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العالم

العالم

الجزائر

مقالة

إقالة القائد العام للشرطة:

ُ
الكوكايين يشعل
«حرب السرايا»
أشعلت حاوية تحتوي على 701
كيلوغرام من الكوكايين ضبطتها
المخابرات العسكرية الجزائرية قبل شهر
البالد ،حربًا بين
في مطار وهران ،غرب ّ
أقطاب النظام الحاكم ،تجلت بدايتها منذ
أيام وال أحد يعرف نهايتها
الجزائر ــ مراد طرابلسي
م ـســاء أول م ــن أمـ ــس ،أقـ ــال الــرئـيــس
عبد العزيز بوتفليقة ،القائد العام
لـلـشــرطــة ال ـل ــواء ع ـبــد الـغ ـنــي هــامــل،
وهـ ـ ــو أي ـ ـضـ ــا رئ ـ ـيـ ــس «األفـ ــري ـ ـبـ ــول»
ً
(ش ــرط ــة أف ــري ـق ـي ــا) ،وعـ ـ ّـن بـ ــدال منه
املدير العام للحماية املدنية (الدفاع
املـ ــدنـ ــي) م ـص ـط ـفــى ل ـه ـب ـي ــري .حـمــل
خبر اإلقالة والتعيني بيان صدر عن

رئــاســة الـجـمـهــوريــة ووزع ـت ــه وكــالــة
األن ـ ـبـ ــاء الـ ـج ــزائ ــري ــة ال ــرس ـم ـي ــة ،مــن
دواف ــع
دون إع ـطــاء تــوضـيـحــات عــن ّ
هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة .ل ـكــن ال ــواض ــح أن ـهــا
على عالقة بشحنة الكوكايني ،على
ّ
اعتبار أن األمر جاء بعد تصريحات
أدلــى بها الــرجــل وصفتها األوســاط
الـسـيــاسـيــة واإلع ــام ـي ــة بــالـخـطـيــرة
جدًا ،إذ اتهم فيها أطرافًا في السلطة
بـ ــاس ـ ـت ـ ـغـ ــال مـ ـ ــوضـ ـ ــوع امل ـ ـ ـخـ ـ ــدرات
لتصفية الحسابات مع خصومها.
وانتقد اللواء املقال مسار التحقيق
ّ
الذي تقوده املخابرات ،مؤكدًا أن فيه
ظـلـمــا وت ـ ـجـ ــاوزات ال يـمـكــن تقبلها
وال ـس ـكــوت عـنـهــا ،مـعــربــا عــن دخــول
جـهــاز الشرطة ال ــذي يـقــوده املعترك
بتحقيق م ــواز للتحقيق الــرسـمــي.
وبـ ـلـ ـغ ــت امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة املـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة مــع
ال ـج ـيــش م ــداه ــا ح ــن قـ ــال« :يـنـبـغــي
على من يقود حربًا على الفساد أن
يكون نظيفًا» ،وهي إشارة إلى فساد

ليبيا

واشنطن ترفض سيطرة حفتر «النفطية»
أعلنت واشنطن في بيان مشترك أمس مع روما وباريس ولندنّ ،أن إدارة املنشآت النفطية التي
باتت تحت سيطرة السلطات املوازية في شرق ليبيا ،يجب أن تعود وبشكل حصري لسلطة
حكومة الوفاق الوطني (غرب) املعترف بها دوليًا ،وهذا ما ُيعاكس توجهات املشير خليفة
حفتر .وجاء في البيان ّأن «منشآت وإنتاج وعائدات النفط في ليبيا ملك للشعب الليبي ...هذه
املوارد الحيوية لليبيا يجب أن تبقى تحت السيطرة الحصرية ملؤسسة النفط الليبية املعترف
بها قانونيًا وتحت اإلشراف الوحيد لحكومة الوفاق الوطني ،كما تنص عليه قرارات مجلس
األمن الدولي».
واعتبرت هذه الدول األربع في البيان الذي أصدرته واشنطن ّأن «أي محاولة لاللتفاف على نظام
عقوبات مجلس األمن الدولي ستؤثر سلبًا في شكل كبير على االقتصاد الليبي وتعمق األزمة
اإلنسانية وتقوض في شكل أعم استقرار البالد» ،وحذرت من ّأن «املجتمع الدولي سيطالب
بمحاسبة من يقوضون سلم ليبيا واستقرارها».
(أ ف ب)

نافذة على الجزائر

الجزائر ــ ناصر الدين السعدي
ل ـ ـ ــم يـ ـ ـك ـ ــن أحـ ـ ـ ـ ــد يـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــور أن ت ـل ــك
امل ـ ـنـ ــاوشـ ــات ال ـط ــاب ـي ــة الـ ـت ــي بـ ــدأت
ذات ربـ ـي ــع م ـن ـت ـصــف ال ـس ـب ـع ـي ـنــات
بكلية الحقوق فــي جامعة الجزائر،
س ـت ـت ـحــول إلـ ــى حـ ــرب شــام ـلــة تــأتــي
على األخضر واليابس وتبقي ندوبًا
عميقة فــي جـســم املـجـتـمــع .فــي ذلــك
ال ـي ــوم م ــن ش ـهــر أيـ ـ ــار /م ــاي ــو 1975
تجمع ال ـطــاب داخ ــل الكلية فــي بن
عكنون بانتظار فتح مركز االقتراع
النـ ـتـ ـخ ــاب م ـم ـث ـل ـي ـهــم إل ـ ــى «ال ـ ـنـ ــدوة
الــوط ـن ـيــة ل ـل ـش ـبــاب» امل ــزم ــع عـقــدهــا
ف ــي ال ـتــاســع ع ـشــر م ــن ال ـش ـهــر ال ــذي
يـصــادف ذك ــرى م ــرور  19عــامــا على
مـ ـغ ــادرة ط ــاب ال ـجــام ـعــة وامل ـ ــدارس
الثانوية مقاعد الــدراســة لاللتحاق
جماعيًا بمعاقل الكفاح املسلح في
الجبال.
كان نشيد «نحن طالب الجزائر ،نحن
للمجد بناة /نحن آمال الجزائر ،في

كوشنير والخريف :صفقة غزة
عبدالله السناوي*

ال ـج ـهــات ال ـتــي تـحـقــق ف ــي مــوضــوع
شحنة املخدرات.
مـ ـ ــأ ال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــو مـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،ك ـمــا ن ـش ــرت الـصـحــف
ُ
محتواه ،واعت ِبر ذلك بداية ملواجهة
ق ــوي ــة ب ــن الـ ـق ــوى امل ـت ـن ــاح ــرة داخ ــل
جـ ـ ـه ـ ــاز الـ ـحـ ـك ــم قـ ـب ــل أقـ ـ ـ ــل مـ ـ ــن ع ــام
م ــن االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة املــزمــع
إجراؤها في نيسان /أبريل .2019
ج ــاء ق ــرار اإلق ــال ــة مـفــاجـئــا ول ــم يكن
أحــد يتوقعه ،ال فــي الجزائر وال في
الخارج ،كون اللواء ينتمي إلى النواة
الصلبة في النظام التي كان يقودها
الرئيس بوتفليقة شخصيًاُ ،
ويقال
ّ
إن رع ــاي ـت ـه ــا ت ـح ــول ــت ال ـ ــى شـقـيـقــه
سعيد بوتفليقة ،كبير مستشاري
الرئاسة .وتضم هــذه النواة قيادات
متنفذة عسكرية ومدنية ،تتحكم في
ً
ـاال وقـضـ ً
ـاء.
مفاصل الــدولــة أمـنــا وم ـ
وف ــي اآلونـ ــة االخ ـي ــرة ،أص ـبــح هامل
املرشح األبــرز للجلوس على كرسي
الـ ــرئـ ــاسـ ــة خ ـل ـف ــا ل ـب ــوت ـف ـل ـي ـق ــة .فـهــو
ينحدر من نفس منطقته (نــدرومــة)
عـلــى ال ـح ــدود م ــع امل ـغ ــرب ،وه ــو من
كان سيقود عملية «إبقاء الحال على
حاله».
وف ـ ــي ش ـه ــر آذار /مـ ـ ــارس امل ــاض ــي،
أشارت جريدة «لو موند» الفرنسية
ّ
إلى أن السلطات في الجزائر وفرنسا
ت ـت ـشــاوران ح ــول خليفة بوتفليقة،
ورشحت عبد الغني هامل بامتياز،
فـيـمــا رش ـح ــت ال ـج ـن ــاح امل ـق ــاب ــل إلــى
مــزيــد م ــن الـضـعــف بــإقــالــة محتملة
لـ ـ ـل ـ ــوزي ـ ــر األول أحـ ـ ـم ـ ــد أوي ـ ـح ـ ـيـ ــى،
وإض ـ ـ ـعـ ـ ــاف ال ـ ـقـ ــائـ ــد الـ ـ ـع ـ ــام ألرك ـ ـ ــان
الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
وكان عبد الغني هامل قد ُع ِّي على
رأس جهاز الشرطة عــام  2010على
أث ــر اغ ـت ـيــال قــائــد ال ـشــرطــة الـســابــق
ع ـل ــي ت ــون ـس ــي ،ف ــي م ـك ـت ـبــه ب ـســاح
أحــد أعــوانــه .وك ــان تــونـســي ينتمي
إلــى جناح مدير املخابرات السابق
الفريق محمد مدين (توفيق) ،الذي

انتقد اللواء المقال مسار التحقيق الذي تقوده المخابرات (عن «نيوز برس»)

ينتمي اللواء
ُ
المقال إلى نواة
النظام الصلبة وكان
يقودها بوتفليقة

كان بدوره اقوى رجل في البالد قبل
ّ
أن يشن عليه محيط الرئيس حربًا
ش ـع ــواء أت ــت ع ـلــى م ـعــاون ـيــه واحـ ـدًا
ت ـلــو اآلخـ ــر ب ــاإلب ـع ــاد وال ـس ـج ــن ،ثم
انتهت إلى التخلص منه في خريف
.2015
وم ـ ـنـ ــذ ت ـع ـي ـي ـن ــه عـ ـل ــى رأس ج ـه ــاز
الشرطة وهو برتبة عقيد ،سعى عبد
الغني هامل إلى تحويل هذا الجهاز
الـ ــى ج ـيــش م ـ ــواز لـلـجـيــش الــوطـنــي
الشعبي من حيث العدد الذي قفز إلى
أكـثــر مــن  250أل ــف شــرطــي بتجهيز
عال ،بما في ذلك قوة طيران ،ما أثار
حفيظة قيادات في الجيش.
ّ
ُيـ ــذكـ ــر أن ال ـج ـي ــش ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ق ــام
بعملية بحرية كبيرة آخر شهر أيار/

م ــاي ــو امل ــاض ــي ع ـلــى أثـ ــر مـعـلــومــات
وصـلــت إل ــى وزارة ال ــدف ــاع مــن جهة
أمنية إسبانية تفيد بوجود باخرة
مـحـمـلــة بــالـلـحــم امل ـس ـتــورد آت ـيــة من
البرازيل ،وفي إحدى حاويات اللحم
أكثر من  700كيلوغرام من الكوكايني.
ّ
طوق الجيش السفينة وأجبرها على
دخ ــول مـيـنــاء وهـ ــران ،وت ــم اكتشاف
الكمية الكبيرة من املخدرات الصلبة
التي قدرت قيمتها بنحو  45مليون
دوالر .ف ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي ،اعـتـقـلــت
امل ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــرات ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ص ــاح ــب
ال ـشــركــة امل ـس ـت ــوردة وقــدم ـتــه بــاســم
«كـمــال .ش ».املــدعــو «كـمــال البوشي
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزار» وص ـ ـ ـ ـ ـ ــادرت ح ــاس ــوب ــه
وهواتفه النقالة فوجدت ارتباطاته
بـعــدد كبير مــن األش ـخــاص هــم على
ص ـل ــة ب ــال ـش ـح ـن ــة .وم ـ ــن بـ ــن هـ ــؤالء
السائق الخاص باللواء عبد الغني
ه ــام ــل وأب ـ ـنـ ــاء وأش ـ ـقـ ــاء م ـس ــؤول ــن
عسكريني ومدنيني .ووجد املحققون
وث ـ ــائ ـ ــق ل ـ ـ ــدى املـ ـتـ ـه ــم األول ت ـث ـبــت
ّ
ت ـ ــورط ك ـث ـيــريــن ف ــي ال ـف ـس ــاد ،تـمــكــن
بـعـضـهــم م ــن مـ ـغ ــادرة الـ ـب ــاد هــربــا
مــن الـتـحـقـيــق ،فـيـمــا تـجـنــب ال ـعــودة
م ــن ك ــان ــوا خ ــارج ـه ــا .وكـ ــان ال ـس ــؤال
الكبير الذي طرح وقتها :ملاذا اتصل
ال ـجــانــب اإلس ـب ــان ــي بـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع
الجزائرية وليس بــوزارة الخارجية
أو الــداخـلـيــة؟ ومل ــاذا لــم يمر التبليغ

عبر األنـتــربــول أو ال ـيــوروبــول؟ لكن
بعد حادثة إقالة عبد الغني هامل،
ربما ّ
تبي غرض اإلسبان من التوجه
مباشرة الى الجيش.
وي ـب ـح ــث امل ـح ـق ـق ــون خ ـص ــوص ــا عــن
وج ـهــة شـحـنــة الـكــوكــايــن الضخمة
ال ـت ــي تـكـفــي ل ـت ـمــويــل ح ــرب أو قلب
نظام أو تثبيت آخــر .وبينما تجرى
«ح ــرب الـقـمــة» ،يـتـفــرج الـجــزائــريــون
عـ ـل ــى مـ ــا يـ ـح ــدث وتـ ـنـ ـق ــل ال ـص ـحــف
أخـبــارًا ،بعضها يستند إلــى حقائق
وب ـع ـض ـهــا اآلخ ـ ــر م ـحــض شــائ ـعــات.
وك ـ ـم ـ ــا الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل الـ ـقـ ـض ــاي ــا
الساخنةّ ،
عبر كثيرون عن مواقفهم
بــال ـت ـه ـكــم وال ـت ـن ـك ـي ــت ،ونـ ـش ــر رواد
مـ ـنـ ـص ــات الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
«بوستات» و«تغريدات» ،من بينها
«ال ـب ـل ــد ي ـح ـتــاج إلـ ــى أك ـث ــر م ــن رجــل
إطفاء لتصويب وضعه» ،في إشارة
إل ــى تـعـيــن مــديــر «ال ــدف ــاع امل ــدن ــي ـ ـ
امل ـطــافــئ» ف ــي مـنـصــب ال ـقــائــد الـعــام
للشرطة.
وع ـ ـلـ ــى خ ـ ـ ــاف املـ ـتـ ـهـ ـكـ ـم ــن ،ي ـط ــرح
ً
ك ـث ـي ــرون آخ ـ ـ ــرون س ـ ـ ــؤاال ج ــدي ــا :مــا
الذي سيكون عليه الوضع بعد إقالة
ه ــام ــل؟ فــالــرجــل يـنـتـمــي إل ــى جـنــاح
ً
قــوي ج ـدًا ،أمنًا ونـفــوذًا وم ــاال ،يملك
«جـيـشــا» علنيًا وآخ ــر ســريــا ،يخرج
في «األوقات الحرجة» لقيادة عملية
«الدولة الفاشلة».

بوجه للمصالح وآخر للعبث
حرب
ٍ
ال ـل ـيــالــي ال ـح ــال ـك ــات» ي ـ ــدوي ويـمــأ
أركـ ــان الـكـلـيــة ،وك ــان ال ـطــاب بشكل
مـ ـجـ ـم ــوع ــات صـ ـغـ ـي ــرة م ـت ـف ــرق ــة فــي
كامل الفناء ،بعضها يناقش مسائل
سياسية وبعضها اآلخ ــر غ ــارق في
ح ـك ــاي ــات ال ـي ــوم ـي ــات وال ـن ـك ــت الـتــي
كانت أيضًا في معظمها سياسية.
فـ ـج ــأة عـ ـل ــت أص ـ ـ ـ ــوات «ال ـ ـلـ ــه أكـ ـب ــر»
وبـ ـ ـ ـ ــدأت مـ ـجـ ـم ــوع ــات م ـ ــن ال ـش ـب ــاب
امل ـل ـت ـح ــن تـ ــركـ ــض ب ــاتـ ـج ــاه مـكـتــب
االقـ ـت ــراع ث ــم ان ـط ـلــق رم ــي ال ـح ـجــارة
من كل جانب على املكتب الزجاجي
وهشم في ثوان .واندلعت مواجهات
بني الطالب استعملت فيها العصي
وال ـس ــاس ــل وال ـق ـض ـب ــان ال ـحــديــديــة
والـخـنــاجــر وك ــل مــا يمكن ان ُيلحق
ال ـضــرر بــالـطــرف اآلخ ــر .املـهــاجـمــون
مــن التيار اإلســامــي حــديــث النشأة
مــدعــومــا بــأنـصــار مـجـمــوعــة تسمى
«صوت التعريب» وتتشكل من طالب
ّ
من األقسام املعربة ترى أن الجزائر ال
تزال في قبضة فرنسا ما دامت اللغة
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الفرنسية منتشرة فــي كــل األوســاط
ف ـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــم واإلدارة والـ ـقـ ـض ــاء
واالقـتـصــاد وغـيــرهــا مــن القطاعات.
وت ـطــالــب بتعميم الـتـعــريــب بــإعـفــاء
ك ــل م ــن ت ـك ـ ّـون ــوا بــال ـل ـغــة الـفــرنـسـيــة
م ــن مـنــاصـبـهــم وإحـ ـ ــال «م ـعــربــن»
مكانهم.
كــانــت كلية الـحـقــوق فــي بــن عكنون
هـ ـ ـ ــي أهـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـم ـ ــرك ـ ــز لـ ــإسـ ــام ـ ـيـ ــن
و«ص ـ ــوت ال ـت ـعــريــب» ،وصـ ـ ــاروا في
مــا بعد يلقبون بالبعثيني بالنظر
لـ ـت ــوجـ ـهـ ـه ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروبـ ـ ــي وك ــرهـ ـه ــم
للجزائريني من غير العرب .وكانت
السلطات في الجزائر تمنع رسميًا
ق ـي ــام أي تـنـظـيــم ب ـع ـثــي ف ــي ال ـبــاد
وي ـ ـن ـ ـشـ ــط األت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاع ب ـ ـش ـ ـكـ ــل سـ ــري
مرتبطني بفرع «البعث» في تونس.
توسع الحلف اإلسالمي  -العروبي
وأس ـ ـ ـ ــس م ـ ــركـ ـ ـزًا آخ ـ ـ ــر ف ـ ــي ج ــام ـع ــة
قسنطينة ،ومن بني أهم الوجوه فيه
أبو جرة سلطاني ،الرئيس السابق
لـ «حركة مجتمع السلم» (اإلخــوان)

وعبدالله جاب الله ،مؤسس «حركة
النهضة» (الـجــزائــر) ثـ ّـم «اإلصــاح»
وأخـيـرًا «جبهة الـعــدالــة والتنمية».
ل ـك ــن ال ـت ـي ــار كـ ــان ش ـب ــه م ـن ـع ــدم فــي
بقية املجتمع باستثناء بؤر ضيقة
ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة .وق ـ ـ ــد كـ ـشـ ـف ــت ت ـلــك
امل ــواجـ ـه ــات ف ــي ك ـل ـيــة ال ـح ـق ــوق عــن
وجود مساندين للتيار داخل جهاز

تمكن التيار
اإلسالمي من البروز
مباشرة بعد وفاة
هواري بومدين

الحكم خصوصًا من املسؤول األول
فــي جبهة التحرير محمد الشريف
مساعدية ،واتـبــاعــه ،ووزيــر اإلعــام
أح ـم ــد ط ــال ــب اإلب ــراه ـي ـم ــي ،ووزيـ ــر
ال ـع ــدل ب ــوع ــام ب ــن حـ ـم ــودة .ه ــؤالء
س ــان ــدوا ال ـت ـيــار اإلس ــام ــي الـنــاشــئ
فقط ملواجهة اليسار عمومًا والتيار
الـ ـشـ ـي ــوع ــي ال ـ ـقـ ــوي خـ ـص ــوص ــا فــي
ال ـجــام ـعــات وامل ـص ــان ــع ،ال ـتــي كــانــت
ت ـن ـب ــت كـ ــل ي ـ ــوم فـ ــي ش ـت ــى م ـنــاطــق
الـ ـب ــاد .وع ـل ــى ق ـل ـتــه ع ـ ــددًا ون ـف ــوذًا
تمكن الـتـيــار اإلســامــي مــن الـبــروز
مباشرة بعد وفــاة الرئيس هــواري
ب ــوم ــدي ــن ،ح ـيــث ب ــاش ــرت الـجـمــاعــة
الـتــي خلفته إح ــداث تـغـيـيــرات على
نمط الحكم وقـلــب األولــويــات رأســا
على عقب .وكانت بحاجة لتوظيف
ه ــذا ال ـت ـيــار ف ــي مــواج ـهــة الـخـصــوم
من املدافعني عن استمرارية النهج
الثوري.
جـ ـ ــاءت أح ـ ـ ــداث ال ـع ـن ــف ف ــي مـنـطـقــة
ال ـ ـق ـ ـبـ ــائـ ــل ن ـ ـي ـ ـسـ ــان /أبـ ـ ــريـ ـ ــل 1980

ل ـت ـك ـ ّـرس ت ـحــال ـفــا ب ــن ج ـن ــاح مـحــافــظ
قوي في النظام واإلسالميني لتحييد
ال ـج ــام ـع ــات وال ـن ـق ــاب ــات ع ــن ال ـص ــراع
ال ـحــاصــل .وحـ ــدث ف ــي ال ـجــزائــر م ــا لم
يـحــدث فــي أي بلد باملنطقة العربية،
ح ــن ت ـحــالــف ال ـت ـي ــار ال ـع ــروب ــي ال ــذي
ُينسب تنظيمًا في الـعــادة لـ«البعث»،
م ــع ال ـت ـيــار اإلس ــام ــي امل ـت ـشــدد بــاســم
ح ـمــايــة «ال ـث ــواب ــت الــوط ـن ـيــة» ،وص ــار
التنسيق بني خاليا إسالمية  -عروبية
م ـش ـت ــرك ــة س ـم ـيــت «كـ ـت ــائ ــب» وج ـه ــاز
الـشــرطــة نشاطًا يــومـيــا .وشكلت هذه
«الـ ـكـ ـت ــائ ــب» م ـح ــاك ــم ت ـف ـت ـيــش زرعـ ــت
الــرعــب فــي األحـيــاء الجامعية بتأييد
م ـبــاشــر م ــن ال ـش ــرط ــة ،تـجـلــد وتعتقل
الطالب وتسلمهم إلى مخافر الشرطة
لـحـبـسـهــم ب ــدع ــوى ال ـك ـفــر أو تشكيل
الخطر على مقومات الـبــاد .والتحق
فــي مــا بـعــد ط ــاب كـثـيــرون مــن هذين
الـ ـتـ ـي ــاري ــن ب ـ ـحـ ــزب ج ـب ـه ــة ال ـت ـح ــري ــر
ً
وب ــأج ـه ــزة األمـ ـ ــن ،ع ـم ــا ع ـلــى إي ـجــاد
ال ـن ـفــوذ لـتـغـيـيــر ال ـن ـظــام م ــن ال ــداخ ــل.

ال يوجد موعد محدد تعلن فيه اإلدارة األميركية خطة ما
تطلق عليه «صفقة القرن» .أرجح التوقعات أن يتم مثل
هذا اإلعالن من طرف واحد في الخريف املقبل.
باستثناء تسريبات إسرائيلية متواترة ،بعضها لجس
النبض باختبار ردود الفعل املحتملة وبعضها اآلخر قيد
الشروع الفعلي في تنفيذها ،تكاد تغيب حقائق ما يجري
في الكواليس الدبلوماسية من اتصاالت معلنة وغير
معلنة مع دول عربية .ما طبيعة الضغوط األميركية؟...
وما حجم التفاهمات الجارية؟ ...وأين التباينات بالضبط؟
بصياغة أخرى لألسئلة القلقة :ما مدى استعدادها
لالنخراط في صفقة تقضي نهائيًا ـ ـ حسب التسريبات
اإلسرائيلية ـ ـ على املشروع الوطني الفلسطيني ،تفرغه
من قضاياه وحقوقه املنصوص عليها في قرارات دولية،
ٍّ
وتغير طبيعته من حركة تحرر إلى متلق لإلعانات
واملشروعات اإلنسانية التي تخفف من الحصار القاسي
على غزة؟
كانت تلك األسئلة املوضوع الحقيقي لجولة صهر
الرئيس األميركي وكبير مستشاريه في الشرق األوسط
جاريد كوشنير ،وممثله الخاص جيسون غرينبالت،
شملت األردن ومصر والسعودية وقطر وإسرائيل.
بطبيعة توجهات كوشنير ،فهو «ليكودي» أكثر من
«الليكود» ،يسهل استنتاج أن اجتماعه مرتني مع رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ،أقرب إلى تبادل
مستجدات املعلومات والتنسيق في الخطوات التالية
على عكس ما قد يكون مارسه من ضغوط في لقاءاته
األخرى.
من جهته ،أبدى نتنياهو حماسة بالغة لخلق واقع جديد
على األرض بإعالن الخطة من طرف واحد إذا ّ
أصرت
السلطة الفلسطينية على عدم استقبال أي وفد أميركي،
على خلفية نقل سفارتهم إلى القدس املحتلة ،وهو ما
جرى مع كوشنير وغرينبالت ،أو عدم االستجابة ألي
تدخالت عربية بإغواء مالي ،أو تهديد سياسي بفرض
العزلة عليها تمهيدًا لعزل رئيسها محمود عباس.
كوشنير أبدى قدرًا من التريث انتظارًا لتليني املواقف
بالضغوط ،إدراكًا أنه ال يمكن أن ّتكون هناك صفقة
ناجحة من دون شريك فلسطيني يوقع باسم شعبه على
التزاماتها املجحفة.
الذين استقبلوا
العرب،
القادة
بعض
يدرك
في الوقت ذاته،
ّ ُ
عما طرح عليهم
كوشنير وحاوروه من دون أن يفصحوا
أو التزموا به أو اختلفوا عليه ،أن ال أحد بوسعه أن ينوب
عن الفلسطينيني ،فهم أصحاب القضية ومفتاح املوقف،
وأنه ال يمكن تمرير ّأي صفقة ما لم يوافقوا عليها.
في البيانني املقتضبني اللذين صدرا في عمان والقاهرة،
ُ
ظالل قلق ال تخفى ،حيث أكدا بصياغة واحدة ـ ـ تقريبًا ـ ـ
«دعم الجهود واملبادرات الدولية الرامية إلى تسوية عادلة

ّ
فكلما حـقـقــوا مـكـسـبــا ،اع ـت ـقــدوا أنـهــم
أقدر على تحقيق املزيد .ولم يدم لعب
ً
ّ
ال ـن ـظــام بــال ـنــار طــويــا حـتــى ت ـ ُبـ ّـن أن
اإلسالميني ال يقنعون بجني «الفتات»،
بل يحملون قضية يريدونها انتصارًا
لنهجهم ال ــذي ي ـت ـجــاوز ح ــدود البلد
ويــرتـبــط بــأجـنــدات أوس ــع مما تعتقد
السلطات ،وهــي إقــامــة دولــة إسالمية
على غــرار دولــة الجنرال ضياء الحق
في باكستان .فهو كان يمثل وقتها ما
يمثله أردوغ ــان اليوم لــدى «اإلخــوان»
واإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــن ع ـ ـمـ ــومـ ــا .ول ـت ـح ـق ـي ــق
ال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــرض ،رفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوا س ـ ـقـ ــف امل ـ ـطـ ــالـ ــب
وج ـســدوا ذل ــك أيـضــا فــي خـطــط عمل،
من أبــرزهــا إرســال دفعات من الطالب
إلى السعودية للتزود بمنهج الكفاح
اإلس ــام ــي ،واالس ـت ـيــاء عـلــى مساجد
ف ــي م ـخ ـت ـلــف م ـن ــاط ــق الـ ـب ــاد ل ـفــرض
خ ـطــاب مـسـجــدي يــوافــق توجهاتهم،
وفـ ـ ــي أكـ ـب ــر اسـ ـتـ ـع ــراض ل ـل ـق ــوة عـلــى
اإلطــاق أقاموا صالة الجمعة يوم 12
تشرين الثاني /نوفمبر بحضور كل

وشاملة للقضية الفلسطينية طبقًا للمرجعيات الدولية
وعلى أساس حل الدولتني وفقًا لحدود  ١٩٦٧تكون فيها
القدس الشرقية عاصمة لفلسطني» ،خشية الوقوع تحت
طائلة االتهامات بالتفريط.
الظالل ال تنير كامل الصورة ،لكنها تعطي فكرة عن
تعقيدات ال يمكن تجاوزها وألغام مرشحة لالنفجار
حتى ال تبقي حجرًا على حجر.
من اآلن إلى الخريف سوف تزداد الضغوط األميركية
لدفع دول عربية حليفة إلى تمويل مشروعات توصف
بـ«اإلنسانية» في قطاع غزة بحدود مليار دوالر /دعمًا
للخطة ،قبل الكشف عن تفاصيلها واتخاذ مواقف
تؤيدها باسم السالم والواقعية ورفع املعاناة عن القطاع
املحاصر.
هناك خطان رئيسيان متداخالن في التفكير
االستراتيجي األميركي الذي يطرح نفسه اآلن بقوة
الضغوط استثمارًا ألوضاع بائسة في العالم العربي.
أولهما ،يعمل على تصفية نهائية للقضية الفلسطينية
باسم «سالم القوة» ،وفق تعبير الرئيس األميركي دونالد
ترامب نفسه ،يلغي الحق العربي في القدس ويضم الكتل
االستيطانية في الضفة الغربية للدولة العبرية ،ويبقي
على غور األردن تحت السيطرة اإلسرائيلية وينزع أي
سالح ثقيل من الدولة الفلسطينية املفترضة.
يلفت االنتباه ـ ـ حسب التسريبات اإلسرائيلية ـ ـ أن ّ
مصمم
الخطة يحاول القفز بالخديعة فوق ملف القدس امللغم
حتى يمكنه أن يقول إن البلدة القديمة ضمت وانتهى
أمرها ،وإن بوسع الفلسطينيني والعرب معهم أن يطلقوا
ما شاءوا من أوصاف على عاصمة مقترحة خارج
أسوار القدس تضم عدة أحياء وبلدات أهمها أبو ديس.
وهذه فكرة قديمة طرحت أثناء مفاوضات أوسلو وما
بعدها لتجاوز أزمة القدس.
رغم أن خطة كوشنير تتسق بالكامل مع الرواية
الصهيونية وتؤكدها في أدق التفاصيل ،إال أن نتنياهو
احتفظ لنفسه مقدمًا بحق التحفظ على بعض تفاصيلها،
بينها ـ ـ بطبيعة الحال ـ ـ مقترح «القدس البديلة» وبنود
أخرى تضيق أو تتسع حسب مدى استعداد الشريك
املفترض لتقديم التنازالت .هذا أسلوب تفاوضي
إسرائيلي معتاد ومتكرر منذ «كامب ديفيد» قبل أربعني
سنة بالضبط.
وثانيهما ،يعمل على فصل القطاع عن الضفة الغربية
إلحداث اختراق في وحدة الشعب والقضية يمهد ملا يمكن
تسميته «صفقة غزة» ـ ـ رفع الحصار باسم «االحتياجات
اإلنسانية» في مقابل إنهاء الجوهر السياسي للقضية
كلها.
تهدئة الوضع األمني في غزة هدف مباشر للتفكير في
تخفيض معاناة أهلها وفق اشتراطات مسبقة.
بمعنى آخر ،فإن الذين أحكموا الحصار عليها تجويعًا
ً
وإذالال ،وارتكبوا جرائم حرب بشعة في حماية اإلدارات

صعد اإلسالميون إلى السطح وأسسوا
«الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ»

قياداتهم ،في أكبر شــارع بالعاصمة،
بعدما أوقفوا حركة املرور ليوم كامل
تقريبًا مــن دون أن تـحــرك قــوى األمــن
ساكنًا.
فــي «خـطـبــة الـجـمـعــة» رفـعــت قـيــادات
الـ ـتـ ـي ــار ع ــري ـض ــة مـ ــن  14ن ـق ـط ــة إل ــى

األميركية املتعاقبة ،يتحدثون اآلن عن تخفيف معاناتها
باسم «اإلنسانية» ،التي ال عالقة لهم بها.
ً
مثل هذا الحديث يرون أنه قد يساعد ،أوال ،على تحسني
صورة دولة االحتالل من التقتيل املنهجي ملتظاهرين
سلميني في «مسيرات العودة» بالقرب من السياج العازل
مع غزة ،التي شاهدها العالم على الهواء مباشرة ولفتت
إلى وحشيتها املفرطة ،إلى تبني مشروعات تبشر بإنهاء
كل معاناة إنسانية.
كما أنه قد يساعد ،ثانيًا ،على تخفيض مخزون الغضب
في القطاع املحاصر وما يستدعيه من مقاومة بالسالح،
أو بالتعبئة السياسية ،تهدد «األمن اإلسرائيلي».
األخطر عزل غزة عن قضيتها بأقل التكاليف.
نقطة البداية في «صفقة غزة» حل أزمة الكهرباء املتفاقمة،
التي تجعل الحياة شبه مستحيلة ،حيث االنقطاع هو
األصل.
هناك تسريبات إسرائيلية ال يمكن تجاهلها ،أو غض
البصر عنها ،من أن الخطة تتضمن مشروعات في
شمال سيناء إلنشاء محطة كهرباء ،وأخرى بالطاقة
الشمسية ،ومحطات تحلية مياه ،وميناء بحري لنقل
البضائع وخدمة سكان غزة ،ومنطقة صناعية بني رفح
املصرية والعريش لتشغيل آالف من الفلسطينيني.
ما حقيقة التسريبات الخطيرة التي من شأنها اإلضرار
املزدوج بمصرية سيناء على املدى البعيد والقضية
الفلسطينية التي يجب حلها في فلسطني ال في سواها
من أراض عربية؟
في أي تقدير موضوعي ،هناك فارق بني رفع الحصار
عن غزة ،غير اإلنساني وغير املحتمل ،والتورط في
مشروعات وظيفية تنهي أي حقوق سياسية ووطنية
فلسطينية.
وفي أي تقدير موضوعي آخر هناك احتمال أن يكون
ذلك التسريب جسًا للنبض في مدى االستعداد ّ
لتقبل
مثل هذا التورط.
ُت ِّ
رجح فرضية جس النبض تسريبات إسرائيلية أخرى
عن محطات الكهرباء عند معبر بيت حانون ،داخل
إسرائيل وليس في شمال سيناء.
كما ّ
يرجح الفرضية نفسها ما أعلنه وزير الدفاع
اإلسرائيلي املتطرف إفيغدور ليبرمان ،بعد أيام من
التسريب الخطير ،أنه قد توصل إلى تفاهمات رسمية
على ً
بناء رصيف خاص بقطاع غزة في ميناء قبرص.
املشروع نفسه في مكان آخر ،فإذا ما تحفظت مصر فإن
قبرص جاهزة.
الشروط مسبقة ،وأهمها ضمان األمن اإلسرائيلي ـ ـ
ّ
كأن الخيار في «صفقة غزة» بني «العصا والحذاء» ال
بني «العصا والجزرة» حسب تعبير األستاذ محمد
حسنني هيكل ،في معرض الحديث عن األزمات العربية
املستحكمة.
*كاتب وصحافي مصري

ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ،فـ ـ ــي مـ ـق ــدمـ ـه ــا ت ـط ـب ـيــق
ال ـشــري ـعــة اإلس ــامـ ـي ــة .وهـ ــو م ــا رأت ــه
ال ـس ـل ـطــة م ـح ــاول ــة ان ـق ــاب وع ـص ـيــان
عـ ـ ـ ـ ــام ،ف ـ ــأدخـ ـ ـل ـ ــت بـ ـعـ ـضـ ـه ــم ال ـس ـج ــن
وزادتهم قوة ونفوذ .فشكلوا «الحركة
اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة املـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة» م ـن ـت ـص ــف
ال ـ ـث ـ ـمـ ــان ـ ـي ـ ـنـ ــات بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة ب ــوي ــاعـ ـل ــي
م ـص ـط ـف ــى ،وه ـ ــو ض ــاب ــط س ــاب ــق فــي
ال ـج ـيــش اخ ـت ـلــف م ــع ق ــادت ــه ألس ـبــاب
ظـ ـل ــت حـ ـت ــى الـ ـ ـي ـ ــوم مـ ـجـ ـه ــول ــة .وق ــد
ق ـتــل مـصـطـفــى م ــع أع ــوان ــه منتصف
ال ـث ـم ــان ـي ـن ــات بـ ـض ــواح ــي ال ـعــاص ـمــة
بـعــدمــا ارت ـك ـبــوا جــرائــم ع ــدة فــي حق
قـ ــوى األم ـ ـ ّـن وامل ــدنـ ـي ــن .ول ـك ــي ُي ـب ـ ّـن
ّ
الـ ـنـ ـظ ــام أن ـ ـ ــه ع ـ ـ ــادل وم ـ ـ ـت ـ ـ ــوازن ،ش ــن
حملة غير مسبوقة على الشيوعيني
ف ــي م ـقــابــل إخـ ـم ــاد ح ــرك ــة الـعـصـيــان
اإلس ــام ــي .وع ـلــى وق ــع أحـ ــداث عنف
عـ ّـمــت ك ــل ال ـب ــاد ف ــي ل ـح ـظــات ضعف
النظام بفعل األزمة الناجمة عن انهيار
أسعار النفط ،صعد اإلسالميون إلى
السطح كأكبر قوة فأسسوا «الجبهة

اإلس ــامـ ـي ــة ل ــإنـ ـق ــاذ» ،اسـ ـت ــول ــوا مــن
خــال عملها الـقــانــونــي عـلــى الـشــارع
وامل ـس ــاج ــد وك ـس ـب ــوا أول ان ـت ـخــابــات
محلية صـ ّـوت فيها الجزائريون ضد
الـنـظــام قـبــل تـصــويـتـهــم ملـصـلـحــة من
يخلف النظام .بعدها بأقل من عامني
كـسـبــوا ان ـت ـخــابــات بــرملــانـيــة تـحـ ّـولــت
إل ــى ح ــرب ك ــان الـجـمـيــع يتوقعونها
هــذه امل ــرة على خــاف مــا كــانــت عليه
الـحــال فــي  .1975حــرب عبثية ،كانت
نـتـيـجــة ال ـل ـعــب بــال ـنــار وسـ ــوء تـقــديــر
قــوة تـحـ ّـول الـخـطــاب العنيف إلــى آلة
ّ
مدمرة ،خلفت أكثر من  200ألف قتيل
بحسب التصريحات الرسمية ونحو
 20أل ـ ــف اخـ ـتـ ـف ــاء قـ ـس ــري ألش ـخ ــاص
ً
ل ــم يـظـهــر ل ـهــم أث ــر ح ـتــى اآلن ،فـضــا
ع ــن خ ـســائــر ب ـع ـش ــرات امل ـل ـي ــارات مــن
الدوالرات وتعطيل االقتصاد ،وجراح
يـحـتــاج عــاجـهــا إلــى وقــت طــويــل .ما
حدث بالجزائر يمكن أن يكون درسًا
مل ــن ي ـس ـت ـخ ـفــون ب ــأخ ـط ــار ت ـك ـبــر عـلــى
هامش أحقاد على الطرف ثالث.

