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العالم
على صعيد التحرر االجتماعي.
ووفق استراتيجية تهدف إلى التجذر
مـحـلـيــا ،دون االش ـت ـب ــاك م ــع اإلس ــام
الشعبي القائم تقليديًا على املذهب
املــال ـكــي ،يـسـعــى الـتـيــار املــدخـلــي إلــى
الـ ـت ــواف ــق ع ـل ــى امل ـس ـت ــوي ــن ال ـع ـق ــدي
ّ
والـفـقـهــي غـيــر امل ـت ـحــزب ،مــع «مــذهــب
مــالــك» .وبــرغــم ذل ــك ،فضمن مقاربته
ال ـصــارمــة وامل ـت ـشــددة ل ــإس ــام ،التي
ت ـت ـج ــاه ــل ال ـ ـتـ ــأويـ ــات وال ـ ـت ـ ـطـ ــورات،
ً
قراءة َح ّ
رفية للقرآن
هذا التيار
يتبنى ّ
ّ
والسنة النبوية.
ّ
ويرتبط تمدد هــذا التيار وشعبيته
ب ــال ـس ـي ــاق األي ــدي ــول ــوج ــي لـلـصـحــوة
اإلسـ ــامـ ـ ّـيـ ــة وبـ ــاالض ـ ـطـ ــرابـ ــات ال ـت ــي
ش ـ ـهـ ــدت ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ـ ّـيـ ــة
الـ ـج ــزائ ــري ــة ،إذ أدى ف ـشــل «الـجـبـهــة
اإلسالمية لإلنقاذ» واملصير املأساوي
لبلد دخل في حرب أهلية ،إلى تقوية

ّيتبع ّ
التيار استراتيجية
للتجذر ،ال تشتبك مع
اإلسالم الشعبي
ال ـق ــاع ــدة الـشـعـبـ ّـيــة لـلـتـيــار املــدخ ـلــي.
وكانت «الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ»،
التي تأسست عــام  ،1989قــد كافحت
فـ ــي س ـب ـي ــل ت ـط ـب ـيــق الـ ـش ــريـ ـع ــة ،لـكــن
رغبتها في افتكاك السلطة وشروعها
ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـج ـ ـهـ ــادي إث ـ ــر انـ ـق ــاب
الجيش عــام  ،1992أديــا إلــى شجبها
من قبل التيار السلفي ووضعها في
مرتبة «الخوارج».
فــي حـيـنــه ،تـمــايــز الـشـيــخ عـبــد املــالــك
رم ـض ــان ــي ع ــن «ال ـج ـب ـه ــة اإلس ــام ـي ــة
ل ـ ــإن ـ ـق ـ ــاذ» الـ ـ ـت ـ ــي اخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــارت ال ـع ـم ــل
الـسـيــاســي ال ــذي يـتـنــاقــض مــع «روح
ّ
السلفية» ومــع املـبــدأ الــذي أوصــى به
ص ــر الــديــن
أحـ ــد أع ــام ـه ــا ،م ـح ـمــد ن ــا ُّ
األلباني (وهو مرجع ال ُيشق له غبار
ف ــي ع ـل ــم ال ـح ــدي ــث لـ ــدى ال ـس ـل ـفـ ّـيــن).
وع ـش ـي ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،وف ـ ــي ال ــوق ــت
ال ـ ــذي ان ـق ـس ـمــت ف ـيــه إدارة «الـجـبـهــة
اإلسالمية لإلنقاذ» بشأن مشروعية
املشاركة السياسية ،اعتبر رمضاني
أن هـ ــذا ال ـت ــوج ــه ي ـت ـع ــارض وم ـب ــادئ
اإلس ــام .وهــذا التأويل السلفي الــذي
ُ
اســتـخــدم لــوصــف الـسـلــوك السياسي

والعسكري لـ«الجبهة» بغير الشرعي،
قــاد نحو طمأنة شريحة واسـعــة من
ّ
السنية
الشعب بشأن سالمة العقيدة
ّ
التقليدية التي ُب ِّرئت من كونها القادح
األص ـل ـ ّـي لـلـعـنــف ،ودح ـضــت بالتالي
ّ
ّ
اإلسالموية.
فرضية انزالقها نحو
ُ
وي ـع ــارض الـتـيــار املــدخـلــي (املــواظــب
عـ ـ ـل ـ ــى دحـ ـ ـ ـ ــض األط ـ ـ ـ ـ ــروح ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـت ــي
ي ـع ـت ـب ــره ــا انـ ـ ـح ـ ــراف ـ ــا) ،ال ـ ــدخ ـ ــول فــي
ّ
السياسية ،وهــو يعتقد في
املـســارات
ّ
أن بـنــاء الــدولــة اإلســامـ ّـيــة يـكــون من
خـ ــال ال ـق ــاع ــدة حـ ـصـ ـرًا ،ح ـيــث يجب
ن ـشــر املـ ـم ــارس ــات ال ــدي ـن ـ ّـي ــة الـسـلـيـمــة
الـتــي يفترض أن تـقــود نحو حكومة
ّ
وتقية تكون نتيجة لتحقيق
رشيدة
التوحيد ،بــدل أن تكون هدفًا في حدّ
ذاتها .على هذا الصعيدُ ،ي ُّ
عد التيار
املدخلي عدوًا ُمعلنًا لإلخوان املسلمني
والـتـكـفـيـ ّ
ـريــن ،فـيـمــا يـنـعـكــس جــوهــر
تبنيه للسلفية «غير الجهادية» عبر
انتقاداته لتعاليم ّ
سيد قطب .ومن بني
الـتـيــارات الــراجـعــة إلــى العقيدة التي
ت ــرى فــي ال ـعــودة إل ــى األص ــول شرطًا
أســاسـيــا إلعـ ــادة تــأهـيــل الـعـقــل ،نجد
التيار املدخلي املستورد من العربية
ّ
السلفية
السعودية (وفقًا لرغبة نشر
ً
ّ
الجهادية» التي تعارض كال من
«غير
ّ
جماعة اإلخ ــوان املسلمني ،والسلفية
ّ
ّ
الشيعية).
الجهادية ،والدعوة
ّ
م ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،ن ـج ــد أن ال ـت ـيــار
امل ـ ــدخـ ـ ـل ـ ــي ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال الـ ـ ــدعـ ـ ــوة إل ــى
ضرورة التزام الطاعة تجاه ّ
ولي األمر
والـتـحـصــن ضــد أي شـكــل مــن أشـكــال
م ـنــازعــة الـسـلـطــة (ال ـت ــي تـ ــؤدي وفـقــا
لهم إلــى تقسيم املجتمع) ،قــد ازدهــر
ان ـت ـشــاره بـفـضــل سـيــاســة «اس ـت ـعــادة
الـلـيـبــرالـيــة» الـتــي ن ــادى بـهــا الـنـظــام.
وفي حقيقة األمر ،بدا انحصار خطاب
ال ـت ـي ــار امل ــدخ ـل ــي ف ــي حـ ــدود املـســائــل
االج ـت ـمــاعـ ّـيــة وسـيـلــة لـلـتـعــويــض عن
ّ
االقتصادية .وإن
الخضوع لليبرالية ُ َ ّ
زعم أنها غير
أهداف هذا التيار التي ي
سياسية (لكنها تـهــدف إلــى الــربــح)،
أكسبته عطف ّ السلطات العامة التي
ّ
يبدو أنها تغض الطرف عن تحركات
القادة الحاليني لـ«السلفية العلمية».
وق ـ ــد س ــاه ــم ال ـت ـس ــام ــح ال ـن ـس ـبــي فــي
ّ
الشخصيات
الجزائر في ظهور بعض
وارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع شـ ـعـ ـب ـ ّـيـ ـتـ ـه ــا ،ع ـ ـلـ ــى غـ ـ ــرار
الشيخني عـلــي فــركــوس وعـبــد املــالــك
ّ
رم ـض ــان ــي .وب ــال ــرغ ــم م ــن أن األخ ـيــر

أن أعـلــن عـقــد اجـتـمــاع «م ــع نقابات
املناجم (الـيــوم) للنظر في تطورات
األوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ب ـ ــالـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،وإص ـ ـ ـ ـ ــدار
مقترحات إلنقاذ املؤسسة والحفاظ
على ديمومتها».
برغم اجتماع «االتحاد» اليوم ،يبدو
ّ
أن ع ــن األخـ ـي ــر ت ــذه ــب إلـ ــى م ــا هــو
أبعد من «أزمة الفوسفات» ،إذ برزت
ألمـيـنــه ال ـعــام ن ــور الــديــن الـطـبــوبــي،
تصريحات مهمة ،قبل يومني ،تدعو
رئيس الحكومة يوسف الشاهد ،إلى
إج ــراء «مــراجـعــة جــذريــة فــي مفاصل
ال ـ ّـدول ــة وم ــؤس ـس ــات ـه ــا» ،م ـب ــررًا ذلــك
بــأنـهــا «مفككة وتعمل دون تنسيق
ف ــي م ــا ب ـي ـن ـهــا ،خ ــاص ــة ف ــي امل ـل ـفــات
ال ـك ـبــرى» .و ّل ــم يـقــف عـنــد ه ــذا الـحــد،
إذ أض ـ ــاف أن ـ ــه «ال ب ــد م ــن مــراج ـعــة
تقييمية عامة ،خاصة في العديد من
الوزارات التي جاءت بها املحاصصة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة» .وفـ ــي إش ـ ــارة ضـمـنـيــة
إل ـ ــى إدراج ت ـ ّـون ــس ع ـل ــى «ال ــائ ـح ــة
األوروبية» ،فإنه دعا حكومة الشاهد
إلــى «إص ــاح الـشــأن الـعــام ومراجعة
ً
السياسة بــدال من إلقاء الالئمة على
املجتمع الدولي» .وأيضًا ،لم يتوقف
األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـ ـ ــ«االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد» ،ف ـق ــال:
«اليوم نشهد تداول  7حكومات منذ
الـثــورة ،لكنها تشكلت باملحاصصة
ّ
ً
واألخـطــاء نفسها ،مــا خلف تعطيال
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ّ
ف ــي ظ ــل مـجـمــل ه ــذا امل ـش ـهــد ،ب ــرزت
ف ــي ال ـســاعــات األخ ـي ــرة تـصــريـحــات

ق ـ ــاد ص ـ ــار م ــوص ــوم ــا إث ـ ــر خ ـصــومــة
حـ ــول ش ـخ ـصـ ّـيــة ال ـش ـيــخ ع ـلــي حسن
الحلبي ،ولم ُ
يعد بالتالي من «الدعاة
ّ
الصالحني» ،فــإن أكثر ممثلي التيار
ً
شعبية في الجزائر ال يعانون من أي
إزعاج في سياق نشاطهم املفتوح.

برغم عدم منع هذا ّ
التيار
واستفادة السلطات من
حضوره في فترات معينة،
ففي منتصف الشهر املاضي،
دعا وزير الشؤون الدينية
الجزائري محمد عيسى
(الصورة)« ،األئمة إلى أن
يكون والؤهم للوطن ولوالة
أمرهم» ،مشيرًا بذلك إلى
رسالة الشيخ السعودي
املدخلي .وقال عيسى ّإن «هذا
الشيخ ملتزم سياسة بالده
ويبحث عن طرق يبرر فيها
مواقف والة أمره ،ويهاجم
غيرهم ويدافع عن سياسة
حكومته».
في املدة نفسها ،دعا عدة
فالحي ،وهو املستشار
اإلعالمي السابق لوزير
الشؤون الدينية واألوقاف
أبو عبد الله غالم الله ،إلى
«ضرورة التصدي للفكر
السلفي الوهابي ،ووضع حد
ملحاوالت الشيخ ربيع املدخلي
في اختراق املرجعية الدينية
الوطنية» ،معتبرًا ّأن ذلك قد
يحمل معه في قادم األيام
«تهديدًا ألمن الجزائر القومي».

وزارة الدفاع:
«رفضنا مقترح
الناتو»

«من أمامها»
ً
كامال في بعض الوزارات» ،الفتًا إلى
ّ
أن منظمته ليست ضــد املحاصصة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،لـ ـك ــن عـ ـل ــى «األح ـ ـ ـ ــزاب
تقديم شخصيات قــادرة على خدمة
تونس».
ال ــوج ــه اآلخـ ــر ّلـلـتـصــريـحــات يظهر
ّ
حـ ــن اإلدراك أن ـ ـهـ ــا ت ــأت ــي فـ ــي ظ ــل
تــوتــر سياسي فــي حكومة الشاهد
بشأن تعيني خلف ملحافظ املصرف
امل ــرك ــزي ال ـش ــاذل ــي الـ ـع ـ ّـي ــاري ،ال ــذي
م ــن ال ـظ ــاه ــر أن م ًـ ـغ ــادرت ــه مـنـصـبــه
ل ــن ت ـك ــون س ـل ـس ــة ،ب ــل ستصحبها
إشكاالت بالنسبة إليه .وتزداد تلك
الـتــرجـيـحــات بفعل إع ــان املتحدث
ّ
باسم النيابة سفيان السليطي ،أن
ال ـس ـل ـطــات أل ـق ــت ال ـق ـبــض ق ـبــل أي ــام
ع ـل ــى م ــوظ ـف ــن اثـ ـن ــن وأبـ ـق ــت عـلــى
ث ــاث ــة آخ ــري ــن «فـ ــي ح ــال ــة ص ـ ــراح».
ّ
وأوضح ُ أن القرارات جاء ت في إطار
َ
قـضـيــة ف ـتــحــت ف ــي ب ــداي ــة األس ـبــوع
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري بـ ـ ـش ـ ــأن جـ ـ ــرائـ ـ ــم ت ـت ـع ـل ــق
بــالــرشــى واالرت ـشــاء وشبهة غسيل
وتبييض األموال واستغالل موظف
عـمــومــي لـنـفــوذه بــدعــوى الـحـصــول
على حقوق وامتيازات.
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أوروب ـيــة قــد تـكــون تــونــس املتضرر
األول م ـن ـه ــا ن ـ ـظ ـ ـرًا إلـ ـ ــى إدراج ـ ـهـ ــا
مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــددًا ضـ ـ ـم ـ ــن دول «ال ـ ــائـ ـ ـح ـ ــة
(األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة) الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوداء» .فـ ــي ه ــذا
الـ ـ ـص ـ ــدد ،دع ـ ــا امل ـ ـفـ ــوض األوروبـ ـ ـ ــي
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ب ـ ـيـ ــار
موسكوفيسي ،إلــى فــرض عقوبات
ع ـل ــى ال ـ ـ ــدول ال ـت ـس ــع املـ ــدرجـ ــة عـلــى
قــائـمــة االت ـحــاد األوروبـ ــي ال ـســوداء،
مطالبًا بالشفافية بشأن االلتزامات
الـتــي قطعتها ال ــدول الـ ــ 55املــدرجــة

دعا «اتحاد الشغل» إلى
إجراء مراجعة جذرية في
مفاصل الدولة
عـ ـل ــى «الـ ـق ــائـ ـم ــة ال ـ ــرم ـ ــادي ـ ــة» ال ـت ــي
تشمل بدورها البلدان التي تنطوي
ّ
املالية على مخاطر عالية
أنظمتها
ّ
ّ
متعلقة بــالـتـهــرب الـضــريـبــي (بـعــد
أق ــل مــن شـهــريــن مــن وض ــع القائمة
السوداء للمالذات الضريبية ،سحب
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ف ــي  23كــانــون
ال ـ ـثـ ــانـ ــي /يـ ـن ــاي ــر املـ ــاضـ ــي ث ـمــان ـيــة
ب ـلــدان مــن أص ــل  17مــدرجــة عليها،
مــا أث ــار احـتـجــاجــات املنظمات غير

ُ
الحكومية ،ونقلت هذه البلدان إلى
القائمة الرمادية للدول التي تعهدت
بااللتزام بالقواعد الضريبية).
وطــالــب مــوسـكــوفـيـســي ،فــي حــديــث
إل ــى شـبـكــة «ف ــران ــس  »2الـفــرنـسـيــة،
«بفرض عقوبات على دول القائمة
السوداء» ،داعيًا إلى «عدم (السماح
بـ ـ ـم ـ ــرور) أم ـ ـ ـ ــوال م ـ ــوازن ـ ــة االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي أو امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف الـ ـع ــام ــة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ع ـب ــر ال ـش ـب ـك ــات املــال ـيــة
لدول َ
تع ّد بمثابة مالذات ضريبية».
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن امل ـ ـصـ ــرفـ ــن الـ ـع ــام ــن
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن امل ـع ـن ـي ــن بـ ــذلـ ــك ،هـمــا
بـنــك االس ـت ـث ـمــار األوروبـ ـ ــي والـبـنــك
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.
وكـ ــرر املـ ـس ــؤول األوروبـ ـ ـ ــي« :أط ـلــب
مــن وزراء مالية االت ـحــاد االوروب ــي
اإلف ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاح ع ـ ـ ــن ك ـ ـ ــل االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ـ ـ ــات
املـتـخــذة وجعلها شـفــافــة» ،معتبرًا
أن «الشفافية أساسية في مكافحة
الـ ـتـ ـح ــاي ــل وال ـ ـت ـ ـ ّهـ ــرب الـ ـض ــريـ ـب ــي».
وجدير بالذكر أنه سبق أن وضعت
ت ــون ــس ،ن ـهــايــة ال ـع ــام امل ــاض ــي ،في
«الـ ّقــائـمــة ال ـس ــوداء» لـلــدول الـتــي قد
تـمــثــل «م ــاذًا ضــريـبـ ّـيــا» ،وذل ــك قبل
«ت ـص ـح ـي ــح» ال ـ ـقـ ــرار ن ـه ــاي ــة الـشـهــر
املاضي وإعادة تصنيف تونس في
ّ
الرمادية» ،ما قد يزيد من
«القائمة
ّ
دقة املشهد.

أعلنت وزارة الدفاع التونسية ،أمس،
رف ـض ـه ــا م ـق ـت ــرح ت ـ ـقـ ـ ّـدم بـ ــه حـلــف
الشمال األطلسي يتمثل في حصول
تونس على هبة بـ 3ماليني يورو في
مقابل موافقتها على الحصول على
مـســاعــدة خـبــراء دائـمــن مــن الحلف
ف ــي م ــرك ــز ع ـم ـل ـيــات ب ــن ال ـج ـيــوش
لـتــأمــن ال ـح ــدود وم ـحــاربــة اإلره ــاب،
تعتزم تونس إحداثه.
وأوض ـ ــح وزيـ ــر ال ــدف ــاع ع ـبــد الـكــريــم
الـ ــزب ـ ـيـ ــدي ،خ ـ ــال ج ـل ـس ــة اس ـت ـم ــاع
فــي لـجـنــة األم ــن وال ــدف ــاع الـبــرملــانـيــة،
ّأن «الـ ـ ـ ـ ــوزارة ت ـع ـمــل ع ـل ــى م ـش ــروع
إلنجاز مركز مشترك بني الجيوش
(الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة) ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط وق ـ ـيـ ــادة
ال ـع ـم ـل ـي ــات ،ول ـت ـح ـل ـيــل امل ـع ـل ــوم ــات،
وإعــداد املخططات ،وقيادة العمليات
املـشـتــركــة بــن جـيــوش الـبــر والبحر
والطيران ،وذلك في مجال أمن الحدود
وتأمني الشريط الساحلي ومحاربة
اإلرهاب» .وأضاف أن وزارته «طلبت
تمكني تــونــس مــن الـهـبــة ،عـلــى أن ال
يوجد أي طرف من خــارج املؤسسة
العسكرية التونسية في هذا املركز،
وأن ُي ـحـ َّـدد مـكــان إح ــداث املــركــز في
ال ـتــراب التونسي فــي أي مـكــان آخر
تختاره وزارة الدفاع».
(األناضول)

