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العالم

العالم

تقرير

أظهرت االحتجاجات في الجزائر مدى عجز النظام عن احتواء
تناقضاته الداخلية ،المرتبطة ّ
بتوجهات جماعات المصالح
الـخــارجـيــة ،السياسية واالق ـت ـصــاديــة ّ،مــا دفــع بعضها إلى
في شق من مطالبها ،كسبيل
التذبذب في دعم التظاهرات ّ
نحو ما يعارضها ،وأخرى إلى التصلب في وجهها والدعوة
إلى قمعها

في خلفيات أزمة الجزائر:

َّ
صراع توزيع الريع
والتحالفات الدولية
لينا كنوش
ّ
ت ـ ـح ـ ـتـ ــل م ـ ـسـ ــألـ ــة ت ـ ـقـ ــاسـ ــم ال ـس ـل ـط ــة
السياسية واالقتصادية بني جماعات
املـصــالــح املــدنـيــة والـعـسـكــريــة موقعًا
مركزيًا في األزمة السياسية املستعرة
في الجزائر حاليًا .يتساءل املراقبون
عـ ــن ال ـ ـعـ ــوامـ ــل الـ ـت ــي تـ ـف ـ ّـس ــر انـ ـع ــدام

ّ
ق ـ ــدرة الـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي ،امل ـت ـحــكــم
بموارد الدولة النفطية ،على احتواء
ت ـنــاق ـضــاتــه ال ــداخ ـل ـي ــة ح ـف ــاظ ــا عـلــى
توازناته .الفشل الذريع للفريق الحاكم
ّ
في إيجاد حل دستوري ومؤسساتي
ذي صدقية لعجز الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة عن ممارسة مهماته ،وعدم
ال ـتــوصــل إل ــى تـســويــة ب ــن أجـنـحـتــه،

ّ
بوتفليقة يحذر من «الفتنة»
ّ
في رسالته الثانية من جنيف ،حيث يمضي يومه الثالث عشر لتلقي العالج ،حذر الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة ،املتظاهرين ضد ترشحه لوالية خامسة ،من «الفتنة» و«الفوضى» .وجاء هذا التحذير عشية
تظاهرة جديدة رافضة لبقاء بوتفليقة في الحكم ،تنطلق غدًا في اليوم العاملي للمرأة ،وتستعد النساء
للمشاركة فيها بقوةُ ،ويعتقد أنها ستكون األكبر ،وال سيما أن الجمعة يوم عطلة أسبوعي.
الرسالة التي ّذيلها الرئيس بالتوجه إلى النساء لدعوتهن «إلى الحرص على صون الوطن عامة وأبنائه
بالدرجة األولى» ،أتبعها مدير حملته لالنتخابات ،عبد الغني زعالن ،بقوله إن وضع الرئيس املوجود في
مستشفى في سويسرا منذ  24شباط /فبراير املاضي «ال يدعو للقلق» ،ردًا على تقارير تحدثت عن
أن حياته باتت مهددة بشكل دائم.
ّ
وذكــر الرئيس الثمانيني ،في رسالته أمــس ،بوجود «طــوق من األزم ــات واملــآســي بفعل اإلره ــاب عند
البعض من جيراننا» ،ملمحًا إلى أن األزمة التي وصفها بـ«الزوبعة» يفتعلها «الكثير من الحاقدين من
خارج البالد» ،الذين «تحسروا على مرور الجزائر بسالم وأمان ...عبر أمواج ما يسمى الربيع العربي».
(األخبار)

المطالبة بديموقراطية تهدف إلى إزاحة العائلة الثورية من موقع القرار (أ ف ب)

يــرت ـب ـطــان أس ــاس ــا ،بـحـســب الـبــاحــث
واالقتصادي الجزائري عبد اللطيف
ربـ ـ ــاح ،بـ ــ«الـ ـخـ ـي ــارات امل ـت ـم ــاي ــزة إلــى
حـ ّـد التناقض فــي مـيــدان التحالفات
الدولية» .يوضح الباحث أن «بعض
ّ
األوس ــاط املتحلقة حــول علي حــداد،
رئ ـيــس مـنـتــدى أربـ ــاب ال ـع ـمــل ،بــاتــت
تنتمي إلى دائرة حلفاء الرئيس ،مع
ما يترتب على ذلك من امتيازاتّ .
وتم
تهميش إيـسـعــد رب ــراب ومجموعته
(سيفيتال) ،املهيمنة على الصناعات
ُ
الـ ـ ـغ ـ ــذائـ ـ ـي ـ ــة .وتـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف ربـ ـ ـ ـ ـ ــراب مــع
ال ــرأس ـم ــال ال ـفــرن ـســي بـشـكــل خ ــاص،
واألوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام ،مـ ـع ــروف،
بينما نسج حــداد عالقات وثيقة مع
ال ـص ـي ـن ـيــن» ،الف ـت ــا إل ــى أن «تـحـكـيــم
الــرئــاســة امل ـن ـحــاز إل ــى ح ــداد ه ــو في
الحقيقة دعــم للتوجه نحو العمالق
الصيني».
يـ ـ ــرى رب ـ ـ ــاح أن ـ ـ ــه ،عـ ـل ــى رغـ ـ ــم ت ــواف ــق
ك ــل ج ـمــاعــات امل ـصــالــح عـلــى اعـتـمــاد
الـ ـخـ ـي ــار الـ ـلـ ـيـ ـب ــرال ــي ورفـ ـ ـ ــع ال ـق ـي ــود
املفروضة على الرساميل األجنبية،
إال أن الخلفية الفعلية لخالفاتهم هي
التنافس املتزايد بني القوى الكبرى،
وتـحــديـدًا بــن الصينيني والغربيني
عـلــى األسـ ــواق فــي أفــريـقـيــا« .إيسعد
رب ـ ـ ـ ـ ـ ــراب ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال م ــرشـ ـح ــه ع ـلــي
غديري ،يسعى ألن يكون حجر زاوية

املشروع الغربي ،الستعادة السيطرة
النيوكولونيالية على إفريقيا ،وأن
تــؤدي الجزائر دور رأس الجسر في
إطــاره ،باعتبارها بوابة القارة التي
تــزخــر ب ــال ـث ــروات الـنـفـطـيــة واملـنــاجــم
واألراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـن ـ ــادرة الـ ـخـ ـص ــوب ــة»،
يضيف رباح.
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــزائ ـ ـ ـ ــري ،ع ـم ــر
بـ ـن ــدرة ،يـتـفــق م ــع ه ــذا الـتـحـلـيــل عن
ظــام
ال ـت ـحــوالت ال ـتــي طـ ــرأت عـلــى الـنـ ّ
ال ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ،الـ ـ ـ ــذي أص ـ ـبـ ــح ي ـت ـبــنــى
بشكل حــاســم استراتيجية ليبرالية
تـهــدف إلــى «شــرعـنــة» عملية السطو
املـ ّ
ـؤسـســاتـيــة عـلــى الــريــع ،الـتــي تقوم
ب ـه ــا جـ ـم ــاع ــات املـ ـص ــال ــح فـ ــي داخـ ــل
ال ـس ـل ـط ــة ،وامل ـن ـس ـج ـمــة م ــع أج ـن ــدات
أج ـن ـب ـي ــة ،ل ـك ــن غــاي ـت ـهــا ال ـن ـهــائ ـيــة ـ ـ ـ ـ
ب ــرأي ــه ـ ـ ـ ـ ال ــرب ــط ال ـتــدري ـجــي لـلـجــزائــر
ب ــال ـف ـل ــك ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ــي مل ـج ـمــوعــة
الــدول السبع« .ستتحقق هذه الغاية
عندما تتم خصخصة السوناطراك،
شركة النفط الوطنية ،وفتحها أمام
االس ـت ـث ـم ــارات األج ـن ـب ـيــة .ه ــذا هــدف
ُمعلن منذ عدة سنوات للقوانني التي
صد َرت حول النفط .سيتعزز في ذلك
أ ِ
ال ـحــن الـتـحــالــف االس ـتــرات ـي ـجــي بني
النظام والغربيني».
االقـ ـتـ ـص ــادي أحـ ـم ــد ه ـن ــي يـ ـ ــرى ،مــن
ج ـه ـت ــه ،أن الـ ـ ـص ـ ــراع بـ ــن ال ـت ـي ــاري ــن

يتمحور حول إشكالية إعادة التوزيع
العامة لعائدات الريع .يحاول أحدهم
تـثـبـيــت س ـي ـطــرة «ال ـعــائ ـلــة ال ـثــوريــة»
مع عملية إعادة توزيع قليلة الكلفة،
وي ـع ــارض بــالـتــالــي ال ـتــراكــم ال ـفــردي
وال ــام ـح ــدود ل ـل ـثــروة ،بينما يعتزم
اآلخ ــر رفــع أي قـيــود عــن هــذا التراكم
عـ ـب ــر إلـ ـ ـغ ـ ــاء الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
للقيادة القديمة ،التي ما زالت تتمسك
بـ«الشرعية الـثــوريــة» َ
ومــن سيليها،
وإدخ ـ ــال تـغـيـيــر جـ ــذري عـلــى عملية
إعادة التوزيع« .بالنسبة إلى الهدف
األول ،الـتـيــار األخـيــر املــذكــور حليف
للمتظاهرين ،لكنه يـعــارض هدفهم
الثاني الخاص بإعادة توزيع الثروة.
ل ــذل ــك ،ه ــو يـ ـت ـ ّ
ـردد ب ــن دع ــم الـحــركــة
الشعبية وبــن قمعها .لقد رأيـنــا في
آخر شباط /فبراير مشاركة مجموعة
سيفيتال فــي االع ـت ــراض عـلــى واليــة
خامسة لبوتفليقة ،وتعبير رئيسها
عن تعاطفه مع املتظاهرين .من جهة
أخ ــرى ،انـقـســم مـنـتــدى أرب ــاب العمل
إلــى معسكرين :األول يدعو إلــى قمع
أشد للمتظاهرين ،والثاني يعرب عن
تضامنه مع الشعب» ،يضيف هني.
ف ــي خ ـض ــم امل ــواجـ ـه ــة ب ــن ج ـمــاعــات
املـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح« ،وهـ ـ ـ ـ ــي ش ـ ـب ـ ـكـ ــات تـ ـض ـ ّـم
جـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــراالت مـ ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـي ـ ــش واألم ـ ـ ـ ـ ــن
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ورج ـ ـ ـ ــال األع ـ ـ ـمـ ـ ــال» كـمــا

علي غديري ،مرشح
إيسعد ربراب ،يسعى
ألن يكون حجر زاوية
المشروع الغربي

يذكر عمر بـنــدرة ،ال تنطوي الحملة
االنتخابية والـتـقــاطـعــات السياسية
بـ ــن ت ـ ـي ـ ــارات إس ــامـ ـي ــة ول ـي ـب ــرال ـي ــة
وع ـل ـمــان ـيــة ع ـلــى أه ـم ـيــة ك ـب ـي ــرة .هو
ي ـع ـت ـق ــد أن ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــارات ت ـش ـكــل
بمجملها مـعــارضــة «كــرتــون ـيــة» ،أي
شبيهة بالرسوم املتحركة« .تقاطعهم
وخـ ــافـ ــات ـ ـهـ ــم شـ ـكـ ـلـ ـي ــة ،ون ـس ـت ـط ـي ــع
الـ ـق ــول إن ـه ــم يـ ـن ــدرج ــون ج ـم ـي ـعــا فــي
ال ـتــوجــه الـلـيـبــرالــي االنـفـتــاحــي الــذي
يرعاه النظام» .أما أحمد هني ،الذي
يـمـيــز ب ــوض ــوح ب ــن ال ـفــريــق الـحــاكــم
الـحــالــي والـتـيــار الــداعــي إل ــى انفتاح
م ــن دون م ـق ــاب ــل وم ـ ــن دون إش ـ ــراف
ال ــدول ــة ،ف ـي ــرى أن الـتـغـيـيــر س ـيــؤدي
إل ــى االس ـت ـح ــواذ ع ـلــى ال ــري ــع ب ــا أي

تحكم جماعي من «العائلة الثورية».
سيصبح هــذا االسـتـحــواذ أو السطو
«خاضعًا للمصالح الفردية األنانية
واملـتـنــاقـضــة ،وخ ـطــوة صـغـيــرة نحو
ال ـحــداثــة الــرأسـمــالـيــة ،لـكـنــه سـيــؤدي
إل ــى ردة كـبـيــرة عـلــى مـسـتــوى إع ــادة
التوزيع العامة للريع ،التي سمحت
ب ـ ـب ـ ـنـ ــاء املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس واملـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات
واملساكن املمولة من الخزينة العامة،
وت ــأم ــن ال ـت ـي ــار ال ـك ـهــربــائــي لجميع
أن ـ ـحـ ــاء ال ـ ـب ـ ــاد» .وي ـ ـجـ ــزم ه ـن ــي ب ــأن
«املطالبة بديموقراطية حقيقية من
ِق ـ َـب ــل امل ـت ـظــاهــريــن ت ـهــدف إل ــى إزاح ــة
ال ـعــائ ـلــة ال ـث ــوري ــة م ــن م ــوق ــع الـ ـق ــرار.
ل ـك ــن ح ـي ـلــة الـ ـت ــاري ــخ ت ـت ـم ـثــل ف ــي أن
ال ــدي ـن ــام ـي ــة الـ ـف ــردي ــة ف ــي ال ـس ـيــاســة،
ك ـم ــا ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد ،س ـت ـق ــود حـتـمــا
إلــى إزالــة الهيمنة الجماعية لقدامى
املجاهدين ،ولكنها في الوقت نفسه،
ول ـســوء ال ـحــظ ،سـتــزيــل أس ــس إع ــادة
التوزيع الجماعي للثروة».
ضعف املنظمات واألحزاب السياسية
الـ ـح ــالـ ـي ــة وتـ ـن ــاقـ ـض ــاتـ ـه ــا ،ال ي ـل ـغــي
إم ـك ــان ـي ــة قـ ـي ــام س ـي ــاس ــة ب ــدي ـل ــة فــي
الوطني
تـقــديــر عـمــر ب ـن ــدرة« .ال ـت ـيــار ّ
ال ـ ـ ـ ــذي بـ ـق ــي مـ ـتـ ـم ـ ّـسـ ـك ــا بـ ـم ــا م ــث ـل ـت ــه
ج ـب ـهــة ال ـت ـح ــري ــر ال ــوطـ ـن ــي وال ـب ـي ــان
التأسيسي للثورة ،الــداعــي إلــى بناء
جمهورية ديـمــوقــراطـيــة واجتماعية
فــي إط ــار امل ـبــادئ اإلســام ـيــة ،مــا زال
يـتـمـتــع ب ـح ـضــور ق ــوي ف ــي املـجـتـمــع.
لـكــن الــديـنــامـيــة السياسية للتيارات
االش ـ ـت ـ ــراك ـ ـي ـ ــة ،بـ ـجـ ـمـ ـي ــع ت ــاويـ ـنـ ـه ــا
ف ــي ال ـج ــزائ ــر وف ــي ب ـل ــدان أخ ـ ــرى ،قد
تراجعت كثيرًا .الشيوعيون ،بسبب
دع ـم ـهــم ال ـن ـق ــدي ل ـل ـن ـظــام ،وم ـســانــدة
ال ـعــديــد مـنـهــم س ـيــاســة االسـتـئـصــال
ال ـت ــي اع ـت ـم ــده ــا ح ـي ــال اإلس ــام ـي ــن،
تـ ـح ـ ّـول ــوا إلـ ــى م ـج ـم ــوع ــات م ـح ــدودة
العدد بعدما كانوا الحزب الرئيسي
للنخب ،خــاصــة تـلــك الفرنكوفونية.
التروتسكيون بفعل سياسة اختراق
األح ـ ـ ــزاب األخـ ـ ــرى ال ـت ــي اع ـت ـمــدوهــا،
فـقــدوا صدقيتهم .الـتـيــارات القومية
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء حـ ـ ــزب جـبـهــة
ال ـت ـح ــري ــر ،ض ـع ـي ـفــة .أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ال ـحــالــة
اإلسالمية التي ترفع الصوت أحيانًا
دفاعًا عن املستضعفني ،يهيمن على
مـقــاربــاتـهــا ن ــوع مــن الـلـيـبــرالـيــة التي
تفترض أن املسألة االجتماعية قابلة
للمعالجة مــن خــال العمل الخيري،
ً
بــدال من املعالجة السياسية الهادفة
ّ
إل ـ ــى الـ ـح ــد م ــن الـ ـ ـف ـ ــوارق ال ـط ـب ـق ـيــة».
االنـ ـفـ ـت ــاح ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي الـحـقـيـقــي
وحده هو الكفيل ،برأي بندرة ،بإتاحة
فرصة تحديد املواقع الفعلية للقوى
السياسية ،وم ــدى تجذرها الشعبي
وقــدرت ـهــا عـلــى اإلس ـه ــام فــي التغيير
املنشود.

مصر

حادثة القطار توقظ الحكومة على «المدمنين»!
تتجه الحكومة المصرية إلى تفعيل
مواد قانونية توصي بفصل
الموظفين الذين يتعاطون المواد
المخدرة بأنواعها المختلفة ،وهو ما
يثير مخاوف في شأن عدد األشخاص
ّ
سيتضررون من القرار
الذين
القاهرة ـــ جالل خيرت
ت ـن ــوي ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي م ـص ــر تـفـعـيــل
م ــواد قانونية منصوص عليها في
ما يتعلق بموظفي الدولة ،تتيح لها
فصل العامل أو املوظف الــذي َيثبت
تعاطيه املــواد املـخــدرة ،سـ ٌ
ـواء أكانت
ّ
نـ ـب ــات ــات أم أدويـ ـ ـ ــة ُم ـص ــن ـف ــة ضـمــن
جــدول املـخــدرات مثل الــ«تــرامــادول»،
ف ــي وق ــت ُي ـت ــوق ــع ف ـيــه أن ي ـصــل رقــم
امل ـت ـض ـ ّـرري ــن م ــن تـفـعـيــل هـ ــذه املـ ــواد
إلى عشرات اآلالف ،في بلد تبلغ فيه

نسبة اإلدم ــان عــامــة  ،%2.5مــن دون
احتساب نسبة املدمنني لألدوية.
وعـ ـمـ ـل ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة خ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
املاضية على تصفية أعداد املوظفني،
ّ
ووضع خطط متنوعة للتخلص من
غــالـبـيـتـهــم ،م ــن أج ــل تـقـلـيــل األمـ ــوال
املرصودة لألجور في املوازنة العامة.
أمــا تفعيل هــذه امل ــادة تحديدًا ،التي
ُ
ستضاف إلى التعديالت الدستورية
املــرت ـق ـبــة ،ف ـيــأتــي ب ـعــد ح ـ ــادث قـطــار
العاصمة قبل أيــام .وفي هذا اإلطــار،
تقول مصادر رسمية إن التحقيقات
أثـبـتــت أن ال ـســائــق الـ ــذي ت ــرك ج ـ ّـرار
العربات يصطدم بالرصيف وغادره،
ك ـ ــان ت ـح ــت ت ــأث ـي ــر ال ـ ـ ــ«تـ ـ ــرامـ ـ ــادول».
وس ـب ــق أن طـ ّـب ـقــت «م ــدي ـن ــة اإلن ـت ــاج
اإلع ــام ــي» ،وهــي جهة تمثل شراكة
بـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة والـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص،
هـ ــذا الـ ـق ــان ــون ،وف ـص ـلــت ن ـحــو %10
م ــن ال ـعــام ـلــن ف ـي ـهــا ب ـعــد تـحـلـيــات
مفاجئة ،ولم تقبل التماساتهم.
ك ــذل ــك ،ج ــرت م ـنــاق ـشــات ف ــي مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ح ـ ـ ــول آل ـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع

ُف ّعلت المادة القانونية بعد حادث القطار الذي ّ
سببه سائقه المدمن (أ ف ب)

املوظفني املدمنني ،خاصة أن أسرهم
س ـت ـت ـض ـ ّـرر م ــن قـ ـ ــرار ف ـص ـل ـه ــم ،وأن
ُ َ
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي ســت ـعــلــن وتــوضــع
فــي صياغة قانونية لــن تكون هناك
إم ـكــان ـيــة ل ـل ـتــراجــع ع ـن ـهــا .وعــرضــت
وزي ــرة الـتـضــامــن االجـتـمــاعــي ،غــادة
والـ ـ ــي ،ع ـ ــددًا م ــن ال ـن ـق ــاط حـ ــول هــذه
القضية ،مشيرة إلــى أنها تتوقع أن
تـكــون نسبة املــدمـنــن فــي الــوظــائــف
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ن ـح ــو  ،%10مـ ــع وض ــع
توقعات بنسبة أعلى في بعض املدن
ال ـت ــي يـ ـ ــزداد ف ـي ـهــا ت ـعــاطــي األدوي ـ ــة
امل ـخــدرة .لــذلــك ،رأت والــي أن الوضع
الحالي بحاجة إلى إصالح تدريجي،
ال إل ــى «ق ـ ـ ــرارات ع ـن ـي ـفــة» ت ـك ــون لها
تبعات اقتصادية على أسرهم.
ّ
َ
االجتماع
وفق مصادر ُمطلعة ،تخلل
الـ ـ ـ ــوزاري ع ـ ــرض ت ـقــريــر ع ــن املــوقــف
ال ـقــانــونــي ،خــاصــة أن قــانــون بعض
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات ي ـم ـن ــع الـ ـفـ ـص ــل وي ـك ـت ـفــي
بالوقف عن العمل ،وفي أحيان أخرى
يفرض جزاءات متنوعة وفق طبيعة
كــل هـيـئــة ،وه ــو مــا يتطلب مراجعة

حذرت وزيرة التضامن
االجتماعي من «قرارات
عنيفة» ومتتالية

ال ـ ـلـ ــوائـ ــح فـ ـ ــور صـ ـ ـ ــدور ال ـت ـع ــدي ــات
الـقــانــونـيــة الـتــي سـيـمـ ّـررهــا الـبــرملــان
خـ ــال األس ــابـ ـي ــع امل ـق ـب ـل ــة .ومـ ــن بــن
ال ـت ـق ــاري ــر ،ال ـت ــي تـضـ ّـمـنـهــا اج ـت ـمــاع
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،مـ ـقـ ـت ــرح ب ـم ـن ــح ف ــرص ــة
للمدمنني للتعافي خالل ستة أشهر،
وال س ـي ـمــا أن دراس ـ ـ ــة غ ـي ــر رسـمـيــة
ذك ـ ــرت أن ن ـحــو  %30م ــن املــوظ ـفــن
ال ــذي ــن ي ـع ـم ـلــون ف ــي وردي ـ ـ ــات ليلية
ّ
ً
دواء أو م ـخــدرًا ليمكنهم
يـتـعــاطــون
من القدرة على العمل ساعات أطول،
ل ـك ــن ال ـص ـي ـغــة ال ـت ــي جـ ــرت امل ــواف ـق ــة
ّ
عليها ،أن تكون فترة التعافي أقل من
شهرين فقط.

وي ـب ــدو أن ال ــدول ــة ت ــري ــد االس ـت ـفــادة
من حالة عــدم التعاطف مع املدمنني
لـتـقـلـيــص مـ ــدد عـمـلـهــم ف ــي ال ـج ـهــاز
اإلداري ،وإل ـغــاء املـكــافــآت والـحــوافــز
ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـص ــل ع ـل ـي ـه ــا َمـ ـ ــن تـنـتـهــي
خدمته منهم ،على أن يكون التفعيل
عـمـلـيــا خ ــال األســاب ـيــع املـقـبـلــة بعد
االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن ال ـص ـي ــاغ ــة ال ــرس ـم ـيــة.
وه ـن ــا ،سـتـنـ ّـســق وزارة ال ـص ـحــة مع
ج ـه ــات عـ ــدة ل ـب ــدء ع ـم ـل ـيــات تحليل
الــدم على نحو مفاجئ ،مــع ضــرورة
خ ـ ـضـ ــوع امل ــوظـ ـف ــن ل ـل ـت ـح ــال ـي ــل فــي
ُ
قرر الحقًاُ .
ست َّ
ويدرس
املواعيد التي
ح ــالـ ـي ــا وقـ ـ ــف امل ــدمـ ـن ــن عـ ــن ال ـع ـمــل
مؤقتًا ،وعدم منحهم أي أجور خالل
تــوقـفـهــم لـلـعــاج ،وه ــي خ ـطــوة حــذر
مـنـهــا بـعــض ال ـ ــوزراء فــي املـنــاقـشــات
ُ
الـتــي تـقـ ّـرر أن تستكمل عـبــر تقارير
رسـمـيــة تــرفــع إل ــى رئـيــس الحكومة،
مصطفى مــدبــولــي ،التـخــاذ ق ــرار في
شــأن ـهــا خ ــال األسـ ـب ــوع امل ـق ـبــل على
أقصى تقدير.
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السودان

تمهيد للحوار واسترضاء للخارج:
البشير ُواإلسالميون
 ...من يقصي اآلخر؟
ّ
تصب قرارات الرئيس السوداني
في اتجاه الطالق بينه وبين
اإلسالميين ،في خطوات
تطغى عليها الدوافع
الخارجية ،فيما يرى آخرون
الجديدة تفرضها
أن العالقة
ّ
تيارات إسالمية انشقت عن
حزب الرئيس ،وأخرى حصرت
دورها في اإلطار الدعوي
فاطمة المبارك
يــرتـبــط مستقبل عــاقــة الــرئ ـيــس عمر
البشير باإلسالميني ،في أحد أبعاده،
ّ
بعامل خارجي أكثر منه داخليًا .ولعل
ّ
تـخــلـيــه ع ــن ح ــزب «امل ــؤت ـم ــر الــوط ـنــي»
ُ
الحاكم ،أوض ــح خطواته نحو الطالق
الـنـهــائــي ،ال ــذي يــريــد مــن خــالــه القفز
ّ
عن تعقيدات املشهد ،في ظل أزمــات ال
تبدو قابلة للحل سريعًا ،وفق تقديرات
املراقبني ،إال بدعم خارجي اقتصادي
وسياسي.
ول ـ ـ ـيـ ـ ــس خ ـ ــافـ ـ ـي ـ ــا ص ـ ـ ـ ـ ــراع م ـ ـحـ ــوريـ ــن
إقليميني على «بوابة إفريقيا» :األول
تـقــوده الـسـعــوديــة واإلم ــارات ومصر،
ـان ت ـ ـقـ ــوده دول م ـث ــل قـطــر
م ـق ــاب ــل ث ـ ـ ـ ٍ
وتركيا ،مناصرة لإلسالميني .وفيما
حرص البشير على اللعب على حبال
ال ـت ـقــاط ـعــات ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـخــارج ـيــة،
تبدو سياسة حمل العصا من الوسط
غـيــر نــاجـحــة ف ــي حـفــظ الـ ـت ــوازن هــذه
املرة .إذ رهن محور الرياض ،وفق ما
يــؤكــد م ــراق ـب ــون ،م ـســاعــداتــه للبشير
بـ ـف ـ ّـك ارتـ ـب ــاط ــه مـ ــع اإلسـ ــام ـ ـيـ ــن ،مــا
دف ــع الــرئ ـيــس إل ــى إعـ ــان «قــوم ـي ـتــه»،
وتفويض سلطاته في الحزب الحاكم
لنائب الـحــزب الجديد أحمد هــارون،
وإق ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاء ب ـ ـعـ ــض اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــن م ــن
السلطة.
ولــم تكن هــذه املــرة األول ــى التي حــاول
فـيـهــا الـبـشـيــر إب ـع ــاد اإلس ــام ـي ــن عن
الـسـلـطــة .فـقــد شـهــد ع ــام  1999عملية
فصل شهيرة بينه وبني عراب الحركة
اإلس ــامـ ـي ــة ح ـس ــن ال ـ ـتـ ــرابـ ــي ،حـيـنـمــا
دفـ ـع ــت بـ ـع ــض ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات اإلس ــامـ ـي ــة
ب ـ ــ«مـ ــذكـ ــرة ال ـ ـع ـ ـشـ ــرة» الـ ـت ــي ن ــاص ــرت
م ــن خــال ـهــا ال ــرئ ـي ــس .ونـتـيـجــة لــذلــك،
استقوى األخير باملؤسسة العسكرية،
وأدخل الترابي ومجموعته املعتقالت،
وتـ ـمـ ـخ ــض ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع ع ـ ــن ح ــزب
«املــؤت ـمــر الـشـعـبــي» امل ـع ــارض .وت ـكـ ّـرر

املـشـهــد نـفـســه فــي األم ــس ال ـقــريــب ،مع
رئ ـيــس حــركــة «اإلص ـ ــاح اآلن» ،غ ــازي
صالح الدين ،ومجموعة من مناصريه،
عندما احتجوا على قتل املتظاهرين
في أيلول /سبتمبر  ،2013واعترضوا
على تعديل الدستور لترشيح الرئيس،
إلى جانب مطالبتهم بإجراء إصالحات
حقيقية داخل «املؤتمر الوطني» ،وقد
أدى هـ ــذا الـ ـخ ــاف إلـ ــى خ ـ ــروج غ ــازي
ومجموعته من الحزب.
ّ
ال ـي ــوم ،ثـمــة إش ـ ــارات تـ ــدل عـلــى مضي
البشير في طريق االنعتاق الكامل من
اإلسالميني ،أكدها نائب رئيس حركة
«اإلصالح اآلن» ،حسن رزق ،في حديث
إلى «األخـبــار» ،بقوله إن الرئيس «بدأ
ت ــدريـ ـج ــا فـ ــي إب ـ ـعـ ــاد اإلس ــامـ ـي ــن عــن
الـسـلـطــة ،بــاخـتـيــار والة ال ــوالي ــات من
املؤسسة العسكرية .وبـهــذه الخطوة،
حــاول الرئيس تمكني أصحاب الــوالء،

تبرز معارضة قوية
في صفوف اإلسالميين
الستمرار البشير
في السلطة

وإن كان بعضهم إسالميني» .وأوضح
رزق أن هـ ــذا اإلج ـ ـ ــراء أتـ ــى ف ــي سـيــاق
ال ـت ـم ـه ـيــد ل ــان ـف ـص ــال ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن
«ب ـ ــدي ـ ــل اإلسـ ــام ـ ـيـ ــن ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
البشير أصبح جــاهـزًا ،وهــو املؤسسة
العسكرية» .في املقابل ،أشــار رزق إلى
أن «اإلســامـيــن شـعــروا بــأن املساندة
ّ
وتضر بالبلد،
أصبحت غير متكافئة،
ل ــذل ــك بـ ـ ــدأوا ك ـم ـج ـمــوعــات يـنـسـلـخــون
منه ،واآلن (هـنــاك) معارضة قوية في
ص ـف ــوف اإلس ــام ـي ــن ض ــد اس ـت ـم ــراره
في السلطة ،ســواء كانوا سياسيني أو
أع ـض ـ ً
ـاء فــي ال ـبــرملــان أو صـحــافـيــن أو
أكاديميني».
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـتــوقــع ال ـكــاتــب ع ـلــي عبد
الرحيم علي ،أن يكون اإلسالميون «آخر
ّ
يلمز
قرابني البشير ،وليس سرًا أنه ظل ِ
في املجالس باعتبارهم مسؤولني عن
ال ـف ـســاد ،وأن يــديــه مـغـلــولـتــان بحلفه
مـعـهــم ،فـهــو بــالـنـسـبــة إلـيـهــم عسكري
ولـيــس إســامـيــا» ،مشيرًا إلــى أن «هــذا
الحلف يقف اآلن على منسأة سليمان

ّ
يلمز في المجالس باعتبار اإلسالميين مسؤولين عن الفساد (أ ف ب)
ظل البشير ِ

(عـصــا مـتــآكـلــة)» ،جــازمــا ب ــأن «تــاثـيـرًا
خارجيًا فــي الساعة األخـيــرة طــرأ قبل
إجراءاته األخيرة أمسك هذا الحلف عن
يخر ،ولكن هذا ال يعدو أن يكون ّ
أن ّ
مدًا
ألجل محتوم».
من جهة أخرى ،يرى مدير مكتب الراحل
ح ـســن الـ ـت ــراب ــي ،والـ ـقـ ـي ــادي ف ــي حــزب
«املؤتمر الشعبي» املعارض ،تاج الدين
بانقا ،أن «اإلسالميني في السودان لم
يصبحوا على قلب رجل واحــد .فهناك
عدة أحزاب وتيارات إسالمية انشطرت
مــن حــزب الرئيس منذ فـتــرة ،ولــم تعد
تــربـطـهــا عــاقــة بــالـبـشـيــر ،أم ــا الحركة
اإلســامـيــة التابعة للمؤتمر الوطني،
فقد حصرت دورها في اإلطار الدعوي،
واآلن ف ـ ّـك الـبـشـيــر ارت ـب ــاط ــه بــاملــؤتـمــر
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،إال مـ ــن ش ـ ـعـ ــرة مـ ـع ــاوي ــة».
وي ـش ــاط ــر بــان ـقــا ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـقــربــن
مــن «املــؤتـمــر الــوطـنــي» فــي اعـتـبــاره أن
اإلســام ـيــن أنـفـسـهــم أصـبـحــت لديهم
قناعات مختلفة ،وأن بعضهم بــات ال
ي ــرى مـشـكـلــة فــي الـتـعــامــل مــع مـحــاور
خ ــارج ـي ــة ت ـس ـعــى إلـ ــى إبـ ـع ــاد اإلسـ ــام
السياسي عــن السلطة .ولـهــذا السبب،
ال يستبعد مراقبون أن يأتي التشكيل
ال ـح ـك ــوم ــي امل ــرتـ ـق ــب وفـ ـق ــا ل ـت ـفــاعــات
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــراع اإلقـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــي ،ل ـ ـكـ ــن آخـ ــريـ ــن
ي ـس ـت ـب ـع ــدون أن يـ ـق ــدم ال ـب ـش ـي ــر عـلــى
إطــاحــة اإلسالميني فــي الــوقــت الــراهــن،
بـ ـمـ ـب ــرر أن الـ ـع ــاق ــة الـ ـت ــي تــرب ـط ـه ـمــا
معقدة ،وأن الرئيس يدرك أن إطاحتهم
نهائيًا ليست مضمونة الـعــواقــب ،بل
تحتاج إلى ترتيب أكبر وبديل أقوى.
في ضوء ذلك ،يضع الكاتب والصحافي
خــالــد ال ـت ـجــانــي ،ق ـ ــرارات الـبـشـيــر ،في
إط ــار بحثه عــن مـخــرج لــأزمــة ،لكون
ال ـح ــزب ال ـحــاكــم وال ـح ــرك ــة اإلســام ـيــة
ظ ـ ــا يـ ـحـ ـتـ ـك ــران ال ـ ـسـ ــاحـ ــة لـ ـسـ ـن ــوات.
ويـ ــرى ف ــي حــديــث إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،أن
«اإلسالميني يريدون احتكار السلطة
بالكامل ،فيما يريد البشير أن يطرح
حوارًا يستوعب الجميع» ،كما فعل في
األزمات السابقة .وهو ما جدد تأكيده
أم ــس ،خ ــال تــرؤســه اجـتـمــاع اللجنة
التنسيقية العليا لـ«الحوار الوطني»،
ب ــال ـق ــول إن الـ ـح ــوار س ـي ـكــون املــرت ـكــز
األساسي خالل الفترة املقبلة ،ملعالجة
أزمة البالد الحالية .وأوضح التجاني،
رئ ـ ـيـ ــس تـ ـح ــري ــر ص ـح ـي ـف ــة «إي ـ ـ ـ ــاف»
املحلية ،أن خطوات البشير «يمكن أن
تعتبر انقالبًا ناعمًا» إذا اكتملت ،لكنه
ّ
ي ــرى أن مــن املـبـكــر حـســم م ــآل عالقته
بــاإلســامـيــن ،الـتــي «تعتمد بالدرجة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل األوض ـ ـ ـ ـ ــاع
االق ـت ـص ــادي ــة واالسـ ـتـ ـق ــرار الـسـيــاســي
واتجاهات السياسية الخارجية».

