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مصر
مقالة

مصر وإثيوبيا تفتحان «صفحة جديدة»

السيسي ألبي أحمد :احلف!
«صفحة جديدة» في العالقات
المصرية اإلثيوبية ،فتحتها زيارة رئيس
الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد المفاجئة
للقاهرة ،مساء أول من أمس ،والتي
استمرت يومين ،التقى خاللها الرئيس
عبد الفتاح السيسي مرتين ألكثر من
 6ساعات ،وانتهت بمؤتمر صحافي
مشترك في قصر االتحادية ،جدد خالله
الطرفان تأكيد التعاون وعدم اإلضرار
بمصالح مصر المائية
القاهرة ــ األخبار
ب ــدت زيـ ــارة رئ ـيــس ال ـ ــوزراء اإلثـيــوبــي
أبـ ــي أح ـم ــد ل ـل ـق ــاه ــرة ،خـ ــال ال ـيــومــن
املــاضـيــن ،غــريـبــة بـعــض ال ـشــيء ،بــدءًا
ب ـطــاب ـع ـهــا املـ ـف ــاج ــئ ،ف ــي ظ ــل ال ـتــوتــر
الـ ـق ــائ ــم بـ ــن الـ ـق ــاه ــرة وأديـ ـ ـ ــس أب ــاب ــا
ً
عـلــى خلفية «س ــد الـنـهـضــة» ،وص ــوال

رئيس الوزراء اإلثيوبي
الجديد حمل ً
أراء «إيجابية»
بشأن األزمة
إل ــى نـتــائـجـهــا ،ال ـتــي أف ـضــت إل ــى فتح
«صـفـحــة ج ــدي ــدة» ب ــن ال ـب ـلــديــن ،بعد
«ج ـل ـســة سـ ـح ــور» وق ـس ــم ي ـمــن طلبه
رئيس الرئيس املصري من ضيفه!
رئـيــس الـ ــوزراء اإلثـيــوبــي وصــل مصر
بشكل مفاجئ مساء أول من أمس ،في
زيارة لم تكن مدرجة على أجندة لقاءات
السيسي ،ولم يجر ترتيب تفاصيلها
عـ ــن ط ــري ــق الـ ـسـ ـف ــارة اإلثـ ـي ــوبـ ـي ــة فــي

القاهرة كما ،جرت العادة ،في اللقاءات
السابقة بني البلدين.
السيسي الــذي كان يفترض أن يجري
مـ ـح ــادث ـ ّـات رس ـم ـي ــة م ـط ـ ّـول ــة م ــع أب ــي
أحـمــد ،فضل استباق اإلط ــار الرسمي
بجلسة سـحــور فــي قـصــر االتـحــاديــة،
تلتها جلسة محادثات مغلقة استمرت
حتى الساعات األولى من الصباح ،قبل
أن تستأنف في اليوم الثاني للزيارة
بجلسة أخرى تناولت بشكل تفصيلي
مشكلة «سد النهضة».
رئيس الــوزراء اإلثيوبي الجديد حمل
ً
أراء «إيجابية» بشأن تلك األزمة ،وفق
مــا قالت مـصــادر رئاسية شــاركــت في
الـ ـج ــزء امل ــوس ــع م ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ،ال ــذي
ُعـقــد بحضور مسؤولني مــن البلدين،
وانتهى بمأدبة إفطار تكريمًا للضيف.
ووعـ ـ ـ ـ ــد الـ ـسـ ـيـ ـس ــي رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلث ـي ــوب ــي ب ــزي ــارة إلـ ــى أدي ـ ــس أب ــاب ــا،
ربما تسبق اجتماعات القمة األفريقية
الدورية ،في بداية العام املقبل ،لتعزيز
عالقات التعاون ،فيما أكــد أبــي أحمد
ض ـ ـ ــرورة ف ـت ــح ص ـف ـحــة ج ــدي ــدة خ ــال
توليه رئاسة الحكومة اإلثيوبية ،تقوم
ع ـلــى ال ـت ـع ــاون ب ــن م ـصــر وإث ـيــوب ـيــا،
وعدم تعريض أي دولة للضرر ،مشددًا
على احترام جميع االتفاقيات املوقعة
بني البلدين ،في ما يتعلق بمياه نهر
النيل وحصة مصر التي تصل إليها
سنويًا.
وب ـح ـســب م ـص ــادر رئ ــاس ـي ــة مـصــريــة،
فــإن الترتيب للزيارة جــرى على عجل
وخـ ـ ــال س ــاع ــات ق ـل ـي ـلــة ،ح ـي ــث ج ــرى
ال ـتــواصــل م ـبــاشــرة م ــن جــانــب مكتب
رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة اإلث ـيــوب ـيــة لـتــرتـيــب
لـ ـق ــاء س ــري ــع مـ ــع ال ـس ـي ـس ــي مـ ــن أج ــل
إثـبــات حسن الـنـيــة ،وهــو مــا ّ
رح ــب به
اللواء عباس كامل ،مدير مكتب رئيس
الجمهورية على الـفــور ،حيث أكــد أن
ّ
ويرحب
السيسي موجود في القاهرة،

الترتيب للزيارة جرى على عجل وخالل ساعات قليلة (أ ف ب)

بــرئ ـيــس ال ـح ـكــومــة اإلث ـيــوب ـيــة ف ــي أي
وقـ ــت ،ح ـتــى وإن ك ــان ذل ــك ف ــي ال ـيــوم
نـفـســه ،ف ـجــرى االت ـف ــاق عـلــى أن يـكــون
وص ــول أب ــي أحـمــد م ـس ـ ً
ـاء ،ويستقبله
السيسي في اليوم التالي.
لكن الرئيس املصري قرر دعوة الضيف
اإلثيوبي إلى السحور ،تقديرًا ملبادرته
وســرعــة ترتيب أول لقاء بينهما بعد
توليه منصبه قبل أسابيع.
وأض ـ ــاف ـ ــت امل ـ ـص ـ ــادر أن ال ـت ـغ ـي ـي ــرات
الـتــي أجــراهــا أبــي أحـمــد خــال الفترة
املاضية في قـيــادات قطاعات مختلفة

فــي إثيوبيا فتحت الـبــاب أمــام فرصة
ال ـن ـقــاش م ــع م ـســؤولــن ج ــدد ،ف ــي ظل
اللهجة املختلفة التي ملستها القاهرة
م ـنــذ تــولــي رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء اإلث ـيــوبــي
ال ـجــديــد م ـهـمــاتــه ،م ــؤك ــدة أن ال ـقـيــادة
اإلث ـيــوب ـيــة ال ـجــديــدة لــديـهــا رغ ـبــة في
توطيد العالقات مع مصر أكثر من أي
قيادة سابقة.
وخـ ــال املــؤت ـمــر الـصـحــافــي املـشـتــرك،
ّ
قال السيسي إن البلدين «قطعا شوطًا
مهمًا على صعيد بناء الثقة وتعزيز
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي ،وس ـ ـيـ ــواصـ ــان

ج ـهــوده ـمــا املـخـلـصــة وال ـص ــادق ــة من
أجل تجاوز أي تحديات مشتركة ،وفي
مقدمتها الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق نهائي
بشأن سد النهضة ّ
يؤمن استخدامات
م ـصــر املــائ ـيــة ف ــي ن ـهــر ال ـن ـيــل الـ ــذي ال
ج ــدال فــي أنــه شــريــان الـحـيــاة الوحيد
ل ـل ـش ـعــب امل ـ ـصـ ــري ،وفـ ــي ال ــوق ــت ذات ــه
يسهم في تحقيق التنمية والرفاهية
للشعب اإلثيوبي».
وأض ــاف أن هــذه الــزيــارة مثلت فرصة
ط ـي ـبــة ل ــ«ال ـت ـب ــاح ــث ف ــي هـ ــذا املـسـعــى
ال ـن ـب ـيــل ال ـ ــذي ن ـص ـبــو إل ـي ــه جـمـيـعــا»،

مقاطعة إسرائيل :حمالت التوعية تنضج
لينا كنوش

م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أنـ ــه جـ ــرى ال ـب ـحــث أيـضــا
فــي فــرص زيــادة التعاون االقتصادي
ف ــي ض ــوء م ــا نـلـحـظــه م ــن اه ـت ـمــام من
قبل الـقـطــاع الـخــاص املـصــري بــزيــادة
اس ـت ـث ـمــاراتــه ف ــي ال ـس ــوق اإلث ـيــوب ـيــة،
كما جــرى االت ـفــاق على أهمية تقديم
كافة التسهيالت املمكنة من الجانبني
ب ـ ـغـ ــرض دعـ ـ ـ ــم تـ ـل ــك االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات،
بـمــا فــي ذل ــك ال ـت ـعــاون إلقــامــة منطقة
صـ ـن ــاعـ ـي ــة م ـ ـصـ ــريـ ــة فـ ـ ــي إثـ ـي ــوبـ ـي ــا،
وت ـش ـج ـيــع امل ــزي ــد م ــن االتـ ـف ــاق ــات بني
الـقـطــاع ال ـخــاص امل ـصــري واإلثـيــوبــي
ً
الس ـت ـيــراد ال ـل ـحــوم اإلث ـيــوب ـيــة ،فـضــا
عــن ال ـت ـعــاون فــي م ـجــاالت االسـتـثـمــار
الزراعي ،والثروة الحيوانية ،واملــزارع
السمكية ،والـصـحــة ،بـمــا يفضي إلــى
تعزيز التكامل االقتصادي بني مصر
وإثـ ـي ــوبـ ـي ــا ،وتـ ـق ــدي ــم ن ـ ـمـ ــوذج نــاجــح
للتكامل املطلوب أفريقيًا.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـس ـ ـي ـ ـسـ ــي أن الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــة ب ــن
م ـصــر وإث ـيــوب ـيــا ه ــي ع ــاق ــة «ش ــراك ــة
ّ
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن تــوجــه
مـ ـص ــر االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ه ـ ــو ت ــرس ـي ــخ
املـصـلـحــة امل ـش ـتــركــة م ــع إث ـيــوب ـيــا في
كافة املجاالت.
وأضـ ــاف « ل ــن نــألــو ج ـه ـدًا ف ــي سبيل
تحقيق ذلــك» ،مشددًا على أن «مصر،
حكومة وشعبًا ،إنما تظل سياستها
ّ
نحو إثيوبيا دائـمــا تتسم بالحرص
الـكــامــل عـلــى مصالحها واسـتـقــرارهــا
وأم ـن ـهــا ،والـسـعــي نـحــو ت ـقــدم ورخ ــاء
شـعـبـهــا ال ـش ـق ـيــق ،وال ــرغ ـب ــة ف ــي دعــم
وتعزيز العالقات بني البلدين على كل
املستويات».
وط ـل ــب ال ـس ـي ـســي م ــن رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
اإلثيوبي أن يقسم على عــدم اإلضــرار
بحصة مصر في مياه النيل ،وهو ما
اس ـت ـجــاب ل ــه أب ــي أح ـم ــد ،م ـ ــرددًا وراء
ال ــرئ ـي ــس امل ـ ـصـ ــري« :وال ـ ـلـ ــه والـ ـل ــه لــن
نلحق الضرر بمصر».

معارضون لبوتفليقة يطالبون بمرحلة انتقالية

الجزائر ــ محمد العيد
ّ
وسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــت أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة امل ـ ـعـ ــارضـ ــة السـ ـتـ ـم ــرار
الــرئـيــس عبد الـعــزيــز بوتفليقة ،في
الـ ـحـ ـك ــم ،ب ـس ـبــب ظ ــروف ــه ال ـص ـح ـيــة،
مـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة ن ـش ــاط ـه ــا فـ ــي م ـح ــاول ــة
السـتـقـطــاب دع ــم شـعـبــي ملـبــادرتـهــا.
وجـ ــاء ف ــي إعـ ــان املـ ـب ــادرة الـجــديــدة
دعوة إلى «االتفاق على إنشاء هيئة
تنسيق قابلة للتوسيع ستعمل على
تشخيص موضوعي وجاد للوضع
ال ـع ــام ل ـل ـبــاد ،وإعـ ـ ــداد ورقـ ــة طــريــق
ل ــإص ــاح ــات الـسـيــاسـيــة ب ـمــا فيها
م ـش ــروع ال ــدس ـت ــور ،وك ــذل ــك تـحــديــد
خطة عمل ورزنامتها إلخراج البالد

ّ
ّ
الفاشية في الخوف
تتجذر
تأسست
من انهيار
دولةاإلثنيّ
على التطهير

ّ
وانتهاك حرمة القبور ،تمثل جميعها مؤشرات
ّ
ّ
اإلسرائيلي ميشال
والصحافي
اعتبرها الكاتب
ّ
وارش ــوس ـك ــي ،ف ــي تــدخــاتــه اإلع ــام ــي ــة« ،نــزعــة
ّ
ّ
اإلسرائيلي».
فاشية متنامية داخل املجتمع
ّ
ّ
وت ـت ـجــذر ه ــذه الـفــاشــيــة فــي ال ـخــوف مــن انـهـيــار
ّ
ّ
للفلسطينيني
اإلثني
دولة تأسست على التطهير
وت ـ ــدمـ ـ ـي ـ ــر شـ ـ ـ ـ ــروط بـ ـق ــائـ ـه ــم لـ ـ ـ ــ«ف ـ ـ ــرض واقـ ـ ــع
ّ
ّ
إقصائي قدر اإلمكان» ،وفق عبارات
ديموغرافي
وارشــوس ـكــي .أم ــا تــومــاس فيسكوفي ،الباحث
فــي ال ـتــاريــخ ومــؤلــف ك ـتــاب ح ــول ذاكـ ــرة النكبة
ّ
اإلسرائيلي
في إسرائيل بعنوان «نظرة املجتمع
ُ ّ
ّ
الفلسطينية» (الرماتون  ،)2015فيذكر
للمأساة
بـ ّ
ـأن فـشــل م ـســار أوس ـلــو (الـ ــذي لــم تـكــن غايته

إيران

الجزائر

أعلن معارضون للرئيس الجزائري عبد
العزيز بوتفليقة ،إنشاء هيئة للتنسيق
في ما بينهم ،تسعى للضغط على
الرئيس من أجل حمله على عدم
الترشح لوالية رئاسية خامسة عام
 ،2019والعمل في مقابل ذلك
على وضع خريطة طريق لإلصالحات
السياسية واإلعداد لمرحلة انتقالية

في رفض جديد لتل أبيبّ ،تم يوم الثالثاء املاضي
إلغاء املقابلة ّ
الودية بني إسرائيل واألرجنتني التي
كان من املنتظر أن تنعقد يوم السبت في القدس.
وعـلــى الــرغــم مــن ّأن «حــركــة مـقــاطـعــة إســرائـيــل
وسـحــب االس ـت ـث ـمــارات منها وف ــرض العقوبات
عليها ـ ـ  »BDSلم تكن مشاركة في هذه املبادرة،
فقد اعتبرت وســائــل اإلع ــام الواسعة االنتشار
ّ
األرجنتيني لكرة القدم بمقاطعة
ّأن قرار االتحاد
ّ
إسرائيل جاء بعد تهديدات وضغوط فلسطينية.
وب ـصــرف الـنـظــر عــن الـتـجــريــم املـتـنــامــي ألعـمــال
ّ
الفلسطينية في
التضامن والــدفــاع عن الحقوق
األعــوام األخيرة ،يبدو ّأن ثمرات حمالت التوعية
ّ
الثقافية
والتعبئة بدأت تنضج .فما فتئت املقاومة
ّ
والسياسية تتأكد في وجــه مجموعات الضغط
ّ
القوية املساندة إلســرائـيــل ،التي تستثمر مبالغ
ّ
ّ
هائلة وت ـحــرك رأس ـمــال سـيــاسـ ّـي مـهــم ملأسسة
ّ
الصهيونية وجعلها متماهية مع
قـمــع م ـعــاداة
ّ
معاداة السامية ،ومن أمثلة ذلك ما حققته «حركة
مقاطعة إســرائـيــل وسـحــب االسـتـثـمــارات منها
وفرض العقوبات عليها» ،من نتائج ملموسة في
مجاالت األكاديميا والثقافة واالستهالك.
ونظرًا الى امتالك هذه الحركة آالف األنصار حول
ّ
العالم ،فإنها نجحت في مضاعفة الضغوط على
ّ
األكاديمية لقطع
الشركات والفنانني واملؤسسات
ّ
اإلسرائيلية والتأثير
روابطها مع دولة االحتالل
ّ
العاملي على نحو معاكس للدعاية
في الرأي العام
ّ
اإلع ــام ـ ّـي ــة امل ـكــث ـفــة ملـصـلـحــة إس ــرائـ ـي ــل .وعـلــى
ّ
املواطنية
غرار حركة املقاطعة ،شهدت املبادرات
ّ
الفلسطينية ن ـمـ ّـوًا كبيرًا،
املــدافـعــة عــن الـحـقــوق
حيث ّ
ّ
ّ
فاعليتها بفضل الثورة اإلعالمية،
تشددت
وخـ ـ ّ
ـاصـ ــة مـ ــع مـ ــا ت ـش ـه ــده ش ـب ـك ــات ال ـت ــواص ــل
ّ
ّ
االجتماعي من انتشار مكثف وسريع ملعلومات
ّ
القمعية .ففي حني تخنق وسائل
تتجاوز الرقابة
اإلع ــام الـســائــدة الـنـقــاش وتـنــزع األهـلـ ّـيــة عــن ّأي
ن ـقــد لـسـيــاســة ال ـح ـكــومــة اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة ،ص ــارت

ّ
االجتماعي
الصحافة البديلة وشبكات التواصل
وسيلة ّ
مهمة لنشر معلومات ّ
تتعرض للحجب
ً
أو االقـ ـتـ ـط ــاع ،وك ــذل ــك ع ــام ــا م ـس ــاع ـدًا لـنـشــاط
ّ
النضالية.
املجموعات
ّ
وال شـ ّـك فــي ّأن امل ــوارد ّ
املهمة التي توفرها هذه
القنوات الجديدة لتجاوز حجب الخطاب املعادي
إلسرائيل لــم تكن لتحظى بمثل هــذا األثــر ّ
املهم
ّ
ّ
الفاشية.
اإلسرائيلي نحو
لــوال تأرجح املجتمع
فدرجة ابتذال األشكال القصوى للعنف ،االرتفاع
املتسارع لعدد ضحايا قناصي جيش االحتالل
ّ
ّ
ّ
الجسدية
الوحشية
الفلسطينيني املــدنـ ّـيــن،
مــن
ّ
تتعرض لها أجساد األطفال ،احتجاز الجثث
التي

فلسطينية ،بل حكمًا ّ
ّ
ذاتيًا محدودًا
إنشاء دولــة
ُيـسـ ّـهــل إدارة جـهــاز االح ـتــال مــن خــال تعاون
الفلسطينيني غير ّ
ّ
مرئيني
أمـنـ ّـي مـشـ ّـدد) جعل
ّ
اإلسرائيلي.
داخل املجتمع
يقول فيسكوفي« :في  ،2015خالل االنتخابات
ال ـت ـش ــري ـع ـ ّـي ــة ،لـ ــم ي ـع ـت ـبــر سـ ـ ــوى  9ب ــامل ـئ ــة مــن
الـنــاخـبــن اإلســرائـيـلـ ّـيــن ّأن الــوصــول إل ــى اتـفــاق
ّ
الفلسطينيني يجب أن يكون ّ
أولوية الحكومة
مع
ّ
اإلســرائـيـلـ ّـيــة ،ويعتبر ه ــذا املـنـطــق أن األم ــن هو
ّ
األهـ ـ ّـم» .وتعطي مــركـ ّ
الديموغرافية
ـزيــة املـســألــة
تطور ّ
دفعة لسياسة التهويد ،تحت تأثير ّ
قومية
ّ
دينية ترافقها إدارة ّ
ّ
أمنية للمسألة الفلسطينية،
وذلك ضمن مقاربة لـ«مقاومة اإلرهاب» تشرعن
اس ـت ـخ ــدام األس ــال ـي ــب اإلره ــاب ـ ّـي ــة األك ـث ــر س ــوءًا.
وكما يؤكد فيسكوفي «فلم يعد بإمكان حزب
الليكود أن يحكم من دون نفتالي بينيت والحركة
ّ
الصهيونية املـتـشـ ّـددة ،ويـقــود هــذا التحالف بني
ّ
الدين والصهيونية دولة إسرائيل في اتجاه غير
ّ
اليهودي للدولة على
مسبوق :الحفاظ على الطابع
ّ
ّ
الديموقراطيةً .
بناء على ذلك ،تتم مضايقة
حساب
ّ
املنظمات غير الحكومية ،ويصير املدافعون عن
حقوق اإلنسان هدفًا للسلطات ...بينما يضاعف
ال ـ ــوزراء ال ـقــومـ ّـيــون امل ـتـ ّ
ـدي ـنــون (الـتـعـلـيــم وال ـعــدل
ّ
خاصة) اقتراح مشاريع قوانني يمكن اعتبارها
ّ
فاشية» .كما يالحظ فيسكوفي كثافة حضور
ه ــذا الـتـ ّ
ـوجــه الـفــاشـ ّـي ل ــدى اإلســرائـيـلـ ّـيــن« ،ففي
ّ
 ،2001في أوج عنف االنتفاضة الثانية ،كان أقل
ّ
اإلسرائيليني يعتبرون فكرة
مــن  35باملئة مــن
ّ
الفلسطينيني إلــى األردن معقولة (وهــو
ترحيل
اق ـت ــراح ك ــان ي ـجــري نـقــاشــه ف ــي أوسـ ــاط اليمني
ّ
ّ
اإلسرائيليني
املتطرف) .اليوم ،يعتبر  58باملئة من
هــذا االق ـتــراح مثيرًا لالهتمام .ع ــاوة على ذلــك،
ّ
ّ
الطبيعي،
اإلسرائيليني ّأن من
يعتبر  59باملئة من
ّ
الغربية ،أن يحظى اليهود
في حالة ضـ ّـم الضفة
ّ
بامتيازات وأن ُيحرم العرب من حق التصويت:
ّ
ّ
عنصري (أبارتايد)!».
إنها دولة فصل

من األزمة» .كما سيكون من مساعي
ه ـي ـئــة ال ـت ـن ـس ـيــق ال ـج ــدي ــدة «ال ـق ـيــام
ب ـم ـبــادرات عملية ملــواصـلــة الضغط
ملنع العهدة الخامسة ،وكذلك إعداد
مـيـثــاق ش ــرف وقــواعــد عـمــل داخلية
لفتح فـضــاء مــواطـنــة لكل املواطنني
واملواطنات».
وأوضحت الشخصيات التي أطلقت
هـ ــذه املـ ـ ـب ـ ــادرة ،أنـ ـه ــا س ـت ـع ـمــل عـلــى
«خ ـلــق ف ـضــاء لـلـتـشــاور واملـ ـب ــادرات
الـعـلـمـيــة املـسـتـقـبـلـيــة ت ـحــت تسمية
مــواطـنــة ـ ـ ـ دي ـمــوقــراط ـيــة» .ووفـقـهــم،
ّ
فـ ـ ـ ـ ــإن هـ ـ ـ ــذه الـ ـصـ ـيـ ـغ ــة تـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ــى
«ال ـت ـغ ـي ـيــر الـحـقـيـقــي والـ ـج ــاد ال ــذي
تـحـتــاجــه الـ ـب ــاد ،م ــن خ ــال تجنيد
أكبر عدد ممكن من املواطنني لتغيير
منظومة الحكم ،وتحضير الظروف
الــازمــة بــالـطــرق السلمية والـهــادئــة
ملرحلة انتقالية تحافظ على البالد
والعباد».
وأبـ ـ ـ ـ ــرزت ال ـش ـخ ـص ـي ــات املـ ـع ــارض ــة
ّ
أن «مـ ـب ــادرتـ ـه ــا ال ت ـخ ـت ــزل تـغـيـيــر
نـ ـظ ــام ال ـح ـك ــم ف ــي رحـ ـي ــل ال ــرئ ـي ــس،
ول ـك ــن ف ــي م ـن ـظ ــور أوسـ ـ ــع يـتـضـمــن
إص ــاح ــات سـيــاسـيــة ومــؤسـســاتـيــة
عـمـيـقــة م ــن شــأن ـهــا إحـ ـ ــداث قطيعة
نهائية مــع أس ـلــوب الـحـكــم واإلدارة
ال ـحــال ـيــة» .ووف ــق ال ــرؤي ــة املـقـتــرحــة،
ف ــإن إن ـجــاح ه ــذه القطيعة «يتطلب
م ـش ــارك ــة واسـ ـع ــة ت ـت ـعــدى األح ـ ــزاب

وال ـش ـخ ـص ـيــات امل ــوق ـع ــة وامل ـس ــان ــدة
إلى ّ
هبة وطنية جامعة ضمن رؤية
واضحة وأهداف محددة».
وتـ ـ ـ ـ ـ ــرى امل ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــادرة املـ ـ ـ ـط ـ ـ ــروح ـ ـ ــة أن
االنتخابات الرئاسية في  ،2019عدا

عــن أن ـهــا مـحـطــة مـفـصـلـيــة ،ستكون
أداة ف ـ ــرز إلع ـ ـ ــادة ت ـش ـك ـيــل م ــوازي ــن
الـقــوى الـجــديــدة والـتــي سيكون لها
تأثير في مستقبل البالد.
وف ــي قـ ــراءة املــوقـعــن عـلــى امل ـب ــادرة،

ّ
تعتبر أحزاب السلطة أن الجزائر تعرف وضعًا طبيعيًا مستقرًا (أرشيف)

فــإن النظام السياسي لــم ُيـصــدر أي
رد ف ـع ــل ل ـح ــد اآلن ل ـت ـف ــادي تــوســع
الرفض للوالية الرئاسية الخامسة،
ً
ّ
فضال عن أن النظام «يمارس سياسة
ال ـه ــرب ل ــأم ــام» م ــن خ ــال مـحــاولــة
خلق أزمة دبلوماسية ،في إشارة إلى
اح ـت ـجــاج الــدبـلــومــاسـيــة الـجــزائــريــة
الشديد أخيرًا على االتحاد األوروبي
ب ـس ـبــب ف ـي ــدي ــو ت ــم تـسـجـيـلــه داخ ــل
م ـقــر االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي يـحـمــل في
مضمونه دع ــوة للرئيس بوتفليقة
مـ ــن أج ـ ــل ع ـ ــدم االسـ ـتـ ـم ــاع ل ــدع ــوات
مقربيه باالستمرار في الحكم.
لكن ما يعاب سياسيًا على أصحاب
ه ــذه املـ ـب ــادرة ال ـت ــي ت ـضــم  3أح ــزاب
(ه ـ ـ ـ ــي :جـ ـي ــل ج ـ ــدي ـ ــد؛ االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد مــن
أج ــل ال ــرق ــي؛ نـ ــداء ال ــوط ــن) ورئ ـيــس
ح ـكــومــة س ــاب ــق (أحـ ـم ــد ب ــن بـيـتــور)
والعديد من الناشطني ،أن تأثيرهم
فــي الـشــارع يبقى م ـحــدودًا ،وهــو ما
ُيضعف من قدرتهم على استقطاب
حشد شعبي بإمكانه تغيير موازين
القوى .كما أن هذا التحرك يأتي في
ظ ــل ان ـق ـس ــام واض ـ ــح ف ــي امل ـعــارضــة
ال ـت ــي ي ــرف ــض ج ــزء مـنـهــا االن ـخ ــراط
ف ـ ـ ــي أي دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات لـ ـ ــرفـ ـ ــض ت ــرش ــح
ال ــرئ ـي ــس ل ــوالي ــة ّرئ ــاس ـي ــة خــام ـســة.
ُ
وف ــي األث ـن ــاء ،تـحــضــر أح ــزاب أخــرى
ف ــي امل ـع ــارض ــة ،عـلــى رأس ـه ــا «حــركــة
مجتمع السلم» (التيار اإلســامــي)،

يبقى تأثير هذه
ُالقوى محدودًا ،ما
يضعف من قدرتهم
على االستقطاب

ملبادرتها السياسية الخاصة ،تحت
ع ـنــوان «ال ـتــوافــق الــوط ـنــي» ،هدفها
جـ ـم ــع الـ ـسـ ـلـ ـط ــة واملـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ع ـلــى
أرض ـيــة تــوافــق لتحقيق إصــاحــات
اقتصادية وسياسية ،وهي املبادرة
نفسها تقريبًا التي سبق أن طرحها
«حـ ــزب جـبـهــة ال ـق ــوى االش ـتــراك ـيــة»
تحت مسمى «اإلجماع الوطني».
وتـتـعــامــل الـسـلـطــة وأح ــزاب ـه ــا الـتــي
تبدو داعمة بقوة الستمرار الرئيس
الحالي ،بتجاهل تام مع كل املبادرات
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي تـنـطـلــق م ــن فـكــرة
ّ
أن ال ـجــزائــر تـعـيــش أزم ــة سياسية.
وتعتبر أح ــزاب السلطة أن الجزائر
تـ ـع ــرف وضـ ـع ــا ط ـب ـي ـع ـيــا م ـس ـت ـق ـرًا،
وتطالب كل من يريد التغيير انتظار
م ــوع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات والـ ـعـ ـم ــل عـلــى
إقناع املواطنني بالتصويت له ،وهو
منطق ترفضه املعارضة التي تعتبر
ّ
أن «االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي ال ـج ــزائ ــر يتم
دومًا فبركة نتائجها».

ّ
روحاني« :التعاون االستراتيجي» مع الصين إلى توسع
حمل الرئيس اإليراني ،حسن روحاني ،هموم االتفاق
الـ ـن ــووي ،إل ــى قـمــة مـنـظـمــة شـنـغـهــاي ،حـيــث حظيت
طهران بفرصة تأمني مزيد من الدعم مع عودتها إلى
أزم ــة الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة .وسـعــى روحــانــي ،ووفــده
الذي ضم وزراء الخارجية واالقتصاد ومحافظ البنك
املركزي ،في تثبيت نقاط مهمة لصالح بــادهّ ،
تعزز
من موقفها في مرحلة انسحاب واشنطن من االتفاق.
وذلك بدءًا من التصريحات املتضامنة مع الجمهورية
اإلسالمية قبالة السياسات األميركية ،التي وصفها
الرئيس الصيني ،شي جني بينغ ،بـ«األنانية وقصيرة
النظر واملغلقة والضيقة» ،مضيفًا« :يجب أن نرفض
عقلية الحرب الباردة واملواجهات بني الكتل ،ونعارض
السعي للحصول على األمن الذاتي املطلق على حساب
اآلخــريــن ،ونسعى لتحقيق األم ــن للجميع» .وأســف
الرئيس الصيني ،لدى استقباله روحاني ،النسحاب
واشنطن من االتفاق ،مؤكدًا لنظيره اإليراني استعداد
بالده «للعمل مع روسيا والدول األخرى للحفاظ على
خطة العمل الشاملة املشتركة».
وإل ــى جــانــب الـتـصــريـحــات «اإلي ـجــاب ـيــة» ال ـتــي رافـقــت
ل ـقــاء الــرئـيـســن الـصـيـنــي واإلي ــران ــي بـحـضــور كـبــار
مـســؤولــي الـبـلــديــن ،على هــامــش أعـمــال املنظمةُ ،ت ّ
عد
اللقاءات الثنائية بني بكني وطهران ،واالتفاقات املوقعة
عامل دفع كبير لتعميق التعاون الصيني اإليراني ،ال
سيما في املجال التجاري .ووصف روحاني العالقات

بــن البلدين بــ«الـتـعــاون االسـتــراتـيـجــي» ال ــذي أكــد أنه
«سيستمر فــي كــل امل ـجــاالت» ،ع ـ ّـادًا الصني «الشريك
التجاري األول إليران في السنوات األخيرة» .وبحسب
ما نقلت وكالة األنباء اإليرانية ،فإن الرئيس الصيني
تـطــرق خ ــال الـلـقــاء مــع روحــانــي إل ــى «دور الـتـعــاون
املصرفي واستخدام العملة املحلية في تطوير التعاون
الثنائي» ،مؤكدًا اعـتــزام بــاده «تنفيذ العقود املبرمة
بينهما بشكل كــامــل» .ووق ــع الـجــانـبــان أرب ــع وثــائــق
لـلـتـعــاون ،أبــرزهــا مــذكــرة تفاهم للتعاون التقني في
املجال املالي واملصرفي ،ومذكرة تفاهم للتعاون في
إطار «مشروع الحزام والطريق» الصيني العمالق.
وأشاد روحاني ،من جهته ،بدور الصني الذي وصفه
بـ«املهم» في إنجاح االتفاق النووي وتنفيذ التزاماته،
مشيرًا إلى إمكانات التعاون «في مجال التنقيب عن
النفط ومكافحة اإلرهــاب والتطرف والتهريب» .وفي
كلمته التي ألقاها في اجتماع زعماء منظمة شنغهاي
للتعاون ،رأى الرئيس اإليراني أن «محاوالت الواليات
املتحدة الرامية إلــى فــرض سياساتها األحــاديــة على
باقي الدول ّ
يعد خطرًا متناميًا» .وحذر من أن «الحظر
األحادي الجانب ّ
املتفرد يتعارض والقوانني واملقررات
ّ
الــدولـيــة ُوي ـخــل بــالـتـجــارة الــدول ـيــة» ،معتبرًا أن «أمــن
الطاقة والتعامل غير ّ
املسيس من ضروريات التنمية
اإلقليمية والدولية» .وجدد التذكير بأن بالده «منحت
الدول الباقية في االتفاق النووي وباقي أعضاء األمم

املتحدة فرصة مـحــدودة كي تقوم على أرض الواقع
بتنفيذ التزاماتها وعرض ضمانات في هذا الشأن»،
الفـتــا إلــى أن واشـنـطــن «تــرصــد ردود فعل اآلخــريــن
تجاه االنسحاب األميركي من االتفاق ،وتعتبر عدم
ً
دليال على أن ّ
التفرد ال يكلفها أي
وجود أي رد فعل
ثمن» وهــو ما سيترك «نتائج سلبية تعود بالضرر
عـلــى املجتمع ال ــدول ــي» .وج ـ ّـدد روح ــان ــي ،فــي كلمته،
اس ـت ـع ــداد بـ ـ ــاده ،ال ـت ــي ال ت ـ ــزال ع ـض ـوًا م ــراق ـب ــا في
املنظمة ،للتعاون مع األعضاء الدائمني في «شنغهاي».
ُوي ّ
عد تعزيز التعاون االقتصادي مع الصني ،ضمن
استراتيجية «التوجه إلى الشرق» املدعومة من املرشد
األع ـل ــى ع ـلــي خــام ـن ـئــي ،ع ــام ــل ض ـغــط إي ــران ــي على
األوروبـيــن الذين يخشون حلول الشركات الصينية
والــروس ـيــة مـكــان ال ـشــركــات األوروب ـي ــة الـتــي تـحــاول
تجنب الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة .وفــي هــذا اإلط ــار ،حذر
رئيس البرملان اإليراني ،علي الريجاني ،أمس ،من أن
«وقت املفاوضات على وشك أن ينفد ،وأوروبــا يجب
أن تقول ما إذا كانت قادرة على الحفاظ على االتفاق...
علنًا وبسرعة» ،مشددًا على أن «القادة اإليرانيني لن
يكتفوا بوعود أوروبا إلى ما ال نهاية» .وأشار إلى أنه
في حال عدم تنفيذ األوروبيني وعودهم بالحفاظ على
االتفاق وتقديم ضمانات ،فإن طهران «ستنتقل إلى
املراحل التالية بشأن النووي ومسائل أخرى».
(األخبار)

