18

الثالثاء  13شباط  2018العدد 3394

العالم

قضية
منذ سنوات ،يعرف تيار ديني صعودًا كبيرًا في عدد من الدول العربية ،باألخص دول المغرب ،ليبيا
ومصر .يتصف هذا التيار السلفي بعدائه لإلسالم السياسي في صيغته الكالسيكية من جهة،
ّ
ولكنه يتواطأ مع السلطات المحلية من جهة أخرى ،التي تجد فيه حليفًا مهمًا

ّ
التيار المدخلي في الجزائر:
«سلفنة» مجتمع ..من تحت
لينا كنوش
عقب تعيني ِّ
القيم على التيار املدخلي
الشيخ ربيع بن هادي املدخلي ،ثالثة
دعاة كممثلني عن الدعوة السلفية في
الجزائر ،في الثامن من كانون الثاني/
يناير ،ارتفعت أصــوات في الصحافة
الجزائرية تنديدًا بـ«املوقف السلبي»
ّ
السياسية
أو «امل ـتــواطــئ» للسلطات
املحلية .وفي مقالة نشرتها الصحيفة
ّ
الفرنكوفونية «ألجيري باتريوتيك»،
ُ
ّ
ب ـع ـن ــوان «ال ــرس ــال ــة الـ ـت ــي ت ـث ـب ــت أن
ال ـسـل ـفـ ّـيــن ال ـج ــزائ ــري ــن ُي ـط ـي ـعــون آل

ّ
س ـعــود»ُ ،يـشـيــر الـكــاتــب إل ــى أن «هــذا
التعيني بمثابة إعــادة تأهيل رسمي
ل ــداع ـي ــة (أي أحـ ــد الـ ـث ــاث ــة) ،ه ــو فــي
غاية النشاط ومفيد جـدًا لجهة نشر
أفكار هذا التيار املنبثق من الوهابية،
والـ ـق ــائ ــم ع ـل ــى مـ ــا ُي ـس ـم ــى الـسـلـفـيــة
ّ
ّ
الجهادية)».
العلمية (غير
ّ
جدير بالذكر أن نجاح هذا التيار في
االن ـت ـشــار وال ـت ـمــدد يـعــود إل ــى سياق
س ـعـ ّ
ـودي :القمع الــذي مــارســه النظام
ال ـس ـع ــودي ف ــي ب ــداي ــة الـتـسـعـيـنـيــات
ّ
ضد أي نزعة تحمل طابعًا انشقاقيًا،
ّ
خاصة ضمن مجموعة الشخصيات

التيار الديني ...بأبعاده الخليجية
ّإبان تفجر األزمة الخليجية في شهر حزيران/جوان املاضيّ ،
أعدت قناة «الجزيرة» القطرية تقريرًا تناول
ً
ّ
مسألة التيار املدخلي ،متهمة إياه بأنه من بني التيارات التي يتماهى خطابها مع األنظمة السياسية،
وتعيد تكييف نفسها وفق ما تمليه القرارات الحكومية.
وقال التقرير« :يعتقد مراقبون للحالة الدينية في السعودية أن هذه الفتاوى واآلراء التي تتكئ على
نصوص شرعية أحيانًا وعلى اجتهادات فقهية أحيانًا أخرى ،دمجت بني تيارات كانت إلى وقت قريب
تحرص على التمايز ،وأممت الساحة الفقهية في أحيان كثيرة ملصلحة الفكر الجامي املدخلي» .وأشار
إلى ّأن املدخلية نشأت إبان حرب الخليج الثانية« ،وكانت في صميمها ّرد فعل على رفض مكونات
التيار اإلسالمي فكرة االستعانة بالواليات املتحدة إلخراج القوات العراقية من الكويت ...وهي الوالدة
التي ّ
عبر عنها ربيع املدخلي بكتابه :صد عدوان امللحدين وحكم االستعانة بغير املسلمني».
ّ
وإذا كان هذا التقرير يستهدف مباشرة السعودية ،فإن الجزائر من بني الدول التي يستهدفها هذا التيار،
لكن في سياقات أخرى ،خاصة ّأن العالقة بني السلطات وبينه غير عضوية كما هي في السعودية.
(األخبار)

ال ــرئـ ـيـ ـس ــة لـ ـلـ ـصـ ـح ــوة ،مـ ـث ــل س ـل ـمــان
الـعــودة أو نــاصــر العمر ،أدى أساسًا
إل ــى عـ ــودة األح ــادي ــة األيــديــولــوجـ ّـيــة
وص ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــود هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار املـ ـ ـع ـ ــادي
ّ
لـ«العصاة» .وظل قادة التيار املدخلي
ّ
مـخـلـصــن ل ـل ـن ـظــام ،وت ـح ــول اب ــن بــاز
َ
مرجعني للسلفية
وابن العثيمني إلى
ال ـع ـل ـم ـ ّـي ــة ،وبــرح ـي ـل ـه ـمــا ،ظ ـه ــر رب ـيــع
املدخلي بوصفه مدافعًا عن «السلفية
الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ـ ّ
ـدي ــة» ف ـ ــي وج ـ ـ ــه «ال ـ ـت ـ ـيـ ــارات
املنحرفة» .وبصفته زعيمًا للمدافعني
ّ
التزمت ،فقد بــات يختار «الدعاة
عن
الـ ـص ــالـ ـح ــن» ل ـل ـش ـب ــاب ال ـس ـل ـف ــي فــي
ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،وت ـ ـحـ ـ ّـول إلـ ــى رأس
حــربــة فــي مــواجـهــة مـجـمــل الـحــركــات
اإلســامـيــة ذات األهـ ــداف السياسية،
مــوصـيــا أت ـبــاعــه ب ـعــدم االكـ ـت ــراث إلــى
السياسة.
فــي ال ـجــزائــر ،بـعــد م ــرور نـحــو ثالثني
ع ـ ــام ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ـ ّ
ـدديـ ــة
امل ـج ـه ـض ــة ،وامل ـش ـه ــد الـ ــدمـ ــوي ال ــذي
ش ـهــدتــه «ال ـع ـش ــري ــة الـ ـ ـس ـ ــوداء» الـتــي
ّ
ف ــك ـك ــت ال ـن ـس ـيــج االج ـت ـم ــاع ــي بـنـحــو
ّ ً
ع ـم ـيــق ،ش ـه ــدت ال ـب ــاد تـ ـح ــوال مهمًا
لـلـمـســألــة الــدي ـنـ ّـيــة وصـ ـع ــودًا لـلـتـيــار
ّ
املدخلي الراسخ مجتمعيًا :إن سياقًا
يـسـعــى ن ـحــو «إعـ ـ ــادة األس ـل ـم ــة» عبر
م ـس ــاء ل ــة مـ ــوروثـ ــات امل ــاض ــي ـ ـ ـ ال ـتــي
جـ ّـمــدهــا االسـتـعـمــار ـ ـ وال ـتـ ّ
ـوجــه نحو
ووجــه
مستقبل اجتماعي وأخــاقــي،
ِ
عبر استبدال منهج جديد به لتنظيم
الشأن الدينيُ ،يختصر في املستوى
املجتمعيُ ،
وي ِّ
فرغ الدين من ُحموالته

لهذا التيار جمهور واسع في الجزائر (عن الويب)

تونس

تراجع اإلنتاج «من ورائها»  ...وضغوط أوروبية
الم َّ
«الحجج ُ
قدمة،
الهدايا الصغيرة
(المتمثلة في بعض
التمور وزيت الزيتون)
المرسلة إلى نواب في
البرلمان األوروبي ،لم تكن
ً
كافية لتغيير مسار األمور»
تونس ــ سيف الدين العامري

ّ
تأتي تصريحات «االتحاد» في ظل توتر سياسي تشهده حكومة الشاهد (فتحي بلعيد)

ي ــوم األربـ ـع ــاء امل ــاض ــي ،أوصـ ــل عــدم
«تغيير مسار األمــور» إلــى تصويت
الـبــرملــان األوروب ـ ــي عـلــى ق ــرار إدراج
تــونــس ،ودول أخـ ــرى ،ضـمــن قائمة
ّ
ّ
األوروبية بغية
املفوضية
وضعتها
م ـك ــاف ـح ــة غـ ـس ــل األمـ ـ ـ ـ ــوال وت ـم ــوي ــل
اإلره ــاب .وذلــك الــوصــف املـشــار إليه
أع ـ ـ ـ ــاه ،جـ ـ ــاء فـ ــي مـ ـق ــال ــة لـصـحـيـفــة
«ل ـ ــوم ـ ــون ـ ــد» الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ،بـ ـعـ ـن ــوان:
ُ
ـدر ُج تــونــس
«االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي يـ ـ ـ ـ ِ
َّ
على الئحته السوداء للدول املعرضة
لتمويل اإلره ــاب» .لكن اإلش ــارة إلى
أداء الــدبـلــومــاسـيــة الـتــونـسـيــة بهذا
األس ـلــوب فــي سـيــاق تـنــاول أزم ــة ما

بــات يـعــرف بــ«الــائـحــة (األوروب ـي ــة)
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوداء» ،ان ـع ـك ــس ك ـ ــزل ـ ــزال ق ــوي
ضــرب ال ـشــارع السياسي التونسي
ّ
ألنه جرى الكشف عن أسلوب بدائي
ُ ّ
وغ ـي ــر م ـح ـتــرف ي ــت ـب ــع َّ م ــع ال ـجــانــب
ُ
األوروبــي حتى ال تصنف البالد في
تلك الالئحة .وهذا أمر ال ينفصل ّ
عما
يـحــدث داخ ــل الـبــاد حيث يتواصل
ّ
تأزم الواقع االقتصادي ،فيما يشهد
املستوى السياسي ارتباكًا متزايدًا.

«فوسفات قفصة»:
األزمة مستمرة
ف ـ ــي  20ك ـ ــان ـ ــون ال ـ ـثـ ــانـ ــي املـ ــاضـ ــي،
ّ
ت ـ ـعـ ــط ـ ـلـ ــت ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات اإلن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاج ف ــي
مـ ــدن الـ ـح ــوض امل ـن ـج ـمــي ف ــي والي ــة
قـفـصــة إب ــان إع ــان نـتــائــج توظيف
ف ــي ش ــرك ــة ف ــوس ـف ــات ق ـف ـص ــة ،أك ـبــر
ّ
مـشـغــل ف ــي املـنـطـقــة .الـسـبــب أن من
أجـ ـ ـ ــرى ع ـم ـل ـي ــات الـ ـت ــوظـ ـي ــف ال ـت ــي
ت ـش ـمــل  1700ع ــام ــل ج ــدي ــد ،مـتـهــم
باتباع املحسوبية ،وهــو مــا تنفيه
ال ـش ــرك ــة .وب ـي ـن ـمــا دخ ــل املـحـتـجــون
م ـنــذ أس ــاب ـي ــع ف ــي اع ـت ـص ــام ــات ،مــا
أدى إلـ ـ ــى ت ـع ـط ـي ــل اإلن ـ ـت ـ ــاج ك ـل ـي ــا،
خــرج أم ــس ،وزي ـ ِّـر الـطــاقــة واملـنــاجــم
خالد قــدور ،محذرًا من الوقت الذي
«تتزايد فيه الخسائر املالية» .وقال
ّ
إن ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي «غ ـي ــر مـقـبــول

ّ
وال يجب أن يستمر ...كذلك فإنه ال
يشجع املستثمرين على القدوم إلى
البالد».
وفي تصريح إذاعي ،بدا قدور مبررًا
ـرت،
ل ـع ـم ًـل ـ ّيــات ال ـت ــوظ ـي ــف الـ ـت ــي جـ ـ ّ
قائال إنه «ال يمكن الشركة أن تشغل
الجميع ،فحجم الرواتب فيها يبلغ
س ـن ــوي ــا ن ـح ــو  500م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار،
وه ــي تـشـمــل نـحــو  30أل ــف مــوظــف،
بعضهم يشغل مهنًا غير واضحة»،
مـسـتــدركــا ب ــأن ال ـشــركــة «ستجتمع
ف ــي وق ـ ــت الحـ ـ ــق» إلص ـ ـ ــدار قـ ـ ــرارات
جديدة.
ُ
وت ُّ
عد تونس من أهم مصدري العالم
ملــادة الفوسفات ،لكن حجم اإلنتاج
تهاوى من نحو  8ماليني طن سنويًا
إلى أقل من النصف بعد الثورة عام
 ،2011وذل ــك بـسـبــب االحـتـجــاجــات
االجتماعية واإلضــرابــات العمالية.
وت ــراج ــع اإلنـ ـت ــاج ف ــي ش ـهــر كــانــون
الـ ـث ــان ــي /ي ـن ــاي ــر امل ــاض ــي إلـ ــى 160
ألـ ــف ط ــن م ـق ــارن ــة ب ـن ـحــو  500أل ــف
طــن خ ــال الـفـتــرة نفسها مــن الـعــام
ّ
املـ ـ ــاضـ ـ ــي .ولـ ـ ـع ـ ــل هـ ـ ــذا الـ ـ ــواقـ ـ ــع هــو
م ــا ي ــدف ــع الـ ــوزيـ ــر وال ـح ـك ــوم ــة ّإل ــى
م ـحــاولــة إي ـجــاد ح ـلــول ،ت ـبـ ّـدو أنـهــا
بصيغة «كيفما ّ اتفق» .ولكنه يدفع
أي ـضــا نـحــو تــدخــل «االت ـح ــاد الـعــام
الـتــونـســي لـلـشـغــل» ،ال ــذي سـبــق له

