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الجزائر

«ما بعد بوتفليقة» :صراعات الوراثة
الهندسية" ال تناقش تفاصيلها أو
آلـ ـي ــات ب ـن ــوده ــا م ــع أن ـه ــا تـضــاعـفــت
خ ـ ــال الـ ـع ــام ــن امل ــاضـ ـي ــن ب ـص ــورة
كبيرة ،وخاصة على خلفية املشاريع
الكبيرة مثل قناة السويس الجديدة
أو اس ـت ـص ــاح األراض ـ ـ ـ ــي وتــوس ـيــع
املوانئ في منطقة القناة.
يـ ـق ــال ع ـ ـ ــادة ،إن ال ـن ـي ــات ال ـط ـي ـبــة ال
تبني األوط ــان ،بعبارة أخــرى ،حتى
لــو كــانــت نية السيسي باالستعانة
بالجيش هي توفير النفقات وسرعة
اإلن ـ ـجـ ــاز ،فـ ــإن هـ ــذا ت ـس ـبــب ف ــي ظلم
شباب كثيرين يضطرون إلى العمل
تـ ـح ــت ظـ ـ ـ ــروف ص ـع ـب ــة ودون أج ــر
مناسب ،مــع أنها أعـمــال مدنية كان
يمكن أن يتقاضوا عليها أضعاف ما
تقاضوه خالل وجودهم في الجيش.
بطريقة أخ ــرى ،صــار التجنيد الــذي
فــرض على الـشـبــاب لخدمة الــوطــن،
مـكــانــا ل ـع ـشــرات اآلالف مــن الـشـبــاب
في سبيل تنفيذ مشروعات الرئيس
الـصـعـبــة ،الـتــي تـخـتــار أمــاكــن وعــرة
لبدء تعميرها ،فــي وقــت ينتقد فيه
الـخـبــراء تعمير ه ــذه األمــاكــن وتــرك
أمـ ــاكـ ــن أخ ـ ـ ــرى أسـ ـه ــل وأق ـ ـ ــل تـكـلـفــة
بكثير.
وم ـ ـ ــع أن اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ع ـلــى
الجيش في تنفيذ املشروعات ّ
عجل
االن ـت ـه ــاء ف ــي ع ــدد م ـن ـهــا ،ف ــإن ــه تــرك
وراءه ش ـب ـهــات م ـخــال ـفــات مــال ـيــة ال
ت ـن ـت ـهــي ،وخ ــاص ــة أن "الـ ـجـ ـن ــرال" ال
يجيد االقتصاد ولغة األرقــام جيدًا،
وكثيرًا ما يذكر أرقاما غير منطقية
وغير حقيقية في أحاديثه ،وهو ما
يـتـطـلــب رق ــاب ــة ح ــازم ــة م ــن "ال ـج ـهــاز
امل ــرك ــزي لـلـمـحــاسـبــات" .ولـلـمـفــارقــة،
فقد أقيل رئيس هذا الجهاز الرقابي
هـ ـش ــام ج ـن ـي ـن ــه ،ق ـب ــل ث ــاث ــة ش ـهــور
بعدما كشف عــن تقارير فـســاد .كما
لم يتحدث الرئيس الجديد للجهاز،
املـسـتـشــار ه ـشــام ب ـ ــدوي ،املـحـســوب
ع ـل ــى الـ ــرئـ ــاسـ ــة ،عـ ــن أي م ـخــال ـفــات
ل ـ ـلـ ــوزارات ب ـع ــد ،ف ـهــل ي ـج ــرؤ ب ــدوي
فــي ي ــوم م ــا ،ويـكـشــف عــن مخالفات
اإلس ـنــاد بــاألمــر املـبــاشــر الـتــي يؤكد
خ ـب ــراء ال ـق ــان ــون أن ـه ــا إهـ ـ ــدار لـلـمــال
العام؟

يبقى سؤال «ما بعد
بوتفليقة» ِّ
محيرًا للجزائريين،
وللدول المجاورة ،وألي
سياسي ،أو حتى ّ لدبلوماسي
معنيّ .ويبدو أن المسألة
باتت تمثل رهانًا حيويًا
للعديد من القوى الفاعلة
في المنطقةُ ،
ويستعاد
الحديث بشأنها كلما
تقاطعت األحداث
محمود مروة
ينهي عديد من "املغاربيني" أحاديثهم
السياسية عن واقع بلدانهم بالتساؤل
ع ـ ــن أمـ ـ ــريـ ـ ــن :مـ ـ ـ ــآالت امل ـ ـلـ ــف ال ـل ـي ـب ــي،
و"هوية الرئيس املقبل للجزائر" .وإذا
كانت الفوضى الليبية وانعكاساتها
ع ـلــى ال ــواق ــع اإلق ـل ـي ـمــي تـهـيـمــن عـلــى
ّ
مـجـمــل ال ـن ـقــاشــات الـسـيــاسـيــة ،إال أن
طــرح مـســألــة الــرئـيــس املـقـبــل للجزائر
بـعــد انـتـهــاء الــواليــة الــرابـعــة للرئيس
ال ـحــالــي ،عـبــد ال ـعــزيــز بــوتـفـلـيـقــة ،في
 ،2019تـنـهــي مـجـمــل ال ـن ـقــاشــات دون
التمكن من تكهن أي جواب.
ليس جديدًا طرح هذه املسألة ،إذ إنها
أســالــت الكثير مــن الحبر إبــان ترشح
الــرئ ـيــس بوتفليقة لــواليــة راب ـعــة في
استحقاق عام  ،2014وارتفعت أصوات
املعارضة الجزائرية رافضة لذلك على
ّ
اعتبار أن "مرضه لن يسمح له بإنهاء
والي ـ ـتـ ــه ،وح ـك ــم ال ـ ـبـ ــاد" .وقـ ــد تـتــابــع
ط ــرح تـلــك امل ـســألــة ف ــي بـعــض اإلع ــام
ال ـج ــزائ ــري واإلع ـ ــام ال ـغــربــي إب ــان ما
ُح ـ ـكـ ــي عـ ــن "ص ـ ـ ـ ــراع األجـ ـنـ ـح ــة داخـ ــل
النظام" وذلك على خلفية "الصراع بني
الرئاسة وجهاز املخابرات" الــذي كان
يرأسه الرجل القوي ،الجنرال توفيق
(صانع الرؤساء سابقًا؟) ،قبل إحالته
على التقاعد في شهر أيلول املاضي،
ّ
في مشهد فسره بعض املتابعني بأن
"الرئاسة (ومن خلفها الجيش) كسبت
املعركة".

ّ
ّ
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،فـ ـ ـ ـ ــإن هـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـس ـ ــأل ـ ــة ت ـش ــك ــل
مـ ـ ـح ـ ــور أح ـ ـ ــادي ـ ـ ــث ب ـ ـعـ ــض األوسـ ـ ـ ـ ــاط
الــدي ـب ـلــومــاس ـيــة ،ال ـعــرب ـيــة وال ـغــرب ـيــة،
فـ ــي "املـ ـ ـغ ـ ــرب ال ـ ـعـ ــربـ ــي" .فـ ـم ــن م ـج ــرد
ت ـســاؤل دبـلــومــاســي عــربــي عــن "واق ــع
ال ـج ــزائ ــر م ــا ب ـعــد بــوت ـف ـل ـي ـقــة" وإب ـ ــداء
تخوفه ،مرورًا ّ
برد أحد الدبلوماسيني
الغربيني الرفيعني فــي دولــة مجاورة
للجزائر على سؤال شبيه ،بالقول" :لن
تقع فــوضــى ...لن يتفق أركــان السلطة
(ال ـجــزائــريــة) عـلــى رئ ـيــس مـقـبــل اآلن،
وم ــرج ــح أن ن ـش ـهــد ف ـت ــرة ان ـت ـقــال ـيــة"،
ً
وصوال إلى الحديث اإلعالمي عن "قلق
االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي" ،قــد يـتـضــح مــدى
االهتمام اإلقليمي بتلك املسألة.
في أحد الجوانب ،فقد يتأتى االهتمام
بهذه املسألة من أهمية دور الجزائر
إقليميًا (تحديدًا في ما يتعلق بليبيا
وبمنطقة الصحراء) ومن كونها دولة
عربية مركزية لها مواقفها املتمايزة
ّ
راهنًا ،وبالتالي فإن هوية من سيقود
البالد في املرحلة املقبلة ال بد أن تكون
م ـح ــوري ــة بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـع ــدي ــد من
ّ
القوى .ومعروف أن الحملة العسكرية
الفرنسية فــي مالي بــدايــة عــام ،2013
إلــى جانب الفوضى فــي ليبيا ،أعــادا
خلط أوراق القوى الغربية (والعربية)
ف ــي م ـن ـط ـقــة "امل ـ ـغـ ــرب الـ ـع ــرب ــي" .فـمــن
حضور أميركي بات واضحًا وينافس
ال ـ ـ ــدور ال ـف ــرن ـس ــي ال ـت ــاري ـخ ــي ه ـن ــاك،
إل ــى دخـ ــول أط ـ ــراف عــرب ـيــة ب ـق ــوة في
مشهد الصراع الليبي لدرجة التأثير
ب ـش ـكــل أو ب ــآخ ــر ف ــي مـ ـس ــار األمـ ـ ــور،
ّ
ف ــإن كــل الـصــورة بــات يـعــاد تركيبها،
ّ
ومــن املــؤكــد أن مسألة مثل "مستقبل
الجزائر السياسي" تمثل الثقل األبرز
ضمن هذا املشهد.
ف ــي ال ــوق ــت الـ ـح ــال ــي ،عـ ـ ــادت "خ ــاف ــة
بــوت ـف ـل ـي ـقــة" ل ـت ـط ــرح بـ ـق ــوة ،لـسـبـبــن:
ً
أوال ،تــوجــه الــرئـيــس الـجــزائــري (مــرة
جـ ــديـ ــدة) إل ـ ــى س ــويـ ـس ــرا فـ ــي "زي ـ ـ ــارة
طبية" قبل شهر ،وقــد جــاءت الــزيــارة
بـعــدمــا نـشــر اإلع ــام الـفــرنـســي صــورًا
ت ـظ ـه ــر م ـ ــدى ت ـع ـب ــه واإلره ـ ـ ـ ـ ــاق الـ ــذي
يـ ـع ــان ــي م ـ ـنـ ــه ،وذلـ ـ ـ ــك ح ـ ــن اس ـت ـق ـبــل
رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـف ــرن ـس ــي ،مــانــويــل
فالس ،في الجزائر أخيرًا .ثانيًا ،عودة
وزي ــر الـطــاقــة الـســابــق ،شكيب خليل،

تقرير

حاليًا بالوصول إلــى القدس لتقديم
طلبات التوظيف في األوقاف.
وعن هدف األردن ،يرى الكسواني أن
األخ ـيــر ي ـحــاول إث ـبــات سـيــادتــه على
املسجد عبر تــوزيــع ال ـحــراس فــي كل
األم ــاك ــن ،حـتــى تـلــك ال ـتــي ال يصلها
املسلمون أو املستوطنون أو السياح،
ك ــأب ــواب امل ـص ـلــى ال ـق ـب ـلــي الــداخ ـل ـيــة
مــن جهة الجنوب وأب ــواب املصليات
املغلقة .ويضيف« :نحن أيضا نريد
إثبات وجود األوقاف داخل األقصى،
ّ
لذلك نوزع الحراس في كل مكان».
مــن جهة أخ ــرى ،يجد الـحــراس متعة
كبيرة في عملهم داخل األقصى كونه
يجمع بــن العمل والـعـبــادة وحماية
امل ـق ــدس ــات .بــاإلضــافــة إل ــى ذلـ ــك ،فــإن
العمل داخــل املسجد بوظيفة حارس
ليست تلك الوظيفة الشاقة ،في حني
أن م ــردوده ــا امل ــال ــي ج ـيــد بــاملـقــارنــة
م ــع مـسـتــوى املـعـيـشــة .وي ـصــل رات ــب
الـ ـح ــارس ش ـهــريــا إلـ ــى  1300دوالر،
تدفع األردن لكل واحد ما يقارب 1000
دوالر ،والباقي تدفعه السلطة تحت
مظلة مكرمة الــرئـيــس ،الـتــي يدفعها
لـكــل مــوظـفــي ال ـق ــدس ف ــي الـقـطــاعــات
الـحـكــومـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،واألوقـ ــاف
األردنية ،وحتى موظفي "وكالة غوث
وتشغيل الالجئني ـ ـ األون ــروا" ،برغم
أن السلطة ال تتدخل في شؤون دائرة
األوقاف أو التوظيف فيها.

كالبر :تحرير الموصل لن ّ
يتم
خالل إدارة أوباما
أكد مدير االستخبارات الوطنية األميركية جيمس كالبر ،أن «داعش»
ً
سيفقد املوصل ،ولكنه أشار إلى أن هذا األمر سيأخذ وقتًا طويال
ولن يكون خالل اإلدارة الحالية.
ونقل ديفيد إغناطيوس عن كالبر ،في مقال في صحيفة «ذي
ّ
«املتطرفني» في العراق
واشنطن بوست» ،تأكيده أن بعد هزيمة
وسوريا ،ستظل مشاكل الشرق األوسط قائمة ،مضيفًا أن «داعش»
فقد كثيرًا من األرض واملقاتلني ،إال أن الصراع العام مع «املتطرفني»
سيستغرق عقودًا.
وفيما أشار إلى أنه يتفق مع الرئيس باراك أوباما في رؤيته عن أن
أميركا ال تستطيع وحدها إصالح األوضاع في الشرق األوسط ،إال
أنه أضاف أنه ال يعتقد أن واشنطن تستطيع ترك املنطقة ،ويجب أن
ُ
تكون حاضرة لتقدم املساعدة وتتوسط ،وفي بعض األحيان «تقدم
القوة» .لكن كالبر ،الذي يقود  17جهازًا استخباريًا في الواليات
املتحدة ،أوضح أنه يشارك أوباما وجهة نظره بأن أميركا ليست
اآلن بحاجة إلى ّالشرق األوسط اقتصاديًا ،كما كانت من قبل ،وأنها
في محاولتها لحل مشاكله ستلحق الضرر بمصالحها في أماكن
أخرى.
ورأى أن املشاكل الرئيسية في الشرق األوسط ،وهي التحديات
االقتصادية وتوفر السالح والزيادة الكبيرة في عدد الشباب
املستبعدين واملناطق العديدة التي ال توجد فيها سيطرة حكومية،
ً
طويال .من جهة أخرىّ ،
أقر بأنه في  ،2014قللت أميركا
ستستمر
من شأن «داعش» ،لكنه أضاف أنها اليوم لن ترتكب ذلك الخطأ مرة
ثانية.
(األخبار)

)أرشيف(

سببان أعادا راهنًا
طرح مسألة «خالفة»
الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة
إل ــى ال ـجــزائــر ف ــي شـهــر آذار املــاضــي،
و"ان ـت ـقــال خـلـيــل ،الـحـلـيــف امل ـقــرب من
الرئيس العليل عبد العزيز بوتفليقة،
م ــن مــديـنــة إل ــى أخـ ــرى ،ول ـق ــاءات ــه مع
املسؤولني والقيادات الدينية قد دفع
معارضيه للقول إنه يبدو كأنه يدير
حـمـلــة دع ــاي ــة انـتـخــابـيــة (رئ ــاس ـي ــة)"،
وفــق مــا ذكــر تقرير ل ــ"روي ـتــرز" ،أمــس،
يعيد اإلش ــارة إلــى مختلف الــدعــوات
املعارضة إلجــراء "انتخابات رئاسية
مبكرة" بسبب "فراغ السلطة".
وت ـب ـقــى ص ـ ــورة ش ـك ـيــب خ ـل ـيــل ،وهــو
خـ ـبـ ـي ــر س ـ ــاب ـ ــق فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ــدول ـ ــي
وصاحب عالقات دولية مهمة ،بارزة
راه ـن ــا كـخـلـيـفــة مـحـتـمــل لـبــوتـفـلـيـقــة،
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن ك ـ ــون ـ ــه ش ـخ ـص ـيــة
متهمة بـقـضــايــا ف ـســاد .ول ـكــن تقرير
"رويـ ـت ــرز" يـشـيــر إل ــى "تــرح ـيــب جبهة
التحرير الوطني" بعودته وإلــى قول
"عـ ـم ــار س ـع ــدان ــي (ال ــرج ــل الـ ـق ــوي في

الجبهة وأمينها العام) إلى "إمكانية
االستفادة من خبراته في إصالحات
قـطــاع ال ـطــاقــة" فــي ال ـبــاد الـتــي باتت
ت ــواج ــه ص ـع ــوب ــات اق ـت ـص ــادي ــة بفعل
ـراج ــع أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط عــامل ـيــا (وه ــي
تـ ّ
تمثل رقمًا مهمًا ومرتفعًا في ميزانية
الدولة).
وق ـبــل شـكـيــب خ ـل ـيــل ،كــانــت األس ـمــاء
املـتــداولــة بـشــأن الـخــافــة ،ت ــدور حــول
م ـ ــدي ـ ــر الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــوان الـ ـ ــرئـ ـ ــاسـ ـ ــي ،أح ـم ــد
أويـحـيــى ،رئـيــس ال ـ ــوزراء ،عـبــد املــالــك
سالل ،وعمار سعداني .وإن كان سالل
ينأى بنفسه نسبيًا عــن هــذا املشهد،
ّ
إال أن الجزائر شهدت قبل أيام هجومًا
(ش ــرس ــا) ق ـ ــاده س ـع ــدان ــي نـفـســه ضد
أوي ـح ـي ــى ،الـ ــذي رد بـتــأكـيــد "ال ــوف ــاء"
للرئيس ،بــالــرغــم مــن أنــه ُيـقــدم كأحد
أب ــرز مرشحي "الـخــافــة" .ومــن جانب
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ،هـ ـن ــاك أس ـ ـمـ ــاء ت ـق ـل ـيــديــة
لهذا املنصب ،أبــرزهــا رئيس ال ــوزراء
السابق ،السياسي املعارض ،علي بن
فليس ،الذي نقل عنه تقرير "رويترز"
ق ــول ــه" :الـقـضـيــة الــوح ـيــدة ه ــي إع ــادة
سيادة الشعب عن طريق االنتخابات.
فـلــم أك ــن بـحــاجــة لــرؤيــة تـلــك الـصــورة
(املـ ـنـ ـش ــورة ل ـبــوت ـف ـل ـي ـقــة ع ـق ــب زي ـ ــارة
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـفــرن ـســي األخـ ـي ــرة)
ملعرفة أن لدينا فراغًا في السلطة".
ّ
ي ـج ــري ك ــل ذلـ ــك ف ــي وقـ ــت أن شـقـيــق
بوتفليقة ،سعيد ،يدير ،وفــق العديد
مــن املـعــارضــن والـتـقــاريــر اإلعــامـيــة،
الــدولــة في ظل مــرض الرئيس .ويقال
ّ
ح ــال ـي ــا إن اح ـت ـم ــال إغـ ـ ــاق صـحـيـفــة
"الـ ـخـ ـب ــر" ع ـق ــب إم ـك ــان ـي ــة وضـ ــع رج ــل
األع ـمــال ،يسعد رب ــراب" ،غـيــر القريب
مــن دوائ ــر السلطة" ،يــده عليها ،يقف
خلفها ،سعيد بوتفليقة.
على الرغم من كل ما تقدم ،تبقى مسألة
"خ ــاف ــة بــوتـفـلـيـقــة" حـســاســة محليًا،
لناحية الخشية من الغرق بالفوضى
ّ
مجددًا ،ولناحية أن فئات واسعة من
الـجــزائــريــن تحفظ لــه "إخ ــراج البالد
من السنوات السوداء" ...فهو في مكان
مــا بالنسبة إلــى الجزائريني "بوتاف
الذي وعدنا (باملحاسبة واألمن)" ،كما
تقول بطلة أحد أُفــام ثالثية املخرج،
نــذيــر م ـك ـنــاش ،املـنـتـجــة خ ــال العقد
املاضي عقب "العشرية السوداء".

