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العالم

النقد األجنبي تراجعت منذ 2005
مما يقارب امللياري دوالر ،لتصل
إل ـ ـ ــى ح ـ ـ ـ ــدود  170مـ ـلـ ـي ــون دوالر
ع ــام  ،)2015األمـ ــر الـ ــذي أدى إلــى
تراجع تصنيف الـســودان ،بحسب
تـصـنـيــف ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي
الـ ــذي ُي ـخ ـضــع ال ـخ ــرط ــوم ل ـشــروط
برنامج إصالحاته الهيكلية .وقد
وصف «الصندوق» ،في آخر تقرير

لــه (تشرين األول /اكتوبر ،)2016
السودان بأنه «بلد هش وموازنته
في وضع حرج» ،معتبرًا أن الديون
ال ـخ ــارج ـي ــة واملـ ـت ــأخ ــرات تـشـكــان
ً
عبئًا ثقيال على آفاق التنمية.
إزاء ه ـ ــذا الـ ــوضـ ــع امل ـ ـ ـ ـ ــأزوم ،يـجــد
ال ـب ـش ـي ــر ن ـف ـســه م ـط ــال ـب ــا ب ـت ـكــويــن
حكومة محاصصة وفاقيةُ ،يرجح
أن ت ـض ــم ع ـ ـشـ ــرات الـ ـحـ ـق ــائ ــب ،مــا
بــن وزي ــر ،ووزي ــر دول ــة ،ووظــائــف
سـيــاديــة أخ ــرى بــدرجــة وزي ــر ،إلــى
جانب نائبي الرئيس ومساعديه
واملستشارين وحكام الواليات.
وم ــن جــانــب امل ـعــارضــة الــرئـيـسـيــة،
فإنها منقسمة ضمن «تحالف قوى
اإلج ـمــاع الــوطـنــي» الـتــي يتزعمها
الحزب الشيوعي و»نداء السودان»
بـقـيــادة الـحــركــة الشعبية و»ح ــزب
األمـ ـ ـ ـ ـ ــة» ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى الـ ـح ــرك ــات
املـسـلـحــه فــي دارفـ ــور .وق ــد رفضت
أي ح ـ ـ ـ ــوار م ـ ــع الـ ـ ـخ ـ ــرط ـ ــوم م ـ ــا لــم
تلتزم األخـيــرة بعدة ش ــروط ،تبدأ
بــوقــف ال ـح ــرب وإت ــاح ــة ال ـحــريــات،
ي ـل ـي ـه ــا ت ـف ـك ـي ــك حـ ـك ــوم ــة ال ـب ـش ـيــر
مل ـص ـل ـح ــة أخ ـ ـ ــرى ان ـت ـق ــال ـي ــة تـضــع
دستورًا جديدًا تجرى على أساسه
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة ،وه ــي
ش ــروط يــرفـضـهــا ال ـح ــزب الـحــاكــم،
ّ
وبالتالي فإن املعارضة غير معنية
بتكوين الحكومة الجديدة.
ع ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـع ــرب ــي ،تـحـظــى
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــودانـ ـ ـيـ ـ ــة ب ـس ـن ــد
اق ـت ـص ــادي خ ـج ــول ومـ ـح ــدود مــن
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات وقـ ـط ــر،
وهـ ـ ـ ــو دعـ ـ ـ ــم مـ ــرت ـ ـبـ ــط بـ ــات ـ ـفـ ــاقـ ــات
أراض زراعـ ـ ـي ـ ــة شــاس ـعــه
ت ـم ـل ـي ــك
ٍ
ل ــاس ـت ـث ـم ــار الـ ـع ــرب ــي ،ومـ ـش ــروط
ببقاء الخرطوم بعيدة عن «ملعب
طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــي» .وج ـ ــدي ـ ــر
بالذكر ،أنه على الصعيد الدولي،
ّ
فــإن الحكومة الـســودانـيــة معزولة
ومـ ـح ــاص ــرة ،إذ ال يـ ـ ــزال ال ـب ـش ـيــر
وب ـ ـ ـعـ ـ ــض الـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــذي ـ ــن ف ـ ـ ــي ح ــزب ــه
مطلوبني للعدالة الدولية من قبل
املحكمة الجنائية الدولية.
ّ
ض ـ ـمـ ــن هـ ـ ـ ــذا املـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــد ،يـ ـبـ ـق ــى أن
االستحقاق الداخلي األهــم يتمثل
خالل هذه األيام بتشكيل «حكومة
ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــاق» ،وب ـ ـمـ ــا س ـي ـع ـق ـب ـه ــا مــن
تـ ــداع ـ ـيـ ــات س ـي ــاس ـي ــة مـ ــن شــأن ـهــا
تحديد مستقبل الصراع السياسي
في السودان.
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على الهامش

الريف المغربي ...تقليد طويل من الكفاح والتمرد
لينا كنوش
أث ـ ــار امل ـ ــوت املـ ــأسـ ــوي ل ـب ــائ ــع س ـم ــك فــي
ال ـح ـس ـي ـمــة ب ــامل ـغ ــرب ف ــي ت ـش ــري ــن األول
امل ــاض ــي ،م ــوج ــة م ــن االح ـت ـج ــاج ــات في
الــريــف املغربي والــربــاط وال ــدار البيضاء،
ً
فضال عن املدن املغربية الكبرى األخرى،
ح ـيــث ردد امل ـت ـظ ــاه ــرون شـ ـع ــارات مثل
«اسمع يا مخزن ...شعب الريف لن يذل»
(تشير عبارة مخزن إلى املؤسسة امللكية
والحكومة في الــربــاط) ،مطالبني بكشف
حـقـيـقــة مـقـتــل ه ــذا ال ـبــائــع الـ ــذي تـعــرض
للسحق داخل سيارة قمامة.
لــم تتوقف هــذه الحمى مــن االحتجاجات
إال ب ـع ــد عـ ــدة أي ـ ـ ــام ،وقـ ــد اس ـت ــرج ــع ه ــذا
الحادث املأسوي التقاليد الطويلة للتمرد
املدني واالحتجاج في هذه املنطقة املسماة
ب ــ»م ـت ـمــردة امل ـغ ــرب» .فـمــن االحـتـجــاجــات
املناهضة لالستعمار في الفترة بني 1910
إل ــى  ،1920إل ــى االح ـت ـج ــاج االجـتـمــاعــي
الـكـبـيــر ف ــي  ،1984م ـ ــرورا بــاالنـتـفــاضــة
الــدي ـمــوقــراط ـيــة ال ـث ــوري ــة ف ــي  ،1959ظل
الريف مركزًا للعديد من «املعضالت».
وتـشـكــل ه ــذه املنطقة ج ــزءًا مــن «املـغــرب
عــديـمــة ال ـف ــائ ــدة» مـنــذ حـكــومــة الــوصــايــة
األج ـن ـب ـي ــة وحـ ـت ــى اآلن .ف ـف ــي الـحـقـيـقــة
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة ،لـ ــم تـجــد
منطقة الريف أي مكان لها ضمن نموذج
التنمية الرأسمالي في املـغــرب ،املتمحور
ع ـلــى ف ـتــح ال ـس ـه ــول األط ـل ـس ـيــة (امل ـغ ــرب
ذات ال ـفــائــدة) لــاسـتـثـمــارات فــي الــزراعــة
وامل ـنــاجــم والـبـنـيــة الـتـحـتـيــة لـلـمــواصــات.
وجـ ـ ـس ـ ــدت م ـن ـط ـق ــة ال ـ ــري ـ ــف عـ ـل ــى وج ــه
الـخـصــوص وط ــن عـبــدالـكــريــم الـخـطــابــي،
الــرمــز الرئيسي للكفاح ضــد االستعمار
ومؤسس الجمهورية العربية في ،1922
والتي سقطت سريعًا وسحقت بفجيعة
ب ـس ـب ــب الـ ـجـ ـه ــود امل ـش ـت ــرك ــة إلس ـبــان ـيــا
وفرنسا واملـخــزن بعد عامني من الحرب
التي شهدت استخدام مئات األطنان من
غاز الخردل من قبل القوى االستعمارية
بهدف محو القرى .وقد ّ
تحول ذلك القمع
الــوح ـشــي إل ــى «قــالــب ال ـصــب» الــوجــودي

للتعامل مع جميع االنتفاضات املستقبلية
للمنطقة.
في اليوم التالي الستقالل املغرب ،اندلعت
انتفاضة ديموقراطية في منطقة الريف
 1959/1958اعتراضًا على تفضيل امللك
محمد الخامس غلق الحدود مع الجزائر،
التي يعتاد اآلالف من الريفيني العمل فيها،
غير أن هذه االنتفاضة غرقت في الدماء
بسبب الـجـنــرال أوفـقـيــر ،امللقب ب ـ «جــزار
الـ ــريـ ــف» ،واألمـ ـي ــر م ـ ــوالي ح ـس ــن ،ال ــذي
سيصبح في ما بعد امللك حسن الثاني.
ً
شـكــل ه ــذا ال ـحــادث ت ـحــوال حــاسـمــا نحو

ظلت المنطقة العميقة
المعزولة عن الساحل
محرومة من االستثمار
تهميش الــريــف مــن قبل امللكية املغربية
التي استغلت هذه الفرصة من أجل تعزيز
سـلـطـتـهــا وتــره ـيــب األح ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة
الــداع ـيــة لــاس ـت ـقــال ،وال سـيـمــا الــداعــن
لجمهورية اجتماعية للريفيني ،األمر الذي
كـشــف ع ــن وجـ ــود ثـقــافـتــن سياسيتني
متصادمتني بشكل دائ ــم :أولـهـمــا ثقافة
املـ ـس ــاواة امل ـح ـف ــورة ف ــي ت ــاري ــخ امل ـقــاومــة
الــريـفــي ،والثانية ثقافة امللكية املستمدة
من تقليد علماني ،وظل الريف حتى وفاة
ً
حسن الـثــانــي مهمال عــن عـمــد ،فــي حني
تــركــزت كــل جـهــود التنمية على املناطق
الواقعة على الساحل األطلسي.
وظـ ـل ــت امل ـن ـط ـق ــة ال ـع ـم ـي ـقــة املـ ـع ــزول ــة عــن
الساحل محرومة من االستثمار والبنية
ال ـت ـح ـت ـيــة واملـ ـ ـ ـ ــدارس م ــع اسـ ـتـ ـم ــرار ه ــذا
االنقسام املتعمد بني املغرب ذات الفائدة
واملغرب عديمة الفائدة ،كما ظل االقتصاد
إلـ ــى ح ــد ك ـب ـيــر م ـع ـت ـم ـدًا ع ـلــى الـ ـخ ــارج ـ
نـقــل رؤوس أمـ ــوال م ــن األس ــر املـهــاجــرة

ف ــي أوروبـ ـ ــا ـ ـ ـ وع ـل ــى أش ـك ــال ع ــدي ــدة من
االقتصاد امل ــوازي ،مثل التهريب وثقافة
الـحـشـيــش ال ـتــي ش ـهــدت ت ـط ــورًا ســريـعــا.
وبحسب الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات،
أصبحت املغرب في  2015املصدر األول
للحشيش في العالم ،حيث أنتجت وحدها
 %42م ــن اإلنـ ـت ــاج ال ـع ــامل ــي .وك ـ ــان لـهــذه
الــزراعــة غير القانونية تأثير أكثر ســوءًا
على منطقة الــريــف ،ال سيما أنها عززت
الفساد في اإلدارة العامة وفقر املزارعني
املحليني ،وكشفت أحداث مثل االنتفاضة
االجتماعية الكبرى التي اندلعت في 1984
وأع ـم ــال ال ـشـغــب ف ــي مــدي ـنــة ص ـفــرو في
 ،2007استدامة أوجه التفاوت بني املغربني
وال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة ذات الـســرعـتــن
املتفاوتتني.
وفــي هــذا السياق مــن االنـســداد الهيكلي،
ع ـم ــدت ال ـس ـل ـطــات امل ـغــرب ـيــة إل ــى تقسيم
املنطقة إداري ــا ،كـســاح مــن أجــل تحطيم
تضامن الريفيني وتوحدهم في معارضة
السلطة املركزية ،وجراء ذلك انفصل إقليم
الناظور عن الريف الــذي يضم أقاليم تاز
والحسيمة وتاونات في الشمال الشرقي،
وأقاليم تطوان والراش وشوان في الشمال
الـشــرقــي أيـضــا ،ومـحــافـظــات فــاس وبني
ماكادا وطنجة ـ أصيلة .هذا التعسف من
قبل السلطات أدى إلى ظهور شكل جديد
مــن أش ـكــال امل ـعــارضــة ،غ ــذى االحـتـجــاج
االجتماعي التاريخي بأسباب إضافية،
مثل الظلم واإلذالل للشعب الريفي.
في عام  ،2005أي بعد عام واحد من القمع
الذي تلى زلزال الحسيمة ،أخذ االحتجاج
منحى متطرفًا مع ظهور الحركة من أجل
الحكم الذاتي في الريف التي دافعت بالقوة
عن األمازيغية في الريف.
وعلى الرغم من وجود اختالف لغوي بني
شعب إقليم الــريــف (العربية والبربرية)،
ف ــإن الـقـضـيــة الــري ـف ـيــة ل ــم ت ـعــد آم ـن ــة من
التالعب بالهوية التي من املمكن أن تلعب
عليها السلطة امللكية مــن أجــل التشتيت
عن القضية الحقيقية :القضية االجتماعية
ومصير هذا الشعب البائس.

تقرير
ع ـل ــى م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
لدفع الناس إلى االحتجاج .واستبعد
خ ـل ــدون ف ــي ت ـصــريــح لـ ــ»األخـ ـب ــار» أن
يـكــون لـقــانــون املــالـيــة ( 2017مـشــروع
املـ ـ ــوازنـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة) تـ ــأث ـ ـيـ ــرات ك ـب ـيــرة
ّ
ب ـش ـك ــل ي ــدف ــع إلـ ـ ــى االح ـ ـت ـ ـجـ ــاج «ألن

الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ــوت ـف ـل ـي ـق ــة أع ـ ـطـ ــى أوام ـ ـ ــر
واضحة بمراعاة عدم املساس بالقدرة
الشرائية للجزائريني».
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن إدان ـ ـ ـ ــة املـ ـع ــارض ــة
ّ
للعنف ،فقد اعتبرت أن االحتجاجات
عـلــى األوض ـ ــاع االجـتـمــاعـيــة متوقعة
جـدًا .وفسر «حــزب الحرية والعدالة»،
في بيان ،االضطرابات التي عاشتها
بعض الــواليــات بــ»اإلحـســاس بالظلم
االج ـت ـمــاعــي وت ـفــاقــم أزمـ ــة ال ـث ـقــة بني
الشعب ومؤسساته ...وبضعف تأطير
الطبقة السياسية للمجتمع ،ما شجع
عـلــى ظـهــور أســالـيــب احـتـجــاج خــارج
األطر السياسية والنقابية القائمة».
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،ان ـ ـت ـ ـقـ ــدت «جـ ـبـ ـه ــة الـ ـق ـ ّـوى
االشتراكية» بشدة ما قالت إنه «تعنت
ال ـس ـل ـطــة ف ــي ال ــوق ــوف ض ــد أي بــديــل
دي ـم ــوق ــراط ــي ،وض ــد م ـخ ــرج تــوافـقــي
ل ـ ــأزم ـ ــة» ،م ـح ـم ـلــة إي ــاه ــا م ـســؤول ـيــة
«تــدمـيــر األط ــر التنظيمية وفـضــاءات
املــواطـنــة ،مــا يــدفــع فـئــات الشعب إلى
استعمال العنف».
واك ـ ـت ـ ـفـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة فــي
خضم ذلــك ،بالتحذير من أي مساس
باستقرار الـجــزائــر ،فيما توعد وزيــر
الداخلية بالضرب بيد من حديد من
دون إعطاء كشف واف عن حقيقة ما
ً
حدث ،وهو ما اعتبره مختصون خلال
كبيرًا في التواصل مع املواطنني الذين
ُ
تركوا فريسة للشائعات.

السعودية تطلق مسار خصخصة مطاراتها
تـعـتــزم الـسـعــوديــة تـحــويــل مـطــاراتـهــا
إلى شركات قبل منتصف العام املقبل،
تمهيدًا لخصخصتها ،وف ــق مــا قــال،
أمــس ،رئيس مجلس املديرين لشركة
ال ـط ـي ــران امل ــدن ــي ال ـس ـع ــودي ــة ،فيصل
ال ـص ـق ـي ــر ،فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع ف ـضــائ ـيــة
«العربية» .وقــد وافــق مجلس الــوزراء
الـسـعــودي ،يــوم االثـنــن املــاضــي ،على
الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـخـصـخـصــة
الوحدات االستثمارية للهيئة العامة
ل ـل ـط ـيــران امل ــدن ــي وم ـش ــاري ــع ال ـشــراكــة
م ــع ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص .م ــن جـهـتــه ،أكــد
وزي ــر الـنـقــل ،سليمان الـحـمــدان ،الــذي
يـتــولــى أيـضــا منصب رئـيــس مجلس
إدارة الهيئة العامة للطيران ،أن خطة
الهيئة لخصخصة املطارات الرئيسية
وخ ـ ـص ـ ـخ ـ ـصـ ــة ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
امل ـس ــان ــدة ك ــامل ــاح ــة ال ـج ــوي ــة وق ـط ــاع
تقنية املعلومات وغيرها تسير وفق
الجدول املخطط لها.
وأوضح القصير من جانبه أن العملية
ستتم على مرحلتني ،األول ــى تحويل
الوحدة االستراتيجية أو املطار املراد
خصخصته إلى شركة مملوكة لهيئة
الطيران املدني ،وبــدء تنظيم وهيكلة

تندرج خطة خصخصة
المطارات في إطار رؤية
ابن سلمان لعام 2030

هــذه الـشــركــة لتصبح مستقلة إداري ــا
وم ــالـ ـي ــا ،إل ـ ــى ج ــان ــب إضـ ــافـ ــة ك ـ ــوادر
مناسبة لها ،لتتم بعد ذلك خصخصة
هذه الشركات .وتابع أن «العملية تبدأ
تـبــاعــا حـســب جـهــوزيــة الـقـطــاع ،فعند
تحويل املـطــار إلــى شركة تحتاج إلى
وقــت قـبــل الــدخــول إلــى ال ـســوق ،حيث
تسعى إلى رفع قيمة هذه األصول قبل
دعوة املستثمرين».
وت ـضــم الـسـعــوديــة  27م ـطــارًا مقسمًا
إلى مطارات دولية وإقليمية وداخلية،
أكـبــرهــا مـطــار املـلــك خــالــد الــدولــي في
العاصمة السعودية الــريــاض .وتوقع

ال ـص ـق ـي ــر ،ت ـح ــوي ــل ث ــاث ــة إلـ ــى أرب ـع ــة
م ـط ــارات فــي ال ـس ـعــوديــة إل ــى شــركــات
خالل العام الجاري.
وت ـنــدرج خـطــة الخصخصة فــي إطــار
«رؤي ـ ـ ـ ــة  »2030الـ ـت ــي وض ـع ـه ــا ول ــي
ولــي العهد محمد بــن سلمان ،والتي
بـ ــدا أداؤه ـ ـ ــا ف ــي الـ ـع ــام األول أقـ ــل من
القدر املنتظر ،وذلــك على أثر التراجع
ال ـ ـ ــذي شـ ـه ــده الـ ـقـ ـط ــاع غ ـي ــر ال ـن ـف ـطــي
بسبب اعـتـمــاده على امل ــردود النفطي
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار .ووف ـ ـ ــق تـ ـق ــري ــر لـشـبـكــة
«بلومبرغ» األميركية ،فــإن سياسات
ال ـت ـق ـشــف ال ـت ــي ات ـب ـع ـت ـهــا ال ـس ـعــوديــة
خـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي مل ـع ــال ـج ــة أث ــر
تراجع أسعار النفط أثــرت سلبًا على
االقتصاد غير النفطي في البالد .ووفق
رس ــم ب ـيــانــي ن ـش ــره امل ــوق ــع ،ف ــإن نمو
ال ـنــاتــج اإلج ـمــالــي املـحـلــي لــاقـتـصــاد
غير النفطي في السعودية تدهور بني
عامي  2015و 2016بحوالى  3في املئة،
واع ـت ـب ــرت «ب ـل ــوم ـب ــرغ» أن ذل ــك يــأتــي
نتيجة لخفض السعودية اإلنفاق على
البنى التحتية لالقتصاد ،إضافة إلى
تراجع سعر النفط.
(األخبار ،األناضول)

