
30 يونيو اسقاط دولي لـ»اإلخوان« 

في مصر وتونس وتركيا

وجه عدد كبير من النشطاء على موقعي التواصل »فيس 

بوك« و»تويتر« الدعوة ألن يكون يوم 30 يونيو يومًا موحدًا 

للتظاهر ضد »جماعة االخوان المسلمين« في مصر وتونس 
وتركيا.

ووجدت الدعوة صدى واسعًا لدى عديد من الشباب، وقاموا 

بتداولها فيما بينهم والترويج لها بشكل واسع.. وأكد عدد 

كبير منهم أن توحيد يوم التظاهر سيربك التنظيم الدولي 

لالخوان ويلفت نظر العالم لما سيقومون به.

أظهر استطالع للرأي شارك فيه أكثر 
من 300 ألف مصري، أنه بعد أكثر من 
عامين على ثورة الخامس والعشرين 
من يناير 2011م، وتنحي الرئيس السابق 
محمد حسين مبارك، اليزال المصريون غير 
راضين عن ادارة حكم االخوان المسلمين، 
بسبب تدهور األوض��اع في البالد وغياب 
التوافق المجتمعي، وال��ص��راع السياسي 
بين ال��ق��وى المدنية وال��ت��ي��ار االس��الم��ي 
واالنفالت األمني، واألح��داث الدامية التي 
شهدها الشارع المصري، فضاًل عن تردي 
األوضاع االقتصادية، وضعف مستوى النمو 
االقتصادي، وهو ما بدد كثيرًا من آمال وأحالم 

المصريين بعد الثورة.
وأوضح االستطالع الذي أجرته منظمة »بيو 
لالبحاث والدراسات وقياس الرأي األمريكية« 
وأعلنت نتائجه مؤخرًا تزايد شعور المصريين 
بالتشاؤم يومًا بعد يوم على مدار عامين 
لرحيل الرئيس حسني مبارك، وعدم رضائهم 
لوأد حكم االخوان للنظام الديمقراطي الذي 
كانوا يرنون اليه، وكذا تزايد االنقسامات 

االيديولوجية والحزبية في مصر.
وعن رؤية المصريين لألوضاع السياسية 
واالقتصادية أظ��ه��رت نتائج االستطالع 
انخفاض نسبة من يرون أن البالد تتجه نحو 

المسار الصحيح، فقد انخفض من »%75« 
خالل عام 2011م الى »30%« اآلن.

وبالنسبة للقضايا األك��ث��ر أول��وي��ة لدى 
المستطلعين من الشعب المصري أوضحت 
نتائج االس��ت��ط��الع أن تحسن األوض���اع 
االقتصادية على رأس األولويات وبنسبة 
الوضع  أن   »%68 ي��رى » 85%«، فيما  «
االقتصادي وسيادة القانون واألمن على رأس 

القضايا التي ينبغي االهتمام بها.
وفيما يتعلق بنزاهة االنتخابات البرلمانية 
القادمة أظهرت نتائج االستطالع انقسام 
المصريين حيث يرى »46%« من المصريين 
بأنها ستكون غير حرة ونزيهة بينما يرى 

»44%« منهم بأنها ستكون حرة ونزيهة.
وأظهرت نتائج االستطالع أن االنقسامات 
ت��زداد عمقًا بين القوى السياسية، فلكل 
من األح��زاب السياسية االسالمية، وأحزاب 
المعارضة المدنية، رؤية مختلفة فيما يتعلق 

بأوضاع البالد، والتحديات التي تواجهها.
ولم يتوقف األمر على وجهة نظر المصريين 
السلبية تجاه األوضاع السياسية واالقتصادية، 
بل امتدت لتشمل انخفاض شعبية جماعة 
االخوان المسلمين، القوة السياسية المهيمنة 
بعد رحيل مبارك الى »63%« مقارنة ب�»%75« 
خالل عام 2011م وهناك »52%« لديهم رؤية 

إيجابية عن النزاع السياسي لجماعة االخوان 
المسلمين حزب الحرية والعدالة، وبالنسبة 
لجبهة االنقاذ الوطني فقد كانت أعلى آراء 
من شملهم االستطالع تجاه قياداتها سلبية.

وفيما يتعلق ببعض القضايا األخرى فإن 
اآلراء تتباين من قضية ألخرى، فبالسنسبة 
لحقوق المرأة فإن »33%« يرون أن تحركات 

الحكومة تجاه حقوق المرأة قليلة، بينما يرى 
»15%« من المصريين أن الحكومة لها تحركات 
جيدة تجاه الحفاظ على حقوق المرأة.. وعن 
حقوق االق��ب��اط ي��رى »39%« أن الحكومة 
لم تبذل أي جهود تجاه الحفاظ على حقوق 
األقباط، بينما يرى نسبة »13%« أن الحكومة 

لها جهود حثيثة لحماية حقوق االقباط.
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على وقع صرخات »أيها الديكتاتور إرحل«
الغضب الشعبي يجتاح تركيا ضد »اإلخوان«

تراجع شعبية اإلخوان

 ترجم االحتجاج الشعبي ال��ذي انطلق من 
مجموعة من ناشطي الجمعيات واشتعل في 
اسطنبول ومدن اخرى في تركيا، غضب االتراك 
على حكومة »االخوان« تحتكر كل السلطات منذ عشر 

سنوات.
ومن اليسار التركي الى اليمين القومي احتشد 
الطيف السياسي التركي كله منذ السبت الجتياح 
ساحة »تقسيم« واالحتفال على وقع صرخات »ايها 
الدكتاتور ارحل بهزيمة رئيس الوزراء رجب طيب 

اردوغان امام غضب الشارع.
وعبر الجميع عن الغضب المتراكم على سياسة 
الحكومة المنبثقة من التيار االسالمي المحافظ 

الذي اججه العنف والقمع البوليسي.
وقال التير توران المحلل السياسي من جامعة 
بيلجي الخاصة في اسطنبول »هذه التظاهرات 
ليست من صنع حفنة من الناشطين او منظمة 
بل هي تعبير عن حالة قلق عامة بين الناس 

من كافة التوجهات السياسية«.
من جهته قال سنان اولجان من مؤسسة 
كارنجي االوروبية »انه تحرك شعبي غير 
مسبوق ومفاجىء  ناجم عن القلق وخيبة 
االم��ل لالوساط العلمانية في المجتمع 

التي لم يعد بامكانها التاثير على الحياة العامة منذ 

سنوات«.
وع��ب��ر ع��دد كبير م��ن المتظاهرين في 
اسطنبول وانقره وم��دن تركية اخ��رى عن 
انها تريد ان  ضيقهم م��ن سلطة يقولون 

»تفرض طريقتها في العيش« عليهم.
من جانبها نددت قوى اليسار واقصى اليسار 
بالقمع الذي تمارسه السلطات تحت غطاء مكافحة 
االرهاب. وهناك آالف االشخاص بينهم محامون 
وطلبة وصحافيون موقوفون في انتظار محاكمتهم 

بسبب دعمهم لقضية االكراد االتراك.
ويشيرون كلهم باصبع االت��ه��ام ال��ى انحراف 

استبدادي لسلطة التيار اإلسالمي.
والحظ التير توران ان »اردوغان ال يقبل اي حد من 
سلطة زعيم االغلبية وهو يعتبر ان كل ما يقوم به هو 

ثمرة االرادة الديموقراطية«.
بيد ان البعض يعتقد ان احداث االيام الثالثة االخيرة 
غيرت المعطيات. وكتب مراد يكين االحد في افتتاحية 
صحيفة حرييت ديلي نيوز الليبرالية الصادرة باالنكليزية 
»ان موجة احتجاجات التقسيم قلصت للمرة االولى من هالة 

رئيس الوزراء القوي«.
وفي خطاب القاه االحد لم يبد على اردوغ��ان انه تاثر 
باالحداث. وقال ساخرا »اذا نعتوا شخصا يخدم الشعب بانه 

دكتاتور، ماذا تريدونني ان افعل ازاء ذلك؟«

رافق صعود التيار السلفي في 
تونس، بعدما يسمى ب�»ثورة 
الياسمين« تزايد في مؤشرات 
العنف على نحو يهدد االستقرار األمني 
والمجتمعي في البالد، في ظل محاولة 
التيار السلفي، فرض مفاهيمه ورؤيته 
على المجتمع التونسي، مما يجعل 
البعض يعتقد أن العنف وتحركات 
التيار السلفي قد أصبحا متالزمين، 
خاصة وأن العنف الناتج عن ممارسات 
متعمدًا  فًا  استهدا يعد  السلفييين 
تها  ومؤسسا ل��دول��ة  وا للمواطن 
المختلفة، بما فيها »حركة النهضة 
االسالمية« الى ما يمكن وصفه بحالة 
من االستنفار لمواجهة العنف السلفي 

المتزايد.
ويرى مراقبون وكتاب تونسيون أنه 
كلما تزايد حضور السلفيين التنظيمي 
وكذا على الساحة التونسية شعروا 

بأنهم يملكون من القوة ما يسمح 
لهم بفرض قناعاتهم على المجتمع 
والدولة بشكل مباشر، مستثمرين في 
ذلك وجود حركة اسالمية نشطة في 
السلطة ممثلة في »حركة النهضة 
يعتقدون  االسالمية« مما جعلهم 
أن هذه الحركة وان لم تشاطرهم 
قناعاتهم فإنها تمارس عليهم ضغطًا 
حقيقيًا من أجل الحد من تصرفاتهم 

العنيفة.
وت��رى تقارير دولية وتونسية ان 
المعالجة األمنية والقضائية للظاهرة 
السلفية أيام حكم الرئيس السابق 
زي��ن العابدين ب��ن علي ل��م تفلح 
في تجنيب البالد تنامي الجماعات 
الجهادية وأسلوبها العنيف، كما أن 
لهم  يسمح  ل��م  الشديد  لتضييق  ا
بتطوير آرائهم ومواقفهم أو االحتكاك 
بالتيارات الفكرية والسياسية األخرى 

في المجتمع التونسي.
ويرى تقرير صادر عن »المجموعة 
الدولية لألزمات« وهي منظمة دولية 
مقرها بروكسل، أن العناصر السلفية 
ف��ي ت��ون��س م��ن ذوي االن��ت��م��اءات 
العقائدي العلمي الجهادي وال��ذي 
يقدر عددهم اآلن بحوالي مائة ألف 
عنصر هم في ازدياد مستمر.. مشيرًا 
الى أن »العناصر السلفية في تونس 
ليست بالضرورة كلها منضوية تحت 
لها هياكلها، لكن  ل��واء تنظيمات 
هناك محاوالت من )أنصار الشريعة« 
لتنظيم صفوفها في اط��ار هيكل 
هرمي يضم جماعات وأطراف اسالمية 

أخرى غير متطرفة«.
وتفسر تقارير أخرى أن أعمال العنف 
تعود الى أسباب اجتماعية وسياسية، 
وأن مقترفيها هم في األغلبية من فئة 
الشباب المتراوحة أعمارهم بين »15 

و34« سنة وأكثرهم من القاطنين في 
المناطق الريفية المتاخمة للمدن، أو 
في المجموعة السكانية التي تعاني 
من االهمال والتهميش، وهم من 
المتدني  التعليمي  المستوى  ذوي 
وغالبيتهم من العاطلين عن العمل 
والبعض منهم من ذوي السوابق 

العدلية.
ال��ع��دي��د م��ن ال��م��راق��ب��ي��ن للشأن 
التونسي ي��رون أن هناك تحديات 
كبيرة تواجه اليوم الحكومة وحركة 
النهضة، وقد أصبحت هذه التحديات 
عاجلة وملحة أكثر مما مضى، خاصة 
بعد عملية اغتيال شكري بلعيد التي 
زادت من حالة االحتقان واالستقطاب 
الثنائي، ومن الضروري ايجاد حل 
لألزمة السياسية ثم التصدي بعد 
ذلك للمشاكل العالقة وفي مقدمتها 

المشكلة األمنية.

تصاعد العنف في تونس

تزايد الرؤية التشاؤمية للمصريين بعد عامين

نكبة األمة 
الحقيقية

بقلم هاني جبران
ال يمكن ألمة أن تتصالح مع بعضها، وهناك بين 
أطرافها من يمارس النفخ في الطائفية والعنصرية . 
هذه اإلشكالية العربية األزلية من عوامل تعثر التطور 
في مجتمعاتنا الذي بات يتراجع إلى الخلف أكثر فأكثر 
خاصة بعد الثورات التي يشهدها حتى يومنا هذا، نحن 

اللذين لنا تاريخ نفتخر به، ماال يمتلكه الطرف األخر .
أمثلة كثيرة من الممكن أن يطرحها الشخص على 
نفسه، منها اختالل أحد النماذج األوروبية التي رأينا 
من خاللها اإلشكاليات الفاجعة التي أفضت إلى ارتكاب 
مذابح في البوسنة من قبل الصرب. وكان ال بد من 
التعامل مع المتسببين في هذه المآسي باعتبارهم 

مجرمي حرب .
الوطن العربي يمر اآلن بنفس هذه األزمة المأساوية 
المؤلمة، فأينما اتجهت بنظرك، ستجد ممارسات 
في  تسعى  ودينية  ومذهبية  ئفية  وطا عنصرية 
محصلتها النهائية إللغاء اآلخر. في النتيجة، ال يبقى من 
كل هذا سوى التوترات وحالة التناحر التي نرى إفرازاتها 
في أغلب بلدان وطننا العربي. إن الساسة دوما يتوسلون 
بهذه النعرات إحداث توازن يجعل القوى واألفكار تتجه 
نحو هذه األمور الهامشية، وتتناسى القضايا الجوهرية 

التي تتعلق باإلنسان وحاجاته وحقوقه األساسية .
ع��دد كبير من األم��راض والمحن التي تعرض له 
المواطن العربي في وقت نستطيع فيه التأمل لما 
جرى بالعديد من الدول األوروبية، لكن لألسف دون 
فائدة، فنفس الفخ الذي وقعت أوروبا تقع فيه اليوم 
البالد العربية واحدة تلو األخرى نتيجة ايغالها في جلد 
الذات واصرارها على إفساد حاضرها بشوائب وخطايا 
ماضيها الذي يفترض انه صار جزءًا من التاريخ.. وكبير 
هو الثمن الباهظ الذي تدفعه اليوم هذه األمة التي 
اضاعت ايقونتها وتضاءلت لديها مساحة الرؤية الى 
درجة صارت فيها عاجزة عن فهم ما يحدث في داخلها 

وما يدور حولها وما يراد لها وبها .
إن اعتبار الممارسات العنصرية والطائفية من 
المحظورات التي تضع من يمارسها تحت طائلة 
المساءلة، أفضت إلى إيجاد مجتمعات تتمتع بحق الحياة، 

دون أن تجد من يتطاول على هذا الحق .
في ضوء هذه الحقيقة التي تصرخ بصوت يسمعه 
حتى األطرش علينا ان نعترف بأننا أدوات تستخدم في 
تنفيذ مخطط رسمه الغريب، كل هذا ونحن لألسف في 
أحسن الحاالت حتى اآلن شهود على واحدة من أخطر 
المؤامرات التي يتعرض لها شعبنا مع العلم واإلدراك 
بما يحدث من الطرف اآلخر واألطراف التي أشعلت النار 

من خالل الفضائيات العربية وغيرها .
نحن دائما نتساءل من المستفيد في هذه المعارك التي 
تخوضها العشرات من المحطات والصحف بهدف تجذير 
عوامل الصراع والفتنة بين البعض؟ ومن المستفيد 
من قيام تلك الوسائل بإعادة إنتاج واستحضار توترات 
الماضي وصراعاته بغية زيادة الحواجز بين ذاك الشعب 

الذي بنى حضارات عريقة وأبنائه؟
النزاعات والصراعات الطائفية التي ي��دور رحاها 
اليوم هي بالطبع ليست حكرا على مجتمعات محددة 
وال هي نتاج أديان كما يقول البعض، فالشعب العربي 
قد مر بمراحل مختلفة عبر التاريخ وتجاوز الكثير من 
المصاعب التي واجهته بغض النظر عن التوجهات 
الدينية. فأوربا وأمريكا وصلت إلى ما وصلت إليه من 
استقرار وازدهار فقط بعد الصراعات األهلية والدينية 
التي حدثت في القرون الوسطى وصوال إلى الثورات 
الطبقية والسياسية في العصور الحديثة، ما نستطيع 
التأمل به واستنتاج ما نراه مناسبا لنا وتغيير مسار 

اللعبة الوسخة التي وقعنا في فخها .
عن صوت روسيا


