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السودان

ّ
التوقيع النهائي على االتفاق اليوم :ترقب لما بعد تشكيل الحكومة
يوقع المجلس العسكري و«قوى
الحرية والتغيير» ،اليوم ،بشكل نهائي،
على اإلعالن الدستوري والوثيقة
السياسية ،بحضور شخصيات ورؤساء
من الدول المجاورة .توقيع يفترض أن
يمهد إلعالن المجلس السيادي في اليوم
التالي ،ومن بعده مجلس الوزراء ،لتنطلق
عجلة المرحلة االنتقالية في السودان.
وفيما يخشى البعض من أن ُي َّ
حيد رئيس
الوزراء عن األهداف التي وضعتها قيادة
الحراك ،يتفاءل آخرون بما ستحمله األيام
المقبلة للسودانيين
الخرطوم ــ مي علي
ح ـ ـس ـ ـمـ ــت قـ ـ ـ ـ ــوى «إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـحـ ــريـ ــة
وال ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــر» مـ ــرش ـ ـح ـ ـهـ ــا ل ــرئ ــاس ــة
ال ـ ـ ــوزراء ب ـعــد تــواف ـق ـهــا ع ـلــى الخبير
االقتصادي ،عبد الله حمدوك ،ليدير
دفة العمل التنفيذي في البالد خالل
الـ ـفـ ـت ــرة االن ـت ـق ــال ـي ــة املـ ـمـ ـت ــدة ل ـثــاث
سنوات وثالثة أشهر ،فيما لم يحسم
املـ ـجـ ـل ــس الـ ـعـ ـسـ ـك ــري وال ال ـت ـح ــال ــف
املعارض ملف الترشيحات للمجلس
الـسـيــادي ال ــذي يمثل سـيــادة الــدولــة
خ ــال الـفـتــرة نـفـسـهــا .ومـثـلـمــا الـتــزم
ال ـصــوم عــن الـتـصــريـحــات اإلعــامـيــة
الحراك الشعبي ،بقي
طوال أيام فترة
ّ
رئ ـيــس ال ـ ــوزراء امل ــرش ــح عـلــى صمته
حـتــى بـعــد إعـ ــان تــرشـيـحــه رسـمـيــا،
إذ لــم يصدر عنه أي تصريح بقبول
الترشيح أو رفضه .وبحسب القيادي
والتغيير» ،محمد
في «قــوى الحرية ُ
ن ــاج ــي األصـ ـ ـ ــم ،ف ـق ــد أب ـ ـ ِـل ـ ــغ ح ـم ــدوك
باختياره ملنصب رئيس ال ــوزراء ،ما
يقتضي عودته إلى البالد خالل أيام.
وعلى رغم غيابه عن املشهد الداخلي،
إال أن الــرجــل املــوجــود فــي العاصمة
اإلثيوبية أديــس أبابا يحظى بقبول
ش ـع ـبــي ع ــري ــض ،تـ ـك ـ ّـون م ـنــذ رفـضــه

ّ
تــولــي حقيبة املــالـيــة واالقـتـصــاد في
حكومة رئيس الوزراء ،معتز موسى،
إب ـ ــان ح ـك ــم ال ــرئ ـي ــس املـ ـخـ ـل ــوع ،عـمــر
البشير.
ومن املنتظر أن ُيحسم ملف ترشيحات
املجلس السيادي من ِق َبل قوى «الحرية
والتغيير» خــال أقــل من  24ساعة .إذ
إن ــه وف ـقــا ل ــإع ــان ال ــدس ـت ــوري ،يجب
تعيني املـجـلــس الـسـيــادي فــي  18آب/
أغسطس الـجــاري ،أي بعد يــوم واحــد
م ــن ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى االتـ ـف ــاق الـنـهــائــي،
ّ
وف ــي أع ـق ــاب ح ــل املـجـلــس الـعـسـكــري.
ويقول القيادي في التحالف املعارض،
خالد عمر ،ل ــ«األخ ـبــار» ،إن «التشاور
م ــا زال م ـس ـت ـم ـرًا داخ ـ ــل ه ـي ــاك ــل ق ــوى
ال ـ ـحـ ــريـ ــة والـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر لـ ـلـ ـت ــواف ــق ع ـلــى
ُ َ
وسيعلن
مرشحي املجلس السيادي،
امل ــرشـ ـح ــون ح ـ ــال الـ ـت ــواف ــق ع ـل ـي ـهــم».
ّ
ورش ـح ــت ت ـســري ـبــات ع ــن اخ ـت ـيــار كــل
مـ ــن ح ـس ــن ش ـي ــخ إدريـ ـ ـ ــس عـ ــن «قـ ــوى
ن ـ ــداء ال ـ ـس ـ ــودان» ،وص ــدي ــق ت ـ ــاور عــن
«قوى اإلجماع الوطني» ،وفــدوى عبد
الرحمن علي طه عن «التجمع املدني»،
ومحمد حسن التعايشي عــن «تجمع
املهنيني السودانيني» ،ومحمد الفكي

ُمن المنتظر أن
يحسم ملف ترشيحات
المجلس السيادي خالل
أقل من  24ساعة

س ـل ـي ـمــان ع ــن «ال ـت ـج ـمــع االت ـ ـحـ ــادي».
وفي هذا اإلطار ،بدا الفتًا دفع «تجمع
املـهـنـيــن» بمرشحه عـلــى رغ ــم إعــانــه
ع ـ ــدم املـ ـش ــارك ــة فـ ــي ه ـي ــاك ــل ال ـس ـل ـطــة
خـ ــال ال ـف ـت ــرة االن ـت ـق ــال ـي ــة ،واالك ـت ـف ــاء
ب ــال ــدور ال ــرق ــاب ــي .ويـ ــرى مــراق ـبــون أن
«ق ـ ــوى ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر» اع ـت ـمــدت
ف ــي تــرش ـي ـحــات ـهــا ع ـل ــى م ـب ــدأ تـمـثـيــل
ك ــل أقــال ـيــم الـ ـس ــودان ،وق ــد ت ـكــون آلـيــة
االختيار هذه هي التي دفعت «تجمع
املهنيني» إلى تقديم املرشح التعايشي
الذي تعود جذوره إلى إقليم دارفور.

فـ ــي األثـ ـ ـن ـ ــاء ،خ ــرج ــت ت ـس ــري ـب ــات مــن
املـ ـجـ ـل ــس الـ ـعـ ـسـ ـك ــري تـ ــؤكـ ــد تــرش ـيــح
أع ـضــائــه الـخـمـســة ـ ـ ـ ـ رئ ـي ــس املـجـلــس
عـبــد الـفـتــاح ال ـبــرهــان ،ونــائـبــه محمد
حـ ـم ــدان دق ـل ــو (ح ـم ـي ــدت ــي) ،وال ـفــريــق
شمس الدين كباشي ،والفريق صالح
عبد الـخــالــق ،والـفــريــق يــاســر العطا ـ ـ
لشغل حصته فــي املـجـلــس الـسـيــادي.
لـكــن هــويــة الـعـسـكــري ال ــذي سيتولى
ُ
رئــاســة األخـيــر لــم تحسم بعد بحسب
م ـ ـ ـصـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ،ك ـ ــذل ـ ــك فـ ـ ـ ــإن أمـ ــر
املرشح الــ 11في «السيادي» ،الذي من
امل ـف ـت ــرض أن تــرش ـحــه «قـ ــوى الـحــريــة
والـتـغـيـيــر» ويــوافــق عليه الـعـسـكــر ،ال
ّ
ي ــزال معلقًا .وتعكف لجنة خماسية،
أغ ـلــب أعـضــائـهــا م ــن هـيـئــة الـتــدريــس
ف ــي ج ــام ـع ــة الـ ـخ ــرط ــوم ،ع ـل ــى دراسـ ــة
الترشيحات التي يدفع بها التحالف
املـعــارض للمجلس الـسـيــادي ،وأيضًا
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،ح ـيــث تـكـفــي إش ــارة
صغيرة لعمل املــرشــح أو انتمائه في
أي مرحلة مــن مــراحــل حياته العملية
للنظام السابق للدفع به خــارج دائــرة
الترشح.
ّ
ويقدر محللون أن مهمة رئيس الوزراء

ثمة خشية من أن ُي َّ
حيد رئيس الوزراء عن األهداف الموضوعة ضمن «إعالن الحرية والتغيير» (أ ف ب)

املقبل لن تكون سهلة .فهناك عدد من
امللفات الشائكة التي تنتظره ،أبرزها
امللف االقتصادي ،حيث تعاني البالد
مـ ــن ارتـ ـ ـف ـ ــاع فـ ــي م ـ ـعـ ــدالت ال ـت ـض ـخــم،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ــى نـ ـ ـ ــدرة ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــود،
وال ـف ـســاد املـسـتـشــري ف ــي ك ــل مفاصل
الــدولــة .ويــرى املحلل السياسي ،حاج
ح ـمــد ،فــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أنــه
«يـ ـج ــب ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـل ــة نـقــل
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد عـ ـل ــى وج ـ ــه الـ ـس ــرع ــة مــن
اقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرات إلـ ـ ــى اق ـت ـص ــاد
األمن الغذائي ،ودعم القطاع الزراعي،
وخاصة منتجي الذرة ،وذلك للخروج
مـ ــن ش ـب ـك ــة ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد ال ــدول ــي
وال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي» .وي ـع ـت ـقــد مـحـلـلــون
أن شـخـص ـيــة حـ ـم ــدوك ،ذات األب ـع ــاد
الــدولـيــة ،ستخدم املــرحـلــة املقبلة ،وال
سيما أن حجم الديون الخارجية على
البالد فاق الـ 50مليار دوالر .وفي هذا
اإلط ــار ،يــرى حمد أن «ثقة املؤسسات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة فـ ــي شـخــص
حمدوك مهمة في املرحلة املقبلة ،لكن
ي ـجــب أن ت ـك ــون سـيــاسـتــه الـخــارجـيــة
حاسمة مــع ال ــدول الـكـبــرى ،وأن ُيـقـ ّـدم
فــي سـيــاسـتــه املـصــالــح الــوطـنـيــة على
النظام العاملي».
وعلى الرغم من أن مهمة اختيار رئيس
ال ـ ــوزراء ُمـن ـحــت لـلـتـحــالــف امل ـع ــارض،
إال أن قـ ـط ــاع ــات ك ـب ـي ــرة م ــن الـ ـش ــارع
تـخـشــى م ــن أن ُي ـحـ َّـيــد رئ ـيــس الـ ــوزراء
عن األه ــداف املوضوعة ضمن «إعــان
ال ـحــريــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» .ل ـكــن ح ــاج حمد
يعتقد أن الفرصة ال تزال سانحة أمام
«قــوى الحرية والتغيير» خالل الفترة
االنتقالية ،إن لــم تنشغل بالوظائف،
ّ
ووث ـقــت عالقتها بــال ـشــارع ،وأحكمت
الـقـبـضــة عـلــى أج ـهــزة إن ـفــاذ الـقــانــون،
التي تجب تقوية أجهزة إنفاذ العدالة
ّ
ُ
حتى ت ـلـ ِـزم األول ــى بقوانينها ،وتقلل
بــال ـتــالــي م ــن تــأث ـيــرهــا ف ــي الـسـيــاســة.
ويستدرك بأنه «كان على قوى الحرية
والتغيير اعـتـمــاد مـبــدأ الشفافية في
الـتــرشـيـحــات ،وأن ُيـسـمــى املــرشـحــون
ـاف للشارع حتى يطمئن،
قبل وقــت كـ ٍ
ويمنحها هي معيارًا عاليًا من الثقة
لدى الشارع».

تونس

ّ
الزبيدي ضد الشاهد :الصراع على إرث قائد السبسي
ّ
بعد قبول هيئة االنتخابات ترشحه،
أعلن وزير الدفاع المستقيل ،عبد
الكريم الزبيدي ،أمس ،خمسة وعود
سيعمل على تنفيذها في حال
وصوله إلى رئاسة الجمهورية ،تحمل
تشابهًا كبيرًا مع وعود كان الرئيس
الراحل ،الباجي قائد السبسي ،قد ّ
قدمها
قبل انتخابه عام 2014
حبيب الحاج سالم
تشهد املـسـيــرة الـسـيــاسـيــة لعبد الـكــريــم الــزب ـيــدي قـفــزات
متسارعة .يوم وفاة رئيس الجمهورية في  25تموز /يوليو،
ُّ
كلف الرجل ،بوصفه وزيرًا للدفاع ،تنظيم الجنازة الرسمية
واملكانة منذ إعــان الجمهورية.
األول ــى مــن ناحية الحجم ُ ّ
مضت ترتيبات الجنازة كما خطط لها ،وتركت في العموم
انطباعًا إيجابيًا لــدى الناس ،لكن في األثناء كانت تجري
في الكواليس تحضيرات لوراثة الفقيد .بينما كان الرئيس
الراحل ُيـ َّ
ـودع إلى مثواه األخير ،بدأ اإلعــداد لحملة ترشيح
ُ
الزبيدي لخالفته .على عجل ،خلقت فــي مــواقــع التواصل
االجتماعي صفحات ّ
ممولة للغرض ،وبدأت وسائل إعالم
في التحرك في اتجاه خلق رأي عام مساند .ارتكزت الحملة
في بدايتها على «خصال» مفترضة لدى الزبيدي ،أبرزها

التكتم والخبرة التكنوقراطية ُوب ُ
عده عن صراعات األحزاب
ّ
ُ
وأخذه مسافة واحدة من الجميع ،ويختصر كل ذلك بوصف
«رجل دولة».
قبل عـشــرة أي ــام ،تــوجــه الــرجــل إلــى مـقـ ّـر هيئة االنتخابات
لتقديم أوراق ترشحه محاطًا بعشرات من املساندين الذين
ظـهــروا فـجــأة ،بينهم ن ــواب بــرملــانـيــون قــدمــوا لــه التزكيات
الضرورية الكتمال امللف .بدت الصورة قريبة من الكمال،
ً
لكن خصوم الزبيدي التقطوا تفصيال واحدًا أفسد املشهد،
وهو جاء نتيجة لالرتجال الذي ُبنيت عليه الحملة .عندما
كــان املرشح ّ
يهم باإلجابة عن بعض تساؤالت الصحافة،
ّ
كــان إلــى جانبه شخصان ،رجــل وام ــرأة ،وكانا يلقنانه ما
يقول ،ويحاوالن إسكات الصحافينيّ .
تبي الحقًا أن املرأة
مستشارة إعالمية عملت سابقًا مع شخصيات سياسية
ّ
جمعياتي ومرشح للبرملان.
بــارزة ،أمــا الرجل فهو ناشط
ّ
مــثــل األم ــر بــرمـتــه فـضـيـحــة ،ألن الــزب ـيــدي ب ــدا عــاج ـزًا عن
تكوين جملة مفيدة دون تدخل منهما.
مع ذلك ،تواصلت الحملة ،وكان من ضمنها تقديم الزبيدي
اس ـت ـقــال ـتــه م ــن مـنـصــب وزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ،وذل ـ ــك ل ــوض ــع حـ ّـد
للعالقة مع رئيس الحكومة ،يوسف الشاهد ،والتأكيد أنه
«رجــل دول ــة» يــرفــض استغالل منصبه لغايات انتخابية.
لــدى تقديمه االستقالةّ ،
تعمد الــوزيــر إرسالها إلــى رئيس
الـجـمـهــوريــة املــؤقــت ،لـكــن ه ــذا األخ ـيــر أع ــاد توجيهها إلــى
الحكومة التي ستنظر فيها خالل اجتماع مجلس الــوزراء
األسبوع املقبل.
هــذه القطيعة الفجائية مــع رئـيــس الحكومة أف ــرزت دعمًا
للزبيدي من نجل رئيس الجمهورية ،حافظ قائد السبسي،

الذي يرأس أيضًا أحد أجنحة حركة «نداء تونس» املعارضة
للشاهد .أيضًا ،دعمت حركة «آفاق تونس» ترشح الزبيدي
ل ـلــرئــاســة ،وه ــي ب ــدوره ــا ت ـع ــارض رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة منذ
انسحابها املـبـكــر مــن الـتـحــالــف الـحــاكــم .لـكــن ال ـعــداء الــذي
صــار يبديه وزيــر الــدفــاع املستقيل تجاه الشاهد ال يقوم
ُ
على أسس أيديولوجية ،بل على العكس ،حيث تظهر الوعود
الخمسة التي أعلنها أمس أنه يتنافس مع رئيس الحكومة
على إرث رئيس الجمهورية الــراحــل ،ما يعني بالضرورة
أنه ينافسه على تحصيل أصوات القاعدة االنتخابية عينها
ودعــم األحــزاب والفاعلني أنفسهمّ .
يتعهد الزبيدي بالعمل
على «تحقيق مصالحة وطنية شاملة سياسيًا واقتصاديًا
واجـتـمــاعـيــا» ،وهــو أمــر وعــد بــه قــائــد السبسي ونـجــح في
تطبيقه جزئيًا عبر إسقاط «قانون الفرز السياسي» الذي
كــان مصممًا إلقـصــاء ك ــوادر النظام السابق مــن الترشح
لــان ـت ـخــابــات ،وع ـب ــر ت ـمــريــر «ق ــان ــون امل ـصــال ـحــة اإلداري ـ ــة
واالقتصادية» الذي يعفو ّ
عمن ارتكب تجاوزات في امليدانني
ُ
ّ
(أبقي في األخير على الشق اإلداري فقط).
يقول الزبيدي أيضًا إنه سيعمل على «إعالء الحقيقة» في
«ملفات االغتيال والتسفير والجهاز الـســري» ،واملقصود
ـاديــن الـيـسـ َّ
هـنــا مـلـفــات اغـتـيــال الـقـيـ َّ
ـاريــن شـكــري بالعيد
ومحمد البراهمي .أما «التسفير» ،فيرتبط باملتطرفني الذين
ّ
سافروا إلى سوريا خاصة ،و«الجهاز السري» يمثل جزءًا
مزعومًا غير معلن من «حركة النهضة» اإلسالمية يرتبط
ب ــدوره بالعنصرين الـســابـقــن .تعهد قــائــد السبسي قبل
َ
انتخابه بكشف املسائل ذاتها ،وقد استقبل حينها عائلتي
الضحيتني كجزء من حملته ،وعمل على موضوع «الجهاز

السري» وهو رئيس للجمهورية ،من دون أن يكشف فعليًا
عن أي جديد .الوعد الثالث هو «إعــادة فتح سفارة تونس
ّ
فــي دمـشــق» بحلول بــدايــة الـعــام املقبل .ويمثل هــذا الوعد
أيضًا تكرارًا ملا قاله الرئيس الراحل ،وقد فشل في تحقيقه
ّ
لوجود ضغوط غربية ،وكل ما استطاع تحقيقه ،إعادة فتح
قنصلية تونس في دمشق وتفعيلها ،خاصة في ما يتعلق
بالتنسيق األمـنــي .يرتبط الوعد الــرابــع بمكافحة اإلرهــاب،
وهو أمر طبيعي ّ
ألي مسؤول في الدولة .أما الوعد الخامس،
فهو مثير لالهتمام ،ويرتبط بـ«تقديم مـشــروع استفتاء
لتعديل الدستور واملنظومة السياسية واالنتخابية» .أثار
الرئيس الراحل موضوع تعديل الدستور في الفترة األخيرة
م ــن حـكـمــه ،وع ـكــس ذل ــك رغـبـتــه ف ــي تــوسـيــع صــاحـيــات
ّ
رئاسة الجمهورية ،ومثل ّرد فعل على حالة اإلحباط التي
واجهها بعد دخوله في صراع مع رئيس الحكومة ،صاحب
الصالحيات التنفيذية األوسع.
بتقديمه هــذه النقاط الخمس ،يضع عبد الكريم الزبيدي
«وارث ــي» الرئيس ،لكن األهــم من ذلــك ،إعالنه
نفسه ضمن ِ
ارتداده عن جزء مهم من األسس التي قامت عليها الدعاية
األولية له ،والتي تدور حول صورته مرشحًا توافقيًا .اآلن،
لــم يعد الــزبـيــدي تكنوقراطيًا مـحــايـدًا ،بــل دخــل صــراعــات
السياسة مــن بــوابــة إرث قائد السبسي ،التي مــن أركانها
مـعــاداة اإلسالميني وخلق حالة استقطاب معهم .املفارقة
هنا ،أن الــزبـيــدي ،على عكس الرئيس الــراحــل ،عمل وزيـرًا
للدفاع في حكومة اإلسالميني األولى إلى حدود عام ،2013
أي فــي ذروة تــدفــق املـتـطــرفــن نـحــو بــؤر الـتــوتــر وتصاعد
ّ
العنف في البالد ،ولم يكن له قط موقف علني معارض لهم.

المقابلة

هيو روبرتس
ّ

المتخصص في شؤون شمال أفريقيا

يتخوف أستاذ تاريخ شمال أفريقيا والشرق األوســط في جامعة تافتس في
بوسطن ،عاصمة والية ماساتشوستس األميركية ،هيو روبرتس ،من تكرار سناريو
الجزائر
الفترة الواقعة بين عامي  2001و ،2003عندما تمكنت ّالسلطة في ّ
من االنتصار على «حركة المواطنة» في منطقة القبائل .مرد مخاوف مؤلف
القبائل في الجزائر ما قبل االستعمار» هو أن السلطة
كتاب «حكومة البربر :نظام ُ
ّ
الحالية تنتهج أساليب مماثلة لما اتبع آنذاك ،خصوصًا لناحية محاولتها جر الحراك
إلى تأييد خرائط طريق غير دستورية ،بعدما أضحت هي ـ ـ في مفارقة مثيرة
للسخرية من وجهة نظر روبرتس ـ ـ من المدافعين بضراوة عن الدستور
أجرتها لينا كنوش

• لم تنجح السلطة في الجزائر في إحداث
انقسام بين العرب والبربر
• الحراك ينبذ األحزاب ،واألخيرة تريد
االستفادة منه لتجديد نفسها
¶ ي ـت ـنــاقــض تـحـلـيـلــك ل ـل ــواق ــع االج ـت ـمــاعـ ًـي
ال ـج ــزائ ــري م ــع ال ـت ـص ــورات ال ـســائــدة عــامــة،
والـتــي تستند إلــى مفهوم «العشائر» لفهم
الديناميات الداخلية لهذا البلد .وقــد أسهم
غ ـمــوض ال ـن ـظــام الـسـيــاســي ال ـج ــزائ ــري في
انتشار ذلك املفهوم ،في محاولة الستيعاب
هيكلة السلطة السياسية وتفاعالتها .ما هو
ُ ّ
تحليلك للنظام السياسي الجزائري وللقوى التي تشكله؟
إن مصطلح «العشائر» غير مالئم ومخادع في هذا
السياق .فــي الــواقــع ،يتعلق األمــر بـصــراع النفوذ ما
بني أجنحة النظام ،كما هي الحال في الدول األخرى.
وتعني كلمة «عشيرة» األسرة املمتدة ،وهي مجموعة
قائمة على روابــط الــدم ،في حني أن أجنحة السلطة
ال ـجــزائــريــة ال ـتــي ت ـت ـصــادم حــالـيــا كــانــت قــد تشكلت
تاريخيًا وفقًا للمنطق السياسي ال على أساس صلة
الدم .سوء استخدام مفهوم «العشيرة» يظهر احتقار
املثقفني واملواطنني املستبعدين من آلية صنع القرار
للعبة السياسية التي يسيطر عليها الجيش .لكنه
يـظـهــر فــي الــوقــت نـفـســه ف ـكــرة ســائــدة بــن املــراقـبــن
األجانب على وجه الخصوص ،وهي أن الجزائريني
ال يستطيعون الـعـمــل بشكل جـمــاعــي خ ــارج اإلط ــار
الديني أو روابط الدم ،وهذا مفهوم خاطئ.
إن التعمق في األنثروبولوجيا السياسية في الجزائر
كفيل بالكشف عـمــا ح ــدث فــي السلطة أث ـنــاء صــراع
النفوذ داخلها .يشمل النظام السياسي في هذا البلد،
كـمــا فــي أي مـكــان آخ ــر ،قـطــاعــا رسـمـيــا وقـطــاعــا غير
رسـمــي .وال يتميز الــوضــع الـجــزائــري فقط بسيطرة
القطاع غير الرسمي إلى ّ
حد كبير ،فهذه كانت حال
ً
نـظــام الـقــذافــي فــي ليبيا مـثــا ،بــل بـكــون األول األول
يخضع لتقليد الجماعة .األطروحة التي أدافع عنها
منذ ثالثني عامًا هي أن أساس النظام الجزائري هو
«ال ـج ـمــاعــة» .وك ـمــا أوض ـحــت فــي كـتــابــي «الـحـكــومــة
البربرية» ،فإن جدال الجماعة التقليدية لم يكن يومًا
مـبـنـ ّـيــا عـلــى الـتـنــافــس بــن الـعـشــائــر ،ولـكـنــه مرتبط
باملنافسة بني الصفوف ،وهي أحزاب بدائية تجاوزت
روابط الدم والقرابة وسبب وجودها سياسي بحت.
والنزاعات الكبرى التي تندلع من وقت إلى آخر داخل
السلطة الـجــزائــريــة تـكــون بــن الـصـفــوف وتتمحور
حول املصلحة السياسية ،كالخالف الذي اندلع بني
االستئصاليني وأنصار الحوار حول كيفية التعامل
مع التمرد اإلسالمي في تسعينيات القرن املاضي.
¶ ال تزال السيطرة على الريع تمثل مشكلة سياسية كبيرة
للسلطة وللقوى االجتماعية الناشئة الجديدة ،هل ّ
تحدد هذه
املشكلة مصير املواجهة بني كال الطرفني؟
 تعرف الحكومة الجزائرية جيدًا كيف تفسح مكانًاللقوى االجتماعية الجديدة شريطة أن تعرف هذه
األخـ ـي ــرة شـ ــروط ال ـل ـع ـبــة ،ل ـكــن ال ـت ـحــدي الـ ــذي مثله
الحراك ـ ـ الحركة الشعبية الجزائرية التي انطلقت في
 22شباط /فبراير املاضي ـ ـ للسلطة ولقيادة الجيش
تـخـطــى مـطــالــب ق ــوة اجـتـمــاعـيــة ج ــدي ــدة بنصيبها
من الريع .بتسليط املتظاهرين الضوء على الفساد
الكبير والشبكات السرية التي يطلقون عليها تسمية
«الـعـصــابــة» ،ودعــوتـهــم إلــى «حـكــم ال ـقــانــون» ،فإنهم
يشككون فــي «دول ــة الـكـسـكــس» أو الــدولــة الريعية

ِّ
املـ ــوزعـ ــة ،ك ـمــا ي ـش ـك ـكــون ف ــي الـ ـ ــدور ال ـس ـيــاســي غير
الرسمي للقيادة العليا للجيش وصالحيات الجماعة
املخفية .يـطــرح ال ـحــراك إذًا مشكلة مــن نــوع آخ ــر .ما
يجب فهمه أيضًا هو أن األجنحة التي تتشكل أحيانًا
داخل الحكومة الجزائرية تتيح النقاش خلف األبواب
املغلقة حــول خـيــارات النظام ،وذلــك ألن الـصــراع في
وج ـه ــات ال ـن ـظــر ب ــن أج ـن ـحــة ال ـج ـمــاعــة املـخـفـيــة هو
املحرك السياسي الرئيس للنظام الجزائري ،الذي ال
يتحمل وجود أحزاب سياسية حقيقية أو مؤسسات
رسـمـيــة وشـفــافــة تـجــري مـنــاقـشــات ج ــادة ،أو بــرملــان
يتمتع بسلطات حقيقية لصنع القرار.
¶ ما هي ،من وجهة نظرك ،العالقة بني األسطورة التأسيسية
البربرية وظهور التيار البربري كقوة اجتماعية وسياسية؟
إن ال ـح ــرك ــة ال ـب ــرب ــري ــة ل ـي ـســت ولـ ـي ــدة ال ـس ــاع ــة ،فـقــد
ظـهــرت منذ سبعني عــامــا فــي خـضـ ّـم أزم ــة  ،1948من
خالل «حركة انتصار الحريات الديمقراطية» ،حزب
الوطنية الجذرية .وقد أحدثت هذه األزمة انعكاسات
مدمرة في منطقة القبائل أثناء حرب التحرير .حافظ
هــذا التيار على ّ
سريته بعدما عــاد إلــى الساحة في
سبعينيات الـقــرن املــاضــي ،إال أن الطابع الـسـ ّـري ما
لبث أن زال مع بدء «الربيع األمازيغي» في عام .1980
وقد جمعت الحركة بني املطالبة بالهوية األمازيغية
وأفكار سياسية استعارها أعضاؤها (بأغلبيتهم من
منطقة القبائل) من «أسطورة القبائل» التي ّ
طورتها
إدارة االس ـت ـع ـم ــار «املـ ـنـ ـح ــازة ل ـل ـق ـبــائــل» ف ــي ال ـقــرن
ال ـتــاســع ع ـشــر .تـتـمـحــور الـفــرضـيــة األســاس ـيــة لـهــذه
األسطورة حول أن أبناء القبائل لم يكونوا مسلمني
حقيقيني ،وأن نظامهم املثير لإلعجاب املتمثل في
نــوع من «الحكم الــذاتــي» الـقــروي كــان علمانيًا نوعًا
ما .وقد شجع هذا األمــر التيار البربري بني القبائل
ـ ـ وه ــو لـيــس إال ت ـيــارًا واحـ ـدًا مــن بــن ع ــدة ت ـيــارات ـ ـ
على اعتبار أن الــدولــة الفرنسية قدمت نموذجًا من
ال ـحــداثــة الـسـيــاسـيــة ،وبــالـتــالــي ف ــإن إض ـفــاء الـطــابــع
العلمانية
الديمقراطي على الجزائر يفترض ظهور
ً
أوال كشرط مسبق .هذا املزيج من العقائد كان ُامل ِّ
وجه
األول «لـلـتـجـمــع م ــن أج ــل ال ـث ـقــافــة والــدي ـم ـقــراط ـيــة»
( ،)RCDالحزب السياسي املنحدر من حركة البربر
في عــام  ،1989والــذي تميز بمعارضته لإلسالميني
ودعمه للخط املتشدد العسكري االستئصالي خالل
التسعينيات.
¶ صـعــود الـتـيــار املـطــالــب بــاالع ـتــراف بــالـهــويــة األمــازيـغـيــة،
ونجاحه في انتزاع التنازالت السياسية من السلطة ،والدور

ال شيء يؤكد أن عمل
يزعج
أحزاب القبائل ً
السلطة فعال

التعمق في األنثروبولوجيا السياسية في الجزائر كفيل بالكشف عما حدث في السلطة (أ ف ب)

املـهــم ال ــذي يلعبه فــي الـنــزاع الـحــالــي ،كلها عــوامــل تستدعي
التفكير فــي قــدرتــه عـلــى ف ــرض نفسه كـمـكـ ّـون بـنـيــوي في
املشهد السياسي الجزائري ،ما هو تحليلك؟
لقد نجح التيار البربري ،الحركة االجتماعية التي
تطالب باالعتراف الرسمي باألمازيغية وبلغتها،
«ت ـمــازي ـغــت» ،فــي تــوسـيــع ن ـفــوذه فــي ال ـجــزائــر منذ
ف ـت ــرة طــوي ـلــة .ف ـقــد ت ــم االعـ ـت ــراف بــاألمــازي ـغ ـيــة في
الجزائر خالل املراجعة الدستورية لعام  ،1996كما
ِبلغة «تمازيغت» كلغة وطنية في عام  ،2002ولغة
رسمية في عام  .2016وإذا كانت الحكومة قد حاولت
أخـيـرًا قمع املحتجني الحاملني لـلــرايــة األمازيغية
للتسبب فــي انـقـســام فــي صـفــوف ال ـحــراك الشعبي
بــن الـنــاطـقــن باللغة الـعــربـيــة والـبــربــريــة آمـلــة في
إضعافه ،فال شك في أنها لم تنجح .يبدو اإلجماع
من جانب الرأي العام واضحًا حول هذه القضية .في
الواقع ،إن اجــراءات السلطة ما هي إال محاولة للرد
على األدوار التي يلعبها «التجمع من أجل الثقافة
والــديـمـقــراطـيــة» ،ومنافسها التقليدي فــي منطقة
القبائل« ،حزب جبهة القوى االشتراكية» ،في األزمة
الحالية.
الستيعاب املـخــاطــر الحالية ،ح ـ ّ
ـري بنا أن نستذكر
تأسيس «التجمع مــن أجــل الثقافة والديمقراطية»
و«ح ـ ـ ــزب ج ـب ـهــة الـ ـق ــوى االشـ ـت ــراكـ ـي ــة» ،واالع ـ ـتـ ــراف
قانونيًا بهما على ضــوء إصــدار دستور عــام ،1989
وال ــذي أصبح اآلن موضع تـســاؤل وش ـ ّـك .كما علينا
تذكر عالقتهما امللتبسة مع الحراك الشعبي ،الشبيهة
ّ
بعالقتهما الـتــي ال تـقــل الـتـبــاســا مــع االحـتـجــاجــات
الشعبية التي تلت الربيع األسود في منطقة القبائل
عام  .2001الحراك الحالي هو حصيلة تقليد وطني
يرتكز على الرفض التام لألحزاب السياسية ،سواء
كانت واجـهــات للسلطة مثل حــزب «جبهة التحرير
الوطني» وحــزب «التجمع الوطني الديمقراطي» ،أم
أحزابًا معارضة ال ّ
تعبر إال عن معارضة يسمح بها

النظام .لذلك ،فإن امليل األساسي للحراك هو تهميش
األحــزاب السياسيةّ ،
ورد فعل أحزاب املعارضة ـ ـ بما
فــي ذلــك أح ــزاب القبائلية ـ ـ هــو مـحــاولــة االسـتـفــادة
منه لتجديد نفسها والسعي للعب دور قـيــادي في
إطاره .وقد اقترحت هذه األحزاب خارطة طريق غير
دس ـتــوري ــة ،دف ـعــت ال ـح ــراك ،عـنــدمــا اتـبـعـهــا إل ــى حـ ّـد
م ــا ،إل ــى الـتـخـلــي عــن مــوقـفــه األص ـلــي ال ـقــوي املــدافــع
عــن الــدسـتــور ضــد امل ـشــروع املـنــاهــض ل ــه ،وبالتالي
التعرض النتقاد القادة العسكريني الذين باتوا ،وهو
أمر يبعث على السخرية ،من املدافعني بضراوة عن
الــدس ـتــور ،بـعــدمــا لــم ي ـت ــرددوا فــي انـتـهــاكــه مــن دون
مباالة في شباط /فبراير املاضي .وقد قام «التجمع
مــن أجــل الثقافة والديمقراطية» باستبدال سياسة
مناهضة للجيش بسياسته املناهضة لإلسالميني،
فــي حــن أن «جبهة الـقــوى االشـتــراكـيــة» الـتــي لطاملا
ك ــان ــت م ـعــارض ـت ـهــا ال ت ـت ـنــاقــض م ــع الـ ـ ــوالء ل ـلــدولــة
واالبتعاد عن النزعة البربرية ،أعادت طرح مطالبها
القديمة بإنشاء جمعية تأسيسية ،ولــم تشرح كيف
ومــن سيتمكن من إنشاء جمعية كهذه في الظروف
الحالية ،وال كيف ينبغي أن يكون الدستور الجديد
الـ ـ ــذي س ـي ـص ــاغ خـ ــال هـ ــذه ال ـج ـم ـع ـيــة م ـت ـم ـي ـزًا عــن
الدستور الحالي.
ال شــيء يؤكد أن عمل أحــزاب القبائل يزعج السلطة
ً
ً
فـعــا .وهنا يمكن أن نطرح س ــؤاال مهمًا :هــل يشكل
َ
اس ـت ـه ــداف رف ــع ال ـع ـلــم األم ــازي ـغ ــي مـسـعــى م ــن ِقــبــل
السلطة إلضعاف هذه األحزاب بتأجيج الخالف بني
الـبــربــر وال ـعــرب ،أو مـحــاولــة لتسليط األض ــواء على
األحـ ــزاب الـقـبــائـلـيــة صــاحـبــة الـخـطــابــات السياسية
املـتـطــرفــة وغ ـيــر الــواق ـع ـيــة ،ب ـهــدف اس ـت ـفــزاز ال ـحــراك
ودفعه إلى التضامن مع األخيرة ،وبالتالي االنخراط
بشكل أكـبــر فــي نهج غير واق ـعــي .هــذه هــي الطريقة
التي انتصرت بها السلطة على «حركة املواطنة» في
منطقة القبائل في الفترة .2003 - 2001

