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ّ
ّ
منزل الغنوشي يتحول إلى «محجة جزائرية»
تقرير

ّ
تحول منزل راشــد الغنوشي
إل ــى م ــا يـشـبــه ال ـم ـحـ ّـج ألب ــرز
الشخصيات ال ـجــزائــريــة ،في
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة كـ ــانـ ــت أو فــي
المعارضة ،وذلك في وقت
ت ـت ـبــايــن ف ـيــه قـ ـ ــراءات تلك
الزيارات
الجزائر ــ محمد العيد
يـ ـحـ ـظ ــى زع ـ ـيـ ــم «ح ـ ــرك ـ ــة ال ـن ـه ـض ــة»
الـتــونـسـيــة راش ــد الـغـنــوشــي بتقدير
ك ـب ـيــر م ــن ق ـب ــل ال ــرئ ـي ــس ال ـج ــزائ ــري
عبد العزيز بوتفليقة ،الــذي يحرص
على لقائه دوري ــا ،إلــى الــدرجــة التي
ب ــدأت معها تـطــرح الـتـســاؤالت حول
املـغــزى مــن تـكــرار زيــاراتــه للعاصمة
ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــة .وب ـ ـعـ ــد نـ ـح ــو أسـ ـب ــوع
م ــن اس ـت ـق ـبــال زع ـيــم حــركــة النهضة
الـتــونـسـيــة ف ــي مـنــزلــه ف ــي الـعــاصـمــة
ال ـت ــون ـس ـي ــة مل ــدي ــر ديـ ـ ـ ــوان ال ــرئ ــاس ــة
الجزائرية أحمد أويحيى ،التقى قبل
أيام بعبد الــرزاق مقري ،وهو رئيس
«حـ ــركـ ــة م ـج ـت ـم ــع الـ ـسـ ـل ــم ـ ـ ـ ح ـم ــس»
املحسوبة على التيار اإلســامــي في
الـجــزائــر والناشطة فــي إط ــار «هيئة
الـ ـتـ ـش ــاور واملـ ـت ــابـ ـع ــة» (أبـ ـ ـ ــرز تـكـتــل
مـ ـع ــارض ف ــي ال ـ ـجـ ــزائـ ــر) ،م ــا أع ـطــى
االنـ ـطـ ـب ــاع ب ـ ــأن ه ـ ــذه الـ ـ ــزيـ ـ ــارة ،مـثــل
سابقاتها ،تدخل في إطار الوساطات
امل ـك ـث ـف ــة الـ ـت ــي ت ـق ـت ــرح ـه ــا الـ ـج ــزائ ــر
إليجاد مخرج لألزمة الليبية.
غير أن تأويالت أخرى رافقت الزيارة
بسبب تزامنها مع استعداد األحزاب
اإلسالمية في الجزائر لخوض غمار
االنـتـخــابــات التشريعية امل ـقــررة في
أي ــار/م ــاي ــو امل ـق ـب ــل ،ومـجـيـئـهــا بعد
لقاءات متكررة أجراها زعيم «حركة
النهضة» مع املسؤولني الجزائريني،
أبـ ـ ـ ــرزهـ ـ ـ ــم ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز
ب ــوت ـف ـل ـي ـق ــة .ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ال ـخ ــاص
ط ــرح ال ـعــديــد م ــن ال ـت ـس ــاؤالت حــول
طبيعة الـلـقــاء ومــا إذا كــان لــه عالقة
ب ـن ـقــل رس ــائ ــل م ـع ـي ـنــة ب ــن الـسـلـطــة
الجزائرية وأحزاب املعارضة ،خاصة

تخشى الجزائر من أن تسهم تكتالت إسالمية في إعادة االستقطاب األيديولوجي إلى البالد (أرشيف)

أن قـ ـن ــوات الـ ـت ــواص ــل ب ــن ال ـطــرفــن
صارت محدودة للغاية في السنتني
األخ ـي ــرت ــن ،بـسـبــب اع ـت ـقــاد السلطة
في الجزائر أن املعارضة باتت تحمل
خ ـطــابــا رادي ـكــال ـيــا غ ـيــر م ـق ـبــول ،في
حـ ــن ت ـن ـت ـقــد املـ ـع ــارض ــة م ـم ــارس ــات
السلطة واسـتـفــرادهــا بــالــرأي وغلق
كافة قنوات الحوار معها.
وم ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ــد ي ـ ـ ـعـ ـ ــزز ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ه ــو
م ـســارات الــوحــدة الـتــي أعلنت عنها
األحزاب اإلسالمية في الجزائر قبيل
االن ـت ـخ ــاب ــات؛ ف ـقــد انــدم ـجــت «حــركــة
مجتمع السلم» مع «جبهة التغيير»،
وت ـحــال ـفــت أي ـض ــا ح ــرك ــات «ال ـع ــدال ــة
وال ـت ـنـم ـيــة» و«ال ـن ـه ـضــة» و«ال ـب ـنــاء»
فــي إطــار تكتل انتخابي أطلق عليه
«االتـحــاد من أجــل النهضة والعدالة
والـ ـبـ ـن ــاء» .وجـ ـ ــاءت ه ــذه ال ـت ـك ـتــات،

خ ــاص ــة ب ــن «حـ ـم ــس» و«ال ـت ـغ ـي ـيــر»
بعد مسار تفاوضي طويل ،ساهمت
فـيــه وس ــاط ــات م ــن الـ ـخ ــارج ،أبــرزهــا
وساطة الشيخ راشد الغنوشي الذي
ي ـع ـ ّـد م ــن أص ــدق ــاء ال ــراح ــل مـحـفــوظ
نحناح ،مؤسس «حمس» ،املحسوبة
فكريًا على تيار «اإلخوان املسلمني»،
والتي انقسمت بعد وفاته وخرج من
رحمها عــدة أح ــزاب ،أبــرزهــا «جبهة
التغيير».
وت ـ ـش ـ ـيـ ــر ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة إلـ ــى
أن ال ـس ـل ـطــة ف ــي الـ ـج ــزائ ــر تـنـتــابـهــا
مخاوف من أن تسهم هذه التكتالت
اإلس ــامـ ـي ــة ف ــي إع ـ ـ ــادة االس ـت ـق ـطــاب
األيديولوجي إلــى الـبــاد ،خصوصًا
أن الـ ـج ــزائ ــر ال ت ـ ــزال ذاك ــرتـ ـه ــا حـيــة
بـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوص األزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
واألمنية الخانقة التي شهدتها في

سنوات التسعينيات وبداية األلفني،
وان ـت ـه ــت ب ـم ـســار م ـصــال ـحــة وطـنـيــة
أنهى حالة العنف في البالد .ويكون
ال ـ ــره ـ ــان عـ ـل ــى الـ ـغـ ـن ــوش ــي فـ ــي ه ــذه
الحالة ،بما يمتلكه مــن ثقل وتأثير

ّهناك رأي يقول
إن الزيارات المتكررة تدخل في
إطار القضية الليبية
على الحركة اإلسالمية في الجزائر،
للمساعدة فــي أن ال ينحرف خطاب
املعارضة (خــاصــة اإلسالمية منها)
إلى الراديكالية.
ب ـعــض هـ ــذه ال ـت ـح ـل ـيــات ،رغـ ــم أنـهــا
ّ
تـنـطـلــق م ــن م ــؤش ــرات واق ـع ـي ــة ،ف ــإن
«ح ـ ـ ـمـ ـ ــس» ت ـت ـح ـف ــظ عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،وهـ ــي

تـتــوجــس دائ ـمــا مــن مـحــاولــة ربطها
بـحــركــات أو تنظيمات فــي ال ـخــارج،
وتــؤكــد أنـهــا «ح ــزب وطـنــي لــه عالقة
بــأحــزاب وشخصيات فــي العالم في
إطار سيادة مواقفه واستقالليتها».
وك ــان ــت ت ـح ــرص أي ـض ــا ف ــي املــاضــي
على نفي أي ارتباط بالتنظيم العاملي
لــإخــوان املسلمني ،وتشير فقط إلى
أن هذا االرتباط ،إن ُوجد ،فهو «فكري
فـقــط ،وال عــاقــة لــه بالشأن الداخلي
الجزائري».
ويـ ـق ــول ع ـض ــو امل ـك ـت ــب ال ــوط ـن ــي فــي
«ح ـ ـمـ ــس» نـ ــاصـ ــر حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدادوش ،فــي
ّ
تـصــريــح إل ــى «األخـ ـب ــار» ،إن «راش ــد
الغنوشي ليس لــه عالقة بالقضايا
الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـمـ ـي ــة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ل ـل ـح ــرك ــة
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـج ـ ــزائ ـ ــر( ،لـ ـك ــن)
األكـيــد أنــه يباركها ويتمنى لها أن
تـنـجــح ملـصـلـحــة الـطـبـقــة الـسـيــاسـيــة
والـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاد» .وي ـ ـض ـ ـيـ ــف ب ـخ ـص ــوص
لقاءات الغنوشي بالرئيس بوتفليقة
واحـتـمــال نـقــل بـعــض الــرســائــل منه:
«ال توجد رسائل متبادلة بني الحركة
وال ـس ـل ـطــة ،وال ـحــركــة ال تـحـتــاج إلــى
وســاطــات فــي ذل ــك ،بــل هــي منفتحة
على كــل مكونات الحياة السياسية
في البالد ،وعندما تكون لنا أجندات
م ـع ـي ـنــة وف ـ ــق رؤيـ ـتـ ـن ــا وبــرنــام ـج ـنــا
ال ـس ـيــاســي فــإن ـنــا نــأتــي ال ـب ـيــوت من
أبــواب ـهــا ،ولـيـســت لـنــا الـعـقــدة فــي أن
نلتقي بمن نشاء».
أم ـ ــا ع ــن أسـ ـب ــاب زي ـ ـ ــارة مـ ـق ــري إل ــى
ت ـ ــون ـ ــس ،ف ـ ـيـ ــرى حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدادوش أن ـه ــا
«تـ ــأتـ ــي ض ـم ــن ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات امل ـت ـع ــددة
الـ ـع ــادي ــة ،ف ـل ـنــا ب ــروت ــوك ــول ت ـع ــاون
ب ــن ح ــرك ــة مـجـتـمــع ال ـس ـلــم وحــركــة
الـنـهـضــة ،وه ــو لـقــاء ج ــاء فــي سياق
النشاطات الــدولـيــة لرئيس الحركة
ف ــي إطـ ــار مـنـتــدى ك ــواالمل ـب ــور للفكر
وال ـح ـضــارة بــاعـتـبــاره األم ــن الـعــام
لــه ،فــي مـحــاولــة الستضافة املؤتمر
ال ـس ـنــوي الـ ـ ــدوري لـلـمـنـتــدى الـسـنــة
ّ
املـقـبـلــة فــي ت ــون ــس» ،مـسـتــدركــا بــأن
«ذلك ال يمنع من التعاون والتنسيق
في القضايا الدولية واإلقليمية التي
ت ـه ـ ّـم ال ـب ـلــديــن ،وتــوظ ـيــف عــاقــاتـنــا
الـخــارجـيــة فــي ذل ــك ،عـلــى اعـتـبــار أن
امللف الليبي يمثل عمقًا استراتيجيًا
لنا جميعًا».

مقالة تحليلية

المغرب ...نحو غزو األسواق األفريقية
لينا كنوش
وافقت القمة األفريقية ،التي ُعقدت في  30كانون الثاني/يناير املاضي
في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا ،على عودة اململكة املغربية إلى االتحاد
األفريقي ،بعدما كانت قد انسحبت من منظمة الوحدة األفريقية في عام
 ،1984احتجاجًا على اعتراف املنظمة بالجمهورية العربية الصحراوية
الديموقراطية التي ترفض السيادة املغربية على الصحراء الغربية.
وق ــد استبشر الكثير مــن وســائــل اإلع ــام خـيـرًا بـهــذه ال ـعــودة (فبعض
ً
مثال ّ
عدها انتصارًا للمغرب) ،خصوصًا في ما يتعلق بحلحلة
املراقبني
ً
ملف الصحراء الغربية ومستقبل أفريقيا بعد ذلك .إال أن كال من األطراف
املعنية ،أي الجزائر والجمهورية الصحراوية من جهة واملغرب من جهة
يفسر هذا ّ
أخرىّ ،
التطور ،الذي يحظى باهتمام إعالمي واسع ،ملصلحته.
فالرباط ترى أن قبول عضويتها مجددًا في االتحاد ،بعد حملة دبلوماسية
مكثفة دام ــت لعشر س ـنــوات ،أتــت بــا قيد أو ش ــرط ،فيما تــرى الجزائر
ّ
تنضم (فمصطلح «العودة»
والجمهورية الصحراوية ّأن الرباط في الحقيقة
غير دقيق بالنسبة إلى املسؤولني الجزائريني) إلى منظمة جديدة تعترف
بـسـيــادة الجمهورية العربية الـصـحــراويــة الديموقراطية على الصحراء
الغربية.
ولكن هذا النزاع ،كغيره من امللفات التي ّ
تهدد استقرار أفريقياُ ،يظهر عجز
االتحاد األفريقي عن توفير املوارد الالزمة لحل األزمات أو إيجاد املخارج
لها .فسعيًا إلــى تبني نهج مختلف عن ذاك الــذي اتبعته منظمة الوحدة
األفريقية ،التي بدت قليلة التأثير ،حاول قادة الدول األفريقية إطالق سياسة

جديدة للقارة السمراء ذات أهــداف سياسية أكثر تواضعًا من السابق،
لكنها ّ
مدعمة بأجهزة تبدو أكثر فعالية ،مثل املفوضية والبرملان األفريقيني
ومجلس السلم واألمن .ولكن إضافة إلى الصراعات الداخلية لتولي قيادة
االتحاد (تغطي ثالث دول ،هي نيجيريا ،جنوب أفريقيا والجزائر 60 ،في
املئة من ميزانية االتـحــاد األفــريـقــي) ،يبدو االتـحــاد األفريقي ،تمامًا كما
منظمة الوحدة األفريقية سابقًا ،عديم الفعالية .ففي حالتي ساحل العاج
ً
وليبيا مثال ،أثبت االتحاد عجزه وانكشفت انقساماته الداخلية أمام فرنسا
التي فرضت «تسوية» سياسية بالقوة .كذلك ،فإن االتحاد األفريقي عاجز
ّ
حل مللف الصحراء الغربية ،خصوصًا مع ّ
تمسك املغرب
أيضًا عن إيجاد
والجزائر بموقفيهما .فالرباط ترى أن انضمامها إلى االتحاد ال يتناقض
مع ّ
ضم الصحراء الغربية إلى أراضيها ،فيما تتوقع الجزائر والجمهورية
الصحراوية من خصمهما املغربي أن يحترم مبادئ االتـحــاد األفريقي
الذي يعترف بحق سكان الصحراء الغربية في تقرير مصيرهم.
لالتحاد األفريقي غاية رسمية هي تعزيز العالقات بني دولــه األعضاء،
ولكن واقع الحال يشير إلى أن املصالح املتعددة لكل دولة تطغى على النيات
الحسنة التي ُولدت ّإبان النضال ضد االستعمار بهدف تعزيز موقع الدول
األفريقية في مواجهة القوى العاملية ،ومــا «ع ــودة» املغرب الصاخبة إلى
االتحاد سوى دليل ساطع على ذلك .فسياسة «املقعد الخالي» التي اتبعتها
الرباط لم تـ ّ
ـؤد إلى النتائج املتوقعة (أي طرد الجمهورية الصحراوية من
منظمة الوحدة األفريقية) ،ويبدو أن عــودة املغرب إلى االتحاد األفريقي،
ُ
التي تـصـ َّـور على أنها انـتـصــار ،لها أسبابها املتعلقة بالسياق الحالي.
ففي الواقع ،وإضافة إلى رغبة املغرب في الخروج من العزلة الدبلوماسية

األفريقية ،تأتي هذه املبادرة تتويجًا لسياسة الرباط االقتصادية الطموحة
في القارة األفريقية.
وفق صحيفة «لوموند» الفرنسية ،التي تحدثت عن «إمبراطورية محمد
السادس األفريقية» في عددها الصادر في  27كانون الثاني/يناير ،2017
يسعى املغرب إلى توسيع رقعة نفوذه في أفريقيا .وقد أعلنت الصحيفة
نفسها في حزيران/يونيو من العام املاضي أن املغرب بات املستثمر الثاني
على صعيد القارة بعد جنوب أفريقيا ،واملستثمر األول في غرب أفريقيا،
كذلك فإنه يواصل غزوه االقتصادي لشرق القارة .فاملغرب ّ
يصدر  5.2في
املئة من إنتاجه ،أي ما يعادل  1.8مليار دوالر ،إلى السوق األفريقية ،إضافة
إلى تفوقه في صناعة السيارات ،محرزًا  90في املئة من اإلنتاج األفريقي
في هذا املجال .لــذا ،بفضل نجاحاته االقتصادية ،يعود املغرب بثقة إلى
االتحاد األفريقي في ّ
جو من التنافس مع الجزائر ،التي تسجل ً
أداء ضعيفًا
في ميدان املنافسة االقتصادية األفريقية ،بالرغم من التقدم الذي أحرزته
في خالل منتدى االستثمار األفريقي في كانون األول/ديسمبر املاضي.
ولتحقيق خــرق التعاون وتطويره بني دول الجنوب ،تسعى الجزائر في
مقاربتها إلــى تعزيز املنتج املحلي وفـتــح فــرص جــديــدة للتصدير ،بما
يتالءم مع األهــداف املنشودة في سياسة التنمية االقتصادية الخماسية
(.)2019-2015
ّ
في الــواقــع ،يشكل االتـحــاد األفريقي ساحة تنعكس فيها عالقات القوة
بني الدول األفريقية ،وال سيما من حيث َّ
املقدرات االقتصادية والعسكرية.
وبالتاليُ ،يخشى أن يستمر الشلل في االتحاد ما دامت دوله األعضاء تتبع
استراتيجيات أنانية على حساب مصالح األفريقيني املشتركة.

