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رندة فرح *

أعلنت اإلدارة األميركية اقـتـطــاع مــا يزيد
على نصف املساعدة املالية التي تمنحها
ل ــوك ــال ــة األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة إلغ ــاث ــة وتـشـغـيــل
الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنــى
«األونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا» .إعـ ـ ـ ــان اإلدارة االم ـي ــرك ـي ــة
بتقليص منحة «األونــروا» من  ١٢٥مليون
دوالر إلــى  ٦٠مليون دوالر ،كــان قد سبقه
تهديد من جانب الرئيس األميركي دونالد
ترامب وممثلة الواليات املتحدة في األمم
املتحدة نيكي هيلي بوقف الدعم املالي عن
الوكالة حتى عودة الفلسطينيني إلى طاولة
املـ ـف ــاوض ــات م ــع اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن .ال ـت ـهــديــد
ب ـق ـط ــع امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات ج ـ ــاء ع ـل ــى أث ـ ــر إعـ ــان
السلطة الفلسطينية وقف املفاوضات مع
إســرائـيــل بعد ق ــرار الــرئـيــس األمـيــركــي في
أواخــر الشهر املاضي بشأن القدس .وتعد
الواليات املتحدة أحد املمولني الرئيسيني
ل ـلــوكــالــة بـحـيــث ت ـقــدم م ــا يــزيــد ع ـلــى ثلث
م ـي ــزان ـي ـت ـه ــا .وت ـع ـت ـب ــر امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات ال ـت ــي
تقدمها مصدرًا مهمًا لتلبية الحد األدنــى
ملـتـطـلـبــات الــاج ـئــن الـصـحـيــة والـغــذائ ـيــة
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة وال ـ ـخـ ــدمـ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذه املساعدات
لــم تكن يومًا تكفي لحياة كريمة مــن دون
الـجـهــود الـتــي يـبــذلـهــا الــاج ـئــون أنفسهم
فــي تعليم أبنائهم والعمل الـجــاد وتدبير
مــا أمـكــن للنهوض مــن نكبتهم اإلنسانية
والسياسية واالقتصادية.
من الواضح أن تهديدات اإلدارة األميركية
تـجــاه «األون ـ ــروا» سـيــاسـيــة ،وقــد سبقتها
جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود ح ـ ـث ـ ـي ـ ـثـ ــة ب ـ ــذل ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـك ـ ــونـ ـ ـغ ـ ــرس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،مـ ـن ــذ سـ ـ ـن ـ ــوات ،ل ـل ـت ــوق ــف عــن
تـمــويــل «األون ـ ـ ــروا» ،وخــاصــة بـعــد تعاظم
نفوذ اليمني الجمهوري .ولكن من الخطأ
أن ن ـع ـت ـبــر أن هـ ـن ــاك ف ــرق ــا ج ــوه ــري ــا بــن
ال ـج ـم ـه ــوري ــن وال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــن حـيـنـمــا
يتعلق األم ــر بالقضية الفلسطينية وفــي
ما يتعلق بموقف الحزبني من «األونروا».
ف ــال ـف ــرق ه ــو بــال ـش ـكــل واألس ـ ـلـ ــوب ف ـق ــط ال
بالهدف ،حيث لم يساند الديموقراطيون
ي ــوم ــا حـ ـق ــوق ال ــاج ـئ ــن أو ح ــق الـ ـع ــودة.
ب ــل إن ه ـ ــدف ال ـ ـ ــدول االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة ،مـنــذ
نـ ـش ــأة الـ ــوكـ ــالـ ــة فـ ــي خ ـم ـس ـي ـن ـي ــات الـ ـق ــرن
ال ـع ـشــريــن ،ك ــان ل ـغــرض تــوطــن الــاجـئــن
فــي ال ــدول املضيفة مــن خــال «التشغيل»،
ظنًا منهم بأنه مــع مــرور الــزمــن سيتخلى
الفلسطينيون عــن أرض ـهــم ووطـنـهــم بعد

استيعابهم في اقتصاد الدول املجاورة.
ت ـعــددت اآلراء فــي مــا يـخــص دور وتــأثـيــر
وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــوث عـ ـ ـل ـ ــى ق ـ ـض ـ ـيـ ــة الـ ـشـ ـع ــب
الفلسطيني ،فهناك من ظن بأنها ستمتص
الغضب والـطــاقــة الـثــوريــة بتوزيع الفتات
والـخـبــز على الــاجـئــن ،وبعضهم رأى أن
«األونــروا» هي التي أبقت قضية الالجئني
عـلــى قـيــد الـحـيــاة .ولـكــن أثـبــت الـتــاريــخ أن
«األونــروا» فشلت في إخماد فتيل الثورة،
كـمــا لــم يـنــس الــاج ـئــون حــق ال ـع ــودة رغــم
م ــرور الــزمــن .واأله ــم فــي هــذا املــوضــوع أن
الــوكــالــة لـيـســت هــي بـحــد ذات ـهــا مــن أوجــد
أو حــافــظ عـلــى حــق ال ـع ــودة أو أب ـقــاه حيًا
كما ّ
يدعي اإلسرائيليون ،بل إن الالجئني
أن ـف ـس ـهــم ه ــم م ــن ح ــاف ـظ ــوا ع ـل ــى هــويـتـهــم
الــوطـنـيــة ،وحـلــم حــق ال ـع ــودة ،وه ــم الــذيــن
احـتـضـنــوا ذك ــري ــات األرض ونـقـلــوهــا إلــى
األج ـ ـيـ ــال ال ــاحـ ـق ــة .هـ ــذا امل ــوق ــف ال ــراف ــض
ل ـل ـتــوطــن والخ ـ ـتـ ــزال وت ـه ـم ـيــش الـقـضـيــة
على أنها قضية «إنسانية» فقط ،هو الذي
ّ
يدفع الشعب الفلسطيني لكي يذكر العالم
بأن ««األونــروا ال يمكن حلها من دون حل
قضيتهم كما تنص القرارات األممية.
ت ـت ـبــع إس ــرائ ـي ــل س ـيــاســة ات ـب ـع ـت ـهــا قـبـلـهــا
قـ ــوى اس ـت ـع ـم ــاري ــة م ـت ـع ـجــرفــة ت ـن ـظــر ال ــى
الـ ـشـ ـع ــوب بـ ـف ــوقـ ـي ــة ،ف ـت ـظ ــن أن ـ ـهـ ــا إذا مــا
ّ
وجوعت وبطشت ،ستجني اليأس
أرهبت
والخنوع .تستغل إسرائيل الوضع العربي
ال ـب ــائ ــس وم ــوق ــف ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
املـ ـهـ ـت ــرئ والـ ـه ــزي ــل ل ـش ــن ه ـج ـم ــة ج ــدي ــدة
ع ـلــى «األونـ ـ ـ ــروا» ب ـه ــدف إض ـعــاف ـهــا أك ـثــر،
ح ـت ــى إذا م ــا ح ــان ــت ال ـل ـح ـظــة الـسـيــاسـيــة
املناسبة أقدمت عليها بهدف إنهاء قضية
الالجئني ،أي حــق الـعــودة وقــرار الجمعية
العامة لألمم املتحدة الرقم .194
تعلم إسرائيل أن حق الـعــودة هو األخطر
عـ ـل ــى وج ـ ـ ــوده ـ ـ ــا ،وه ـ ـ ــو جـ ــوهـ ــر ال ـق ـض ـي ــة
الــوطـنـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة .ج ــاء ق ــرار اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة بـخـفــض امل ـس ــاع ــدة ع ــوض ــا عن
قطعها بعد مشورة نتنياهو الــذي اقترح
عدم قطع املساعدات بشكل كامل ،بل باتباع
سياسة التقليص رويدًا رويدًا .طبعًا ،ليس
بــدافــع الشفقة مــن الـطــرف اإلســرائـيـلــي ،بل
لخشية الكيان الصهيوني مــن ردة الفعل
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وخ ــاص ــة ال ــاج ـئ ــن ،إذا ما
تــم قـطــع امل ـعــونــات األمـيــركـيــة عـنـهــم كليًا.
فــإســرائـيــل ،كــدولــة مـحـتـلــة ،تـخـشــى مــن أن
ال ـت ـخ ـلــص م ــن «األونـ ـ ـ ــروا» اآلن وق ـب ــل حل
نهائي سياسي ،يفرض عليها من الناحية

ال ـق ــان ــون ـي ــة م ـ ــلء ال ـ ـفـ ــراغ ال ـ ـ ــذي سـتـخـلـفــه
الوكالة في حال حلها.
تـخـطــط إســرائ ـيــل لـتـحــويــل الــاج ـئــن إلــى
والية املفوضية السامية لشؤون الالجئني
ال ـتــاب ـعــة ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة ،ط ـب ـعــا ب ـعــد نــزع
صـفــة «ال ــاج ــئ» عــن كــل مــن لــديــه جنسية
دولة أجنبية .كما تأمل القضاء على فكرة
حق العودة «الجماعي» وتحويله الى حق
«فردي» يسمح لصاحبه بالتماس اللجوء
فـ ــي أي مـ ـك ــان فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،ع ـ ــدا فـلـسـطــن
امل ـح ـت ـل ــة ،ع ـل ــى غ ـ ـ ــرار ال ــاجـ ـئ ــن ال ـف ــاري ــن
م ــن بـ ــادهـ ــم .وه ـ ــذا ي ـت ــواف ــق م ــع املـخـطــط
اإلسرائيلي لفك االرتـبــاط بني حق العودة
وحـ ــق ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي (فـ ــي ال ــداخ ــل
والشتات) في تقرير املصير (وهنا يمكن
الـقــول بــأن «أوسـلــو» ّ
رسـخــت هــذا الـشــرخ)،
وي ـ ـش ـ ـمـ ــل مـ ـعـ ـظ ــم الـ ــاج ـ ـئـ ــن فـ ـ ــي األردن
والشتات الذين استحصلوا على جنسية
دولـ ــة ال ـل ـج ــوء .أم ــا ال ـب ـق ـيــة م ــن الــاج ـئــن،
وب ـح ـســب امل ـخ ـط ــط ،فـسـتـتـكـفــل املـفــوضـيــة
ال ـعــامــة ل ـشــؤون الــاج ـئــن بـتــوطـيـنـهــم في
دول أجـن ـبـيــة ،ورب ـم ــا ف ــي أح ـســن األح ــوال
تسمح للقليل منهم «بالعودة» إلى غزة أو
الضفة الغربية.
وإذا مــا نظرنا إلــى الـتـغـيــرات فــي هيكلية
وبــرامــج «األون ــروا» في السنوات األخيرة،
ل ــوج ــدن ــا ت ـق ـل ـبــات وت ـغ ـي ـي ــرات ت ـش ـيــر إل ــى
إضعافها وتالشي صوتها وتأثيرها على
الساحة الدولية .وهذا تجلى في االهتمام
الزائد في الهيكلية البيروقراطية لألونروا
ونقل بعض برامجها الــى ال ــدول املضيفة
أو مــؤس ـســات أخـ ــرى ،وف ــي الـتـشــديــد على
مـبــدأ «الـحـيــاديــة» بـغــرض كـبــح أي تعبير
يــؤكــد عـلــى الـهــويــة الــوطـنـيــة الفلسطينية
والحقوق السياسية والقانونية .مثال على
ذلك ،منع تعليم تاريخ الشعب الفلسطيني
منذ  1948أو تعليق خريطة فلسطني في
مدارس ومكاتب «األونروا».

سيسة
معونات ُم ّ
وق ـف ــت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة منذ
 1948م ــوقـ ـف ــا مـ ـنـ ـح ــازًا ت ـ ـجـ ــاه إس ــرائـ ـي ــل
وضــد حــق عــودة الالجئني فــي مسار اتبع
س ـي ــاس ــة ال ـت ـخ ـلــص م ــن ق ـض ـيــة الــاج ـئــن
وت ــوطـ ـيـ ـنـ ـه ــم ف ـ ــي أم ـ ــاك ـ ــن لـ ـج ــوئـ ـه ــم ،فــي
س ـب ـيــل ح ــل إح ـ ــدى امل ـع ـض ــات ال ـت ــي تـقــف
أم ــام إن ـهــاء الـنـضــال الــوطـنــي الفلسطيني
وق ـض ـي ـت ــه ال ـ ـعـ ــادلـ ــة .س ــاهـ ـم ــت الـ ــواليـ ــات
املـتـحــدة األمـيــركـيــة وبــريـطــانـيــا فــي أواخــر

أرب ـع ـي ـن ـي ــات الـ ـق ــرن امل ــاض ــي ف ــي تــأسـيــس
«األون ـ ـ ـ ــروا» ،ورأت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة في
ت ـف ـس ـيــرهــا لـكـلـمــة «ت ـش ـغ ـيــل» الـ ـ ـ ــواردة فــي
اســم األون ــروا وواليـتـهــا ،تــوطــن الالجئني
ف ــي بـ ـل ــدان الـ ـلـ ـج ــوء .وفـ ــي م ــوق ــف م ـشــابــه
ملــوقــف ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،أش ــار املـتـحــدث
بــاســم وزارة الـخــارجـيــة البريطانية أثناء
مناقشة برملانية في نيسان /أبريل 1951
الى املصلحة الكبرى لالجئني في التوطن
فــي ال ـب ـلــدان الـعــربـيــة املـضـيـفــة .كـمــا تبنت
بريطانيا في وقت مبكر الرؤية األميركية
املـهـيـمـنــة املـتـمـثـلــة ف ــي «ال ـت ـن ـم ـيــة وإعـ ــادة
ال ـتــوطــن» لـحــل مـعـضـلــة الــاج ـئــن .وك ــان
الخـ ـتـ ـي ــار ج ـ ــون ب ــان ــدف ــورد االب ـ ـ ــن ،ال ــذي
ع ـمــل م ـس ـت ـشــارًا ل ـلــرئ ـيــس ه ـ ــاري ت ــروم ــان
مل ـشــروع «م ــارش ــال» إلع ــادة إع ـمــار أوروب ــا
ع ـق ــب ال ـ ـحـ ــرب ال ـع ــامل ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ل ـي ـكــون
رئيسًا للجنة االستشارية لألونروا وثاني
مــديــري الــوكــالــة فــي وق ــت الح ــق ،مصلحة
لـتـحـقـيــق ال ــرؤي ــة األم ـيــرك ـيــة ت ـجــاه قضية
الــاج ـئــن .وخ ــال ف ـتــرة إدارتـ ــه ل ــأون ــروا،
سـ ـع ــى ب ـ ــان ـ ــدف ـ ــورد إل ـ ــى ال ـ ــدف ـ ــع ب ــات ـج ــاه
إق ــام ــة م ـشــاريــع «ال ـت ـش ـغ ـيــل» ع ـلــى اعـتـقــاد
أنـهــا سـتـكــون «الـنـقـيــض لـحـيــاة املخيمات
والـبـطــالــة» عـلــى حــد زع ـمــه .غـيــر أن خطط
اإلدم ـ ــاج ع ــن طــريــق «امل ـش ــاري ــع الــريــاديــة»
ال ـ ــواسـ ـ ـع ـ ــة الـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــاق ،والح ـ ـق ـ ــا املـ ـش ــاري ــع
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرةُ ،م ـن ـي ــت ب ــال ـف ـش ــل ،إذ لـ ــم يـكــن
الالجئون وال البلدان العربية املضيفة في
ذلك الوقت على استعداد للتنازل عن حق
الفلسطينيني في العودة.

اإلنساني والسياسي
تضطلع «األونـ ـ ــروا» ب ــدور سـيــاســي كبير
إلى جانب دورها اإلنساني ،وهي متورطة
ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ال ــدولـ ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـي ــة رغ ــم
املبادئ والقرارات املعلنة التي تنص على
ال ـح ـيــاديــة .ول ـكــن ال يـمـكــن تـجــاهــل حقيقة
أن املـ ـنـ ـظـ ـم ــات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة فـ ــي مـعـظ ـمـهــا
ال ت ـس ـت ـط ـيــع «ال ـ ـنـ ــأي ب ــال ـن ـف ــس» ح ـت ــى لــو
أرادت ذل ـ ـ ــك ،وت ـ ــاري ـ ــخ امل ـف ــوض ـي ــة شــاهــد
ع ـلــى ه ــذا وخ ــاص ــة خ ــال ال ـح ــرب ال ـب ــاردة
عندما كانت معظم املساعدات تــوزع على
الـهــاربــن أو املـعــاديــن للشيوعية .فــالــدول
الـتــي تـمــول هــذه املـنـظـمــات تـضــع أهــدافـهــا
وشــروطـهــا الـسـيــاسـيــة ،وبــالـتــالــي يصعب
ع ـلــى امل ـن ـظ ـمــات اإلن ـســان ـيــة وال ـخ ـيــريــة أن
تـتـ ّصــرف بــاسـتـقــالـيــة أو ح ـيــاديــة .وظـهــر
ت ــدخ ــل وك ــال ــة الـ ـغ ــوث ال ـس ـي ــاس ــي أح ـيــانــا

تفخخ
ظل «الكابيتان ليجيه»
«المسلمات» الفرنسية ّ
ّ
ّ
ناصر الدين السعدي *
«حني تنتقدنا فرنسا نعلم أننا على النهج
السليم» مقولة مشهورة للرئيس الجزائري
الراحل هواري بومدين .قالها وبلده يواجه
حـمـلــة إعــام ـيــة غـيــر مـسـبــوقــة بـعــد تأميمه
ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز ف ــي ف ـب ــراي ــر /ش ـب ــاط .1971
كــام صــدقــه الـنــاس ألنـهــم يعرفون أكـثــر من
غـيــرهــم اإلع ــام الـفــرنـســي حــن ك ــان يحسب
األط ـف ــال الـقـتـلــى ف ــي الـ ـغ ــارات ال ـجــويــة على
الـقــرى والـبـلــدات زمــن حــرب االسـتـقــال على
قوائم املتمردين ،ويحسبهم ضمن «خسائر
ال ـعــدو» .مضى على رحـيــل الــرجــل  39عامًا،
وعـلــى تــاريــخ املـقــولــة  46عــامــا ،وقــد تغيرت
ُ
األمـ ـ ـ ــور وه ـ ــدم ـ ــت ال ـت ـح ـص ـي ـن ــات ول ـ ــم يـبــق
الجزائريون على ما كانوا ،وصاروا يغرفون
مـمــا تـتـنــاولــه صـحــافــة فــرنـســا وتصريحات
مسؤوليها حــول شــؤون بلدهم ،حتى إنها
غدت املصدر الذي يستلهمون منه ما يقولون
ومــا يكتبون فــي الصحف واملــؤلـفــات وعلى
منصات الـتــواصــل االجـتـمــاعــي والنقاشات
العامة .فكيف خسرت الجزائر معركة الثقة
أم ــام فــرن ـســا؟ كـيــف ص ــار اإلعـ ــام الـفــرنـســي
والـخـطــاب الفرنسي مــؤثـرًا إلــى درج ــة ْ
كسر
ال ــرم ــوز وتـثـبـيــط ال ـن ـفــوس وتـحــويـلـهــا الــى
مجرد ُم ّ
ردد وناقل مقتنع؟
خسرت الجزائر الرهان اإلعالمي واملخابراتي
م ـنــذ م ــا ي ـق ــارب أرب ـع ــة ع ـق ــود أمـ ــام فــرنـســا،
مــع أن ـهــا كــانــت ال ـيــد الـعـلـيــا قبلها وكسبت
م ـعــارك كـبـيــرة فــي ال ـس ـنــوات الـعـشــر األول ــى
السـتـقــالـهــا .فـقــد انـتـصــرت فــي ح ــرب ثانية

حني شاركت عام  1968بقوة عسكرية قادها
العقيد سليمان هوفمان الى جانب الحكومة
االتـ ـح ــادي ــة ف ــي ن ـي ـج ـيــريــا ض ــد انـفـصــالـيــي
مقاطعة بيافرا املدعومة خاصة من فرنسا
وإسرائيل .وكسبت حربًا استخبارية كبيرة
فــي  71/1970حــن «اس ـتــولــت» عـلــى أوراق
خـطــة أعــدتـهــا فــرنـســا ملـقــاومــة ق ــرار محتمل
ب ـتــأم ـيــم املـ ـح ــروق ــات ي ـك ــون آخـ ــر ح ـل ـقــة فــي
س ـل ـس ـلــة ع ـم ـل ـيــات ت ـص ـف ـيــة ك ــل مـصــالـحـهــا
األخـ ـ ــرى امل ــال ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة وال ـخــدم ـيــة
والـعـسـكــريــة .واسـتـعـمـلــت ال ـجــزائــر فــي هــذه
الـحــرب ســاحــن ،ســاح الجاسوسية الــذي
مكنها مــن الـحـصــول عـلــى تفاصيل الخطة
بتوظيف عميلها رشيد تابتي بطل فرنسا
السابق في املالكمة .وسالح «كسر األحالف
املناوئة» بتحييد الواليات املتحدة ثم ّ
جرها
الــى صفها في موقف لم يفهمه الفرنسيون
وال بقية العالم .وكــان املوقف ثمرة تحريك
«خلية نائمة» مــن لــوبــي ثــورة التحرير في
أميركا وأهم حلقاته مسعود زقار املقرب من
عائلة كينيدي ،واملـلـيــارديــر ديـفــد روكفيلر
ومـحـمــد يــزيــد وزي ــر الـخــارجـيــة فــي حكومة
الثورة والشريف قالل ،رجل الظل ،الذي ربط
عــاقــات فــي األوسـ ــاط الـثـقــافـيــة واإلعــامـيــة
وحتى في هوليود وصار أول سفير للجزائر
في واشنطن.
وملا بدأ الفرنسيون بتنفيذ مخطط الضغط
عند إعــان التأميم برفض تسويق الخمور
ال ـجــزائــريــة ال ـتــي كــانــت وقـتـهــا أه ــم مـصــادر
العملة األجنبية للبالد ،وج ــدوا ردًا جاهزًا
من شقني ،أولهما االتفاق مع السوفيات على

شراء كل املخزون ،وثانيهما الشروع سريعًا
ف ــي ال ـت ـخ ـلــص م ــن ب ـس ــات ــن ع ـن ــب ال ـخ ـمــور
وتـ ـح ــوي ــل األراضـ ـ ـ ـ ــي إلـ ـ ــى بـ ـس ــات ــن فــاك ـهــة
وحبوب .وبعد أربع سنوات من هذا السقوط
املدوي ،زار الرئيس فاليري جيسكار ديستان
الجزائر عام  1975ساعيًا إلى إيجاد أرضية
ت ـفــاهــم تـجـعــل ال ـج ــزائ ــري ــن ي ـت ـعــام ـلــون مع
الشركات الفرنسية بنفس القدر من االهتمام
ال ــذي يتعاملون بــه مــع األمل ــان واإليطاليني
واليابانيني والروس وغيرهم.
وس ـ ّـج ـل ــت فــرن ـســا أول اخـ ـت ــراق واض ـ ــح في
ال ـ ـجـ ــزائـ ــر غ ـ ـ ــداة ت ـش ـي ـيــع ال ــرئـ ـي ــس هـ ـ ــواري
بــومــديــن ،حــن شككت وســائــل إعــامـهــا في
تاريخ وفاته وأعلنت أنه ـ ربما ـ توفي قبل
ال ـســابــع وال ـع ـشــريــن م ــن ك ــان ــون األول ،لكن
تــأخــر اإلع ــان الــرسـمــي عــن شـغــور املنصب
ل ـصــراعــات بــن ال ـفــرقــاء ح ــول مــن سيخلفه،
ث ــم أط ـل ـقــت ال ــوص ـف ــة ال ـس ـحــريــة ل ـفــك الـلـغــز
ّ
ب ــأن ذكـ ــرت بـمــا قــالــت إن ــه تـقـلـيــد ف ــي ال ــدول
االشتراكية ،حيث توكل مهمة تأبني الرئيس
للشخص الــذي سيخلفه .وعليه ،فــإن قــراءة
بوتفليقة وزيــر الخارجية للبيان يعني أن
االتفاق وقع في أعلى هرم السلطة وأن األمر
استتب ليكون هو الرئيس املقبل .ومع أن ما
صدر عن وسائل اإلعالم الفرنسية غير بريء
وغير مؤسس ،ويبدو حتى في شكله كما لو
أنه صدر عن جهة واحدة ،إال أنه أشبع عطش
الـجــزائــريــن للمعلومة بعد التكتم الطويل
لــوســائــل اإلعـ ــام ع ــن طـبـيـعــة م ــرض الــرجــل
واالدع ـ ــاء بــأنــه يـتـعــافــى ،مــع أن امل ــرض كــان
ينخر جسده حتى أماته .واندفع الناس الى

الحديث عــن الخالفة مبكرًا بــن مــؤيــد لهذا
ومعارض لذاك .وفجأة صار كرسي الرئاسة
موضوع نزاع تسبب في أكبر أزمة عاشتها
الجزائر منذ استقاللها قبل  16عامًا.
بعد عشر سنوات من هذا االختراق اإلعالمي
املـخــابــراتــي الـفــرنـســي األول ،ج ــاءت الـغــزوة
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ح ـ ــن غـ ـط ــت ق ـ ـن ـ ــوات ال ـت ـل ـف ــزي ــون
والصحف الفرنسية على مدار الساعة أحداث
ال ـع ـنــف ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا ال ـج ــزائ ــر ف ــي مطلع
أك ـتــوبــر تـشــريــن األول  .1988يـحـكــي سـكــان
أحـيــاء مرتفعات العاصمة الــذيــن يلتقطون
ال ـق ـنــوات الـفــرنـسـيــة بــانـبـهــار لــزمــائـهــم من
األحياء األخرى عما تبثه هذه القنوات وكيف
أع ـطــت فــرصــة الـتـعـبـيــر لـلـجـمـيــع ،ويـنـقـلــون
محتوى تصريحات نارية مناهضة للسلطة
يدلي بها يوميًا لهذه القنوات الشاب علي بن
حاج ،األستاذ في مدرسة إعدادية وأحد أهم
رمــوز التيار املتشدد في اإلســام السياسي.
وهو سلوك غير معروف في الجزائر ،ال انتقاد
وال معارضة فيها .فقناة التلفزيون الرسمية
ال ــوحـ ـي ــدة ت ـج ـت ـهــد ف ـق ــط فـ ــي إي ـ ـجـ ــاد صـيــغ
لشجب املتظاهرين وتـبــريــر تـصــرفــات قوى
األمن ضدهم .حكايات أسالت لعاب الجميع
على إعالم يعطيهم الحقائق ،حتى أثمر فكرة
تثبيت الهوائيات املقعرة الجماعية اللتقاط
هذه القنوات والتمتع بإعالم حقيقي يشفي
الغليل .كانت تلك األحــداث السبب الرئيسي
الذي أدخل القنوات الفرنسية الى عدد كبير
م ــن ب ـي ــوت ال ـج ــزائ ــري ــن ،وخ ــاص ــة ف ــي امل ــدن
الكبرى.
وع ـم ـل ــت ال ـص ـح ــاف ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ف ــي ال ـش ــأن

