي��ه م��ؤس�س��ة «روب� ��رت ب��وش»،
بالتعاون مع مؤسسة «هاينريش بول»،
وم �ع �ه��د رع��اي��ة امل��وه��وب�ي�ن م��ن م��ؤس�س��ة
«هانس زايدل».
يشير امل �ش��روع إل��ى أن��ه ألول م��رة تنجح

مصر تشهد صراعًا بني طرفني ال يمكن التوفيق بينهما (محمد عبد املنعم ــ أ ف ب)
ال �ت �ع �ب �ئ��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة ف ��ي ت� �ح ��دي م��واق��ف
السلطة ف��ي ع��دة أنظمة عربية ك��ان��ت قد
ّأس�س��ت أج�ه��زة أمنية موالية وتحالفات
نخبوية تميزت باالستقرار .بذلك ،تظل
األم ��ور مفتوحة ع�ل��ى م��ا إذا ك��ان تغيير
ّ
ال�ق�ي��ادة ال�ن��اج��ح ف��ي بعض ال ��دول يشكل
في الواقع تغييرًا للنظام ،وإل��ى أي مدى
هناك تغيير شامل على مستوى النخب؟
وي� �ط ��رح ال �ب �ح��ث ت� �س ��اؤالت واق �ع �ي��ة عن
ال ��واق ��ع ال �ع��رب��ي ال �ح��ال��ي ف��ي ظ��ل تغيير
ق �ي��ادات ت��ون��س وم�ص��ر ول�ي�ب�ي��ا وال�ي�م��ن،
ط��ارح��ًا ب�ع��ض األس�ئ�ل��ة ال�ج��وه��ري��ة مثل:
«ه� ��ل ه ��و م� �ج ��رد ت� �ن ��اوب داخ � ��ل ال�ن�خ��ب
السياسية القائمة أم هناك إشراك لفاعلني
جدد؟ ومن هم بالضبط هؤالء الفاعلون

مواجهات في سيدي بو زيد ...واملستيري  VSالناصر

تونس ــ نور الدين بالطيب
ه��ل ت �ن �ف��رج ال �ي��وم األزم � ��ة ال�س�ي��اس�ي��ة في
ت��ون��س ،أم ت� ��زداد ت�ع�ق�ي�دًا؟ ك��ل امل��ؤش��رات
كانت تتجه نحو ان�ف��راج األزم��ة باإلعالن
ال�ي��وم ع��ن رئ�ي��س الحكومة ال�ج��دي��د ال��ذي
جرى التوافق عليه بني األح��زاب املشاركة
في الحوار الوطني ،لكن ما ج� ّ�د أم��س في
اجتماع رؤساء األحزاب يبدو أنه سيؤجل
التوصل إل��ى وف��اق أو قد يتطور الخالف
لينسف الحوار من جديد.
فبعد أن بقي م��رش�ح��ان فقط م��ن القائمة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ال �ت��ي ض� ّ�م��ت ث�م��ان�ي��ة مرشحني
ُ
ل��رئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ،ل��م ّت �ب� ِ�ق ل�ج�ن��ة امل�س��ار
ال�ح�ك��وم��ي إال ع�ل��ى م��رش�ح�ين ه�م��ا أحمد
امل �س �ت �ي ��ري وم �ح �م ��د ال� �ن ��اص ��ر .وي �ح �ظ��ى
املستيري ب��دع��م ح��رك��ة النهضة وال�ح��زب
ال� �ج� �م� �ه ��وري وال �ت �ك �ت ��ل م� ��ن أج � ��ل ال �ع �م��ل
وال �ح��ري��ات ،فيما يحظى محمد الناصر
بدعم حزب نداء تونس والجبهة الشعبية
وحزب املسار الديموقراطي االجتماعي.
وف ��ي ال ��وق ��ت ال� ��ذي ي�ت�م�س��ك ف �ي��ه ش ��ق من
املشاركني في الحوار باملستيري ،يرفض
الشق الثاني هذا املرشح ،وذلك ملجموعة

م ��ن األس � �ب� ��اب م ��ن ب �ي �ن �ه��ا ك �ب��ر س �ن��ه (٨٨
س �ن��ة) وع � ��دم ت�م�ت�ع��ه ب��اإلش �ع��اع ال��دول��ي
الذي قد يمكنه من الحصول على قروض
واستثمارات خارجية إلنعاش االقتصاد
املريض.
أم��ا س�ي��اس�ي��ًا ،فاملستيري م�ح�س��وب على
«ال�ن�ه�ض��ة» ال �ت��ي ت�ح��ال��ف م�ع�ه��ا م�ن��ذ أول
ان �ت �خ��اب��ات ت �ع��ددي��ة ع��رف�ت�ه��ا س�ن��ة ،١٩٨١
وحاز عددًا كبيرًا من األصوات ،لكن وزارة
الداخلية ّ
زي�ف��ت النتائج ملصلحة الحزب
ال��دس �ت��وري ال�ح��اك��م .وح��اف��ظ ال��رج��ل على
ع�لاق �ت��ه ال��وط �ي��دة م ��ع اإلس�ل�ام �ي�ي�ن حتى
زم��ن ال��رئ�ي��س زي��ن ال�ع��اب��دي��ن ب��ن ع�ل��ي .بل
ك��ان املهندس الفعلي للتحالف بني حزب
«التكتل» املنشق عن حركة الديموقراطيني
االش � �ت� ��راك � �ي�ي��ن و«ال � �ن � �ه � �ض� ��ة»ُ .
وي �ع �ت �ب��ر
األب ال ��روح ��ي ل��رئ �ي��س امل �ج �ل��س ال��وط�ن��ي
الدستوري مصطفى بن جعفر.
ف��ي ه��ذه األث�ن��اء ،ه� ّ�ددت الجبهة الشعبية
ونداء تونس وحزب املسار الديموقراطي
االج� �ت� �م ��اع ��ي ب ��االن� �س� �ح ��اب م� ��ن ال � �ح ��وار
ال��وط �ن��ي إذا م��ا ُم � � ِّ�رر م �ق �ت��رح «ال�ن�ه�ض��ة»
بالتصويت على رئيس الحكومة الجديد
ف��ي امل �ج �ل��س ال �ت��أس �ي �س��ي ،وذل� ��ك ألن ه��ذا

امل �ق �ت��رح س�ي�م�ك��ن امل�س�ت�ي��ري م��ن ال�ت��رش��ح
ب �س �ه��ول��ة ،ب��اع �ت �ب��ار أن ال �ت��روي �ك��ا ت�م�ل��ك
األغلبية املريحة.
وكان املستيري قد أعلن انسحابه األربعاء
امل ��اض ��ي م ��ن س� �ب ��اق امل ��رش �ح�ي�ن ل��رئ��اس��ة
والحزب
الحكومة ،لكن يبدو أن الترويكا ّ
ال�ج�م�ه��وري ق��د ضغطا م��ن أج��ل ترشحه.
وهناك من يعتقد أن عودة املستيري ليست
إال مناورة من «النهضة» لتحسني شروط
التفاوض في الحصول على ضمانات من
امل�ع��ارض��ة بعد مغادرتها الحكم ،إذ إنها
تعلم قبل غيرها أن املستيري رجل متقدم
ف ��ي ال �س��ن وال ي�م�ل��ك امل ��ؤه�ل�ات ال�ص�ح�ي��ة
الدنيا للحكم.
وع �ل��ى ع�ك��س امل �س �ت �ي��ري ،ي�ت�م�ت��ع ال�ن��اص��ر
ب�س�م�ع��ة دول �ي ��ة ك �ب �ي��رة؛ ف �ه��و خ�ب�ي��ر ل��دى
امل �ن �ظ �م��ات ال ��دول� �ي ��ة ،وت �ح� ّ�م��ل م�س��ؤول�ي��ة
أم� �م� �ي ��ة ف � ��ي م � �ج� ��ال ال� �ع� �م ��ل االج �ت �م ��اع ��ي
والتنمية املحلية في جنيفُ .
وعرف أيضًا
بالنزاهة ونظافة اليد عندما تولى وزارة
الشؤون االجتماعية في الثمانينيات زمن
الحبيب بورقيبة.
ك��ان وراء ع��دد كبير م��ن االم�ت�ي��ازات التي
ت �ح �ق �ق��ت ل� �ل� �ع �م ��ال ،م� ��ا ج �ع �ل��ه ش�خ�ص�ي��ة

م �ح �ب��وب��ة م ��ن ال �ن �ق��اب �ي�ين .وع � ��رف ب��ول�ع��ه
باملوسيقى السمفونية وت��أس�ي�س��ه أله��م
م� �ه ��رج ��ان ل �ل �م��وس �ي �ق��ى ال �س �م �ف��ون �ي��ة ف��ي
مدينة اللجم األثرية وسط البالد.
وف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ت�ت��واص��ل ف�ي��ه جلسات
ال�ح��وار ال��وط�ن��ي ،ت�ج��ددت امل��واج�ه��ات بني
ق � ��وات ال� �ح ��رس وال �ج �ي ��ش م ��ع م�ج�م��وع��ة
إره��اب �ي��ة ج ��دي ��دة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة أم ال�ع�ظ��ام
في سيدي ب��وزي��د ،يعتقد أنها على صلة
ب �م �ج �م��وع��ة س �ي��دي ع �ل��ي ب ��ن ع � ��ون ،ال�ت��ي
اغتالت سبعة من عناصر الحرس الوطني
يوم  ٢٣تشرين األول املاضي.
وتمكنت قوات الحرس مدعومة بالجيش
والشرطة من القبض على سبعة عناصر
من هذه املجموعات ،بينما ال تزال عمليات
التمشيط متواصلة.
إل��ى ذل ��ك ،ت�ت��وق��ع وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ،حسب
ما أصدرته من بيانات ،لجوء املجموعات
اإلره��اب�ي��ة التي لها صلة بتنظيم أنصار
الشريعة إلى تنفيذ عمليات جديدة بقصد
إرب��اك األم��ن وتخويف املواطنني الذين لم
يعرفوا ط��وال تاريخ تونس ما يعيشونه
ّ
اليوم من خوف من املجهول الذي يذكرهم
بسيناريو الجزائر.

ال�ج��دد؟ وه��ل يمكن أن يستمر تأثيرهم؟
وكيف يتعاملون م��ع السابقني ال��ذي��ن ال
ي��زال��ون ف��ي هياكل السلطة؟ وه��ل تخلق
التعبئة السياسية هوية وطنية شاملة،
أم ُت ّ
ّ
والتطرف
مهد األرض�ي��ة للشعوبية،
وتصاعد الصراعات املوجودة؟».
ووفق خطة الدراسة هذه ،فإن «هذا األمر
ي ��ؤدي إل ��ى ت�ن�ف�ي��ذ ت�غ�ي�ي��رات ف��ي األف �ك��ار
السياسية ف��ي مفاهيم ال�ن�ظ��ام» ،طارحة
ال �س��ؤال :ه��ل ي��وج��د ب��دائ��ل مل��ا ت�م�ي��زت به
األن �ظ �م��ة ال �ح��اك �م��ة م ��ن اس �ت �ق ��رار ل�ف�ت��رة
طويلة؟ وأخيرًا في أي شكل يمكن الجهات
الخارجية مثل أملانيا واالتحاد األوروبي
أن تتعاطى مع األنماط الجديدة؟
ي �ت �ض �م��ن امل� � �ش � ��روع ال � � ��ذي ت� �س ��اه ��م ف�ي��ه

ما قل
ودل
قد يدلي ّ
مسرب وثائق «وكالة
األمن القومي» إدوارد سنودن
بشهادته أمام ّ
مدعني أملان
في قضية التجسس األميركي
على هاتف املستشارة أنجيال
ميركل .واستبعدت مصادر
ّ
روسية أن يتمكن سنودن من
السفر الى الخارج إذ يمكن أن
ّ
يسلمه أحد البلدان الحليفة
الى الواليات املتحدة .لكن،
حسب املصادر ،يمكن أن
ترسل النيابة العامة األملانية
الى روسيا مندوبيها للقاء
سنودن أو أن تنقل اليه
أسئلتها خطيًا.
(األخبار ،أ ف ب)

