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العالم

العالم

تونس

تبقى في األثناء
حكومة الشاهد
رهينة التوافقات
(أ ف ب)

قضية

محمد بن بريكة لـ«األخبار»:

ّ
األساتذة يصعدون االحتجاج

سلفيو الجزائر يبايعون ملك السعودية
 ...ووزير الشؤون الدينية يمالئهم

صراع إسقاط
الحكومة؟

قبل أيام ،انتشر على
مواقع التواصل االجتماعي،
خطاب لزعيم التيار السلفي
في الجزائر محمد علي
فركوس ،يعود إلى نهاية
الثاني /جانفي الماضي،
كانون ً
ما أثار جدال واسعًا في البالد،
لكون المضمون ُيخرج
غالبية الشعب الجزائري من
دائرة «اإليمان» .وأدت الضجة
المصاحبة إلى تحذير العديد
من األطراف العلمية التي
تحظى بثقل في الجزائر،
على غرار جمعية العلماء
المسلمين ومرجعيات
الصوفية ،من الفتنة التي
يمكن أن يوقع فيها مثل
هذا الكالم

َ
يبق ّ
أي من وزراء
على امتداد سبع سنوات ،لم
ّ
التربية (الكثر) بعيدًا عن الصراع مع نقابات
التعليم .لكن التصعيد الحالي ،يبدو جزءًا من
صراع أكبر بين «االتحاد العام التونسي للشغل»
وحكومة يوسف الشاهد
تونس ــ حبيب الحاج سالم
تـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل وتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــراع ب ــن
«الجامعة العامة للتعليم الثانوي»
ووزارة ال ـتــربـ ّـيــة ف ــي ال ـت ـصــاعــد ،إذ
ت ـجـ ّـمــع أم ــس م ـئــات األس ــات ــذة أم ــام
م ـق ـ ّـر الـ ـ ـ ــوزارة ف ــي إط ـ ــار «اح ـت ـج ــاج
وطـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ّـي» يـ ـشـ ـم ــل أيـ ـ ـض ـ ــا إض ـ ــراب ـ ــا
عـ ــن ال ـع ـم ــل ي ـ ــوم األرب ـ ـع ـ ــاء امل ـق ـب ــل،
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرار فـ ـ ــي ح ـ ـجـ ــب ن ـت ــائ ــج
االمتحانات وعدم تسليمها لإلدارة.
إال أن وزير التربية حاتم بن سالم،
ب ــدأ ب ـمــواج ـهــة ه ــذه ال ـت ـحــركــات من
ّ
إداريـ ـ ــة مع
خ ــال إج ـ ــراء تـحـقـيـقــات
األس ــات ــذة ،ول ـ ّـوح بتعليق رواتـبـهــم
في حال عدم تسليم نتائج التالميذ
بحلول بداية الشهر املقبل.
هذا التصعيد األخير يأتي كخطوة

يبدو تغيير وزير التربية
شبه محسوم،
أمرًا ّ
علمًا بأن المسألة أكبر منه
جـ ـ ــديـ ـ ــدة فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق املـ ـش ــاحـ ـن ــات
امل ـت ــواص ـل ــة ب ــن «ال ـج ــام ـع ــة ال ـعــامــة
للتعليم الـثــانــوي» ووزارة التربية
منذ تولي حاتم بن سالم ،مقاليدها
ّ
ق ـبــل ن ـحــو سـبـعــة أش ـه ــر .ول ـع ــل لـ ّـب
الـ ـخ ــاف ه ــو امل ـطــال ـبــة ـ ـ ـ بـ ـن ـ ً
ـاء عـلــى
ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق س ـ ــاب ـ ــق يـ ـقـ ـ ّض ــي ب ــاعـ ـتـ ـب ــار
التعليم «مهنة شــاقــة» ـ ـ باستثناء
األسـ ــاتـ ــذة م ــن االتـ ـف ــاق األول ـ ـ ـ ّـي بــن
«االت ـح ــاد ال ـعــام الـتــونـسـ ّـي للشغل»
والـحـكــومــة ال ــذي يـقـضــي بالترفيع
ّ
ت ــدري ـج ــا ف ــي سـ ــن ال ـت ـقــاعــد إلـ ــى 65
ّ
سنة ،والسماح لهم بالتقاعد املبكر
فــي ســن الـخــامـســة والـخـمـســن بعد
ت ـح ـص ـيــل ث ــاث ــة ع ـق ــود م ــن ال ـع ـمــل،
القضايا التي
إضــافــة إلــى عــدد مــن ّ
مــن ضمنها تـحــريــك مـلــف «إص ــاح
ّ
التربوية».
املنظومة
ّ
على الــرغــم مــن أن هــذا ال ـصــراع هو
ف ــي واقـ ـ ــع األمـ ـ ــر اسـ ـتـ ـم ــرار ل ـص ــراع
أقدم ،كان قد بدأ مع ُسلف بن سالم،
نــاجــي ج ـلــول ،ال ــذي أق ـيــل نـظـرًا إلــى
ّ
عـ ـج ــزه عـ ــن الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى ح ـ ــل مــع
نـقــابــات الـتـعـلـيــم ووص ــول التشنج
معها ملستويات غير معهودة ،فقد
انتقل مستوى التوتر في منتصف
الـشـهــر املــاضــي إل ــى مــرحـلــة أخ ــرى:
ج ـ ــرى إق ـ ـ ــرار إض ـ ـ ـ ــراب ،ت ـ ــاه حـجــب
نتائج امتحانات التالميذ (إبقاؤها
ع ـن ــد األسـ ـ ـت ـ ــاذة وعـ ـ ـ ــدم تـسـلـيـمـهــا
ل ـ ـ ــإدارة) ،وف ــي ح ــال ع ــدم الـتــوصــل

ُ َ
ّ
سينتقل
إلى حل خالل هذا الشهر،
نـحــو «مــرحـلــة كـســر ال ـع ـظــام» ،وهــو
الـ ــوصـ ــف ال ـ ـ ــذي أط ـل ـق ــه ك ــات ــب ع ــام
الـ ـج ــامـ ـع ــة ل ـس ـع ــد الـ ـيـ ـعـ ـق ــوب ــي ،فــي
خـ ـط ــاب ــه ضـ ـم ــن احـ ـتـ ـج ــاج ــات ي ــوم
أمس.
ّ
لـ ّعــل لعبة بــن ســالــم ،تكمن هـنــا في
أنه لم يسلك مسلك سلفه والتصرف
وفق اجتهاداته .فقد ّ
رحل امللف إلى
مجلس الــوزراء الــذي انعقد أول من
ّ
أمــس ،واعتبر أن تصعيد ّاألساتذة
«غ ـ ـيـ ــر ق ـ ــان ـ ــون ـ ـ ّـي ،وال يـ ـم ــث ــل أح ــد
ّ ّ
النقابي ألن تأثيره
أشكال النضال
يـ ـط ــاول ال ـ ـتـ ــوازن األس ـ ـ ـ ّ
ـري وال ـس ـلــم
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ـ ّـي» .وأط ـ ـ ـلـ ـ ــق امل ـج ـل ــس
ي ـ ــد الـ ـ ــوزيـ ـ ــر التـ ـ ـخ ـ ــاذ «اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
ّ
ّ
واإلداريـ ــة»
التنظيمية والـقــانــونـ ّـيــة
ّ
ً
ل ـ ـفـ ــض األزمـ ـ ـ ـ ــة ،وبـ ـ ـن ـ ــاء عـ ـل ــى ذلـ ــك،
تولدت فكرة تعليق رواتب األساتذة
كــإجــراء مـضــاد ،ورفــض املفاوضات
حـتــى يـنـتـهــي حـجــب الـنـتــائــج الــذي
ّ
تفاوضية،
فشلت بسببه آخر جلسة
قـبــل أك ـثــر م ــن أس ـب ــوع ،ألن الـ ــوزارة
ّ
اع ـ ـت ـ ـبـ ــرت أن رف ـ ـعـ ــه ش ـ ـ ــرط م ـس ـبــق
للحديث.
وخــال التظاهرة أمــس ،رأى لسعد
ّ
الـيـعـقــوبــي أن «امل ـع ــرك ــة دخ ـلــت في
دائ ــرة جــديــدة» ،مضيفًا« :إذا كانوا
ّ
(ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة) يـ ـعـ ـتـ ـق ــدون أن م ـســك
ّ
امل ــدرس ــن مــن أمـعــائـهــم سـيـقــلــل من
عــزائ ـم ـهــم ،فـهــم واهـ ـم ــون» ،وتـ ّ
ـوجــه
ً
إل ـ ـ ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة قـ ـ ــائـ ـ ــا« :ال خ ـي ــار

ل ـكــم غ ـيــر ط ــاول ــة م ـفــاوضــات جـ ّ
ـديــة
ي ـت ـحـ ّـصــل فـيـهــا هـ ــؤالء (األس ــات ــذة)
على حقوقهم ،وعــدا ذلــك ال ُيرهبنا
ت ـه ــدي ــدك ــم»ّ .
رد الـ ــوزيـ ــر ،م ــن خــال
ت ــدويـ ـن ــة ع ـل ــى ص ـف ـح ـتــه ف ــي مــوقــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعـ ّـي «فايسبوك»،
ً
ق ـ ــائ ـ ــا« :لـ ـ ــن ي ـث ـن ـي ـن ــا ال ــوعـ ـي ــد وال
التهديد وستبقى الدولة صامدة».

سياق أكبر منهما
بـعـيـدًا ع ــن امل ــزاي ــدات ب ــن الــرجـلــن،
ّ
ف ــإن هــذا ال ـصــراع يـنــدرج فــي سياق
ّ
أكبر منهما ،إذ إن اليعقوبي نفسه،
ّ
ق ـ ــال فـ ــي ك ـل ـم ـتــه إن املـ ـس ــأل ــة تــأتــي
ضـمــن «هـجـمــة عـلــى ات ـح ــاد الـشـغــل
تديرها الحكومة مــن وراء الستار،
وه ــي أرادت أن ت ـ ّ
ـوج ــه ت ـهــدي ـدًا إلــى
االتـ ـ ـح ـ ــاد مـ ــن خ ـ ــال رأس ح ــرب ـت ــه:
ّ
الثانوي».
الجامعة العامة للتعليم
وبـ ـص ــرف ال ـن ـظ ــر ع ــن رغ ـب ــة ال ــرج ــل
ف ــي ال ـت ـشــديــد ع ـلــى أه ـم ـ ّـي ــة نـقــابـتــه

ضـمــن «االت ـح ــاد» ،بـخـ ّ
ـاصــة بـعــد ّما
ّ
تسرب في اآلونة األخيرة عن تجنب
ّ
ال ـق ـي ــادة امل ــرك ــزي ــة لـلـمـنـظـمــة ملــزيــد
ّ
م ــن الـتـصـعـيــد ف ــي ه ــذا امل ـل ــف ،ف ــإن
«االتحاد» صار يقود حملة إلطاحة
ّ
رئيس الحكومة نفسه ،أو على األقل
تحجيم مخططاته.
إح ــدى الـ ــدالالت عـلــى ذ ّل ــك ،مــا ظهر
ض ـ ـمـ ــن اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع املـ ـ ــوق ـ ـ ـعـ ـ ــن ع ـل ــى
«اتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ق ـ ـ ــرط ـ ـ ــاج» فـ ـ ــي م ـن ـت ـص ــف
الـشـهــر ال ـج ــاري ،إذ أدت ال ـح ــوارات
إل ــى تـشـكـيــل «لـجـنــة ت ـقــويــم» تـحــدد
ال ـب ــرن ــام ــج وال ـت ـش ـك ـي ـلــة ال ـح ـكــومـ ّـيــة
لـ ـلـ ـفـ ـت ــرة امل ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــة ،وظـ ـ ـه ـ ــر ح ـي ـن ـهــا
ع ـلــى ن ــور ال ــدي ــن ال ـط ـبــوبــي ،األم ــن
ال ـع ــام ل ـ ـ «ات ـح ــاد ال ـش ـغ ــل» ،عــامــات
ّ
االن ـ ـت ـ ـص ـ ــار ،ورأى أن ال ـح ـك ــوم ــة
ّ
الحالية «حكومة تصريف أعمال».
وك ــان الـطـبــوبــي قــد طــالــب قـبــل ذلــك
بـ ـ ــإجـ ـ ــراء تـ ـع ــدي ــل ح ـ ـكـ ــومـ ـ ّـي ي ـش ـمــل
بعض ال ــوزراء «الفاشلني» ،فأجابه

احتجاجات الفوسفات تشتعل مجددًا
إل ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي قـ ـط ــاع
التعليم ،تعاني تونس منذ سنوات
م ــن ان ـق ـط ــاعــات ّ
دوري ـ ـ ــة ف ــي إن ـتــاج
ال ـف ــوس ـف ــات ب ـس ـبــب س ـل ـس ـلــة مــن
االع ـت ـصــامــات واالح ـت ـجــاجــات في
مدن محافظة قفصة .وبعد التوصل
إلى اتفاق قبل أسابيع أنهى سلسلة
اعتصامات دامــت قــرابــة الشهرين
ّ
كليًا ،فـ ّ
وشلت اإلنتاج ّ
ـإن االحتقان
عــاد مـجــددًا .وجــابــت أمــس مسيرة
ّ
احتجاجية ش ــوارع مدينة املظيلة،
«املجمع
وتوجهت إلــى معمل يتبع ُ
الكيميائي الـتــونـسـ ّـي» حيث أجـ ِـبــر
الـعــامـلــون فيه على مـغــادرتــه ،وفق
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ّ
الرسمية.
ما نقلته الوكالة التونسية
ّ
ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية،
جرى مساء أول من أمس« ،إحراق
مــركــز األم ــن بــاملــديـنــة» بـعــد تدخل
قواتها إليقاف شخص حاول ّ
صد
عمال «شركة فسفات قفصة» عن
االلـتـحــاق بأماكن عملهمُ .ويطالب
املـ ـحـ ـتـ ـج ــون بـ ــإي ـ ـقـ ــاف ال ـت ـت ـب ـع ــات
ّ
القضائية فــي حــق املــوقــوفــن على
خ ـل ـف ـ ّـي ــة االعـ ـتـ ـص ــام ــات األخ ـ ـيـ ــرة،
وتــرفـيــع نسبة اسـتـفــادة مدينتهم
م ــن املـ ـش ــاري ــع الـ ـت ــي أع ـل ـن ـهــا وف ــد
ّ
وزاري زار املـحــافـظــة ي ــوم الجمعة
املاضي.

ّ
يوسف الشاهد في حوار متلفز بأن
األمر «غير مطروح اآلن».
بــدا موقف رئيس الحكومة حينها
تـ ـح ـ ّ
ـدي ــا ل ـس ـل ـطــة «االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد» الـ ــذي
ّ
يـ ـعـ ـتـ ـب ــر نـ ـفـ ـس ــه «أقـ ـ ـ ـ ـ ــوى قـ ـ ـ ـ ــوة ف ــي
الـ ـب ــاد» ،ك ـمــا ي ـش ـيــر ال ـش ـع ــار ال ــذي
ُيـ ـك ـ ِـث ــر مـ ـس ــان ــدوه مـ ــن تـ ــرديـ ــده فــي
ت ـظ ــاه ــرات ـه ــم ،وال ـ ـ ــذي «ال يـسـتـقـيــم
ّ
الوطنية» في
عمل حكومة الــوحــدة
غ ـي ــاب دعـ ـم ــه ،وفـ ــق عـ ـب ــارة لــرئـيــس
ّ
الجمهورية الباجي قائد السبسي.
ّ
جــديــر بــالــذكــر ،أن «لـجـنــة التقويم»
بـ ـ ـ ـ ــدأت فـ ـ ــي أع ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــا بـ ـ ــدايـ ـ ــة هـ ــذا
األس ـ ـبـ ــوع ،وت ـت ــأل ــف تــركـيـبـتـهــا ّمــن
ّ
عـضــويــن ممثلني لـكــل طــرف مــوقــع،
ّ
وأهـ ّـم هــذه األطــراف السياسية هما
حركتا «النهضة» و«ن ــداء تونس»،
أمـ ـ ــا املـ ـنـ ـظـ ـم ــات ف ــأه ـ ّـمـ ـه ــا اتـ ـح ــادي
«الشغل» و«األع ــراف» .ومن املنتظر
ُ َ
أن تعلن نتائج املشاورات األسبوع
امل ـق ـبــل ،وتـبـقــى ف ــي األث ـن ــاء حكومة
الشاهد ونزاعاتها رهينة التوافقات
التي قد تــؤدي إلــى تغييرها ،وذلك
م ــا تـشـهــد عـلـيــه ال ـس ـنــوات املــاضـيــة
التي حكمت خاللها حكومات تأتي
بال سبب وترحل كذلك من دونه.
إلــى ذلــك الـحــن ،يـبــدو تغيير وزيــر
الـتــربـيــة أمـ ـرًا شـبــه م ـح ـســوم ،ولـكــن
املسألة ،كما تشير الوقائع واألرقام،
ّ
أكبر من شخص الوزير ،إذ إن قطاع
التعليم الذي ّ
تعرض في فترة حكم
بن علي إلى تهميش واضح ،يحتاج
ّ
ميزانية مفتوحة ترتقي ببنيته
إلى
ُ
ّ
ّ
التحتية وأحوال مسيريه ،وهو أمر
ً
يبدو في الوقت الحاضر مستحيال.
ويكفي للتدليل على هذا االستنتاج
ال ـن ـظــر إل ــى ق ــان ــون امل ـي ــزان ـ ّـي ــة ال ــذي
ّ
املرجح
يعاني نقصًا في املوارد ّ ،من
أن يــؤدي إلــى عجز متوقع (كــان قد
تـكــرر فــي ا ُلـسـنــوات املــاضـيــة) ،وإلــى
ال ـخ ــروج امل ـب ــرم ــج لـطـلــب ق ــرض من
الـ ـس ــوق ال ــدول ـ ّـي ــة ُي ـن ـت ـظــر أن يـكــون
بنسبة فائدة عالية بعد التصنيف
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر لـ ـ ـت ـ ــون ـ ــس ضـ ـ ـم ـ ــن ق ــائـ ـم ــة
ّ
(أوروبية) مالية سوداء.

الجزائر ــ محمد العيد
يـ ـق ــول م ـح ـمــد ع ـل ــي فـ ــركـ ــوس« :ال ـب ـعــض
ُي ـ ـط ـ ـلـ ــق مـ ـصـ ـطـ ـل ــح أه ـ ـ ـ ــل ال ـ ـس ـ ـنـ ــة ع ـل ــى
ُ
ـاتــريــديــةُ ،
ويــدخــل بعضهم
األشــاعــرة واملـ
الـ ـص ــوفـ ـي ــة وبـ ـع ــض املـ ـن ــاه ــج ال ــدع ــوي ــة
ال ـع ـق ــان ـي ــة والـ ـح ــزبـ ـي ــة ،وه ـ ــذا ب ــاط ـ ّـل ال
ي ـص ــح ...اإلسـ ــام الـصـحـيــح ال ــذي ُيمثله
َّ
اآلراء
أهـ ــل ال ـس ـنــة ُ وال ـج ـم ــاع ــة مـ ـب ــرأ م ــن ُّ َّ
ال ـخ ــاط ـئ ــة امل ـخ ــال ـف ــة ل ـل ـك ـت ــاب وال ــس ــن ــة،
واملـ ـج ـ َّـر ُد مـ ـ ْـن َمـ ــوروثـ ـ َ
ـج ال ـ ِـف ـ َـرق
َّ َّ ِ
ُ ِ
ـات م ـن ــاه ـ ِ
ـوارج
ـ
خ
ـ
ل
وا
ـ
ئ
ـ
ـرج
ـ
وامل
كالشيعة
الــضــالــة
ـةِ
ِ
ِ
وال ـ ـ ُّـص ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــةِ والـ ـجـ ـهـ ـمـ ـي ــةِ واملـ ـعـ ـت ــزل ــةِ
واألشاعرة ،والخالي من املناهج َّ
الد ْعوية
ُ
نحرفة كالتبليغ واإلخــوان ،والحركات
امل ِ
الثورية الجهادية كالدواعش والقاعدة،
مناهج ُاالتجاهات العقالنية والفكرية
أو
ِ
الـحــديـثــة املـنـتـ ِـسـبــن إل ــى اإلس ـ ــام» .لكن
في مقابلة أجرتها «األخبار» ،مع أستاذ
«كرسي التصوف والدراسات اإلسالمية
فــي ِّجــامـعــة ال ـجــزائــر» محمد بــن بريكة،
ُيـحــذر األخـيــر مما يــراه «الخطر الــداهــم»
للتيار السلفي فــي الـجــزائــر عـلــى وحــدة
البالد واستقرارها ،ويشير إلى العوامل
التي أدت إلى انتشاره .ويتهم بن بريكة
ص ــراح ــة وزيـ ــر ال ـش ــؤون الــديـنـيــة محمد
عـ ـيـ ـس ــى ،بـ ـمـ ـم ــاألة ال ـس ـل ـف ـي ــة ،ب ــرغ ــم مــا
يشكلونه مــن تهديد للمرجعية الدينية
الجزائرية .وفي اآلتيّ ،
نص املقابلة:
¶ هــل يـمـكــن اعـتـبــار مــا قــالــه الـشـيــخ فــركــوس،
ّ
مجرد رأي فقهي ُيلزمه وحده ويمكن تجاوزه،
ّ
أم أننا أمام تحول خطير في النظرة إلى املجتمع؟
ي ـج ــب أن ن ـت ـف ــق اب ـ ـت ـ ـ ً
ـداء ع ـل ــى مـصـطـلــح
السلفية .السلفية مرحلة زمانية مباركة،
ال م ــذه ــب إس ــام ــي .ف ـهــي ت ـع ـنــي ال ـق ــرون
املشار إليها بالخيرية الكاملة في الحديث
النبوي« :خير القرون قرني ثم القرن الذين
يلونهم ثــم الـقــرن الــذيــن يلونهم» .وليس
ّ
معنى هــذا ّأن الخيرية ال توجد فــي بقية
الـقــرون ،وإنـمــا امل ــراد مــن الحديث أن هذه
القرون فيها ساداتنا الصحابة وساداتنا
ال ـتــاب ـعــون ال ــذي ــن ج ــال ــس ال ـب ـعــض منهم
(سـ ّـيــدنــا ال ــرس ــول) ،وك ــان الـبـعــض اآلخ ــر
ت ــام ــذة ل ـهــم ،ف ـهــم مـطـلـعــون ع ـلــى مـنــابــع
الوحي في أزهــى عصورها ،وهــذا معلوم

حيث تـخــرج أئـمــة كـبــار فــي هــذه املرحلة.
لذلك ،إن انتحال صفة السلفية هو بدعة
وهابية جــاء بها هــؤالء الــذيــن ال يمثلون
ّ
السنة وال الجماعة .هؤالء هم في الحقيقة
منتسبون إلى الحركة الوهابية التي لها
شيخ واح ــد تعتمده فــي مرجعيتها ،هو
ابــن تيمية .وابــن تيمية هــذا كانت له آراء
ش ــاذة رده ــا عـلـيــه عـلـمــاء ع ـصــره وسجن
ومات بسببها ملا سببته من فنت بني أبناء
األمة اإلسالمية ،وأهل زمانه أدرى به من
أهل زماننا نحن.
¶ م ــا ه ــي األص ـ ـ ــول ال ـت ــي ي ـع ـت ـمــد ع ـل ـي ـهــا ه ــذا
التيار في الوصول إلى مثل هذه االستنتاجات
الخطيرة؟
هــذا التيار ملا ّ
سمى نفسه سلفيًا مع ابن
ع ـبــد الـ ــوهـ ــاب ،اس ـت ـب ــاح دم ـ ــاء املـسـلـمــن،
وكانت له  5مصطلحات أساسية يكررها
ويـ ـجـ ـت ــره ــا وي ـج ـع ـل ـه ــا ذريـ ـ ـع ـ ــة لـتـكـفـيــر
املسلمني واستحالل دمائهم وهي الكتاب
والـ ـسـ ـن ــة ،وال ـت ــوح ـي ــد ،والـ ـب ــدع ــة ،ال ـش ــرك
ومظاهره والتبرك والتوسل ،واملذهبية.
ه ــذه املـصـطـلـحــات الـخـمـســة يستخدمها
هذا التيار ،في استعداء بقية املسلمني ،من
ّ
خالل القول إن أغلب املسلمني ليسوا على
الـكـتــاب والـسـنــة ،وأنـهــم هــم فقط الطائفة
الناجية كما يسمون أنفسهم.
ّ
ه ــم يـتـحــدثــون ع ــن الـتــوحـيــد وكـ ــأن األم ــة
اإلســامـيــة ليست مــوحــدة ،ويستخدمون
مـ ـس ــأل ــة الـ ـ ـش ـ ــرك ف ـ ــي ت ـك ـف ـي ــر ال ـص ــوف ـي ــة
والشيعة والــذيــن يقيمون حفالت خاصة
م ــوس ـم ـي ــة ك ـح ـف ــل ي ـن ــاي ــر ع ـن ــد األمـ ــازيـ ــغ
الجزائريني أو الـنــوروز عند الـفــرس ،وكل
االحـتـفــاالت واملـظــاهــر الـتــي تـقــام فــي بالد
اإلس ــام يعتبرونها مظاهر للشرك ،وكل
الزيارات عندهم هي مظاهر للشرك .أيضا
مسألة البدعة ،هي سيف مصلت على كل
املسلمني ،ما فعل شخص أمـرًا إال قيل له
هذا األمر بدعة ،وكأنهم يحتكرون األحكام
العقائدية في الدين اإلسالمي .والحق أن
البدعة تأخذ أحكام الدين الخمسة ،منها
ما هو واجب ومستحب ومكروه إلى غير
ذلك.
الجانب العقائدي في نظرتهم للمسلمني
هــو األخ ـطــر ،ألن ال ـخــاف الفقهي مسألة
فــرع ـيــة ،أم ــا ال ـع ـق ـيــدة ف ـهــي إم ــا أن تـكــون
ّ
مسلمًا أو ال تكون .لذلك أقول إن النظرية
بـكــامـلـهــا ه ــي نـظــريــة تـكـفـيــريــة ،وه ــذا ما
جعلنا نجد أن هذا العرض العقائدي الذي
يقدمه هذا التيار كان وراء كل املجازر التي

ارتكبت في بالد اإلسالم ،بدءًا من ابن عبد
الوهاب إلى اليوم.
¶ ن ــرى ال ـيــوم أن الكثير مــن املـســاجــد يسيطر
عـلـيـهــا «ال ـس ـل ـف ـيــة» ف ــي ال ـج ــزائ ــر .ملـ ــاذا ينتشر
هــذا الـتـيــار ،وهــل أصـبــح يشكل تـهــديـدًا لعقيدة
الجزائريني؟
ّ
يجب أن نقول بكل صراحة ،إن هذا التيار
هو ِمعول هدم في وحدة الجزائر ،وهناك
 3أسـبــاب لهذا االنـتـشــار والـتــوســع .األول
أن الحركة الحزبية حــن ب ــدأت التعددية
بعد دستور  ،1989تغاضت عن الكثير من
املـســاوئ الـتــي يحملها أبـنــاء هــذا التيار،
ف ــان ـخ ــرط ــوا ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـن ـشــاطــات
ال ـس ـيــاس ـيــة وت ـم ـك ـنــوا م ــن ع ـق ــول ال ـع ــوام
وأثــروا عليهم ،ورأينا الكثير منهم صعد
إل ــى ال ـج ـبــال وح ـمــل ال ـس ــاح وأحـ ــل دم ــاء
ال ـجــزائــريــن .الـسـبــب ال ـثــانــي أن الـتـقــديــر
ال ـس ـيــاســي ك ــان خــاط ـئــا وه ــو إل ــى ال ـيــوم
خ ــاط ــئ :ت ــرك امل ـن ــاب ــر ل ـه ــؤالء وامل ـف ــروض
أن املـ ـن ــاب ــر تـ ـك ــون خ ــاض ـع ــة لـلـمــرجـعـيــة
الجزائرية التي يفترض أن تحميها الدولة
بمؤسساتها مــن وزارة الـشــؤون الدينية
إلى املجلس اإلسالمي األعلى إلى املجالس
ال ـع ـل ـم ـيــة وال ـ ــدع ـ ــاة واألئ ـ ـمـ ــة وال ـبــاح ـثــن
املنخرطني في املؤسسات العلمية ،وهنا ال
أستثني املؤسسات األمنية ،إذ ال يعقل أن
نوظف في أخطر سلك على عقول الناس
وع ـق ــائ ــده ــم م ــن ه ــب ودب دون أن يـمــر
بتحقيقات أمـنـيــة تتبني تــوجـهــه وأصـلــه
وع ــائ ـل ـت ــه واملـ ـحـ ـي ــط ال ـ ــذي ن ـش ــأ ف ـي ــه مــع
علمنا لحرارة الجزائريني وعاطفتهم لكل
ّ
مــن يحدثهم بــالـكـتــاب والـسـنــة .ثــالـثــا :إن
ً
ابتداء من
الصراعات التي نخرت الجزائر
التسعينيات ،على النفوذ واملال والهيمنة
والـتـنــافــس الـسـيــاســي الـضـيــق ج ـدًا ،كلها
اشتغلت بهذه الهموم وتركت أم ـرًا مهمًا
هو العمل على الوحدة الوطنية والتنبيه
إل ــى كــل مــا ي ـهــددهــا .لــأســف ال ـشــديــد ،لم
ن ـجــد م ــن األحـ ـ ــزاب اإلس ــام ـي ــة أو غـيــرهــا
حديثًا عن هذا الخطر الداهم.
¶ في ضوء ما تقول ،كيف تصف الوضع؟
الـ ـي ــوم وض ـع ـنــا ه ــو ك ــاآلت ــي :هـ ــذا ال ـت ـيــار
التكفيري يــزداد نفاذًا يومًا بعد يــوم إلى
ع ـقــول الـنــاشـئــة وال ـج ـه ــال ،تـحــت مظاهر
الرقية والحديث فــي املساجد املستباحة
والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـل ــى املـ ـس ــاج ــد الـ ـت ــي تـبـنــى
بــاألمــوال الخاصة باستراتيجيات ممالة
عـلـيـهــم م ــن وراء ال ـب ـح ــار .وذل ـ ــك ك ـلــه في
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أال تعتقد أن وض ــع االث ـنــن فــي سـلــة واح ــدة ال
يستقيم من الناحية العلمية؟
هـ ــذه م ـغــال ـطــة كـ ـب ــرى ،فــالـحـقـيـقــة أنـهـمــا
وجهان لعملة واحدة .ذلك أن مرجعيتهما
واح ــدة ،واملشايخ كلهم ي ــدورون فــي فلك
واحد ،يقوم على تكفير الناس وإخراجهم
م ـ ــن امل ـ ـلـ ــة واع ـ ـت ـ ـمـ ــادهـ ــم عـ ـل ــى األص ـ ـ ــول
الخمسة التي سبق أن ذكرتها .فهم أشبه
بذلك بتيار يكون وآخــر ينفذ ،والعملية
مستمرة إلــى أن تأتي اللحظة التي مهد
لها محمد علي فــركــوس بـهــذه الكلمات،
وه ــي إخ ـ ــراج  90بــامل ـئــة م ــن ال ـجــزائــريــن
واملـسـلـمــن مــن امل ـلــة فــي كلمته الشهرية
األخيرة.

يومًا بعد آخر،
يزداد هذا التيار
التكفيري نفوذًا
في البالد

غفلة من السلطة التي نجد أطرافًا داخلها
تـخــاطـبـهــم (خ ـطــابــا) ودي ـع ــا وت ـح ــاول أن
تتحالف معهم أحيانًا ،بل نجدها كأنها
سفيرة للدولة السعودية.
¶ على ذكر السلطة ،ما رأيكم في مواقف وزير
الشؤون الدينية واألوقاف محمد عيسى من تيار
السلفية ،التي يصفها البعض ب ّ
ـ«اللينة»؟
مواقفه لألمانة ممالئة لـهــؤالء ،يتعاطى
ّ
معهم بـ«مصلحية» العتقاده أن هذا التيار
سيطر على الساحة ،وبالتالي إذا جامله
سيبقى في كرسيه وتكون له شهادة عند
السلطة تثبته في منصبه السياسي .هذا
ف ــي الـحـقـيـقــة ت ـص ــور خ ــاط ــئ ال ي ـجــب أن
يكون ،وسيكون لي ّ
رد على الوزير في ما
يتعلق بهذا األمر تنبيهًا للمصلحة العليا
للدولة التي يجب أال نجامل فيها أحد.
¶ لـكــن ه ـنــاك ف ــرق بــن الـسـلـفـيــة الـعـلـمـيــة التي
ترفض العنف ،والسلفية الجهادية التي تتبناه.

¶ ه ــل تـعـتـقــد أن ه ــذا ال ـت ـيــار ب ـلــغ ال ـ ــذروة بـهــذا
املوقف؟
نحن اليوم أمام لحظة خطيرة جدًا .البلد
مهددة في حدودها ،وهي إقليميًا تعيش
ظ ــروف ــا خ ــاص ــة ،ب ـع ـض ـهــا ت ـح ــت ال ـس ـتــار
الــدي ـنــي ،كـظـهــور «ال ــدواع ــش» وغ ـيــر ذلــك
م ــن ال ـف ــرق ال ـحــام ـلــة ل ـل ـس ــاح ...ال ـب ـلــد في
وضع اقتصادي هش كما صرح بذلك كل
املسؤولني .البلد يعاني من نسبة مرتفعة
من األمية أو ضعف التعليم بني الشباب
الــذيــن خــرجــوا مــن امل ــدارس أو لــم يوفقوا
فــي إكـمــال الــدراســة ،وه ــؤالء كلهم فرائس
جاهزة سيلتهمها هــذا التيار ويوجهها
التوجيه الــذي أملته عليه املخابر الذكية
من وراء البحار في بريطانيا والسعودية
وبعض الدول التي ال تريد خيرًا للجزائر.
نـحــن فــي اع ـت ـقــادي لـسـنــا خ ــارج مـشــروع
التقسيم والتفتيت الــذي يستهدف الدول
العربية ،بل نحن هدف في حد ذاته.
¶ لكن الظاهر في كالمهم أنهم َي ْدعون إلى عدم
الخروج عن الحاكم؟
هذه مغالطة كبرى أيضًا .فإذا دعوت علي
فــركــوس لـيـقـســم بــالـلــه الـعـظـيــم فــي عنقه
بيعة ملن ...ستجده مبايعًا مللك السعودية
كما بــايــع جميع أتـبــاع هــذا الـتـيــار .هــم ال
يبايعون ولــي األمــر الوطني ،بل بيعتهم
مللك السعودية وولــي عهده وهــذا يعلمه
الخاص والعام.
¶ مــع مــا يـبــدو أن ــه تـغـ ّـيــر فــي نـظــرة ول ــي العهد
السعودي محمد بــن سلمان للمفاهيم الدينية
والسلفية ،كيف سيتصرف هذا التيار؟
ال ــواق ــع أن ه ــذا ال ـت ـيــار ق ــد أص ـيــب بـحــرج
شديد ،وهو يتخلخل من الداخل ويحاول
أن يـتـغـلــب ع ـلــى ذل ـ ــك ،ألن الـ ـن ــاس تـســأل
مشايخ السلفية عن موقفهم من الحفالت
ال ـتــي ت ـقــام ف ــي ال ـس ـعــوديــة وق ـي ــادة امل ــرأة
ل ـل ـس ـيــارة وخ ــروج ـه ــا ب ــال ــزي الـ ــذي تــريــد
ومــوقـفـهــم مــن االحـتـفــال الــرسـمــي باملولد
النبوي الشريف .وقد وجد هؤالء املشايخ
أنـفـسـهــم ف ــي ح ـيــرة بـعــدمــا طـ ّـب ـلــوا سنني
عــدة للنظام السعودي وال يعرفون كيف
يتعاملون مــع ولــي الـعـهــد الـشــاب ولغته
الـ ـج ــدي ــدة .وفـ ــي اع ـت ـق ــادي أن ـه ــم ح ـتــى ال
يفتضحوا ،لجؤوا إلى هذه الحيل لصرف
األنـ ـ ـظ ـ ــار ع ـب ــر ت ـك ـف ـيــر ال ـ ـنـ ــاس وش ـغ ـل ـهــم
بــال ـك ـتــاب وال ـس ـن ــة وغ ـي ــره ــا م ــن امل ـســائــل
الراسخة في قلوب الجزائريني منذ أن حل
اإلسالم على هذه األرض.
¶ م ـ ــا ه ـ ــي رسـ ــال ـ ـتـ ــك ف ـ ــي األخـ ـ ـي ـ ــر كـ ـب ــاح ــث،
للجزائريني؟
أؤكـ ــد ل ـل ـجــزائــريــن أن ـه ــم ل ـي ـســوا بـحــاجــة
لـهــؤالء حتى يتعلموا دينهم ،فإسالمهم
م ــن ب ــن األح ـس ــن ب ــن ال ـش ـع ــوب ،ذل ــك أنــه
مبني على قيم التسامح والبطولة ورعاية
ّ
ح ـق ــوق امل ـ ــرأة وي ـك ـف ـي ـنــا ف ـخ ـرًا أن إح ــدى
الثورات الشعبية ضد املستعمر الفرنسي
كانت قائدتها اللة فاطمة نسومر الحافظة
لكتاب الله واملتبعة ملنهج التصوف.

