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فنزويال

نزال دولي في مجلس األمن:
فيتو مزدوج يسقط مشروع القرار األميركي
ّ
تحول مجلس األمن الدولي إلى حلبة
مواجهة دولية ،حيث سقط مشروع
الواليات المتحدة لقرار في شأن فنزويال
بفيتو روسي ـ ـ صيني للمرة الثانية ،في
الوقت الذي لم يحصل فيه مشروع
روسي مضاد على األصوات الكافية
لتمريره
من الحدود مع كولومبيا ،إلى أروقة
مجلس األمن الدولي ،نقلت الواليات
املتحدة ساحة الهجوم على فنزويال.
إال أن الوضع في نيويورك بدا منازلة
دولـيــة ،لــم يقف فيها نظام كــاراكــاس
ّ
وحـ ـيـ ـدًا .م ــن ج ــدي ــد ،اس ـت ـخــدمــت كــل
مـ ــن روس ـ ـيـ ــا وال ـ ـصـ ــن حـ ــق ال ـن ـقــض
َ
(الـفـيـتــو) ،محبطتني م ـشــروع الـقــرار
األميركي في شأن األزمة الفنزويلية،
والــذي حظي بتأييد  9أعـضــاء ،فيما
رفـ ـضـ ـت ــه ج ـ ـنـ ــوب أف ــريـ ـقـ ـي ــا ب ـج ــان ــب
موسكو وبكني ،وامتنع  3آخرون عن
الـتـصــويــت هــم مـنــدوبــو :إندونيسيا
وغينيا االستوائية وساحل العاج.

فشلت موسكو أيضًا
في تمرير مشروعها
المضاد
املنازلة الدولية هــذه املــرة لم تقتصر
على إحباط القرار األميركي ،بل ّ
تعدته
ً
إلى طرح موسكو مشروع قرار بديال،
ّ
يندد بـ«التهديدات باستخدام القوة»
ّ
ضــد فـنــزويــا ،وال ــذي تـلــوح باللجوء
إلـ ـي ــه الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة .املـ ـش ــروع
ُ
الروسي ،الــذي طــرح أيضًا في جلسة
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أمــس ،حظي بتأييد الـصــن وجنوب
أفريقيا وغينيا االستوائية ،ال سيما
الـ ـن ــص الـ ـ ــذي ي ــؤك ــد ع ـل ــى «ال ـح ــاج ــة
إلــى االحـتــرام التام ملبادئ اإلنسانية
وال ـح ـيــاد وال ـن ــزاه ــة واالس ـت ـق ــال في
تقديم املساعدة الدولية».
وكــان مشروع الـقــرار األميركي يدعو
إلــى إج ــراء «انـتـخــابــات رئــاسـيــة حرة
ون ــزيـ ـه ــة» ،إض ــاف ــة إلـ ــى دعـ ــم إدخـ ــال
امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
«ب ـ ـ ــا ع ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــل» ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا أف ـش ـل ـتــه

الـقــوات الفنزويلية على الـحــدود مع
ك ــول ــوم ـب ـي ــا ،وتـ ـص ـ ّـر كـ ــاراكـ ــاس عـلــى
رف ـض ــه وال ـت ـش ـك ـيــك ف ــي الـ ـه ــدف مـنــه.
ورأى ال ـس ـف ـي ــر ال ـ ــروس ـ ــي ،فــاس ـي ـلــي
نيبيزا ،أن مشروع القرار األميركي ال
ّ
دولة»،
سابق له ،ومؤداه «عزل رئيس ّ
متهمًا الــواليــات املـتـحــدة بـ«التعنت
في تصعيدها» ،وبأن الهدف منه هو
«تغيير النظام» .وهو ما دفع موسكو
إلــى تضمني مـشــروع قــرارهــا املضاد
عـ ـب ــارة «احـ ـ ـت ـ ــرام ال ـح ـي ــاد وال ـن ــزاه ــة

واالس ـ ـت ـ ـقـ ــال فـ ــي ت ـق ــدي ــم امل ـس ــاع ــدة
ال ــدولـ ـي ــة» ،ف ــي إشـ ـ ــارة إلـ ــى األه ـ ــداف
األم ـيــرك ـيــة وراء امل ـس ــاع ــدات امل ـقـ َّـدمــة
لفنزويال.
وشهدت جلسة مجلس األمن مواقف
صخبة من األطراف ،إذ هاجم املندوب
الـفــرنـســي ،فــرنـســوا ديــاتــر ،املـشــروع
ال ـ ــروس ـ ــي ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ـ ــه ال ي ـت ـضـ ّـمــن
ب ـت ــات ــا ك ـل ـمــة «إنـ ـس ــانـ ـي ــة» ،ف ـي ـمــا «ال
يمكن أن ينكر أحــد األزمــة اإلنسانية
وتــداعـيــاتـهــا على املنطقة بــأســرهــا».

المقابلة
م ــن ج ـه ـتــه ،رأى امل ـب ـع ــوث األم ـيــركــي
ف ــي شـ ــأن فـ ـن ــزوي ــا ،إلـ ـي ــوت أب ــرام ــز،
أن «الــوقــت ح ــان النـتـقــال سلمي إلــى
الديموقراطية» في فنزويال.
وإزاء الفشل الدولي في تمرير موقف
رسمي من األمم املتحدة ضد كاراكاس
ورئيسها نيكوالس مــادورو ،يواصل
رئـيــس الـبــرملــان امل ـع ــارض ،االنـقــابــي
خـ ـ ـ ـ ــوان غـ ـ ـ ــوايـ ـ ـ ــدو ،ج ـ ــول ـ ــة إق ـل ـي ـم ـي ــة
لتحشيد الدعم لصالحه ضد النظام
الـفـنــزويـلــي .وزار غ ــواي ــدو ال ـبــرازيــل،
حـيــث أع ـلــن ،إث ــر اجـتـمــاعــه بالرئيس
جايير بولسنارو ،أنــه ينوي العودة
إلى فنزويال «في األيام القليلة املقبلة
على رغم التهديدات» ،في ٍّ
تحد لقرار
الـسـلـطــات الفنزويلية اعـتـقــالــه كونه
خ ــال ــف أم ـ ـرًا قـضــائـيــا ب ـع ــدم م ـغ ــادرة
ال ـبــاد .ويـبــدو أن غــوايــدو سيواصل
حملة تحشيد الدعم اإلقليمي؛ إذ بعد
كــولــومـبـيــا وال ـب ــرازي ــل سـيـنـتـقــل إلــى
باراغواي ،حيث كتب رئيسها ماريو
عبدو بنيتز فــي تـغــريــدة« :سيزورنا
في القصر الرئاسي صديقنا العزيز
الرئيس خوان غوايدو».
ف ـ ــي األث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،نـ ـش ــر ج ـ ـهـ ــاز ال ـه ـج ــرة
الـ ـ ـك ـ ــول ـ ــومـ ـ ـب ـ ــي مـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ع ـ ـ ــن أن
 567ع ـن ـص ـرًا فـ ــي ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـحــة
الـفـنــزويـلـيــة ات ـص ـلــوا بــالـجـهــاز طلبًا
ل ـل ـم ـســاعــدة ،وان ـش ـق ــوا ع ــن قــوات ـهــم،
ووصلوا عبر املناطق الحدودية إلى
كــولــوم ـب ـيــا ،وذل ـ ــك م ـنــذ  23ش ـبــاط/
فبراير املاضي ،تاريخ إفشال القوات
الفنزويلية مساعي إدخال املساعدات
األميركية .لكن السلطات الكولومبية
لـ ــم ت ـف ـص ــح عـ ــن ت ـف ــاص ـي ــل فـ ــي ش ــأن
املنشقني املزعومني ،واكتفت بالقول
إنه ستتم دراسة كل حالة و«إذا كانوا
ال يشكلون تهديدًا ألمن البالد ،فإنهم
ُ َّ
سيمكنون من ملء طلبات اللجوء».
(األخبار ،أ ف ب)

تقرير

ال تفاهمات في هانوي :ترامب يخسر رهانه على تنازل كيم
في ضربة متجددة لرهان الرئيس
األميركي على ما يسميها «الكيمياء»،
لم تسفر القمة الثانية بين دونالد ترامب
وكيم جونغ أون عن أي اتفاق ،بل إن
فشلها كان أسرع من المتوقع .والسبب
األساسي في ذلك هو رفض واشنطن ّ
رفع العقوبات عن بيونغ يانغ ،قبل تخلي
األخيرة عن كامل نشاطاتها النووية
ع ـل ــى رغ ـ ــم ال ـت ـص ــري ـح ــات امل ـت ـفــائ ـلــة
واألج ـ ــواء الـحـمــاسـيــة وال ـ ّ
ـودي ــة التي
سـ ــادت قـبـيــل ان ـع ـقــاد ال ـق ـمــة الـثــانـيــة
بـ ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي دون ـ ــال ـ ــد
ت ــرام ــب ،ون ـظ ـي ــره الـ ـك ــوري الـشـمــالــي
«خيبة األمــل»
كيم جونغ أون ،إال أن ّ
كانت النتيجة التي تمخضت عنها
ال ـق ـم ــة ،ب ـع ــد م ـ ـغـ ــادرة ال ــزع ـي ـم ــن مــن
دون ع ـقــد اتـ ـف ــاق ،األمـ ــر الـ ــذي يـحــرم
ت ــرام ــب م ــن انـ ـتـ ـص ــار ف ــي ال ـس ـيــاســة
الخارجية كان في ّ
أمس الحاجة إليه،
ّ
خ ـص ــوص ــا ف ــي ظ ـ ــل ال ـض ـغ ــوط ال ـتــي
يواجهها في الداخل .فقد أعلن البيت
األبـيــض أن الرئيسني «تــرامــب وكيم
لــم يـتـ ّ
ـوصــا الت ـفــاق بـعــد اجـتـمــاعــات
ع ـق ــداه ــا ع ـلــى م ــدى ّي ــوم ــن ،لكنهما
أج ــري ــا م ـح ــادث ــات ب ــن ــاءة ب ـشــأن نــزع

سالح كوريا الشمالية واقتصادها».
وقالت الناطقة باسم البيت األبيض،
ّ
يتوصال
سارة ساندرز ،في بيان« :لم
التـ ـف ــاق ه ـ ــذه امل ـ ـ ــرة ،ل ـك ــن فــريـقـيـهـمــا
ّ
يتطلعان لالجتماع في املستقبل».
ع ـ ــام ـ ــات الـ ـفـ ـش ــل ظ ـ ـهـ ــرت ف ـ ــي وق ــت
باكر أمــس ،مــع تقليص املــدة املقررة
للمحادثات ،قبل اإلعــان رسميًا عن
ع ــدم ال ـتــوصــل إل ــى اتـ ـف ــاق .أم ــا كلمة
السر وراء ذلك ،فقد كانت «العقوبات»؛
إذ أدى ت ـج ــاه ــل واش ـن ـط ــن ل ــدع ــوات
تقديم حوافز لبيونغ يانغ ،ردًا على
إجــراءات اتخذتها األخيرة ،إلى فشل
فــي إب ــرام اتـفــاق .لكن تــرامــب ب ـ ّـرر ،في
م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ع ـق ــب ال ـق ـم ــة ،ه ــذا
الـفـشــل بــالـقــول إن «كــوريــا الشمالية
ل ــم ت ـكــن مـسـتـعــدة لـتـقــديــم م ــا نــريــده
لرفع العقوبات» ،موضحًا أن «الزعيم
ال ـكــوري الـشـمــالــي يــريــد ن ــزع الـســاح
النووي ،لكن في مناطق محددة فقط».
وأض ـ ـ ــاف ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي« :ك ــان
بإمكاننا التوقيع على اتـفــاق اليوم،
لكننا اتفقنا على التأجيل» ،وتابع:
«ب ـح ـث ـنــا تـفـكـيــك م ــوق ــع يــون ـغ ـب ـيــون،
وكـ ـي ــم أبـ ـ ــدى اس ـ ـت ـ ـعـ ــداده ،ل ـك ـنــه أراد
تـخـفـيــف ال ـع ـق ــوب ــات» .وأك ـ ــد ت ــرام ــب،
أيـ ـض ــا ،أنـ ــه «لـ ــن ي ـل ـت ــزم ب ـق ـمــة ثــالـثــة
بينه وبــن رئيس كــوريــا الشمالية»،
مشيرًا إلــى أنــه ّ
«أمــن التزامًا مستمرًا
مــن كـيــم ،خ ــال عـشــاء مـعــه (أول مــن)
أمس ،لوقف الصواريخ واالختبارات

الـ ـن ــووي ــة» .وق ـ ـ ــال« :لـ ــن ي ـق ــوم (ك ـي ــم)
بــاخـتـبــار ال ـصــواريــخ والـ ـن ــووي ،أثــق
به وسأثق بوعده .وآمل أن يكون هذا
ّ
صحيحًا» .وتابع ترامب ،معلقًا على
وت ـي ــرة امل ـف ــاوض ــات ال ـب ـط ـي ـئــة« :قـلــت
منذ البداية إن السرعة ليست مهمة
بــالـنـسـبــة ل ــي ،ون ـحــن ال نــريــد ســوى
إبرام االتفاق الصحيح ،وكوريا يمكن
أن ت ـص ـب ــح ،ف ــي ح ـ ــال ال ـت ــوص ــل إل ــى
اتفاق ،قوة اقتصادية».
وعلى رغــم الفشل ،إال أن األجــواء بني
ّ
الرئيسني ظلت وديــة حتى في ختام
ً
امل ـح ــادث ــات ،األمـ ــر الـ ــذي يـعـطــي أم ــا
ل ـل ـب ـعــض ف ــي الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى نـتـيـجــة

أف ـض ــل ف ــي املـسـتـقـبــل .ل ـكــن مـتــابـعــن
رأوا أن هــذا الفشل كــان متوقعًا ،وأن
ترامب كان قد «بالغ في تفاؤله» .وفي
السياق ،بـ ّـرر الدبلوماسي األميركي
السابق ،جوزيف يوان ،عدم التوصل
إل ــى ات ـفــاق بــ«غـيــاب اإلعـ ــداد للقمة».
وأوضـ ـ ــح يـ ـ ــوان ،ال ـخ ـب ـيــر ف ــي ش ــؤون
كــوريــا الشمالية ،أن «القمم ع ــادة ما
تنطوي على الكثير من العمل ،ويكون
االتفاق أمـرًا مفروغًا منه» ،مستدركًا
بــالـقــول« :لكن هــذه املــرة رأيـنــا إعــدادًا
ً
ضئيال للغاية .قمة سنغافورة لم يكن
فيها م ــادة تـكــون على األق ــل أســاســا،
وك ــان هـنــاك بـحــث عــن ش ــيء م ــا» .من

عالمات الفشل ظهرت مبكرًا مع تقليص المدة المقررة للمحادثات (أ ف ب)

جهتها ،ذكــرت شبكة «سي أن أن» أن
«اآلم ـ ــال بـتــوقـيــع ات ـف ــاق س ــام ينهي
رسميًا الحرب الكورية ،تضاءلت».
وكـ ــانـ ــت ال ـ ـسـ ــاعـ ــات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،ال ـت ــي
س ـب ـق ــت انـ ـتـ ـه ــاء الـ ـقـ ـم ــة ،قـ ــد ش ـه ــدت
ت ـغ ـي ـيــرات مـفــاجـئــة ط ــاول ــت بــرنــامــج
امل ـح ــادث ــات والـ ـلـ ـق ــاءات ال ـت ــي انـتـهــت
ّ
املحدد .ووفق موقع «سي
قبل وقتها
أن أن» ،فــإن «املـحــادثــات تم اختزالها
واخ ـت ـص ــاره ــا» ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه «تــم
إب ـ ــاغ ال ـص ـح ــاف ـي ــن فـ ــي وق ـ ــت بــاكــر
(أمـ ـ ـ ــس) أن املـ ـف ــاوض ــات س ـ ــوف يـتــم
اختتامها في غضون  30ـ ـ  45دقيقة».
وبذلك ،فــإن الغداء الــذي كانت مقررة
إقامته بني الطرفني تم إلغاؤه .وكان
ّ
ت ــرام ــب ،ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،ق ــد قــلــص
توقعاته بتحقيق تـقــدم ملموس مع
الــزعـيــم ال ـكــوري خ ــال محادثاتهما.
وأش ــار إل ــى أن ــه «لـيــس فــي عجلة من
أم ــره لـلـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق ،حـتــى مع
استمرار كوريا الشمالية في تطوير
برنامج األسلحة الـنــوويــة» .أمــا كيم،
فقال للصحافيني« :من السابق ألوانه
الحديث عــن اتـفــاق ،لكن مــا أشعر به
هــو أن نتائج جيدة ستظهر قريبًا».
وخــال جلسة موسعة مع مساعدين
لهما ،ناقش الرجالن إمكانية افتتاح
مكتب أميركي في بيونغ يانغ ،وهو
األمر الذي القاه كيم بالترحاب ،فيما
اعتبره ترامب «فكرة جيدة».
(األخبار ،أ ف ب)

عبد الرزاق
مقري

ُي ّ
عد عبد الرزاق مقري ،المرشح إلى االنتخابات الرئاسية الجزائرية ،من أكثر الشخصيات
نشاطًا في الساحة السياسية ،وذلك بعد وصوله إلى رئاسة حركة «مجتمع السلم»
(محسوبة على «التيار اإلخواني») ،التي ّ
غير وجهتها من المشاركة في الحكومة
( ،)2012-1997إلى المعارضة .وبعد تجربة المقاطعة في عام  ،2014أعلن مقري
قبل فترة ُالترشح إلىً االنتخابات الرئاسية المنتظرة بعد شهرين ،والتي ال ُيعلم اليوم
إن كانت ستجرى فعال أو ال ،في ظل الحراك الشعبي الواسع الرافض لترشح الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة .في هذه المقابلة مع «األخبار» ،يقدم مقري قراءته للمشهد
الحالي ،ورؤيته لتطورات األوضاع وتعامل الجيش المنتظر مع هذا الحراك
أجرى الحوار محمد العيد

• نعيش ظروف الثورة المصرية نفسها من
حيث موقف الرئيس
• قمع التظاهرات الحالية قد يدخل الجزائر في المجهول
• نلتزم بدعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حريته
¶ هل كنتم تتوقعون هذا الحراك الشعبي
الكبير الرافض لترشح الرئيس بوتفليقة؟
وهل تعتقدون أنه عفوي أم ّ
موجه؟
 نعم ،استشرفت خــروج الجزائرينيإل ــى ال ـشــارع فــي سـنــة  2013ألسـبــاب
اق ـت ـصــاديــة واج ـت ـمــاع ـيــة وسـيــاسـيــة
شــرحـتـهــا مـ ــرات وم ـ ــرات ف ــي وســائــل
اإلعالم الجزائرية ،وإذا لم يتحقق التوافق الوطني
ال ــذي دعــونــا إلـيــه ملــواجـهــة اش ـتــداد األزم ــة املتوقع
ً
ابتداء من عام  ،2021حني ينفد احتياطي الصرف
ك ـل ـي ــا ،ف ـ ــإن االن ـ ـفـ ــات االج ـت ـم ــاع ــي س ـي ـك ــون أش ــد،
وس ـي ـهــدد اس ـت ـق ــرار ال ـب ـلــد ووح ــدت ــه .وال ـ ــذي عـ ّـجــل
بخروج الناس في مسيرات  22فبراير ،هو صدمة
الـعـهــدة الـخــامـســة ،وه ــذه امل ـس ـيــرات ك ــان نجاحها
مـتــوقـعــا بــالـنـسـبــة إل ـي ـنــا ،وق ــد دع ــون ــا مناضلينا
إلى املشاركة فيها كغيرهم من املواطنني ،من دون
تـصـ ّـدرهــا أو مـحــاولــة احـتــوائـهــا حــرصــا عـلــى عــدم
تحزيبها.
¶ هــل يمكن أن يـصــل ه ــذا ال ـحــراك إل ــى دف ــع الــرئـيــس إلــى
ّ
سحب ترشحه؟ وكيف تتوقعون تعامل الجيش معه؟
 نحن نعيش نفس ظروف الثورة املصرية من حيثموقف رئاسة الجمهورية .أثناء اشتداد االحتجاج،
كــان (الرئيس األسبق حسني) مبارك مـتـ ّ
ـرددًا جدًا،
هــل يتنحى أم ال ،والــذيــن كــانــوا يشاركونه الرغبة
فــي الـبـقــاء ،ويضغطون عليه للصمود ،هــم عائلته
ومحيطه من رجال األعمال والشخصيات املستفيدة.
ولكن ملا تأكد أن الجيش تخلى عنه ،خضع ملطالب
الجماهير ،ولــم يكن هــدف الجيش املـصــري تغيير
ال ـن ـظــام ،ول ـكــن إس ـقــاط م ـبــارك وم ـش ــروع ال ـتــوريــث.
الشيء نفسه عندنا ،محيط الرئيس متمسك بترشيح
الرئيس لعهدة خامسة ،رغــم علمهم برفضها عند
ع ـمــوم ال ـجــزائــريــن ،وه ــم ي ـعـ ِّـولــون عـلــى اسـتـعـمــال
اإلدارة واملــؤسـســة العسكرية واألمـنـيــة لتمريرها،
ولو بالتزوير االنتخابي الشامل .السؤال الكبير :هل
ستسايرهم املؤسسة العسكرية وموظفو اإلدارة أم
ال؟ التسريبات واإلشاعات كثيرة ،وال يمكن التأكد
منها فــي هــذه الـفـتــرة .ومــن املــؤشــرات املــؤثــرة على
مصير العهدة الخامسة ،استمرار الحراك الطالبي
املتوقع ،واملسيرات الشعبية املرتقبة اليوم الجمعة،
بحسب مــا تتناقله الــوســائــط االجـتـمــاعـيــة .إذا تم
منعها وقمعها فــي ح ــال وقــوعـهــا ،فمعنى ذل ــك أن
املؤسسة العسكرية واألمنية ال تزال مساندة للعهدة
الخامسة .ورد الفعل الجماهيري في مواجهة القمع
إذا وقع ،سيدخل الجزائر في واقع آخر ال يدري أحد
أين ينتهي.

¶ هل ما يحدث في الجزائر يشبه ما جرى في دول عربية
خالل ما ُس ّمي «الربيع العربي»؟
أخرى َ
 هناك ش َبه ما من حيث األزمة القائمة بني الشعبوال ـن ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي ،وداخـ ـ ــل ال ـن ـظ ــام الـسـيــاســي
ذات ـ ـ ــه ،وك ــذل ــك م ــن ح ـي ــث االحـ ـتـ ـق ــان االج ـت ـم ــاع ــي،
ولـكــن هـنــاك ف ــروق كبيرة مــن حيث إن الشعب في
الجزائر انتفض ضــد العهدة الخامسة التي ُيــراد
فرضها عليه بأساليب الـتــزويــر املـعـتــادة ،وليس
ض ــد ال ـن ـظــام إل ــى ح ـ ّـد اآلن ،وك ــذل ــك ،م ــن ح ـيــث إن
امل ــزاج الـعــام للمحتجني ليس ثــوريــا ،بــل كثير من
املحتجني لديهم االستعداد للمشاركة في العملية
السياسية ،وكثير منهم له مرشحه في االنتخابات
الــرئــاسـيــة فــي نـيـســان /أبــريــل  ،2019بــل هـنــاك من
يدعو املعارضة إلى أن تدخل االنتخابات بمرشح
واحد ملواجهة العهدة الخامسة ّ
بهبة شعبية كبيرة
يــوم االنتخابات ملنع الـتــزويــر .واملشكل األساسي
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـج ـم ـيــع ،ه ــو ال ـت ــزوي ــر االنـتـخــابــي
بــاسـتـعـمــال وســائــل الــدولــة لـفــرض عـهــدة خامسة
لـبــوتـفـلـيـقــة ض ــد إرادة ال ـج ـمــاه ـيــر .الـ ـخ ــاف اآلن
القائم بني املشاركني في املسيرات ،هو حول جدوى
ً
املشاركة في االنتخابات إذا ترشح بوتفليقة فعال
لعهدة خامسة.
يـضــاف إل ــى ذل ــك ،أن الـجــزائــريــن ح ــذرون ج ـدًا في
اح ـت ـجــاجــات ـهــم ،ف ـهــم ل ـهــم ت ـجــربــة طــوي ـلــة ف ــي هــذا
ال ـشــأن ،س ــواء بالنظر إل ــى تجربتهم الـخــاصــة في
ان ـت ـف ــاض ــة  5ت ـش ــري ــن األول /أك ـت ــوب ــر عـ ــام ،1988
وأح ــداث التسعينيات ،أو بالنظر إلــى مــا يحصل
في العالم العربي .وقد ّ
بينوا ذلك بطريقة مدهشة
في مسيرات  22شباط /فبراير التي كانت سلمية
وح ـض ــاري ــة ون ـظ ـي ـفــة .وم ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،األج ـه ــزة
األمنية تعاملت بلطف كبير مــع املتظاهرين .ولو
استمرت هذه الصورة ،فإنه يصعب فرض العهدة
الخامسة ،وستتغير املعطيات بطريقة سلسلة.
¶ ه ــل سـيـغـ ّـيــر ه ــذا ال ـح ــراك الـشـعـبــي م ــن خ ـيــارات ـكــم في
التعامل مع االنتخابات الرئاسية؟
 بــالـنـسـبــة إلـيـنــا ف ــي املـكـتــب الـتـنـفـيــذي الــوطـنــيال ي ـغ ـيــر ش ـي ـئــا .ن ـحــن ِم ـ َّـم ــن ي ـق ــول بـ ــأن امل ـشــاركــة
فــي االن ـت ـخــابــات هــي م ـقــاومــة سـيــاسـيــة ،وفــرصــة
لــاتـصــال بــالـجـمــاهـيــر ،ونـقــل مـســؤولـيــة التغيير
إليهم مباشرة ،للمشاركة الكثيفة في االنتخابات،
وال ـت ـطــوع مل ـنــع ال ـتــزويــر ب ـكــل الــوســائــل السلمية
املمكنة ،ســواء بمرشح واحــد للمعارضة أو أكثر
مــن واح ــد .ولـكــن عندنا اجتماع مجلس الـشــورى
في آخر األسبوع ،قبيل إيداع ملف الترشيح الذي
وفرنا فيه اإلمـضــاء ات الالزمة بسهولة وأريحية
خ ــاف ــا ل ـغ ـي ــرن ــا مـ ــن امل ــرشـ ـح ــن ،وس ـي ـت ــم ت ـ ــداول

املوضوع وتقدير املوقف .نحن في املكتب الوطني
س ـن ــداف ــع ع ــن رأي املـ ـش ــارك ــة ،وال ـك ـل ـم ــة األخـ ـي ــرة
هــي ملجلس ال ـشــورى ،ال ــذي هــو املـجـلــس الوطني
صاحب القرار األعلى.
¶ تنتمون إلــى التيار اإلســامــي وتترشحون لالنتخابات
الــرئــاسـيــة ...هــل تعتقدون أن الـظــرف الــدولــي مؤهل ّ
لتقبل
رئيس من هذا التيار في الجزائر ،بالنظر إلى كل ما حدث
في دول أخرى ،خاصة مصر وتونس؟
ً
 أوال ،لـيـســت رغ ـبــة ال ـن ـظــام الـسـيــاســي أو الــواقــعالدولي هو الذي يتقبل أو ال يتقبل ،ولكنه الشعب
الجزائري .النظام السياسي حني يكون األمر إليه ال
يقبل من يسمونهم إسالميني وال غير اإلسالميني.
ه ــم حـيـنـمــا ي ـكــونــون ف ــي كــامــل ق ــواه ــم ال يـتــركــون
الـكــرســي لغيرهم مهما ك ــان انـت ـمــاؤه وت ـي ــاره .أمــا
ال ـظ ــرف الـ ــدولـ ــي ،ف ــإن ــه يـتـعـلــق بــامل ـصــالــح ال غـيــر،
وحينما يرى (الخارج) مصالحه غير مستمرة مع

المشاركة في االنتخابات
مقاومة سياسية وفرصة
لالتصال بالجماهير
ً
سواء
نظام قائم ،فإنه سيتعامل مع األكثر حظوظًا
كانوا إسالميني أم غير إسالميني.
ثــانـيــا ،األحـ ــداث الـتــي عــرفـهــا الـعــالــم الـعــربــي تعود
مـســؤولـيـتـهــا األول ـ ــى إل ــى األن ـظ ـمــة ال ـعــرب ـيــة الـتــي
لها كــامــل االسـتـعــداد ـ ـ إذا استطاعت ـ ـ ألن ُتـ ّ
ـرحــل
شعبًا بكامله وال ترحل هــي ،ولكن يجب القول إن
اإلســام ـيــن لــم يـكــونــوا مــاهــريــن فــي إدارة مرحلة
االن ـت ـقــال الــديـمــوقــراطــي فــي الـ ــدول ال ـتــي تقصدها
بسؤالك ،ولــو كــان هــذا موضوعنا لشرحت لك ذلك
ً
مطوال.
ثالثًا ،ملاذا يطرح هذا السؤال بالنظر إلى التجارب
ال ـت ــي وق ــع فـيـهــا ان ـك ـس ــار؟ مل ـ ــاذا ال ي ـط ــرح ال ـس ــؤال
بالنظر إلى التجارب التي نجح فيها اإلسالميون
في التماسك وتقديم التجارب الناجحة في تركيا
ً
وتونس واملغرب مثال؟
رابعًا ،نحن في الجزائر لنا قصة مختلفة عن العديد

من تجارب اإلسالميني .نحن حركة وطنية اكتسبت
وجودها الطبيعي في النسيج الوطني بشرف عال
ّ
قدمت من أجله  400شهيد في مواجهة اإلرهاب في
سنوات التسعينيات من قــادة الحركة وإطاراتها.
ونحن من يحرج األحــزاب التي ّ
تدعي الوطنية؛ إذ
لــم ت ـشــارك فــي ذل ــك الــوقــت فــي حـمــايــة ال ــدول ــة .كما
أننا حركة لها تجربة في املجالس املنتخبة ألكثر
من ربع قرن ،وفي الحكومة ملدة  17سنة .وال يوجد
في الجزائر من يضعنا في سياق ظروف الحركات
اإلس ــام ـي ــة ف ــي ال ـب ـل ــدان ال ـعــرب ـيــة امل ـت ــأزم ــة .وعـلــى
العموم ،املغرب العربي كله خارج هذا السياق الذي
تشيرون إليه.
¶ مــا هــي امل ـقــاربــة الـتــي ستحكم نـظــرتـكــم إل ــى السياسة
الخارجية في حال أصبحتم رئيسًا؟
 مقاربتنا هي التعامل مع الجوار بحسن الجوار،واألش ـق ــاء بــأخــوة وتـكــامــل وت ـضــامــن ،وم ــع الـعــالــم
بقاعدة التعاون والربح للجميع ،وعدم تدخل الدول
بعضها في شؤون بعض.
¶ ما هي رؤيتكم مللف الحدود مع املغرب؟ وكيف تنظرون
إلى عالقة الجزائر مع دول الخليج وإيران؟
 نحن ضد غلق الحدود مع املغرب الشقيق ،ونحنم ــع ح ــق ال ـش ـعــب ال ـص ـح ــراوي ف ــي ت ـقــريــر املـصـيــر.
وعالقتنا مع دول الخليج وإيــران كــدول هي عالقة
مع أشقاء في إطــار التناصح والتعاون واالحترام
املتبادل والتكامل والتضامن ،لالنتقال معًا نحو
مـسـتـقـبــل ي ـك ــون ف ـيــه ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي واإلس ــام ــي
مــزدهـرًا ومـتـطــورًا وقــويــا وسعيدًا وآمـنــا ومستقرًا
وسيدًا في قــراره وعلى ثــرواتــه ،تحكمه مؤسسات
قوية باإلرادة الشعبية واالختيار الحر ،ويعيش فيه
اإلنسان حرًا وكريمًا ،مساهمًا في تحقيق االستقرار
واألم ــن فــي الـعــالــم ،وب ـنــاء نـظــام عــاملــي جــديــد أكثر
ً
عدال تحفظ فيه حقوق الشعوب كلها ،بغض النظر
ّ
متمسكًا بقضيته املركزية،
عن عقائدهم وثقافاتهم،
وم ـل ـتــزمــا ب ــدع ــم ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ح ـتــى يـنــال
حريته واستقالله وسيادته على مقدساته وعلى
رأسها القدس الشريف.
¶ كيف ستتعاملون مع دول تتمتع بنفوذ كبير في الجزائر
على غرار فرنسا؟
سـنـتـعــامــل م ــع فــرن ـســا وغ ـيــرهــا بـمـنـطــق ال ـت ـعــاون
الـ ــدولـ ــي ،ال ـ ــذي ي ـح ـقــق ال ــرب ــح ل ـل ـج ـم ـيــع ،ف ــي إط ــار
االح ـ ـتـ ــرام امل ـت ـب ــادل ل ـل ـس ـي ــادة ،وع ـ ــدم ال ـت ــدخ ــل في
الشؤون الداخلية ،واحترام خصوصيات الشعوب
وثقافاتها ومعتقداتها.

