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عبدالله السناوي *
ـزو بـ ـش ــارع جــانـبــي
ف ــي م ـق ـهــى ق ــاه ــري مـ ـن ـ ٍ
متفرع من املوسكي ،التقى شابان مجهوالن
ل ــدق ــائ ــق م ـ ـع ـ ــدودة قـ ـب ــل أن يـ ـنـ ـص ــرف كــل
منهما فــي طــريــق .أحــدهـمــا اسـمــه الحركي
مـسـعــود مــزيــانــي وع ــرف ــه ال ـعــالــم بـعــد ذلــك
باسمه الحقيقي :أحمد بن بيلال ،وقد جاء
إل ــى ال ـقــاهــرة فــي ال ـيــوم نـفـســه طـلـبــا للدعم
ال ـع ـس ـكــري وال ـس ـي ــاس ــي واإلعـ ــامـ ــي بــاســم
مـجـمــوعــة مــن الـشـبــان ال ـجــزائــريــن يـنــوون
ّ
إط ــاق ث ــورة مـســلـحــة لـتـحــريــر بــادهــم من
االس ـت ـع ـمــار ال ـفــرن ـســي ،واآلخ ـ ــر يـ ــدرس في
جامعة األزهر اسمه محمد بوخروبة وعرفه
العالم باسمه الحركي هواري بومدين .كان
ذلك يوم  25تشرين األول  /أكتوبر من عام
.1953
االثـنــان تعاقبا على رئــاســة جــزائــر مــا بعد
االسـتـقــال ،ربطتهما عــاقــة خــاصــة ،حيث
حسم بومدين مــن موقعه على رأس قــوات
"ج ـي ــش ال ـت ـحــريــر ال ــوط ـن ــي" ع ـنــد دخــول ـهــا
العاصمة ســؤال السلطة في تموز /يوليو
 1962لصالح صديقه القديم ،قبل أن ينقلب
عليه في  ١٩حزيران /يونيو  ١٩٦٥ويودعه
ً
سجنًا طويال .على فــراش مرضه العضال،
وه ــو ي ــواج ــه امل ـ ــوت ،ك ــان ي ــذك ــر اس ـم ــه بني
غيبوبة وأخــرى" :سي أحمد" ..كأن وصيته
عند الـنــزع األخـيــر فــي عــام ( )١٩٧٨اإلف ــراج
ع ــن قــائــد ال ـث ــورة وأك ـب ــر رم ــوزه ــا ،بحسب
روايات متواترة.
ربـمــا تــأث ـرًا بتلك ال ــرواي ــات لــم يـتـطـ ّـرق بن
بيلال مرة واحدة على مدى أكثر من ثالثة
عـ ـق ــود إل ـ ــى خ ــاف ــه مـ ــع بـ ــو م ــدي ــن وق ـصــة
االن ـق ــاب عـلـيــه .بـحـســب مــا اسـتـمـعــت إلــى
أحـ ـم ــد س ـع ـي ــد ،م ــؤس ــس "صـ ـ ــوت الـ ـع ــرب"،
وهو يستعيد وقائع قديمة لم تكن تغادر
ذاكرته ،فإن مدير مكتب ّ الرئيس بن بيلال
ّ
وألح عليه أن يحذره كصديق ّ
مقرب
طالبه
من احتمال انقالب عسكري ضــده ،فهو ال
يــريــد أن يستمع مــن معاونيه ألي تحذير
من هــذا النوع .على مائدة غــداء في شرفة
"فيلال جولي" ،حيث سكن الرئيس ،جلسا
م ـعــا يـتـنــاقـشــان ف ــي أمـ ــور عــامــة وخــاصــة.
ف ـ ـجـ ــأة طـ ـ ــرح أح ـ ـمـ ــد س ـع ـي ــد مـ ــا لـ ــديـ ــه مــن
معلومات استقاها مــن معاوني الرئيس.
اس ـت ـن ـك ــر بـ ــن ب ـي ـل ــا تـ ــواتـ ــر الـ ـشـ ـك ــوك فــي
بومدين ،وخبط بيديه على مائدة الطعام
محتجًا ،فتناثر الحساء فوقها ،وجرى ما
جرى.
كـ ــان االنـ ـق ــاب ع ـلــى ب ــن ب ـي ـلــا ت ـع ـب ـي ـرًا عن
األوض ـ ــاع الـسـيــاسـيــة الـقـلـقــة ،ال ـتــي أعقبت
ان ـت ـص ــار ث ـ ــورة امل ـل ـي ــون وال ـن ـص ــف مـلـيــون
ش ـه ـيــد ،وع ــن ع ـمــق ال ـت ـنــاق ـضــات ف ــي بنية
ال ـ ـثـ ــورة ن ـف ـس ـه ــا ،الـ ـت ــي شـ ـه ــدت تـصـفـيــات

جيرار جوليان ــ (أ ف ب)

ج ـس ــدي ــة ل ـب ـعــض ق ــادت ـه ــا ال ـك ـب ــار لــإي ـقــاع
ب ــن امل ـك ـ ّـون ــن ال ـع ــرب ــي واألم ــازيـ ـغ ــي بفعل
االستعمار الفرنسي أحيانًا ،أو للتخلص
مــن املـنــافـســن الـسـيــاسـيــن أحـيــانــا أخ ــرى.
كــان انـقــاب بومدين ذروة التراجيديا في
تناقضات الثورة الجزائرية ،غير أنه نجح
في الحفاظ على وهجها التحرري وأدوارها
في القارة األفريقية.
بـمـضــي ال ــوق ــت تــآك ـلــت ال ـشــرع ـيــة ال ـثــوريــة
وخـفـتــت ف ــي ال ــذاك ــرة مـشــاهــد تضحياتها
الـكـبــرى وت ـكـ ّـرســت طبقة جــديــدة عـلــى قــدر
كبير مــن الـتـغــول والـفـســاد ،أفــرغــت الحياة
السياسية من حيويتها حتى أصبح حزب
"جـبـهــة الـتـحــريــر الــوطـنــي" ركــامــا متهالكًا.
خـســر ح ــزب ال ـثــورة أول انـتـخــابــات نيابية
عــامــة أم ــام "جـبـهــة اإلن ـقــاذ اإلســام ـيــة" عــام
 ،1991وأف ـضــت االن ـع ـكــاســات ،عـلــى خلفية
تصريحات علي بلحاج الــرجــل الـقــوي في

ت ـل ــك ال ـج ـب ـهــة ال ـت ــي ت ــوع ــد ف ـي ـهــا بــان ـقــاب
ك ــام ــل ع ـلــى م ـق ــوم ــات ال ــدول ــة امل ــدن ـي ــة ،إلــى
ان ـقــاب عـسـكــري ث ــان أنـهــى عـصــر الرئيس
الثالث الـشــاذلــي بــن جديد وألـغــى العملية

كان المجيء ببوتفليقه
رئيسًا تعبيرًا عن توافقات
لتخفيف الضجر العام من
ّ
تفشي العنف والفساد

السياسية كلها ،ودخلت الجزائر في أسوأ
سنواتها وأكثرها دموية ،تلك الفترة التي
يطلق عليها "العشرية السوداء".
كان صعود العقيد الشاذلي بن جديد إلى
السلطة فــي عــام  1979عقب وف ــاة الرئيس
بــومــديــن تـعـبـيـرًا ع ــن م ــوازي ــن ال ـق ــوى الـتــي
تحكم الجزائر من دون أدنــى اعتبار إلرادة
"جبهة التحرير الــوطـنــي" ،حيث كــان يمثل
الـ ـجـ ـي ــش فـ ــي املـ ـكـ ـت ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ـل ـحــزب
الـحــاكــم ،وق ــد ج ــرى فــرضــه بحقائق الـقــوة.
ج ـ ــرى اس ـت ـب ـع ــاد رجـ ـ ـ ــان ،األول – صــالــح
يحياوي وكــان يحظى بشعبية كبيرة بني
أع ـضــاء «جـبـهــة الـتـحــريــر الــوط ـنــي» ،الــذيــن
هـتـفــوا بــاسـمــه عــالـيــا وم ـ ّ
ـدوي ــا أث ـنــاء أعـمــال
ّ
مؤتمره الختيار رئيس جديد ،وقد تعرض
تاليًا للتنكيل السياسي.
والثاني – عبد العزيز بوتفليقة ،ولــم يكن
لــه فــي ذلــك الــوقــت ّ
أي شعبية داخــل البنية

ال ـح ــزب ـي ــة ،رغ ـ ــم أن ـ ــه ك ـ ــان أقـ ـ ــرب م ـســاعــدي
الرئيس الراحل وأدار لسنوات طويلة ملف
ّ
الدبلوماسية الجزائرية ،وقــد اتهم رسميًا
فــي ذمـتــه املــالـيــة قبل إع ــادة اعـتـبــاره بعفو
من الرئيس الشاذلي بن جديد واملجيء به
بعد سنوات طويلة في عام  1999إلى مقعد
الرئيس بدعم من املؤسسة التي استبعدته
سابقًا .جــيء قبله بمحمد بــوضـيــاف ،أحد
ال ـقــادة التاريخيني لـلـثــورة الـجــزائــريــة ،من
مـقــر لـجــوئــه الـسـيــاســي فــي امل ـغــرب ،رئيسًا
لـلـبــاد بـعــد االن ـق ــاب ال ـثــانــي ال ـتــي أفضت
نتائجه إلــى إجـبــار الرئيس الـشــاذلــي على
االس ـت ـق ــال ــة ،وقـ ــد ك ــان ــت شـخـصـيـتــه قــويــة
وعلى قــدر كبير مــن استقاللية الـقــرار ،بما
يـ ّ
ـرجــح فرضية أنــه قــد جــرى التخلص منه
وهكذا جيء برؤساء
باالغتيال السياسيُ .
آخرين قبل بوتفليقة ،وأبـعــدوا واح ـدًا تلو
آخر ،حتى استقرت الرئاسة عنده.

ل ـس ـنــوات طــويـلــة أم ـســك ال ـل ــواء خــالــد ن ــزار
بمقاليد السلطة من خلف الستار وأمامه،
لـكـنــه ع ــزف ع ــن تــولــي رئ ــاس ــة الـجـمـهــوريــة
واكتفى بــدور صانع الــرؤســاء ،غير أن هذا
الــدور استنزف طاقته وقدرته على البقاء،
ح ـت ــى بـ ــدت صـ ــراعـ ــات الـ ـجـ ـن ــراالت مـلـمـحــا
رئيسيًا لحياة أخذت ينضب ما تبقى فيها
من حيوية ،كما استشرى الفساد على نحو
غ ـيــر مـحـتـمــل ف ــي ب ـلــد ي ـعــانــي اق ـت ـصــاديــا،
رغ ــم وفـ ــرة مـ ـ ــوارده ال ـن ـف ـط ـيــة .ك ــان امل ـجــيء
بـبــوتـفـلـيـقــه رئ ـي ـســا ت ـع ـب ـي ـرًا ع ـ ّـن تــواف ـقــات
لتخفيف الـضـجــر ال ـعــام مــن تـفــشــي العنف
والفساد ..فهو وجه سياسي معروف دوليًا
ويتمتع بحنكة دبلوماسية توفر له القدرة
ع ـلــى امل ـ ـبـ ــادرة ل ـل ـتــوصــل إلـ ــى وئ ـ ــام وطـنــي
تـحـتــاج إل ـيــه ال ـج ــزائ ــر ،وق ــد نـجــح ف ــي هــذه
املهمة ،كما أضفى حضوره الرئاسي شيئًا
م ــن الـهـيـبــة ،لـكــن م ــن دون م ـســاس بشبكة
املصالح والنفوذ.
تـ ـ ـم ـ ـ ّـددت األزم ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي صـ ـ ـ ــورة ج ـ ــدي ـ ــدة مــع
رئ ـيــس جــديــد ،حـتــى انـفـجــر ص ــراع مكتوم
على وراثـتــه منذ عــام  ،2013عندما أصيب
بـجـلـطــة دمــاغ ـيــة ل ــم يـتـمـكــن بـعــدهــا م ــن أن
يمارس مهامه ،وبــدا في وضــع عاجز على
كــرســي مـتـحــرك .بــدا األم ــر مهينًا للكبرياء
الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري أن ي ـ ـكـ ــون الـ ــرئ ـ ـيـ ــس امل ــري ــض
مـحــض واج ـهــة آلخــريــن فــي شـبـكــات الـقــوة
واملـ ـص ــال ــح والـ ـنـ ـف ــوذ ،وأن ت ـم ــدد رئــاس ـتــه
لــ"عـهــدة خــامـســة" فيما هــو ال يستطيع أن
يخاطب شعبه .القضية ليست عبد العزيز
بوتفليقة بـقــدر مــا هــي اسـتـنـفــاد الـقـنــوات
الـسـيــاسـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ب ـص ــورة م ـنــذرة
ّ
التحمل.
طاقة الجزائريني على
مشكلة الـقــوى املهيمنة على السلطة أنها
تحاول في الوقت بــدل الضائع البحث عن
بديل يناسب مصالحها ،وتعمل بأقصى ما
تستطيع على إرجــاء أي تغيير لعام واحد
تـجــرى بـعــده انـتـخــابــات رئــاسـيــة مـبـكــرة ال
ي ـش ــارك فـيـهــا بــوتـفـلـيـقــة – ك ـمــا ت ـعـ ّـهــد في
رســالــة مـنـســوبــة إل ـيــه .وف ــق ذل ــك الـتـعـ ّـهــد÷،
ي ــوض ــع دسـ ـت ــور ج ــدي ــد ق ـب ــل االن ـت ـخ ــاب ــات
الــرئــاسـيــة املـبـكــرة يـكــرس مـيــاد جمهورية
جديدة ونظام جزائري جديد يقضي على
جميع أوج ــه التهميش واإلق ـصــاء وجميع
أشكال الرشوة والفساد.
بالنظر إلــى عمق فـجــوات الثقة لــم يتوقف
ال ـ ـحـ ــراك ال ـش ـع ـب ــي ،وال ت ــوق ـف ــت م ـطــال ـبــات
ع ــزل الــرئ ـيــس وإل ـغ ــاء االن ـت ـخــابــات امل ـقــررة
في نيسان /أبريل املقبل .ومشكلة الحراك
الـشـعـبــي أن قــوتــه ف ــي غـضـبــه م ــن دون أن
تتوافر له قيادة قادرة على اإلمساك بحركة
األح ـ ـ ــداث وفـ ــق خ ـطــة ع ـمــل ت ـل ـهــم الـتـغـيـيــر
الضروري وتمنع ّ
أي انتكاسة محتملة.
*كاتب مصري

انتهاء االستثناء الجزائري
محمد سيد رصاص *
بني يومي 17كانون األول /ديسمبر  2010و18
آذار /م ــارس 2011انفجرت البنية الداخلية
لخمسة بلدان عربية جمهورية على التوالي:
تــونــس ،مـصــر ،الـيـمــن ،ليبيا ،ســوريــة .كانت
تجمع هذه الجمهوريات النزعة الراديكالية
ع ـنــد ال ـي ـســار ال ـقــومــي بـطـبـعـتـيــه الـنــاصــريــة
(م ـص ــر ول ـي ـب ـيــا) وال ـب ـع ـث ـيــة (سـ ــوريـ ــة) ،بعد
وص ــول هــذا الـيـســار إلــى الحكم فــي القاهرة
ودمشق وطرابلس الغرب ،وعند رئيس ذي
توجه علماني أقرب إلى أتاتورك (بورقيبة)
وراديكالية جمهورية معادية للحكم اإلمامي
في اليمن أسقطت األخير في يوم  26أيلول/
سبتمبر  .1962أنتجت االنفجارات املذكورة
نتائج متباينة ،حيث نتج عنها ثالث أزمات
(سورية  -يمنية  -ليبية) ذات طوابق ثالثة
في أبعادها :محلية  -إقليمية  -دولية ،فيما
أنـتـجــت مـصــر انـقـســامــا داخ ـل ـيــا عـمـيـقــا بني
معسكري املؤسسة العسكرية واالسالميني
ب ـع ــد ان ـ ـقـ ــاب ع ـب ــد الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي عـلــى
مـحـمــد م ــرس ــي ف ــي  3ت ـم ــوز /يــول ـيــو ،2013
يحوي ،باستقطابات املعسكرين لكتل وازنة
اج ـت ـمــاع ـيــا ،جـنـيـنــا ل ـح ــرب أه ـل ـيــة م ـصــريــة.
ك ــان ــت ت ــون ــس ه ــي ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي ن ـتــج عن
ان ـف ـجــارهــا ال ــداخ ـل ــي عـمـلـيــة تـغـيـيــر سلمي

وم ـســار ديـمـقــراطــي مــا زال صــام ـدًا .حصلت
إرهــاصــات في الربع األول من عــام  2011من
أج ــل ح ــراك ــات داخ ـل ـيــة م ـعــارضــة ف ــي بعض
الـ ــدول الـعــربـيــة ذات ال ـن ـظــام املـلـكــي (األردن
واملغرب والبحرين) ولكن سرعان ما خمدت
تلك الحراكات.
إذا استثنينا العراق الــذي خضع لالحتالل
األمـيــركــي عــام  2003وال ـس ــودان ال ــذي شهد
عملية انفصال الجنوب عام  ،2011ما أنشأ
فيهما أوضــاعــا خــاصــة ،فــإن الجزائر كانت
اس ـت ـث ـنـ ً
ـاء ج ـم ـهــوريــا عــرب ـيــا ف ــي ان ـف ـجــارات
 ،2011م ــن ح ـيــث اس ـت ـم ــرار ال ــوض ــع الـقــائــم
وع ــدم انـفـجــار البنية الداخلية املجتمعية.
عـلــى األرج ــح أن ذل ــك االسـتـثـنــاء الـجــزائــري
ك ــان نــاتـجــا عــن انـعـكــاســات عـشــريــة الـحــرب
األهلية الجزائرية بني املؤسسة العسكرية
واالسـ ــام ـ ـيـ ــن الـ ـت ــي ن ـش ـبــت ع ـق ــب ان ـق ــاب
11كـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـ ـثـ ــانـ ــي /يـ ـن ــاي ــر 1992وأل ـ ـ ـغـ ـ ــى
فـيــه الـعـسـكــر امل ـس ــار االن ـت ـخــابــي الـبــرملــانــي
ال ـ ـ ــذي ك ــان ــت ت ـت ـج ــه "الـ ـجـ ـبـ ـه ــة االس ــامـ ـي ــة
لــإنـقــاذ" ،وفــق مــؤشــرات الجولة األول ــى من
االنتخابات ،للفوز بأغلبية املقاعد فيه .كان
مـجــيء عبد العزيز بوتفليقة إلــى الرئاسة
الجزائرية ناتجًا عن عدم قدرة العسكر على
الـحـكــم امل ـبــاشــر ،رغ ــم ان ـت ـصــارهــم املـيــدانــي
على االســامـيــن ،لذلك أتــوا ببوتفليقة من

املنفى في عام 1999وأصعدوه إلى الرئاسة،
وقــد اسـتـطــاع الــرئـيــس الـجــديــد خــال ثالث
س ـ ـنـ ــوات أن ي ـن ـه ــي ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة ،وأن
ي ـحـ ّـجــم امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة ،ال ـت ــي كــانــت
حــاكـمــة مـنــذ ان ـقــاب بــومــديــن عـلــى بــن بيال
ف ــي 19ح ــزي ــران/ي ــون ـي ــو  ،1965وأن يــدخــل
الجزائر في استقرار نسبي ترافق مع طفرة
فــي أسـعــار النفط ،مــع ديمقراطية محدودة
ُم ـن ــع فـيـهــا االس ــام ـي ــون م ــن أن ي ـك ــون لهم
س ــوى تـعـبـيــرات "مـ ّ
ـدجـنــة" بـخــاف "الجبهة

في العهدة الرابعة عادت
المؤسسة العسكرية لكي
تدير األمور من خلف ستارة
الرئيس المريض ،وازداد
الفساد في جهاز اإلدارة

ّ
االســام ـيــة لــإن ـقــاذ" ال ـتــي ظــلــت مـحـظــورة.
من هذا االستقرار النسبي ،وبسبب تبعات
االنفجار الجزائري الداخلي العنيف واملدمر
ّ
(ُ ،)2002-1992ظلت الجزائر مستقرة في عام
 2011ول ــم ت ـحــذ ح ــذو جــارتـيـهــا التونسية
والليبية .بالتأكيد فإن الوضع االقتصادي
الجيد ســاعــد الـجــزائــر على عــدم االنـفـجــار،
ولكن وفي نفس القوة فإن النزعات املحافظة
ع ـلــى ال ــوض ــع ال ـقــائــم ال ـتــي تـنـشــأ ع ـنــد كتل
اجتماعية كبيرة في أعقاب هزات اجتماعية
كبرى مدمرة وفاشلة ،مع االتجاه نحو نبذ
النزعات الثورية ،كانت دافعًا كبيرًا لكثير
مــن ال ـجــزائــريــن ل ـعــدم ال ـن ــزول إل ــى ال ـشــارع
ّ
فــي عــام  .2011نــذكــر بــأن الـجــزائــر كــانــت قد
سـبـقــت الـجـمـيــع ف ــي االن ـت ـف ــاض ع ـلــى حكم
ّ
العسكر املغلف بواجهة الحزب الواحد في
تشرين األول /أوكتوبر  ،1988لتلحق بها
في العام التالي وارســو وبــراغ وبودابست
وبــوخــارســت .رأيـنــا تلك النزعات املحافظة
والركون االجتماعي إلى الهدوء في أعقاب
فشل مسار ربع قرن من الثورة الفرنسية إثر
هزيمة نابليون بونابرت في معركة واترلو
عام  ،1815ولكن عندما عاد آل بوربون إلى
الحكم ،وهم الذين قال عنهم الفرنسيون" :لم
ّ
ينسوا شيئًا ،لم يغفروا شيئًا ،لم يتعلموا
شيئًا" ،فــإن ممارساتهم التي كانت نسخة

عــن حكمهم فــي مــرحـلــة مــا قـبــل  14تـمــوز/
يــول ـيــو  1789ق ــد أج ـب ــرت الـفــرنـسـيــن على
النزول إلى الشارع في ثورة ثانية في تموز/
يوليو 1830واقتالع آل بوربون من الحكم.
خالل "العهدة الرابعة"لعبد العزيز بوتفليقة
منذ عام  ،2014كانت هناك أوضاع جزائرية
ً
جديدة :رئيس مريض لم يعد مؤهال ذهنيًا
وجسديًا ملمارسة مهامه ،تدهور في أسعار
النفط مــا أنتج أوضــاعــا اقتصادية مأزومة
في بلد ما زال من "بـلــدان االقتصاد الريعي
النفطي" .في العهدة الرابعة لم تعد الجزائر
كما كانت في مرحلة العهود الثالثة السابقة
لبوتفليقة ،حيث انقسمت السلطة من جديد
إل ــى أج ـن ـحــة م ـت ـصــارعــة ،وع ـ ــادت املــؤسـســة
العسكرية لكي تدير األمور من خلف ستارة
الــرئ ـيــس امل ــري ــض ،وزاد ال ـف ـســاد ف ــي جـهــاز
اإلدارة .م ــن امل ــؤك ــد أن صـ ــراع األج ـن ـحــة في
السلطة الجزائرية لم يحسم في مسار محدد،
لذلك هناك اجتماع عند أطراف السلطة على
ت ــرش ـي ــح رئ ـي ــس ه ــو م ـي ــت س ــري ــري ــا ل ــوالي ــة
ّ
رئاسية خامسة ،كحل مؤقت .هذا الترشيح
ّ
يعبر عن أزمة جهاز السلطة الجزائرية أكثر
من تعبيره عن أي أمر آخر.
ع ـل ــى مـ ــا يـ ـب ــدو أن انـ ـتـ ـف ــاض ال ـج ــزائ ــري ــن
وكسرهم لالستثناء الجزائري لعام 2011
هو تعبير عن انتهاء النزعة املحافظة التي

ولدتها عشرية الحرب األهلية وتعبير عن
عودة الجزائريني إلى تثنية ثانية لتشرين
األول /أك ـت ــوب ــر 1988ال ـ ـت ـ ــي أط ــاح ــت بنية
السلطة الجزائرية التي كانت حاكمة منذ
 5تموز /يوليو 1962وقادت إلى ديمقراطية
عــربـيــة ج ــدي ــدة أطــاح ـهــا ان ـق ــاب 11ك ــان ــون
ال ـثــانــي /يـنــايــر  1992ول ـكــن لـيــس انـقــابــا
ق ــاد إل ــى اسـتـقــرار بــل إل ــى اض ـطــراب دمــوي
ذهــب ضحيته مئة ألــف جــزائــري .مــا يبدو
م ــن ال ـت ـظ ــاه ــرات ال ـج ــزائ ــري ــة ض ــد "ال ـع ـهــدة
الخامسة" ،وهي واسعة ومنتشرة في عموم
الجزائر وتشمل الفئات العمرية الشابة من
الجنسني ،يؤشر إلى تململ اجتماعي كبير
من جهاز السلطة الحاكم وإلى أن األوضاع
ال ـج ــزائ ــري ــة ل ــم ي ـعــد مـمـكـنــا أن ت ـع ــود إلــى
حكم العسكر املباشر وال إلى رئيس مدني
يتنازع معه العسكر ثم يطيحونه (تجربة
أحمد بن بيال) أو يحكم من ورائــه العسكر
ثــم يغتالونه (مـثــل محمد بــوضـيــاف) ،وال
إل ــى واج ـهــة رئـيــس مــريــض غـيــر ق ــادر على
م ـمــارســة مـهــامــه تـحـكــم م ــن خـلــف سـتــارتــه
املؤسسة العسكرية.
هنا :أليس ملفتًا ترافق االنفجار السوداني
مــع االنـفـجــار الـجــزائــري ،والـبـلــدان كانا في
حالة سكون عام 2011؟
*كاتب سوري
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مقابلة
أجرتها | لينا كنوش

«ال يوجد قائد قادر
على ً جعل االتحاد األوروبي
فاعال جيوسياسيًا عالميًا»
ّ
يوم  22كانون الثاني /يناير  ،2019وقعت
فرنسا وأملانيا في إكس ال شابيل معاهدة
تعاون جديدة ّ
تعزز آليات التشاور الثنائي.
ّ
في ما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع،
ّإن ه ــذه امل ـعــاهــدة ال ـتــي «ت ـكـ ّـمــل» نظيرتها
ّ
املــوقـعــة فــي اإللـيــزيــه بـتــاريــخ  22كــانــون الـثــانــي /يناير
 1963من طرف كونراد أديناور وشارل دو غول ،تبلور
األمل في جعل هذا التعاون الثنائي ركيزة لألمن والدفاع
املشترك في أوروبا .لكن بالنسبة إلى الباحث في «املعهد
الفرنسي للجيوسياسة» في جامعة باريس  7و«معهد
تــومــاس مـ ــور» ،ج ــان سيلفاستر مــونـغــرونـيــي ،يبدو
أثــر هــذه املـعــاهــدة على السياسة الخارجية والدفاعية
محدودًا ّ
جدًا.
إن ك ــان االت ـف ــاق ُيـظ ـهــر إرادة لـلـحـفــاظ ع ـلــى ال ـت ـعــاون
ّ
ّ
عدد من الصعوبات ،فإنه ال
الفرنكو-أملاني تجاه وضد ّ
ّ
ّ
يمثل مع ذلك خرقًا وفقًا للمحلل الذي يرى أنه «بصفة
ّ
عامة ،وفي السياق الحالي املشكك في االتحاد األوروبي،
ّ
ّ
القومية ،فإن الهدف هو الحفاظ
تحت تأثير الشعبويات
ّ
والتريث أكثر من إعادة التأسيس والتعميق» .بالنسبة
ّ
إلى مونغرونيي ،فإن هذه «املعاهدة» املتواضعة ليست
مدفوعة برغبة في بناء استقاللية استراتيجية أوروبية
ّ
متنام بني املصالح األوروبية
حقيقية (في سياق انقطاع
ٍ
واألمـيــركـيــة) بقدر مــا هــي مدفوعة برغبة فــي الحفاظ
على الصناعة الدفاعية ودف ــع ّال ـقــدرات العسكرية في
أوروبـ ــا مــن خ ــال ت ـعــاون مـنــظــم دائ ــم يـجـمــع  25دولــة
عضوًا من بني ( 27دون اململكة املتحدة) ومن دون ّ
املس
ّ
األطلسي (الناتو).
من حلف ّشمال
ّ
ّ
ي ـق ـ ّـدر امل ـحــلــل أن «املـشـكـلــة الـحـقـيـقــيــة امل ـط ــروح ــة ،بني
الـضـفـتــن الـشـمــالـيـتــن لــأط ـل ـســي ،تــرت ـبــط ب ــ«ت ـشــارك
الـثـقــل» .يجب على الحلفاء األوروب ـي ــن بــذل مــز ّيــد من
ّ
ّ
التصرف بمفردهم ،على األقل على
الجهد والتمكن من
مـسـتــوى عملية عسكرية م ـحــدودة الـنـطــاق .فــي حــن،
يبقى «الـنــاتــو» ضـ ّ
ـروريــا .تبقى ع ـبــارات «االستقاللية
االستراتيجية» أو «السيادة األوروبية» شديدة التفخيم
بــاملـقــارنــة مــع مــا يـمـكــن ال ـتــوافــق عـلـيــه ضـمــن االت ـحــاد
األوروبي ،بل ويمكن حتى أن ّ
تحد من األداء».
حول هذه النقطة ،تطرح املعاهدة بناء «وحدة مشتركة
ُ
ّ
بعمليات تحقيق االستقرار في بلدان ثالثة» ما
تعنى
يـفـتــرض «ت ـعــاونــا (أوروبـ ـ ّـيـ ــا) مـ ـش ـ ّـددًا» .ه ــدف تعزيز
ّ
الخارجية واألمــن يترك املراقبني أكثر حذرًا
السياسة
ّ
ب ـمــا ّأن اإلط ـ ــار ال ــدس ـت ــوري األمل ــان ــي ي ـحــد م ــن هــامــش
امل ـن ــاورة االسـتــراتـيـجـ ّـيــة ل ـبــرلــن .مــن نــاح ـيــة ،ي ـنــزع ّ
رد
الفعل السياسي األملاني إلى تطوير ّ
«قوة صلبة» ويدافع
ّ
قبل كــل شــيء عــن فكرة حمالة املـجــال األوروب ـ ّـي ،لكن

الفرنسيةّ ،
ّ
ّ
الخارجية
تعد التدخالت
«مــن وجهة النظر
ّ
ض ــروري ــة .ال يــوجــد تــوافــق ق ــوي فــي أملــانـيــا ح ــول رفــع
ّ
العسكري .في الواقع ،تضطلع الواليات املتحدة
اإلنفاق
(بـ ـف ــارق ب ـع ـيــد) وامل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة وف ــرن ـس ــا بــالـجـهــد
ّ
الـعـسـكــري الـغــربــي ،وتـمــثــل ثــالــوثــا غــربـ ّـيــا لــه امـتــداداتــه
الدبلوماسية والعسكرية».
اليوم ،تكمن إحدى ّ
أهم مصاعب االتحاد األوروبــي في
ّ
غياب محتوى واضح لهياكل السياسة الخارجية واألمن
ّ
املـشـتــركــة .حــن ال تتمكن دول االت ـحــاد األوروبـ ــي من
االتفاق على أهــداف تتوافق مع مصالح أوروبــا ،ينتهي
األمر بمعالجة بعض املسائل االستراتيجية األساسية،
حني ال يتم التعامل معها باملستوى املطلوب ،بشكل ال
يتناسب مع املصالح األوروبية املحض.
يعتبر الباحث الفرنسي أيضًا أن مسألة «أوروبا الدفاع»
ّ
تمثل حــالـ ّـيــا أولـ ّ
ـويــة ،إذ «ال يمكن ،بصفة أســاسـ ّـيــة،
ال
ّ
ّ
حقيقية دون االتفاق حول
التوصل إلى «أوروبــا دفــاع»
املسؤولية السياسية ،سالسل القيادة ،وقواعد االشتباك.
مــن ال ـضـ ّ
ـروري وجــود قائد مهيمن ،قــادر على توحيد
«النوايا الحسنة» (على غرار الواليات املتحدة في حلف
ً
الناتو) ،أو جعل االتحاد األوروبـ ّـي فاعال جيوسياسيًا
عــاملـيــا حقيقيًا .لـكــن ،ال يــوجــد «مهيمن خـ ّـيــر» ضمن
االت ـحــاد األوروب ـ ــي لــه ال ـقـ ّـوة والـشــرعـ ّـيــة املـطـلــوبـتــان .ال
يوجد أيضًا أفق لتوحيد السياسة والجيش في شكل
فيدرالي».
ّ
ي ــرى ج ــان سـيـلـفــاسـتــر مــون ـغــرون ـيــي أنـ ــه م ـنــذ تــوقـيــع
معاهدة ماستريخت ( ،)1992منذ إطــاق «السياسة
ّ
ّ
األوروبية لألمن والدفاع» ( )1999وتحويلها بعد تبني
والدفاع املشتركة»
معاهدة
لشبونة إلى «سياسة األمن ّ
(ّ ،)2007
تكرر نفس عناصر الخطاب كل مـ ّـرة لكن لم
تعرف الجهود املبذولة خالل العقدين األخيرين ترجمة
ّ
فعلي ّة على مستوى الدفاع األوروبي .في النهاية ،يعتبر
ّ
املـحــلــل أن املـشـكــل األســاســي مــرتــب بـغـيــاب مــوازنــات،
ّ
ّ
«املهم هو
والقابلية للعمل املشترك في أوروب ــا،
قــدرات
توفير موازنات وقدرات في أوروبا ،وجعل ذلك محضنة
ً
ّ
ّ
ّ
فيدرالية مخفضة (ودون إعــان ذلــك).
للقوة ،بــدال من
بعبارة أخــرى ،يجب إعــادة التسليح ومن ّثم االشتباك.
ً
ّ
املؤسساتية (املــوجــودة أصــا):
الحقًا ،ستتأقلم األطــر
تــدخــات فــي إط ــار حـلــف الـنــاتــو ،االت ـحــاد األوروبـ ــي أو
عبر تحالف للغرض (يقوم على نوايا حسنة) ،والنظر
ّ
وطنيًا إن كان يجب التفاعل بشكل سريع» .لكن ،إن لم
توجد أطر فعلّ ،
فإن القدرات ال تكفي واإلرادة السياسيةّ
ّ
مفقودة .يخلص املحلل إلى ّأن «هــذا ّلب املشكل :إعادة
التسليح ،النظر إلى العالم كما هو ،واالستعداد لالشتباك
إن لزم األمر».
دانيال ميهاليسكو (أ ف ب)

