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العالم

العالم

الجزائر
بين تصدعات في هرم السلطة وفي صفوف الجيش ،والمطالب
الشعبية بالتغيير ،يجد الجيش ،المؤسسة األكثر تماسكًا في الجزائر منذ
التحرير ،نفسه أمام مرحلة حاسمة ،فيما تنبئ التطورات المتسارعة
في البالد بأن نقل السلطة بسالسة سيكون مهمة صعبة

ّ
عات
تصد
ّ
السلطة تصعب
مهمة الجيش

استقاالت و«انشقاقات» عن بوتفليقة:

بني أنصار العهدة الخامسة للرئيس
ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز بــوت ـف ـل ـي ـقــة ،وخ ـصــومــه
ال ـس ـي ــاس ــن وال ـع ـس ـك ــري ــن ال ــداع ـم ــن
ّ
بتنحيه ،بات
لالحتجاجات املطالبة
الـ ـش ــارع ،ش ــاء أو أب ــى ،فـيـصــل ص ــراع
لم يعد مكتومًا في أعلى هــرم الدولة.
لكن مما ال شك فيه ،أن تلك الخالفات
ال تــزال تـصـ ّـب حتى اآلن فــي مصلحة
معسكر الرئيس ،املــوجــود في جنيف
م ـن ــذ أحـ ــد ع ـش ــر ي ــوم ــا ،ل ـع ــدم وج ــود
ض ـمــانــات بـتـحـقـيــق ت ــواف ـق ــات تحقق
ً
انتقاال سلسًا للسلطة ،في حني تسعى
فيه دائ ــرة املقربني مــن الــرئـيــس ،التي
ً
أعضاء في الجيش واملخابرات
تشمل
ورجـ ـ ـ ــال أع ـ ـ ّمـ ــال ،إل ـ ــى ك ـس ــب ال ــوق ــت،
بخطاب يحذر من الفوضى ،وأحيانًا
َ
«السورنة».
ارت ـفــاع صــوت ال ـشــارع واملـطــالــب غير
امل ـس ـب ــوق ــة م ـن ــذ ع ـش ــري ــن ع ــام ــا ح ـ ّـرك
امل ـ ـيـ ــاه ال ـ ــراك ـ ــدة فـ ــي صـ ـف ــوف أح ـ ــزاب
املعارضة ،التي باتت تدعو إلى إعالن
شـ ـغ ــور م ـن ـص ــب ال ــرئـ ـي ــس ،وت ــأج ـي ــل
االنتخابات املقررة في نيسان /أبريل
املقبل ،لكن تأثير االحتجاجات على

ّ
أجـنـحــة الـسـلـطــة ي ـبــدو أك ـب ــر ،فــي ظــل
استمرار التظاهرات ورفض املعارضة
«ت ـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــة» تـ ـقـ ـلـ ـي ــص م ـ ـ ـ ــدة رئـ ــاسـ ــة
بوتفليقة بـعــد االن ـت ـخــابــات ،كطريق
وحيد لالنتقال السياسي ،الذي يؤكد
الجيش أنــه لن يكون خــارج معادالته
ل ـتــأمــن ســاس ـتــه ،وه ــو م ــا عـ ّـبــر عنه
بالتحذير من الفوضى ،باستحضار
ذك ــري ــات ال ـح ــرب األه ـل ـيــة ال ـتــي دارت
رحاها في التسعينيات ،بعدما حمل
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــون ال ـ ـسـ ــاح ع ـن ــدم ــا أل ـغــى
الجيش انتخابات كانوا في طريقهم
إلى الفوز بها.
ل ـك ــن بــال ـن ـظــر إلـ ــى ارتـ ـ ـ ـ ــدادات املـشـهــد
املستجد على النظام السياسي ،القائم
منذ عـقــود على اإلجـمــاع بــن النخبة
الحاكمة ،تبدو مهمة الجيش أصعب،
ل ـ ـكـ ــون ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ي ـح ـت ـ ّـج
سـلـمـيــا ،لـيــس ضــد شـخــص الــرئـيــس،
أحــد أبـطــال حــرب االسـتـقــال ،بــل ّ
ضد
ترشحه ،علمًا منهم بأن حياته باتت
مـهــددة دائـمــا ،وبحاجة لرعاية طبية
مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ،كـ ـم ــا ن ـق ـل ــت ص ـح ـي ـف ــة «ال
تــريـبـيــون دو ج ــون ــاف» الـســويـســريــة

انضمام
قدامى
المحاربين إلى
المحتجين
يمنحهم
شعورًا أقوى
بالوطنية
(أ ف ب)

تدعو أحزاب المعارضة
إلى إعالن شغور منصب الرئيس
وتأجيل االنتخابات المقررة
ع ـ ــن م ـ ـصـ ــادرهـ ــا أمـ ـ ـ ــس .فـ ـه ــم ع ـم ـل ـيــا
يثورون على نظام يحكم منذ عشرات
الـسـنــن بــانـتـخــابــات يــرونـهــا شكلية.
ورغم أن ال صلة مباشرة لكثير منهم

ب ـحــرب االس ـت ـقــال ال ـتــي ت ـعــزز مكانة
ال ـ ـقـ ــادة امل ـت ـق ــدم ــن ف ــي الـ ـس ــن ،إال أن
انضمام قدامى املحاربني ،الذين قاتل
بوتفليقة إلى جانبهم ضد املستعمر
الـفــرنـســي ،إل ــى املـحـتـجــن ،ودعــوتـهــم
جميع املواطنني إلى التظاهر ،أول من
أمــس ،يعطى املحتجني شـعــورًا أقــوى
بــوطـنـيــة ال ـت ـظــاهــرات ،وق ــد ب ــدا تأثير
رمـ ــوز الـ ـث ــورة ع ـلــى الـ ـح ــراك الـشـعـبــي
امل ـت ـص ــاع ــد ،ف ــي ال ــزخ ــم ال ـ ــذي أعـطـتــه

مشاركة جميلة بوحيرد ( 84عامًا) في
تـظــاهــرات األح ــد املــاضــي ،ي ــوم إعــان
ترشح بوتفليقة.
لـكــن بـعـيـدًا ع ــن ال ـتــأث ـيــرات املـعـنــويــة،
ثمة تصدعات سياسية وفي صفوف
املــؤسـســة الـعـسـكــريــة ،تـبــرزهــا خطوة
املحاربني الـقــدامــى ،بما يجعل قيادة
الجيش في موقف الضعيف هذه املرة.
فــ«مـنـظـمــة امل ـج ــاه ــدي ــن» ،ال ـتــي تـضـ ّـم
م ـحــاربــي الـ ـث ــورة ،يـتــزعـمـهــا السعيد

ع ـ ـبـ ــادو ،وه ـ ــو أح ـ ــد قـ ـي ــادي ــي «حـ ــزب
التجمع الوطني الديموقراطي» ،الذي
يقوده الوزير األول (رئيس الحكومة)
ّ
يصر األخير على
أحمد أويحيي ،فيما
أن ت ـجــري االن ـت ـخــابــات فــي مــوعــدهــا،
ً
وهو يأمل أن يطرح نفسه بديال جاهزًا
في حال حدوث تطورات مفاجئة .كذلك
تعزز الخطوة مــن صــراعــات يعانيها
الـ ـجـ ـي ــش م ـ ــع ج ـ ـ ـنـ ـ ــراالت م ـت ـق ــاع ــدي ــن
آخ ــري ــن ،مــرت ـب ـطــن بــال ـقــائــد ال ـســابــق

لالستخبارات الجنرال محمد مدين،
الـ ــذي يـسـتـمــر ت ــأث ـي ــره ف ــي ال ـســاحــات
الخلفية ،ومن بينهم الجنرال املتقاعد
علي غديري ،الــذي أعلن ترشحه ضد
بــوتـفـلـيـقــة ب ـعــدمــا دعـ ــا ال ـج ـيــش إلــى
التدخل ملنع األخير من والية خامسة.
وك ــان بوتفليقة قــد بــدأ فــي حــزيــران/
يونيو  2018تغييرات عسكرية غير
مسبوقة ،شملت قادة نواحي وقائدي
الـشــرطــة وال ــدرك الــوطـنــي ومــديــر أمن
الـجـيــش (أق ــوى جـهــاز م ـخــابــرات) ،ثم
ُ
استكملت في أيلول/سبتمبر لتشمل
َ
قــائــدي ال ـقــوات الـبــريــة وال ـجــويــة ،إلــى
جانب األمني العام لوزارة الدفاع.
الـجـيــش ال ــذي ي ـلــزم ّثـكـنــاتــه مـنــذ بــدء
االضـ ـط ــراب ــات ،ت ـت ـعــقــد مـهـمـتــه أك ـثــر،
مع ظهور تصدعات في هــرم السلطة
ال ـس ـيــاس ـيــة أي ـض ــا ،وان ـض ـم ــام بعض
املسؤولني مــن حــزب «جبهة التحرير
الــوط ـنــي» الـحــاكــم إل ــى االحـتـجــاجــات
ّ
األسـبــوع املــاضــي ،لعل أهمهم الوزير
الـســابــق سـيــدي أحـمــد فــروخــي ،الــذي
أع ـل ــن اس ـت ـقــال ـتــه م ــن ال ـح ــزب الـحــاكــم
والبرملان في منشور في «فيسبوك»،
مبديًا تضامنه مع املحتجني .تضاف
إل ـ ــى ذل ـ ــك االس ـ ـت ـ ـقـ ــاالت مـ ــن «م ـن ـتــدى
رؤساء املؤسسات» ،وهو رابطة أعمال
يــدعــم زع ـمــاؤهــا بوتفليقة مـنــذ فترة
طويلة ،تعاطفًا مع املحتجني .ومن بني
املستقيلني نائب رئيس املنتدى ،العيد
بــن عمر ،الــذي رأى أن الرابطة حـ َـادت
ع ــن رســالـتـهــا املـتـمـثـلــة ف ــي املـســاعــدة
عـلــى ق ـيــادة الـبـلــد إل ــى مستقبل أكثر
ً
إش ــراق ــا ،فـضــا عــن شـخـصـيــات عامة
عدة أعلنت استقاالتها ،في بلد يجري
ف ـي ــه عـ ـ ــادة ت ـغ ـي ـيــر املـ ـس ــؤول ــن خـلــف
األب ــواب املغلقة .وتــوالــت التصدعات،
أمـ ـ ــس ،ب ـم ـقــاط ـعــة «ات ـ ـحـ ــاد امل ـحــامــن
ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــن» (ن ـ ـقـ ــابـ ــة) ال ـج ـل ـس ــات
القضائية ملدة  4أيام في جميع محاكم
الـ ـب ــاد ،اع ـت ـب ــارًا م ــن االثـ ـن ــن امل ـق ـبــل،
احـتـجــاجــا عـلــى تــرشــح بــوتـفـلـيـقــة .إذ
ّ
حمل املحامون ،املحكمة الدستورية،
امل ـ ـ ّسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ،ب ـس ـب ــب قـ ـب ــولـ ـه ــا م ـلــف
ت ــرش ــح بــوتـفـلـيـقــة ،رغ ــم ع ــدم أهـلـيـتــه
بسبب وضعه الصحي وفقًا للدستور
والـ ـق ــان ــون ،م ـش ـيــريــن إلـ ــى أن «امل ـ ــادة
 28م ــن ال ـق ــان ــون ال ــداخ ـل ــي للمجلس
ال ــدس ـت ــوري ت ـن ـ ّـص ع ـلــى أن املـتــرشــح
ي ـقــدم بـنـفـســه مـلــف ال ـت ــرش ــح» ،بينما
ف ـ ـ ّـوض بــوتـفـلـيـقــة إلـ ــى م ــدي ــر حملته
عبد الغني زع ــان ،إي ــداع ملفه األحــد
املاضي.
(األخبار)

مقالة

وليد شرارة
واه ـ ـ ٌـم َم ــن يـعـتـقــد أن ال ـق ــوى ال ـغــرب ـيــة لن
تسعى إل ــى اسـتـغــال األزم ــة السياسية
الجزائرية ،إن استطاعت ذلك .هذه القوى،
بـسـبــب طبيعتها االس ـت ـع ـمــاريــة ،حــاولــت
دائمًا االستفادة من أي أزمة سياسية و/
أو اجتماعية في دول الجنوب ،خاصة تلك
املستقلة ،للسيطرة عليها أو زيادة نفوذها
ف ــي داخ ـل ـه ــا .وي ــأت ــي ال ـت ــراج ــع املـسـتـمــر
للهيمنة الغربية على صعيد عــاملــي ،في
م ــواج ـه ــة ص ـع ــود أقـ ـط ــاب غ ـيــر غــرب ـيــن،
ل ـي ـع ـ ّـزز م ــن امل ـي ــل ل ـل ـتــدخــل ف ــي األزم ـ ــات
ً
الداخلية لبلدان الجنوب لدى األولــى ،بدال
ً
من أن يشكل عامال كابحًا لذلك.
عرض تاريخ التدخالت الغربية ،املباشرة
أو غير املباشرة ،في العقدين األخيرين،
فـ ــي األزم ـ ـ ـ ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة لـ ـبـ ـل ــدان عــرب ـيــة
وإفــريـقـيــة وأمـيــركـيــة التـيـنـيــة ،يــؤكــد هــذه
ال ـح ـق ـي ـقــة بـ ــوضـ ــوح .وق ـ ــد ات ـ ـخـ ــذت ه ــذه
ال ـتــدخــات طــابـعــا عـسـكــريــا مـبــاشـرًا في
منطقتنا الـعــربـيــة ،كما جــرى فــي الـعــراق
ول ـي ـبـيــا وس ــوري ــا .وكـ ــان م ــن ب ــن دواف ــع
ال ـحــروب الـتــي تعرضت لها هــذه الـبـلــدان،
انتساب أنظمتها إلى تيار القومية العربية،
ال ـ ــذي ن ــاص ـب ــه ال ـ ـغـ ــرب األورو-أم ـ ـيـ ــركـ ــي

فنزويال
ّ
مدد دونالد ترامب العقوبات المفروضة على فنزويال منذ أربع سنوات ،عامًا إضافيًا .قرار
اختارت كاراكاس أن ّ
ترد عليه في الشارع السبت المقبل ،وهو الموعد الذي سيتحول إلى نزال
جديد للتظاهرات المتقابلة

الشارع على موعد مع نزال جديد

خيارات واشنطن تضيق
مــرة أخ ــرى ،ال ـشــارع الفنزويلي على
مــوعــد مــع ال ـت ـظــاهــرات وال ـت ـظــاهــرات
ّ
املـ ـض ــادة ،حـيــث ح ـ ّـدد ك ــل م ــن رئـيــس
ال ـب ــرمل ــان االن ـق ــاب ــي خـ ــوان غ ــواي ــدو،
وال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ن ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــوالس مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادورو،
ال ـس ـبــت امل ـق ـب ــل ،م ــوعـ ـدًا ل ـل ـن ــزول إلــى
الـ ـش ــارع الـ ــذي سـيـتـقــاسـمــه امل ــوال ــون
وامل ـعــارضــون .وتـتـخــذ جــولــة السبت
طــاب ـعــا أش ـ ـ ّـد حـ ـم ــاوة؛ إذ ت ــأت ــي بـعــد
عــودة غــوايــدو إلــى الـبــاد مــن جولته
اإلقليمية الـتــي تـحـ ّـدى فيها القضاء
الفنزويلي ،واملــواجـهــات التي قادها
من الحدود مع كولومبيا على خلفية
قـضـيــة امل ـس ــاع ــدات األم ـيــرك ـيــة .وهــي
ج ــول ــة ل ــم ت ـف ـلــح ف ــي اس ـت ـج ــاب دعــم
اس ـت ـث ـنــائــي ،ك ـحــال م ـلــف امل ـســاعــدات
الــذي لــم يصل إلــى النتيجة املــرجـ ّـوة
م ـن ــه أم ـي ــرك ـي ــا ،م ــا ي ـس ـتــدعــي الـعـمــل
على إبقاء زخم االنقالب ،ال سيما في
ال ـشــارع ال ــذي اعـتــاد عـلــى التحركات
املماثلة نهاية كل أسبوع منذ بداية
االن ـ ـقـ ــاب .ل ـكــن ال ي ـب ــدو أن غ ــواي ــدو
سيكتفي بــالــدعــوة إل ــى الـتـظــاهــرات؛
إذ إن ـ ــه أجـ ـ ــرى أم ـ ــس مـ ـح ــادث ــات مــع
ات ـح ــادات نـقــابـيــة فــي ال ـق ـطــاع ال ـعــام،
م ـح ـ ّـرض ــا إي ــاه ــا ع ـلــى االن ـ ـخـ ــراط فــي
ّ
إضرابات تهدف إلى شل هذا القطاع.
وأمـ ـ ـ ـ ــس ،أح ـ ـيـ ــت ك ـ ــاراك ـ ــاس الـ ــذكـ ــرى
الـ ـس ــادس ــة ل ــرح ـي ــل ال ــرئـ ـي ــس هــوغــو
تـ ـش ــافـ ـي ــز .وف ـ ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة ب ــاملـ ـن ــاسـ ـب ــة،
ّ
ذك ـ ــر م ـ ـ ــادورو ب ــأن ــه ف ــي يـ ــوم  9آذار/
مــارس  ،2015أقــدم الرئيس األميركي
ال ـســابــق ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ،ع ـلــى تــوقـيــع
فنزويال «أكبر تهديد»
مرسوم يعتبر
ّ
ألم ـيــركــا ،وه ــو مــا وق ــع عـلــى تـمــديــده
أمس الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وق ــال مـ ـ ــادورو« :ه ــذا ال ـي ــوم ( 9آذار/

مـ ـ ـ ــارس) ن ـع ـت ـب ــره ي ـ ــوم اإلم ـب ــري ــال ـي ــة
املـنــاهـضــة لـلـبــولـيـفــاريــة» ،داع ـيــا إلــى
إحيائه بالنزول إلى الشوارع السبت
املقبل .كذلك ،دعا النساء الفنزويليات
ل ـل ـخــروج إل ــى الـ ـش ــوارع غـ ـدًا الجمعة
بمناسبة اليوم العاملي للمرأة ،مشيرًا
إلى أنه سيدلي بـ«تصريحات مهمة»
فــي ه ــذا ال ـي ــوم .وت ـ ّ
ـوج ــه م ـ ــادورو إلــى
أن ـ ـص ـ ــار االن ـ ـق ـ ــاب ب ــالـ ـق ــول إن ه ــذه
«األقلية املخبولة ماضية في مرارتها.
سنهزمهم ،كونوا متأكدين من ذلك».
ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ــط آخـ ـ ـ ـ ــر ،قـ ـ ـ ـ ــررت الـ ـحـ ـك ــوم ــة

قررت الحكومة
طرد السفير األلماني
لمشاركته في
استقبال غوايدو

ال ـف ـن ــزوي ـل ـي ــة ط ـ ــرد ال ـس ـف ـي ــر األمل ــان ــي
لــديـهــا ،وح ـ ّـددت وزارة الـخــارجـيــة 48
دانييل مارتن
ساعة ملـغــادرة السفير
ّ
ك ـ ــرن ـ ــر ،وذلـ ـ ـ ــك ب ـس ـب ــب «تـ ــدخ ـ ـلـ ــه فــي
الشؤون الداخلية» ،وهــو الــذي ّ
توجه
إلى مطار كاراكاس الدولي الستقبال
غ ــواي ــدو .وذك ــر الـبـيــان الـحـكــومــي أنــه
ّ
يتصرف سفير
«مــن غير املقبول» أن
«ع ـل ــى ن ـحــو يـتـفــق ت ـمــامــا م ــع أج ـنــدة
مؤامرة فئات متطرفة من املعارضة».
وأك ـ ــدت ال ـخــارج ـيــة األمل ــان ـي ــة ت ـعـ ّـرض

أحيت كاراكاس الذكرى السادسة لرحيل الرئيس هوغو تشافيز (أ ف ب)

عن المناعة الجزائرية ضد التدخالت الخارجية
العداء منذ نشأته ،وعمل باستمرار على
مـحــاصــرتــه وإض ـعــافــه تـمـهـيـدًا للقضاء
عليه .مناسبة هذا الكالم ،تصريح الناطق
ب ــاس ــم ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،روب ـ ــرت
باالدينو ،عن مراقبة بالده للتظاهرات في
ال ـجــزائــر ،و«دعـمـهــا للشعب ال ـجــزائــري».
ً
يـشـكــل ه ــذا الـتـصــريــح ب ــذات ــه ت ــدخ َــا في
األزمة الجزائرية ،وال ينبغي أن ُينظر إليه
باستخفاف .إال أن مناعة الغالبية العظمى
من شعب الجزائر ضد أي تدخل خارجي
ف ــي ش ــؤون ـه ــا ،مـهـمــا كــانــت حـ ـ ّـدة األزم ــة
الداخلية ،تقطع الطريق على هذا األخير.

ذاكرة الدم الطويلة
أكـ ـث ــر مـ ــا ي ـل ـف ــت فـ ــي ت ـع ـل ـي ـقــات اإلع ـ ــام
ال ـغ ــرب ــي ال ـس ــائ ــد ،وال سـيـمــا ال ـفــرن ـســي،
عن تطورات األزمــة السياسية الجزائرية
الـحــالـيــة ،إشــارتــه املـتـكــررة إلــى أن قطاعًا
كـبـيـرًا م ــن الـجـيــل ال ـش ــاب الـ ــذي يتظاهر
ال ـي ــوم ل ــم يـعــاصــر «ال ـع ـشــريــة الـ ـس ــوداء»،
أي ال ـحــرب األهـلـيــة الـتــي شـهــدتـهــا الـبــاد
خ ــال عـقــد الـتـسـعـيـنـيــات .بـمـعـنــى آخ ــر،
هذا الجيل ،بحسب املعلقني ،ال يخاف من
رفــع سقف املطالب السياسية ،وتصعيد
التحركات االحتجاجية ضد السلطات بما
ال سابق له في املاضي القريب .وبالفعل،

إن ض ـخــامــة ال ـت ـظــاهــرات ال ـتــي تشهدها
البالد ،ومشاركة قوى وأوساط سياسية
ٌ
وضع مستجد
واجتماعية متعددة فيها،
يــؤشــر عـلــى ع ــودة جماهير الـشـعــب إلــى
حلبة السياسة بعد فترة انقطاع طويلة
ع ـن ـه ــا ،عـ ـ ــادة م ــا ت ـل ــي ال ـ ـحـ ــروب األه ـل ـيــة
الطويلة والدامية .إال أن هذه العودة املدوية
ال تتناقض مع إدراك مخاطر الذهاب إلى
ص ــدام عـنـيــف مــع ال ـسـل ـطــات ،وتــداعـيــاتــه
ومفاعيله التي يصعب التحكم بها كما
أظهرت التجربتان الليبية والسورية.
كـشـفــت ال ـتـجــربـتــان م ــدى قـ ــدرة ال ـخــارج
امل ـ ـ ـتـ ـ ـ ّ
ـربـ ـ ــص ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـت ـ ـبـ ــاع حـ ــركـ ــات
اح ـت ـج ــاج ـي ــة م ـح ـل ـيــة أظ ـ ـهـ ــرت األط ـ ـ ــراف
ال ـن ــاط ـق ــة ب ــاس ـم ـه ــا اسـ ـتـ ـع ــداده ــا ل ــذل ــك،
وتوظيفها في إطار سياسات هذا الخارج
واستراتيجياته ،التي كان من بني نتائجها
املباشرة تدمير البلدين .نظرة سريعة إلى
واق ــع ليبيا ،الـتــي بــاتــت دول ــة ُم ّ
قسمة بني
مجموعات تابعة ملحاور إقليمية ودولية،
وتـتـنــازع على نفطها وغــازهــا الشركات
اإلي ـطــال ـيــة وال ـفــرن ـس ـيــة ،تـكـفــي لتوضيح
املآل الكارثي الذي قد تقود إليه شعارات
«التغيير الـفــوري» وب ــ«أي ثمن» .ال تعفي
ه ــذه الـحـقــائــق األن ـظ ـمــة مــن مسؤوليتها
عن استفحال األزمات الداخلية ،لكن على

قوى املعارضة التي ال تراعي واقع موازين
القوى ،وال تتورع عن استدعاء التدخالت
الخارجية ،مسؤولية طاغية عــن وصــول
أوضاع بلدانها إلى ما وصلت إليه.
غير أن مناعة الجزائريني ضد التدخالت
الخارجية ال ترتبط فقط باألحداث القريبة
املحلية واإلقليمية ،بــل بـتــاريــخ هــذا البلد
الـ ـط ــوي ــل ،وال ـط ـب ـي ـعــة ال ـخ ــاص ــة ل ـصــراعــه
الــدامــي واملــديــد مــع الظاهرة االستعمارية
الغربية .ليس من املبالغة القول إن الهوية
الــوطـنـيــة الـجــزائــريــة املـعــاصــرة نـتــاج لهذا
الـ ـص ــراع .ل ــم ي ـق ـ ّـدم ال ـج ــزائ ــري ــون مـلـيــونــا
ونصف مليون شهيد فقط في نضالهم
م ــن أج ــل االس ـت ـق ــال .ه ــذا ع ــدد ش ـهــداء
آخر ثورة اندلعت عام  ،1954من سلسلة
ثورات لم تتوقف في أنحائها منذ غزوها
م ــن ِق ـ َـبــل ج ـيــوش االس ـت ـع ـمــار الـفــرنـســي
ـاري ــخ ،انــدلـعــت
ع ــام  .1830م ـنــذ ه ــذا ال ـت ـ ُ
انـتـفــاضــات وث ــورات كثيرة أخ ـ ِـم ـ َـدت عبر
اعتماد سياسة القتل الجماعي والتهجير
السكاني ،وتدمير املدن والبلدات والقرى،
واالسـ ـتـ ـي ــاء ع ـلــى امل ـحــاص ـيــل وت ـجــويــع
السكان .يشير املؤرخ الفرنسي ،أوليفييه
لــوكــور غــران ـم ـيــزون ،فــي كـتــابــه املرجعي
«عــن الـحــرب والــدولــة االسـتـعـمــاريــة» ،إلى
أن ح ـص ـي ـلــة ال ـ ـحـ ــروب امل ـت ــواص ـل ــة ال ـتــي

شنتها القوات الفرنسية على الجزائريني
حـتــى أواخ ــر ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر ،كانت
إبـ ــادة نـحــو الـثـلـثــن مـنـهــم .ويــذكــر كــاتــب
وناشر فرنسي شهير آخــر هو فرنسوا
مــاسـبـيــرو ،فــي مقدمة مــذكــرات الجنرال
آرم ـ ــان دو ســانــت أرنـ ــو (ال ـ ــذي ق ــاد غــزو
الجزائر) ،التي أعاد نشرها ،كيف أن هذا
األخير هو الذي استخدم للمرة األولى غاز
الكربون لقتل سكان املناطق املتمردة عبر
حـشــرهــم فــي م ـغ ــاور ،وإش ـع ــال الـحــرائــق
على مداخلها ليموتوا خنقًا .هي السابقة
األول ـ ــى الس ـت ـخ ــدام ال ـغ ــاز ض ــد املــدن ـيــن،
قبل استخدام غاز آخر من ِق َبل النازيني
فــي ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة .وق ــد تحولت
الـجــزائــر ،فــي الجولة األخـيــرة مــن جــوالت
صــراع ـهــا م ــع املـسـتـعـمــر ال ـفــرن ـســي ،إلــى
ُمختبر لنظريات حروب مكافحة التمرد،
امل ّ
وجهة أساسًا ضد السكان ،التي بلورها
الكولونيل روجـيــه ترانكيي بعد تجربته
ف ــي ف ـي ـت ـنــام ،وطـ ّـبـق ـهــا ال ـج ـن ــراالن مــاســو
وبيجار ،والتي اعتمدت أدوات كاالستخدام
املنهجي والواسع النطاق للتعذيب ،وإقامة
م ـع ـس ـك ــرات االعـ ـتـ ـق ــال ،وت ـش ـك ـيــل ف ــرق
املوت بهدف الصدم والترويع .لقد اكتوى
الجزائريون بنار االستعمار التي لم تسلم
منها أي بقعة من بقاع بالدهم.

التوجهات االستقاللية
والثروات الطبيعية
ما تشهده الجزائر اليوم أزمــة سياسية
مرتبطة بعجز أطراف السلطة الجزائرية
ع ــن ال ـتــوافــق عـلــى مــرشــح لــانـتـخــابــات
الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة .لـ ـي ــس سـ ـ ـ ـرًا أن ب ـ ــن ه ــذه
األط ــراف جهات نــافــذة فــي الجيش وفي
قـ ــادة ج ـهــاز األمـ ــن وف ــي أوس ـ ــاط طبقة
رجــال األعمال وفي قيادة حزب «جبهة
التحرير» .بعض هذه األطراف دعم ،عبر
وســائــل إع ــام مرتبطة بــه أو مــن خالل
أحـ ـ ــزاب س ـيــاس ـيــة م ـع ــارض ــة مـتـحــالـفــة
معه ،االحتجاجات الشعبية ضــد واليــة
رئاسية خامسة لعبد العزيز بوتفليقة.
الجناح اآلخر متمسك بالرئيس ،بما أنه
يجر التوصل إلى تفاهم على مرشح
لم ِ
آخــر .خلفيات الجماهير التي نزلت إلى
الشوارع مختلفة ،وقسم كبير منها أراد
االعتراض على ما يراه سياسة ازدراء من
السلطة حياله عبر تسمية مرشح عاجز
عن القيام بمهماته ،واملضي بالسياسات
االقتصادية واالجتماعية نفسها ،والتي
أدت إلى تعاظم الفوارق بني الجزائريني،
وتراجع مستويات العيش بالنسبة إلى
معظمهم ،وتعاظم ثروات البعض نتيجة
عالقاته الخاصة مع السلطة.

هــي حركة احتجاجية شعبية مــن أجل
اإلصالح .غير أن القوى الغربية ّ
تتربص
ـدواع أخ ــرى .فمهما قيل عن
بالجزائر ل ـ ٍ
الـنـظــام ال ـجــزائــري ،فما زال هــذا األخير
يـنـتـهــج س ـي ــاس ــات اس ـت ـقــال ـيــة مـلـتــزمــة
الـ ـث ــواب ــت ال ــوط ـن ـي ــة والـ ـق ــومـ ـي ــة ،خــاصــة
بالنسبة إل ــى قضية فلسطني ،وداعـمــة
لـلـمـقــاومــة ،وم ـعــارضــة ل ـحــروب الـتــدخــل
اإلمبريالية فــي الـعــراق وليبيا وســوريــا.
وح ـ ـتـ ــى عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى ال ـت ـس ـل ـي ـح ــي،
ل ــم ي ـقــع ال ـن ـظ ــام ف ــي ف ــخ االع ـت ـم ــاد على
منظومات الـســاح الغربية واألميركية،
وحــافــظ عـلــى عــاقــات ت ـعــاون وثـيــق مع
روسيا في هــذا املـجــال .وهــو يعتمد في
املـجــال النفطي سياسة تعطي األولــويــة
للمصالح الــوطـنـيــة ،بـعـكــس الـ ــدول التي
تــرســم سياستها ب ـنـ ًـاء عـلــى توجيهات
الواليات املتحدة .األطــراف الغربية تأمل
أن تـسـتـفـحــل األزم ـ ـ ــة ف ــي ب ـل ــد امل ـل ـيــون
ونصف مليون شهيد ،وأن يفضي ذلك
إلى إضعاف الدولة واملجتمع ،وهو عكس
ما تريده غالبية الجزائريني .الرهان هو
على مناعتهم الوطنية القوية التي تمنع
الـ ـخ ــارج املـ ـع ــادي م ــن اس ـت ـغــال مطلب
اإلص ــاح ،للدفع إلــى االح ـتــراب الداخلي
والخراب.
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سفيرها للطرد ،مشيرة إلى أنه يجري
العمل اآلن «على الخطوات التالية».
بـ ــاملـ ــوازاة ،ال تـ ــزال ال ــوالي ــات املـتـحــدة
تــواكــب رج ــل انـقــابـهــا فــي تـحــركــاتــه،
مــواص ـلــة ضـغــوطـهــا ض ــد ك ــاراك ــاس.
ّ
وهي إذ تخرج كل يوم بنشاط جديد
ـاد لـ ـ ـك ـ ــاراك ـ ــاس ،فـ ـق ــد بـ ـ ــدت أن ـه ــا
م ـ ـعـ ـ ٍ
استنفدت وسائلها الناجعة لإلضرار
بفنزويال ،وص ــارت قــراراتـهــا مكرورة
ت ــأخ ــذ ط ــاب ــع الـ ـضـ ـغ ــوط اإلع ــامـ ـي ــة.
وف ــي خ ـطــوة م ـتــوق ـعــة ،وق ــع الــرئـيــس
األميركي ،دونالد ترامب ،على تمديد
ال ـع ـقــوبــات امل ـف ــروض ــة ع ـلــى فـنــزويــا
عــامــا آخ ــر ،مـعـتـبـرًا أن ال ـعــاقــات بني
ال ـب ـل ــدي ــن ال تـ ـ ــزال فـ ــي ح ــال ــة ط ـ ــوارئ
بـسـبــب «ال ـت ـهــديــد االسـتـثـنــائــي ال ــذي
ت ـفــرضــه األوض ـ ـ ــاع ه ـن ــاك ع ـلــى األم ــن
ال ـقــومــي األم ـي ــرك ــي» .وجـ ــاء ف ــي بـيــان
لـلـبـيــت األب ـي ــض ب ـهــذا ال ـش ــأن أن ــه «ال
تزال فنزويال تشكل تهديدًا غير عادي
لــأمــن القومي والسياسة الخارجية
ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة» .ويـتـضـمــن األمــر
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ،ال ـ ـصـ ــادر ع ـ ــام  2015عــن
الــرئـيــس أوب ــام ــا ،عـقــوبــات عـلــى  7من
مسؤولي فنزويال بدعوى «انتهاكات
لحقوق اإلنسان وفساد» .في األثناء،
ّ
هدد مستشار األمن القومي األميركي،
جون بولتون ،بأن واشنطن ستفرض
ع ـقــوبــات ع ـلــى امل ــؤس ـس ــات األجـنـبـيــة
املـ ـتـ ـع ــامـ ـل ــة م ـ ــع ف ـ ـنـ ــزويـ ــا ،وقـ ـ ـ ــال إن
الــواليــات املتحدة «أبلغت املؤسسات
امل ــالـ ـي ــة األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ب ــأنـ ـه ــا س ـت ــواج ــه
ع ـ ـقـ ــوبـ ــات ملـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي ت ـس ـه ـيــل
ال ـت ـح ــوي ــات امل ــال ـي ــة غ ـيــر ال ـقــانــون ـيــة
التي تفيد نيكوالس مادورو وشبكته
الفاسدة».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

