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العالم

المغرب أسدل أول ّمن أمس« ،حزب األصالة والمعاصرة» المغربي المعروف اختصارًا بـ«البام» ،الستار على أعمال مؤتمره الوطني االستثنائي الذي
انعقد خصيصًا للبت في استقالة أمينه العام إلياس العماري ،الموضوعة على رأس أجندة الحزب منذ عدة أشهر .وكما بات معروفًا ،انتهى األمر
بتولي حكيم بنشماس ،منصب األمانة العامةُ ،ليسدل بذلك ٌ
ٌ
خلفي آخر على نقاشات ساخنة بين أبرز قياداته
ستار

أمين عام جديد لـ«حزب السلطة»:

حصار «اإلخوان» يبقى هدفًا؟

الرباط ــ مصطفى حيران
عـ ــام  ،2008ت ــأس ــس «ح ـ ــزب األص ــال ــة
واملعاصرة» وشــارك في «االنتخابات
الـجـمــاعـيــة» (ال ـب ـلــديــة) سـنــة بـعــد ذلــك
( )2009وح ـصــل ع ـلــى أغ ـلــب اُمل ـقــاعــد،
متبوعًا بغريمه اإلسالمي «املعتدل»،
«حـ ــزب ال ـعــدالــة وال ـت ـن ـم ـيــة» .إزاء تلك
ٌ
ُ
الـنـتــائــج ،ط ـ ِـرح س ــؤال م ـشــروع« :كيف
حـقــق (ال ـب ــام) ه ــذا الـنـجــاح الـســريــع؟».
أتـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ــواب ب ــدي ـه ـي ــا عـ ـل ــى أل ـس ـنــة
ٌ
الجميع :مؤسس هذا الحزب هو رجل
ُي ُ
لقب بـ«صديق امللك» ،واملقصود فؤاد
عالي الهمة ،وهو مستشار امللك محمد
السادس.
امل ـع ـل ــوم ــات اإلض ــاف ـي ــة ال ـت ــي ت ــواف ــرت
ّ
ت ـ ـبـ ــاعـ ــا ،أف ـ ـ ـ ـ ــادت ب ـ ـ ـ ــأن ت ــأسـ ـي ــس ه ــذا
الحزب جاء «نتيجة تدبير على أعلى
مستويات الــدولــة» ،بهدف «محاصرة
االن ـ ـت ـ ـشـ ــار الـ ـسـ ـي ــاس ــي واالنـ ـتـ ـخ ــاب ــي
املـتـعــاظــم ل ـحــزب ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة»،
ّ
وهــذا ما حصل عمليًا بسرعة ،إذ حل
ً
الحزب أوال في تلك االنتخابات التي
خاضها عقب عام من تأسيسه.
ّ
عقب ذلــك ،لم يعد خافيًا أن «األصالة
َ
ُّ
وامل ـع ــاص ــرة» ك ــان ُي ــع ـ ُّـدُ ،
وي ــع ــد ،ل ــدور
ِ
ك ـب ـي ــر ي ـل ـع ـب ــه ،لـ ـي ــس أقـ ـ ــل مـ ــن الـ ـف ــوز
ب ــاالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة األولـ ـ ــى
الـ ـت ــي س ـي ـش ــارك ّف ـي ـه ــا .ح ـص ـلــت تـلــك
ً
املشاركة فعال ،لكنها جاءت في خريف
ع ـ ــام  2011وس ـ ــط ظ ـ ـ ــروف ّ س ـيــاس ـيـ ًـة
واجتماعية استثنائية ،تمثلت خاصة
ف ــي انـ ــدالع «الــرب ـيــع ال ـع ــرب ــي» ،وعـقــب
التصويت على نــص دسـتــوري جديد
ً
ت ـّضـ ّـمــن ت ـعــديــات مـهـمــة (م ـن ـهــا مـثــا
أن ــه لـلـمــرة األولـ ــى ي ـجــري التنصيص
ً
على منصب رئيس الحكومة بــدال من
الــوزيــر األول ،كما نـ ّـص كــذلــك على أن
رئـيــس الـحـكــومــة ُيـعـ ِّـيـنــه املـلــك ويـكــون
من الحزب الحاصل على أكبر عدد من
املقاعد البرملانية).
جرت انتخابات  2011في تلك الظروف،
َّ
ً
أوالُ ،
وعـ ِّـن
وح ــل «الـعــدالــة والتنمية»
رئيس حكومة منه ،وهــو أمينه العام
ً
وبناء عليه ،يمكن
عبد اإللــه بنكيران.
ّ
القول إن األمور سارت بعكس ما كانت
تشتهيه ال ـس ـفــن ...سـفــن الـنــافــذيــن في
أعلى مستويات القرار بالدولة.

ّ
تجرع الخيبة

عـقــب تـلــك املــرح ـلــة ،اخ ـت ــار «األص ــال ــة
واملعاصرة» ضفة معارضة األغلبية
ّ
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ش ــكـ ـلـ ـه ــا وت ــول ــى

ال ـ ـع ـ ـمـ ــاري ق ـب ـي ــل تـ ـل ــك االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
التشريعية ،وكــان أكثر من واضــح أن
الــدور ُامل َّ
ٌ
كبير .لكن ذلــك لم يكن
عد له
ُ
ِّ
ّ
ليمر مــن دون مـشــاكــل ،حيث وجـهــت
إلـيــه انـتـقــادات بــاعـتـبــاره «شخصًا ال
يحوز شهادات تعليمية» و«ال كفاءة
تنظيمية أو تدبيرية متراكمة لديه»،
ّ
وأنـ ــه «صــديــق صــديــق امل ـلــك فحسب،
وهـ ــذه لـيـســت ش ـه ــادة وال ك ـف ــاءة وال
تجربة» .كل ذلك لم يكن ِل َي ُج َّب طموح
الــرجــل ورغـبــة الـنــافــذيــن الــذيــن كانوا
يريدونه «حيث يجب أن يكون» .لكن
كلما كــان الــرهــان كبيرًا ،ينزل الفشل
أك ـب ــر ...فـقــد ف ــاز «ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة»
مـ ـج ــددًا ب ـت ـلــك االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،وب ـع ــدد
م ـقــاعــد ل ــم يـسـبــق ألي ح ــزب مـغــربــي
عـبــر كــل ال ـ ــدورات االنـتـخــابـيــة أن فــاز
ّ
بها ،فيما حــل «األصــالــة واملعاصرة»
ثانيًا بفارق  22مقعدًا عن ّ
األول.

ََ
َ
ورحل معه؟!
َّرحل بنكيران...

أغلب مناصبها «العدالة والتنمية»،
وبـ ــدا ،فــي ال ـظــاهــر ،أن األمـ ــور ه ــدأت.
ّ
بـيــد أن املـعـطـيــات ال ـتــي كــانــت تطفو
عـلــى الـسـطــح م ــرة بـعــد أخـ ــرى ،كانت
ّ
تـفـيــد ب ــأن ال ـص ــراع ب ــن الـحــزبـيــن ال
يني يحتد ويـشـتــد ،وهــو مــا عكسته
تـصــريـحــات فــي شـكــل تلميحات كــان
ُيلقيها رئيس الحكومة بنكيران ،من
ً
بينها مـثــا إشــارتــه إل ــى نــافــذيــن في
أعلى مستويات الـقــرار بـ«التماسيح
والعفاريت» ...وال أحد يجهل أنه كان
يـقـصــد ب ــاألس ــاس أش ـخــاصــا نــافــذيــن
في محيط امللك محمد السادس.
فـ ـ ـ ــي تـ ـ ـل ـ ــك امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،كـ ـ ـ ـ ــان «األصـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة
واملـعــاصــرة» يتجرع خيبة فشله في

مقارنة بغيره،
ُي ُّ
عد حكيم
بنشماس
قياديًا
مغمورًا في
حزبه (عن
الويب)

تــولــي ق ـيــادة ال ـح ـكــومــة .وإل ــى جــانــب
مـشــاداتــه السياسية والـتــدبـيــريــة مع
«العدالة والتنمية» تحت قبة البرملان
ب ـغ ــرف ـت ـي ــه ،وعـ ـل ــى أع ـ ـمـ ــدة ال ـص ـحــف
وامل ـ ــواق ـ ــع اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة أو
املوالية له ،كان ُي ِّ
فعل تدابير تنظيمية
ّ
ب ـغــايــة إع ـ ــداد الـ ـع ــدة مل ــوع ــد آخ ــر هو
االنتخابات التشريعية لسنة .2016
مـ ــن بـ ــن ت ـل ــك الـ ـت ــدابـ ـي ــر ،أن ـ ــه تـخـلــى
ع ــن أم ـي ـنــه الـ ـع ــام ُ ال ـس ــاب ــق مصطفى
ال ـبــاكــوري ،ال ــذي نـظــر إلـيــه باعتباره
إط ــارًا تــدبـيــريــا عــالـيــا فــي مـجــال املــال
واالقتصاد أكثر منه قياديًا سياسيًا،
ّ
وحل مكانه خالل املؤتمر العام للحزب
الذي انعقد في  2016إلياس العماري.

ه ـ ــذا األخـ ـي ــر ُي ـن ـظ ــر إلـ ـي ــه ب ـّـاع ـت ـب ــاره
«صديق صديق امللك» ،أي إنه صديق
ّ
فؤاد عالي الهمة ،علمًا أن مساره في
السياسة لصيق بالكواليس وليس
ف ــي امل ـنــاصــب وامل ـه ـم ــات التنظيمية
املعلنة.
ي ـن ـحــدر ال ـع ـم ــاري م ــن أق ـص ــى شـمــال
البالد ،تحديدًا من منطقة الريف التي
اندلع فيها الحراك االجتماعي الشهير
الذي ال يزال يخلق الحدث لغاية هذه
ال ـس ــاع ــة م ــن خ ـ ــال أط ـ ـ ــوار مـحــاكـمــة
ق ــادت ٌــه ب ـعــد مـتــابـعـتـهــم بـتـهــم ثقيلة.
ظروف غامضة قادت هذا الرجل نحو
مربع النفوذ في القصر امللكي ،ليظهر
كشخصية قــويــة بــاعـتـبــاره «صــديــق

صديق امللك» ،وليبرز مؤثرًا في كثير
ّ
مــن امللفات التدبيرية .وقــد ظــل فعله
املــؤثــر ُي ــرى ،لكن مــن خلف ستار إلى
غاية توليه مناصب تدبيرية كبيرة،
م ــن ب ـي ـن ـهــا رئ ــاس ـت ــه ل ـج ـهــة «ت ـط ــوان
طـنـجــة ال ـح ـس ـي ـمــة» ع ـقــب ان ـت ـخــابــات
 2015البلديةّ ،
ثم توليه منصب األمني
العام لحزبه في بداية .2016
ك ـ ــان واض ـ ـحـ ــا أن الـ ــرهـ ــان ع ـل ــى ه ــذا
ّ
ٌ
كبير ،وال يقل عن الفوز
الرجل النافذ
باملرتبة األول ــى فــي انـتـخــابــات 2016
الـتـشــريـعـيــة وت ــول ــي مـنـصــب رئــاســة
الحكومة ،وبالتالي ّ
رد الصاع صاعني
ـ«حزب العدالة والتنمية».
ل ّ
ت ـكــثــف ال ـح ـض ــور اإلع ــام ــي إلل ـيــاس

تونس

َ
مطر «نهضاوي» في قرطاج ...والخراج للشاهد
تونس ــ األخبار
ق ــاب قــوســن أو أدن ــى مــن إقــالــة رئيس
الحكومة يوسف الشاهد ،وإعفائه من
مهامه ،وبالتالي تحقق رغبة «إخوته»
ِ
في «نداء تونس» في إبعاده عن الحكم
والقيادة ،سقطت وثيقة قرطاج بعدما
ق ـل ـب ــت «ح ـ ــرك ـ ــة الـ ـنـ ـهـ ـض ــة» م ـ ـعـ ــادالت
املـ ـف ــاوض ــات ف ــي ال ـل ـح ـظ ــات االخـ ـي ــرة،
واستمسكت بالشاهد الذي عمل حزبه
على إزاحته بشتى الطرق.

هذا الواقع دعا رئيس البالد الباجي قائد
السبسي إلــى تعليق العمل بالوثيقة،
ّ
ألن ــه إذا كــانــت وثـيـقــة قــرطــاج (األول ــى
والثانية) بمثابة الورقة الحمراء التي
كان ّ
يخبئها في رف مكتبه ويرفعها في
ّ
وجــه من انتهى دورهــم في أي مرحلة،
ً
وبمثابة املسار الــذي نصبه بديال من
املـســار املؤسساتي البرملاني فــي منح
ـرؤســاء الـحـكــومــات ،أو سحبها
الثقة لـ ّ
منهم ،فإنها شهدت للمرة األولــى منذ
بدء تطبيق قواعدها في صيف ،2016

ُّ
تحكم العــب آخــر في مسارها ،وهــو ما
قلب قواعد اللعبة وبعثر األوراق .ولم
يـكــن ه ــذا ال ــاع ــب إال «ال ـن ـه ـضــة» التي
وثيقة قرطاج
خاضت جميع مشاورات ّ ً
مقدمة مواقف
على امتداد ثالثة أشهر،
فضفاضة في مسألة إقالة الشاهد من
عدمها.
ومساء أول من أمس ،عقدت «النهضة»
اجتماعًا لـ«مجلس الشورى» من أجل
مناقشة النقطة الـ 64من وثيقة قرطاج
امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــإعـ ـف ــاء رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة،

ّ
لكنها استقرت على مواصلة الشاهد
لـعـمـلــه م ــع ال ـت ــزام ــه بـ ــ«اإلص ــاح ــات»
ال ــواردة فــي بقية الـنـقــاط ،معتبرة في
ّ
الوقت نفسه أن «الحكومة ال يضيرها
تغيير جــزئــي» ،األمــر الــذي أكــده زعيم
الحركة راشــد الغنوشي .وأحــال زعيم
«النهضة» الراغبني في إطاحة الشاهد
الــى البرملان ،عبر سحب الثقة منه أو
إع ـفــائــه م ــن ق ـبــل رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة،
فــي رســالــة مفادها بــأن يتحمل «نــداء
تونس» املسؤولية املباشرة عن إعفاء

ف ــي أعـ ـق ــاب ت ـل ــك االنـ ـتـ ـخ ــاب ــاتُ ،ع ـ ِّـن
عبد اإلله بنكيران ،ملرة ثانية رئيسًا
ّ
لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وكـ ــل ـ ـفـ ــه امل ـ ـلـ ــك ت ـش ـك ـيــل
«أغ ـل ـب ـيــة ح ـكــوم ـيــة» وفـ ــق م ــا ينص
ً
عليه الدستور .لم يكن ذلك سهال كما
بدا للوهلة األولــى ،إذ وجد بنكيران
املـفــاجــآت السيئة بــانـتـظــاره ،تمثلت
آخرها بقرار امللك بصرفه من منصب
رئــاســة الحكومة وتعيني زميله في
«الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة» س ـع ــد ال ــدي ــن
ُ َّ
العثماني ،خلفًا له ،لتشكل الحكومة
الجديدة وفق الشروط التي رفضها
بنكيران.
ُ
ّ
فشل بإيعاز
رأى كثيرون أن بنكيران أ ِ
م ــن قـ ـي ــادة «األصـ ــالـ ــة واملـ ـع ــاص ــرة»،
ّ
وذه ـ ـبـ ــوا إلـ ــى الـ ـق ــول إن ي ــد إل ـي ــاس
العماري ،ومن خلفه فؤاد عالي الهمة،
«أكثر من واضـحــة» .لكن مهما يكن،
ّ
فإن الخيبة من األمني العام لـ«األصالة
ُ
َّ
واملـعــاصــرة» كــانــت ال ت ـعــوض ،حتى
بــإبـعــاد بـنـكـيــران .حـ ّـمـلــه زمـ ــاؤه في
املـكـتــب الـسـيــاســي ،وه ــو أعـلــى هيئة
تنفيذية فــي «األصــالــة واملـعــاصــرة»،
م ـســؤول ـيــة ال ـف ـشــل ،وذهـ ــب بعضهم
إ ّل ــى ال ـقــول فــي تـصــريـحــات إعــامـيــة
ّ
إنـ ـ ــه ع ــط ــل ك ــل األج ـ ـهـ ــزة الـتـنـفـيــذيــة
والتنظيمية لـلـحــزب ،وعـلــى رأسـهــا
املكتب السياسي واملجلس الوطني،
ّ ً
ُمفضال اتخاذ قرارات فردية .وذهبت
ّ
تلك االنتقادات إلــى القول إن إلياس
العماريّ ،
كرس «ميزان قوى جهويًا»
(م ـن ــاط ـق ـي ــا) داخ ـ ـ ــل ال ـ ـحـ ــزب ل ـف ــائ ــدة
قاعدته «الشمالية» ،وتحديدًا لفائدة
منطقة الريف التي ينتمي إليها.
وس ـ ــط ه ـ ــذه األجـ ـ ـ ـ ــواء ،ق ـ ـ ـ ّـدم إل ـي ــاس
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاري ،اس ـت ـق ــال ـت ــه مـ ــن رئ ــاس ــة
حزبه عقب االنتخابات التشريعية،
م ــرف ـق ــا إي ــاه ــا ب ـم ــا ورد ف ــي خ ـطــاب
للملك محمد السادس ،كان قد ّ
وجه
فـيــه ان ـت ـقــادات قـ ّـاسـيــة إل ــى األح ــزاب
السياسية (أي إنــه صـ ّـور االستقالة
ّ
كما لو أنها تأتي استجابة لالنتقاد
امللكي).
ّ
ي ـب ــدو أن هـ ــذا ال ــرج ــل امل ـس ـت ـق ـيــل كــان
ي ـت ــرق ــب وق ـع ــا الس ـت ـق ــال ـت ــه ،م ــن قـبـيــل
اقتداء قيادات حزبية أخــرى بخطوته
(وفــق ما دفع به مراقبون ومحللون)،
وع ـنــدمــا ل ــم ي ـحــدث ذلـ ــك ،ب ــدر مـنــه ما
أك ــد أن ــه ن ــدم عـلــى خ ـطــوة االسـتـقــالــة،
لكن األوان كــان قد فــات .فقد انبرى له

لم تسمح
«النهضة»
بإقالته
(أرشيف)

رئيس الحكومة «ال أن ّ
يفرق دمــه بني
ال ـق ـب ــائ ــل» ،ك ـمــا ُيـ ـق ــال .هـ ــذا م ــع الـعـلــم
ّ
بــأن «الـنــداء» ال يستطيع سحب الثقة
ّ
مــن ال ـشــاهــد ،خــاصــة أن األخ ـيــر نجح
فــي تكوين ح ــزام بــرملــانــي يضم «آفــاق
ت ــون ــس» و«ك ـت ـلــة املـ ـش ــروع» و«الـكـتـلــة
الوطنية».
م ــن ج ـه ــة «االت ـ ـحـ ــاد الـ ـع ــام ال ـتــون ـســي
لـلـشـغــل» ،فـقــد ص ـ ّـرح ّ أمـيـنــه ال ـعــام نــور
ال ــدي ــن ال ـط ـبــوبــي ب ــأن ــه ل ــم ي ـعــد مـلــزمــا
بوثيقة قــرطــاج ،فيما ّ
رجـحــت مصادر

مـقـ ّـربــة مــن «االتـ ـح ــاد» ،فــي حــديــث إلــى
«األخبار» ،ذهاب املنظمة العمالية «نحو
الـضـغــط» على الـ ــوزراء القريبني منها
من أجل االنسحاب من حكومة الشاهد،
والعودة الى التصعيد واالحتجاج من
ّ
خالل طرح «امللفات الحارقة» واملعلقة.
وأم ــام هــذا املشهد ،يبقى ترقب موقف
حافظ قائد
«النداء» ومديره التنفيذي
ً ّ
السبسيّ ،
سيد املوقف ،خاصة أن ردود
فـعــل «ال ـنــدائ ـيــن» األول ــى ج ــاءت ،وفــق
متابعني« ،صبيانية وغير ناضجة».

قياديون من أعضاء املكتب السياسي
ل ـح ــزب ــه ،ع ـل ــى رأسـ ـه ــم رئـ ـي ــس فــري ـقــه
البرملاني السابق عبداللطيف وهبي،
ـام
وه ــو ق ـي ــادي ي ـس ــاري س ــاب ــق وم ـح ـ ٍ
مشهور ،وهدده باالستقالة من الحزب
برفقة قياديني آخرين في حال تراجعه
ّ
احتد الخالف
عن االستقالة .وعندما
ب ــن قـ ـي ــادات «األص ــال ــة وامل ـع ــاص ــرة»،
ّ
استقر الجميع ،مـعــارضــون ومــوالــون
ل ــأم ــن الـ ـع ــام ،ع ـلــى إرجـ ـ ــاء ال ـب ــت في
أم ــر االس ـت ـقــالــة إل ــى املـجـلــس الــوطـنــي
االستثنائي للحزب الذي أنهى أعماله
مساء أول من أمس.

«شمالي جديد»

ُ
بينما كان املتوقع أن يظفر أحد من بني
أبرز القياديني املعارضني لخط إلياس
العماري ،بمنصب األمانة العامة ،مثل
عبد اللطيف وهـبــي وفــاطـمــة الــزهــراء
امل ـن ـص ــوري امل ـح ـســوبــن ج ـهــويــا على
تيار وســط الـبــاد ،فــاز قـيـ ٌّ
ٌ
مغمور
ـادي
نسبيًا ،هــو حكيم بـنـشـمــاس ،ينتمي

قبل بنشماس ،كان
الرهان على الياس
العماري وهو «صديق
صديق الملك»
إلى منطقة العماري نفسها ،أي الريف،
وهو عضو باملكتب السياسي للحزب
ويتولى منصب رئاسة الغرفة الثانية
للبرملان .هذه النتيجة دفعت مراقبني
للمشهد السياسي وملسار هذا الحزب،
ّ
ن ـح ــو ال ـ ـقـ ــول إن «اتـ ـف ــاق ــا مـ ـ ــا» ج ــرى
التوصل إليه بني فرقاء قيادة الحزب
بغية «تهدئة األم ــور» حتى ال تتطور
إلــى مــا هــو أفــدح على خلفية الصراع
الجهوي والتنظيمي بني قيادييه.
ّ
إزاء ذل ــك ،إن ال ـســؤال الــراهــن ه ــو :هل
يـمـكــن حـكـيــم بـنـشـمــاس أن يـنـجــح في
ما فشل فيه سلفه إلياس العماري ،أي
انـتــزاع ال ـصــدارة االنتخابية (البلدية
«العدالة والتنمية»؟
والتشريعية) من
ً
ّ ّ
ال ـ ـجـ ــواب م ـع ـق ــد ،خ ــاص ــة ف ــي ظ ـ ــل أن
ال ـح ــزب اإلس ــام ــي «امل ـع ـت ــدل» بـصــدد
ف ـق ــدان بـعــض م ــن أه ــم عـنــاصــر قــوتــه،
مــن بينها أن قــائــده الـســابــق الـشــرس
عبد اإلله بنكيران ،يتوارى بصورة أو
بــأخــرى إلــى الـخـلــف ،مكتفيًا بتوجيه
انـتـقــادات إلــى ق ـيــادات حــزبــه أكـثــر من
أي طــرف آخــر ،فيما يجلس مكانه في
رئــاســة الـحـكــومــة وع ـلــى رأس الـحــزب
ق ـيــادي مـســالــم «أك ـثــر مــن ال ـ ــازم» هو
سعد الدين العثماني ،الــذي يبدو أنه
يتولى منصبني أكبر منه.
ٍّ
تحد آخر داخلي يواجه رئيس «حزب
األصـ ــالـ ــة وامل ـ ـعـ ــاصـ ــرة» الـ ـج ــدي ــد :هــل
سـيـتـخــذ ن ـم ـطــا س ـيــاس ـيــا وتـنـظـيـمـيــا
م ـن ــاس ـب ــا ي ـك ـف ــل ت ــوج ـي ــه دف ـ ــة األم ـ ــور
على مستوى الـقـيــادة والـقــاعــدة نحو
ّ
ال ـت ـه ــدئ ــة؟ أم أن ال ـف ـشــل س ـي ـكــون مــن
ّ
نـصـيـبــه ،مــا ُيـســعــر ال ـص ــراع الجهوي
ال ــداخ ـل ــي الـ ــذي ك ــان ق ــد اش ـت ـعــل إب ــان
رئاسة سلفه العماري؟ لننتظر ونرى...
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«العولمة السعيدة»:
حروب ال نهاية لها ...وبربرية بال قعر
آالن جوكس ،أو طراوة النظرة الصائبة التي
لم تنل منها قساوة ِس ِنيه التسعين .العالم
لدى أعلى المراجع االستراتيجيين الفرنسيين،
فضاء تحكمه قوانين الغابة .فعندما
كان المفكرون ينقسمون يسارًا ويمينًا،
محتف بالعولمة السعيدة ومستسلم
بين
ٍ
لتيارها الجارف ،آالن جوكس ،رئيس «مركز
ٌ
مفكر امتهن
دراسات السالم واالستراتيجيا»
السباحة ضد التيار ،راصدًا معالم البربرية
القادمة ،ومفتاحها ،التوحش النيوليبرالي.
فمن التسعينيات حتى العقد الثاني لهذا
القرنّ ،
كرس جوكس ثالثة كتب« ،أميركا
المرتزقة» و«إمبراطورية الفوضى» و«حروب
اإلمبراطورية العالمية» ،ليقول فيها كلمته
في العولمة ،وأن شرط استكمالها المزيد من
الدماء والحروب وعسكرة العالقات الدولية،
ورأى أن العولمة في قبضة «البنتاغون»
الخفية تتضمن انتفاء السياسة وتحولها إلى
استمرارية للحرب ،بوسائل أخرى
وليد شرارة ــ محمد بلوط
آخر تقارير مؤسسة «أوكسفام» غير الحكومية ،قالت إن واحدًا
في املئة من سكان هذا العالم ،استحوذوا على  82في املئة مما تم
ً
إنتاجه العام املاضي .يطرح الرقم على آالن جوكس ،سؤاال عن
الوصول إلى ما وصل إليه العالم ،وكيف أصبح العالم على ما
هو عليه ،مع الفوارق الهائلة في املداخيل ،واستيالء أقلية ضئيلة
جدًا على الثروات واملوارد.
«أعتقد أنها املرة األولى التي يمكن القول فيها إننا أمام بورجوازية
متحررة من أي مسؤولية سياسية أو ترابية على إدارة مصالح
شعوبها بفضل الثورة اإللكترونية .هذه الثورة تسمح بالتفكير
والقيادة في نظام منفلت من الضوابط والقيود ،ويعمل كما
ّ
نظام التقلبات املناخية ،حيث إن التدخل يكون ممكنًا حصرًا من
أجل تحقيق األرباح وليس لفرض االستقرار الضروري لحسن
سير عملية اإلنتاج .يفضي ذلك إلى واقع هجني غير مسبوق من
فلب املشكلة هو أنه ٌ
املستحيل اإلحاطة بهّ .
نظام ال مركز يدار
منه .ال األمم املتحدة وال البنك الدولي يديرانه».
لكن في املقابل ،يصعب القول إنه ليس هناك فاعلون يقودونه؟
«صحيح ،إنهم مجموعة من رجال األعمال وأصحاب املليارات
الذين يلتقون بقادة سياسيني في دافوس ،وهم بورجوازية
دافوس ،جاؤوا الستشارتهم .إنهم قادة سياسيون يقومون
بدور الشرطة التي تحرس مصالح هؤالء .املسألة املطروحة
أمامنا بسيطة جدًا ،وفي غاية التعقيد في آن واحد .نحن لم نعتد
النظر في املسائل التي يتماهى فيها السياسي باالقتصادي،
واملالي والعسكري في وقت واحد ،ألنها تشكل موضوعات
متباينة ،لم تنضج حتى اآلن النظريات الضرورية لشرحها في
مظهرها الجديد .وبسبب هذا القصور في فهم الظاهرة الجديدة،
ال نزال نسمي هذا الكائن اإلمبريالية».
إن اإلمبريالية ،كما عهدناها ،هي نسق ملراكمة املال من خالل
االستعمار أو وسائل أخرى ،ليس بينها كما اليوم تدمير الدولة
اإلمبريالية نفسها .إن هذه اإلمبريالية املستحدثة تقوم بتدمير
الهويات الوطنية ،والدول الوطنية التقليدية.
«نحن اليوم أمام النسخة األحدث لإلمبريالية غير املمركزة ،أو
متعددة املراكز ،متعددة تتحمل السلطة السياسية أحيانًا ،أو ال
تبغي أن تتحملها .إن هذه اإلمبريالية ليس لها من أيديولوجية
سوى الدعوة إلى تحرير األسواق من تحكم البنى الفوقية
الضخمة ،أي األمم .إن هذه الدعوة تنشر املزيد من الفوضى.
كما أن الرعب الذي يجتاح العالم اليوم ليس ثمرة استراتيجية
مركز ما ،أو تحقيقًا لغاية واضحة ،أو انعكاسًا لنظرية األواني
املستطرقة التي تنفجر في النهاية .إنها إشكالية لم تجد لها
حتى اآلن نظرية تشرحها ،وتستحق باسم ذلك أن تسمى
املسألة التي ال تعريف لها حتى اليوم .بيد أن الناس فهموا تمامًا
أن املصارف هي التي تهيمن على العالم ،وأن الغاية األسمى
للمصارف هي املزيد ،واملزيد من مراكمة األموال».
لكن العوملة أفضت إلى التقدم التكنولوجي النوعي والتحوالت

الجيواستراتيجية ،وإلى عودة التنافس بني القوى العظمى ،ما
أحيا املخاوف من صدام كبير بينها.
«إنها رغبة الواليات املتحدة الدفينة في أن تحظى إلى ما ال نهاية
بعدو جدير بها .فمن غير عدو ّ
جلي ومميز وقوي ،ال يمكن
تبرير هيمنة أميركا على العالم كأمة إمبريالية ،وخصوصًا إذا
كان هذا العدو مهزومًا مسبقًا في أي صدام معها .يحق لنا
التساؤل عما إذا كانت القوى النووية العظمى ستستسلم مجددًا
أمام إغراء التهديد بالحرب النووية .أظن أن التلويح بالضربة
النووية فكرة خرقاء حازت إعجاب بعض الرؤساء وأدمنوها،
وما عاد بوسعهم االستغناء عنها ،ألنها تمنح من يستخدمها
عرشًا راسخًا ،في مفارقة تخشى الشعوب فيها الحرب النووية،
لكنها ترى ،في آن واحد ،أن التهديد بالنووي هو أيضًا وسيلتها
إلبعاد السعير النووي عنها .كان ذلك صحيحًا َ
أثناء الحرب
الباردة ،لكن هذا النموذج انتهى .إن الردع النووي الحقيقي كان
ً
متبادال بني دولتني ،لكن هذا النظام اختفى في وقتنا الحاضر».
إن انحسار دور الدولة وتفكك املجتمعات وانتشار العنف ،ينذر
بالكوارث ،فإلى أين نتجه؟
«تمامًا ،وأكثر من ذلك أن موجات الهجرة التي تبعث بها أقواس
املجازر في العالم ،تصيب باالهتراء ،مع تعاظمها ،قانون إغاثة
الغرقى ،وال سيما في موطنها األصلي بني الجزر اليونانية،
حيث سادت قاعدة إلزامية للبشرية في البحار منذ األزل .كانت
الجزر اليونانية واإليطالية تهب امللجأ لكل غرقى البحار ،لكن
هذا الناموس األزلي للتعاضد بني البشر يتهاوى اآلن بذريعة
تكاثف موجات املهاجرين .من املشروع أن نتساءل اليوم عن
كوننا عشية حرب عاملية».
بوسعنا أن نزعم أيضًا أننا في خضم هذه الحرب التي تتخذ
ً
شكال مغايرًا للحرب العاملية الثانية .تلك الحرب التي انطوت
على إرادة عميقة للدول التي خاضتها للهيمنة على العالم وهي
ظاهرة تقادم عليها الزمن.
«إن ما يبدو بربريًا اليوم ،فألنه غير مسبوق وال شبيه له في أي
حقبة من التاريخ البشري ،وهو فوضى ال أكثر ،وغير معطوف
على أي ظاهرة سابقة تفسره .ينبغي أن نعرف أن ما يجعل

ما يبدو بربريًا اليوم ...هو فوضى ال أكثر

وجود هذه الفوضى ممكنًا ،وإدارتها في متناول األيدي هي
الثورة اإللكترونية ،التي دفعت قدمًا كل القطاعات اإلنتاجية بما
ً
فيها الروبوت .فالعمال ليسوا عماال من اآلن فصاعدًا ،ومن
املمكن استبدالهم بالروبوت متى شئنا ،كما أن السلع التي يلقى
بها إلى األسواق ،ليست غايتها تلبية الحاجات األساسية للناس
وإطعامهم ،وإنما تحقيق املزيد من األرباح .هناك الكثير مما
يدفعنا إلى القول إننا في خضم حرب عاملية ال ّيعاني فيها
الجميع بالطريقة نفسها .هي حرب عاملية تخلصنا منها
عندما دفعنا برحاها لكي تدور بعيدًا في فضاءات تتكثف
فيها إشكاليات جيواستراتيجية وجيواقتصادية ،يحولها إلى
ساحات نزاع كالشرق األوسط وجنوب الصحراء في أفريقيا.
نحن نحيا في لحظة تسود فيها الالمباالة عاملًا ال تؤرقه
الحروب ،وال يرغب في إيقافها ،ألن االنتصار لم يعد الهدف
منها».
نحن نعلم جيدًا أن هدف كل حرب هو االنتصار ،واستتباب
السلم ،حتى لو لم يكن ذلك هدفًا بعينه للتوقف عن اللجوء الى
السالح في السياسة ،هل هذا يعني أننا لم نعد نعرف ما هي
الحرب؟
«لم تعد الحرب ما كانت عليه في املاضي ،فال منتصر بعد اليوم،
ألن ال أحد يريد ذلك االنتصار .الواليات املتحدة هي النموذج
األبرز واألكثر تقدمًا في النظام العاملي العابر للدول .إن هدف
الواليات املتحدة من حروبها لم يعد االنتصار على العدو ،وإنما
تصفيته وإعدامه نهائيًا ،ألنها ال تريد التفاوض مع العدو .إذ ال
مكان ألي تفاوض معه ،ألنه مصنف كوغد ومارق أو كشرير
وإرهابي ومتطرف دينيًا».

