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العالم

العالم

اليمن

تنعى اتفاقات السويد
واشنطن
ّ

ّ
ّ
صنعاء تترقب تصعيدًا وتؤكد جاهزيتها
في ما يشبه إعالن
نعي التفاقات السويد،
خرج السفير األميركي
في اليمن من مدينة
عدن ،مطلقًا تصريحات
تصعيدية ضد «أنصار الله»،
في ما رأت فيه األخيرة
ضوءًا أخضر إلعادة الحرب
إلى وتيرتها األولى .إزاء
ذلك ،تؤكد سلطات صنعاء
جاهزيتها ألي تطور
دراماتيكي ،رافضة ابتزازها
بورقة التفاهمات
ب ـع ــد وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـب ــري ـط ــان ــي،
ج ـيــري ـمــي ه ــان ــت ،جـ ــاء دور الـسـفـيــر
األم ـي ــرك ــي ل ــدى ال ـي ـمــن ،مــاث ـيــو تــولــر،
ل ـي ـن ـعــى ات ـف ــاق ــات ال ـس ــوي ــد ،بـتـحـمـيــل
حركة «أنصار الله» مسؤولية العجز
عن تنفيذها .موقف يستكمل ما كانت
قد بدأته واشنطن أخيرًا ،عقب تراجع
السخط العاملي على مقتل الصحافي
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ج ـ ـمـ ــال خ ــاشـ ـقـ ـج ــي ،مــن
تصعيد متجدد ضد سلطات صنعاء،
وتغطية ممتدة لـ«التحالف» السعودي
ـ ـ اإلماراتي .وهو ما ينذر بإمكان عودة
الحرب إلى وتيرتها األولى ،وذلك على
أبــواب دخولها عامها الخامس في الـ
 25من آذار /مارس الحالي.
ومــن مدينة عــدن جنوب اليمن ،حيث
أطـ ـل ــق ه ــان ــت م ـط ـلــع ال ـش ـه ــر ال ـحــالــي
اتهامات صريحة ضد «أنـصــار الله»،
ّ
مبرئًا الحكومة املوالية لـ«التحالف»
م ــن امل ـســؤول ـيــة ع ــن عــرق ـلــة تـفــاهـمــات
استوكهولم ،اتهم تولر ،أمس« ،أنصار

داخل مركز
لعالج
الكوليرا
في صنعاء
(أ ف ب)

الله» ،بـ«التأخير واملماطلة» في تنفيذ
ً
التفاهمات ،قائال في الوقت نفسه إنه
«لم يفقد األمــل» وإن «لديه ثقة كبيرة
في ما يقوم به املبعوث األممي» مارتن
غ ــري ـف ـي ــث .وخـ ـ ــال م ــؤت ـم ــر ص ـحــافــي،
أشار إلى «(أننا) مستعدون للعمل مع
آخــريــن كــي ن ـحــاول تنفيذ االت ـفــاقــات،
ون ـ ــرى م ــا إذا كـ ــان ب ــوس ــع الـحــوثـيــن
إبداء نضج سياسي ،والبدء في خدمة
ً
مصالح اليمن بدال من العمل بالنيابة
َّ
عمن يسعون إلى إضعافه وتدميره».
هذه التصريحات ،سرعان ما استدعت
ردًا من «أنصار الله» التي اتهم عضو
مكتبها الـسـيــاســي ،محمد البخيتي،
«الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف» وداعـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــه بـ ـمـ ـح ــاول ــة
تقويض اتـفــاقــات الـســويــد ،معتبرًا أن
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة وع ـم ــاء ه ــا قـبـلــوا
فقط بهدنة جزئية في الحديدة بسبب
ال ـض ـغــط ال ــدول ــي ع ـلــى خـلـفـيــة قضية
خاشقجي.
من جهتهّ ،
عد عضو املكتب السياسي
لــ«أنـصــار الـلــه» ،علي القحوم ،مواقف
ت ــول ــر «م ــؤشـ ـرًا واض ـح ــا إل ــى الـتــوجــه
األم ـي ــرك ــي لـلـتـصـعـيــد ف ــي ال ـح ــدي ــدة».
ول ـ ـفـ ــت الـ ـ ـقـ ـ ـح ـ ــوم ،ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح إل ــى
«األخـ ـب ــار» ،إل ــى أن الـسـفـيــر األمـيــركــي
«يـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ّـوق االف ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراءات واألك ـ ـ ــاذي ـ ـ ــب
ح ــول ات ـف ــاق ال ـح ــدي ــدة» ،مـعـتـبـرًا ذلــك
«ضـ ــوءًا أخ ـضــر لـلـتـصـعـيــد» .وأض ــاف
إن «االتـ ـف ــاق واض ـ ــح ،ومــوق ـف ـنــا جـلـ ّـي
ومعلن في حرصنا على الـســام ،وقد
ق ــدم ـن ــا خـ ـط ــوات أحـ ــاديـ ــة ف ــي تـنـفـيــذ
االتـفــاق ،فيما قــوى الـعــدوان هــي التي
تعرقل وتماطل في تنفيذه ،وتخترق
ّ
وتصعد عسكريًا».
وقــف إطــاق الـنــار
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن «ال ـس ـف ـي ــر األم ـي ــرك ــي
ي ــرى س ــاح الـيـمـنـيــن خ ـط ـرًا عـلـيـهــم،
مـتـنــاسـيــا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه األسـلـحــة
األميركية املدمرة التي قتلت اآلالف من
اليمنيني ودمرت الحجر والبشر ،فهل
ّ
يــريــد تــولــر أن ن ـظــل مـكـتــوفــي األي ــدي
أمــام عدوانهم وإجــرامـهــم؟» ،مؤكدًا أن
«قدراتنا العسكرية في العام الخامس
من العدوان تتعاظم أكثر فأكثر» .وكان
تولر قد اعتبر ،في مؤتمره الصحافي،
«وج ـ ــود ج ـمــاعــات تـمـلــك أس ـل ـحــة ،من
بينها أسـلـحــة ثـقـيـلــة ،وحـتــى أسلحة
يمكن أن تهدد الدول املجاورة ،وليست
خاضعة لسيطرة مؤسسات الــدولــة»،
«خ ـط ـرًا جسيمًا عـلــى املـنـطـقــة وكــذلــك
على اليمن».
وتــأتــي تصريحات السفير األميركي
ب ـع ــدم ــا أعـ ـل ــن امل ـب ـع ــوث األم ـ ـمـ ــي ،لـيــل
الثالثاء ـ ـ األرب ـعــاء ،نيته تقديم خطة
جديدة في شأن عملية إعادة االنتشار
فــي مدينة الـحــديــدة (غ ــرب) ،والـتــي ال

اآلن .إذ أشار إلى أنه
تزال متعثرة إلى ّ
«عقب مناقشات بــنــاءة مــع الجانبني،
تــم إح ــراز تـقــدم بــاتـجــاه الـتــوصــل إلــى
اتـ ـف ــاق ل ـت ـط ـب ـيــق امل ــرح ـل ــة األول ـ ـ ــى مــن
ع ـم ـل ـي ــات االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب» ،م ـض ـي ـفــا إن ــه
«سيتم تقديم التفاصيل العمالنية إلى
األط ــراف في لجنة تنسيق االنسحاب
ل ـل ـم ـصــادقــة ع ـل ـي ـهــا ق ــريـ ـب ــا» ،مـتــابـعــا
أن ــه «يـتـطـلــع إل ــى امل ـصــادقــة الـســريـعــة
على الخطة» .ولــم يكد غريفيث يدلي
ببيانه ذاك حتى جاءه الرد سلبيًا من
حكومة الرئيس املنتهية واليـتــه عبد
ربه منصور هــادي ،التي ّ
توجهت إلى
امل ـب ـعــوث األم ـم ــي بــال ـقــول «إن ـك ــم كمن
ي ـح ــرث ف ــي الـ ـبـ ـح ــر ...ومـ ــا سـ ّـمـيـتـمــوه
ت ـق ــدم ــا م ـل ـمــوســا ف ــي ت ـن ـف ـيــذ االت ـف ــاق
أصبح ســرابــا» على حــد تعبير عضو
وف ــده ــا املـ ـف ــاوض ع ـس ـكــر زعـ ـي ــل .لكن
وزيــر خارجية ه ــادي ،خالد اليماني،
ع ــاد وقـ ــال ف ــي ت ـصــري ـحــات صـحــافـيــة
إن الخطة التي يتحدث عنها غريفيث

هي نفسها التي كان قد طرحها رئيس
«لجنة تنسيق إعادة االنتشار» مايكل
لــولـيـسـغــار ،مــدعـيــا أن «أن ـص ــار الـلــه»
رفضوها في حينها وهم يقبلون بها
اليوم ،مضيفًا إنها ّ
تنص على تكليف
ف ــري ــق ث ــاث ــي (يـ ـض ــم «أن ـ ـصـ ــار ال ـل ــه»
وحكومة هادي واألمم املتحدة) ملراقبة
املرحلة األولــى من االنسحاب ،على أن
يتم االتفاق الحقًا على هوية السلطات
األمنية واإلدارية في املدينة.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ن ـف ــت م ـ ـصـ ــادر «أنـ ـص ــار
الـ ـل ــه» ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» وج ـ ــود أي جــديــد
فــي مــا يـخـ ّـص تنفيذ اتـفــاق الـحــديــدة،
فـ ـيـ ـم ــا كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر مـ ـحـ ـلـ ـي ــة أن
الـتـطــور الــوحـيــد إلــى اآلن ،منذ دخــول
االتفاقات مرحلة جمود ،هو أن األمم
امل ـت ـحــدة اس ـتــأجــرت ف ـنــدق «أتــان ـتــك»
ف ــي ال ـحــديــدة كـسـكــن ألع ـض ــاء «لـجـنــة
ـار
الـتـنـسـيــق» مل ــدة ع ــام ،وأن الـعـمــل جـ ٍ
على ترميم الفندق وتجهيزه.
(األخبار)

تونس

ّ
السبسي يدعو إلى توسيع الصالحيات :استمالة «المنشقين» ولجم الشاهد
جدد الباجي قائد السبسي ،خالل خطابه بمناسبة ذكرى
ّ
وتوجه ّإلى رئيس
الدستور،
االستقالل ،دعوته إلى تعديل
ً
الحكومة ،يوسف الشاهد ،بالنقد أوال ،وبنداء مبطن
إلعادة التوحد تحت مظلة «نداء تونس»

يرى
السبسي
أن غياب
الوحدة
الوطنية
ال يرتبط
بفشله ،بل
بالدستور
(أرشيف)

تونس ـــ حبيب الحاج سالم
بــدا رئـيــس الجمهورية ،الباجي قائد
السبسي ،في خطابه أول من أمس ،كما
رئيس
لو أنه يدفع بخطة بديلة تجاه
ً
ال ـح ـك ــوم ــة ،ي ــوس ــف الـ ـش ــاه ــد .ب ــداي ــة،
ّ
استغل قائد السبسي طبيعة املناسبة،
ُ ً
أي عيد االستقالل ،ليروي مثال حول
فوائد «الــوحــدة الوطنية» في األزمنة
ال ـص ـع ـب ــة ،ثـ ــم ان ـت ـق ــل إل ـ ــى تـشـخـيــص
ال ــوض ــع ال ـقــائــم م ــن خ ــال اسـتـعــراض
بعض املؤشرات االقتصادية السلبية،
م ـثــل ال ـت ـض ـخــم وامل ــدي ــون ـي ــة واخ ـت ــال
مـيــزان التبادل الـتـجــاري ،ليستخلص
أخيرًا أن البالد تعيش أزمة.
سبب هــذه األزم ــة ،وفــق رأي الرئيس،
هو غياب الوحدة الوطنية ،التي يرى
أنه حاول تكريسها من خالل التحالف
مع «النهضة» ومحاولة تجميع أكبر
قدر ممكن من ُاألحزاب حول الحكومة،
لكن محاوالته أفشلت على يد يوسف
الشاهد .مــن هنا ،يــرى قائد السبسي
أن املـســألــة ال تــرتـبــط بـفـشــل شخصه،
بل بالدستور ،الذي ال يسمح له بلجم
رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة ،فــدعــا بــالـتــالــي إلــى
«تـعــديــل بعض فـصــولــه» الـتــي جعلت
السلطة التنفيذية برأس واحد وليس
برأسني.

الــرســالــة الـثــانـيــة ال ـتــي بـعـثـهــا رئـيــس
الـجـمـهــوريــة كــانــت مـبـطـنــة ،ح ــن قــال
إن «املــواصـلــة على هــذا النحو ليست
في مصلحة تونس ،إذا رجع الشاهد،
وال أقـصــد هنا شــاهــد الـعـقــل( ،يمكن)
أن نـمـشــي يـ ـدًا ب ـي ــد» .وي ـق ـصــد الــرجــل
بـ ــوضـ ــوح فـ ــي مـ ــا قـ ــالـ ــه ،أن ـ ــه مـسـتـعــد
لـ ـلـ ـتـ ـص ــال ــح مـ ـ ــع رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة،
وتوحيد الصف مرة أخرى ،في حني لم
يستفد أي منهما من الصراع.
وتفتح دعــوة قائد السبسي للشاهد،
الباب أمام إعادة توحيد املنشقني عن
حزبه «نداء تونس» ،وخاصة الشاهد
وال ـح ــزب ال ـجــديــد املــرت ـبــط ب ــه «تـحـيــا
تونس» ،لكن األمر يبقى محاطًا بكثير
من الشكوك ،على رأسها مصير نجل
الــرئـيــس ،حــافــظ قــائــد السبسي ،الــذي
صـ ــار ي ــواج ــه رف ـض ــا ح ـت ــى م ــن الـقـلــة
الباقية في «النداء».
وكانت إعادة كتابة الدستور على رأس
مـطــالــب ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة والشعبية
فــي تونس بعد سقوط نظام الرئيس
املخلوع زين العابدين بن علي .تحقق
األمـ ـ ـ ــر ب ـت ـن ـظ ـي ــم انـ ـتـ ـخ ــاب ــات مـجـلــس
تــأس ـي ـســي ،ق ــام أي ـض ــا بـ ــدور ال ـبــرملــان
طــوال فترة عمله التي استمرت ثالثة
أعوام ،وكتب دستورًا نال بعد جوالت
من الصراع في اللجان والساحات رضا

األغلبية الكبرى من الـنــواب .ومــن بني
أهــم التغييرات التي جــاء بها دستور
عــام  ،2014تحويل الـنـظــام السياسي
مــن رئــاســي مـعــزز إلــى بــرملــانــي معدل،
يحظى من خالله البرملان بفرز حكومة
تتولى أغلب املهمات التنفيذية ،فيما
ُيـنـتـخــب رئـيــس الـجـمـهــوريــة مـبــاشــرة
م ــن ال ـش ـع ــب ،وي ـت ــول ــى ج ـ ــزءًا آخـ ــر من
املـهـمــات ،أبــرزهــا الــدفــاع والـخــارجـيــة،
ال ـتــي يـتـشــاور فـيـهــا أي ـضــا مــع رئيس
الحكومة.
قـبــل انـتـخــابــات  ،2014لــم يــر الـبــاجــي
ق ــائ ــد ال ـس ـب ـس ــي م ـش ـك ـلــة فـ ــي ال ـن ـظــام
ال ـس ـي ــاس ــي ،ف ـب ـعــد فـ ــوز ح ــزب ــه «نـ ــداء
تــونــس» بأغلبية املقاعد فــي البرملان،
خـ ـ ــاض هـ ــو االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة
بـنـجــاح .كــانــت املـعــادلــة بالنسبة إليه
ك ــاآلت ــي :يـسـيـطــر حــزب ــه ع ـلــى مجلس
ال ـشـعــب ،ويـمـكـنــه بــالـتــالــي تـعـيــن من
يريد على رأس الحكومة ،وسيكون هو
عمليًا رئيسًا بصالحيات تتجاوز تلك
املوجودة في الدستور.
لـكــن ال ــري ــاح لــم تـجــر كـمــا أرادت سفن
الرئيس ،إذ بــدأت تبرز مبكرًا خالفات
داخ ـ ـ ــل «نـ ـ ـ ــداء تـ ــونـ ــس» بـ ــن مـ ــن ي ــرى
صوابية اختياره التحالف مــع حركة
«الـنـهـضــة» ،صــاحـبــة ثــانــي أكـبــر كتلة
برملانية في حينها ،ومجموعة أخرى

رأت أن ه ــذا الـتـحــالــف غـيــر ض ــروري،
وأن باإلمكان تشكيل حكومة مع كتل
بــرملــانـيــة أخ ــرى أص ـغــر حـجـمــا وأكـثــر
تناسقًا أيديولوجيًا مع «النداء» ،على
اع ـت ـبــار أن ه ــذا األخ ـي ــر ب ـنــى أجـنــدتــه
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة أس ــاس ــا ع ـل ــى م ـعــارضــة
«النهضة».
مع الّــوقــت ،تسارعت وتيرة الخالفات
وت ـعــقــدت ،إل ــى أن تــوالــت االنـشـقــاقــات
داخــل «ال ـنــداء» ،على خلفية التحالف
مع «النهضة» ،وكذلك احتجاجًا على
تنامي دور نجل الرئيس ،حافظ ،الذي
صــار الحـقــا املــديــر التنفيذي للحزب،
وأدت في نهاية املطاف إلى بروز أربعة
ّ
والعد متواصل.
أحزاب أخرى،
ه ـ ــذا الـ ـت ــراك ــم ال ـك ـم ــي ل ـ ــأزم ـ ــات أدى
إلـ ــى ت ـح ــول ن ــوع ــي ف ــي ب ـن ـيــة ال ـح ـكــم،
وجـ ـ ـ ــاءت ه ـ ــذه االنـ ـعـ ـط ــاف ــة مـ ــع إق ــال ــة
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـح ـب ـي ــب ال ـص ـي ــد،
ألس ـبــاب مـجـهــولــة ،وتـعــويـضــه برجل
من الصف الثاني للحكومة والحزب،
وه ــو يــوســف ال ـش ــاه ــد .وب ـع ــد بضعة
أشهر من توليه رئاسة الحكومة ،بدأ
ـات استقاللية عن
يظهر الـشــاهــد نــزعـ ّ
رئيس الجمهورية ،حفزها دعم تلقاه
مــن جهات داخــل «ال ـنــداء» والحكومة،
وحتى رئاسة الجمهورية.
إزاء ذل ـ ــك ،ن ـف ــد ص ـب ــر الـ ـب ــاج ــي قــائــد

مقالة تحليلية

ً
استكماال لمحاوالت تعزيز مكانة بالده كقوة إقليمية في القرن األفريقي ،يسعى رئيس
الوزراء اإلثيوبي ،أبي أحمد ،إلى االستفادة من االندفاعة الخليجية ،وال سيما من ِق َبل الجارتين
المتنافستين ،قطر واإلمارات ،اللتين زارهما َ
يومي الثالثاء واألربعاء ،في جولة هي األولى له منذ
توليه منصبه في نيسان /أبريل من العام الماضي .ركزت المحادثات في الدوحة حيث التقى
أمير البالد تميم بن حمد ،وأبو ظبي التي التقى ولي عهدها محمد بن زايد ،على الملفات
االقتصادية واستقرار الوضعً في المنطقة االستراتيجية ،الواقعة على رأس باب المندب،
والمنحصرة بين البحر األحمر شماال والمحيط الهندي جنوبًا ،حيث تشهد شواطئ القرن األفريقي
حربًا باردة لالستحواذ على موانئه ،بدت أكثر وضوحًا مع اندالع األزمة الخليجية عام 2017

أبي أحمد والسير على الحبال اإلقليمية:
طريق محفوفة بالمخاطر
محمد عبد الكريم أحمد

تولر :وجود جماعات
تملك أسلحة ثقيلة
خطر جسيم على
المنطقة

تفتح دعوة السبسي
للشاهد الباب أمام
إعادة ّتوحيد
المنشقين عن «النداء»

ال ـس ـب ـس ــي ت ــدريـ ـجـ ـي ــا ،ووص ـ ـ ــل األمـ ــر
إل ــى ذروتـ ــه عـنــدمــا سـعــى إل ــى إطــاحــة
ال ـش ــاه ــد ،ب ــداي ــة ب ـض ـغــط م ـش ـتــرك مع
«االت ـ ـحـ ــاد الـ ـع ــام ال ـتــون ـس ــي لـلـشـغــل»
ومنظمات مهنية أخ ــرى ،ثــم برملانيًا.
لكن املـحــاوالت هــذه بــاءت بالفشل ،إذ
نجح الـشــاهــد ،الـشــاب املـغـمــور الـقــادم
حــديـثــا إل ــى عــالــم ال ـقــادة السياسيني،
في استيعاب املنظمات املهنية ،واحدة
تلو أخــرى ،وفي شق صف كتلة «نداء
ت ــون ــس» ال ـبــرملــان ـيــة ،وت ـح ـص ـيــل دعــم
قوي من حركة «النهضة» ،ما أدى إلى
نـيـلــه ث ـقــة أغ ـلــب الـ ـن ــواب ف ــي أك ـثــر من
تعديل وزاري.
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تشهد منطقة القرن األفريقي تحوالت تعيد إلــى األذه ــان ما
حدث في نهاية ثمانينيات القرن الفائت ،من تغيير سياسي
شامل فــي دول املنطقة فــي غضون سـنــوات قــائــل ،مــن دون
نتائج إيجابية لشعوبها .وفيما جرت هذه التحوالت من دون
وج ــود قــائــد ّ
ينسقها فــي املـنـطـقــة كـكــل ،ب ــرز رئـيــس ال ــوزراء
ّ
اإلث ـي ــوب ــي ،أب ــي أح ـم ــد ،الـ ــذي ت ـخــصــص ف ــي دراس ـ ــة ال ـق ـيــادة
التحولية « ،»Transformational Leadershipفي صدارتها
منذ نيسان /أبريل  ،2018من غير أن تتجاوز حركته حدود
االرتهان شبه املطلق لحسابات املصالح اإلقليمية والدولية ،إلى
إحداث تغييرات حقيقية في بنى املجتمعات وتنميتها.
لقد نشط أبــي أحـمــد ،فــي األسـبــوع األول مــن الشهر الـجــاري،
ّ
على نحو ذكــر بالديبلوماسية املكوكية لهنري كيسنجر .إذ
استضاف في أوله الرئيس الكيني ،أوهــورو كينياتا ،بصحبة
وفــد اقتصادي كبير ،وانطلق معه بعد يــوم واحــد إلــى أسمرا
ملقابلة الرئيس اإلريـتــري ،أسياس أفــورقــي ،ملناقشات ثالثية
حــول «التكامل االقـتـصــادي اإلقـلـيـمــي» .وفــي  4آذار /مــارس،
انطلق أحـمــد مــع أفــورقــي إلــى جــوبــا ملباحثات مــع سلفا كير
مل ـنــاق ـشــة األم ـ ــن وال ـت ـك ــام ــل اإلق ـل ـي ـم ــي ،ث ــم اس ـت ـق ـبــل الــرئ ـيــس
الصومالي ،محمد عبد الله فرماجو ،في أديــس أبابا ( 5آذار/
مـ ــارس) ،ملناقشة ع ــدة مـســائــل ،أهـمـهــا تـقــويــة الـسـلــم واألم ــن
اإلقليميني ،وآليات ضمان تقوية العالقات الكينية ـ ـ الصومالية،
ومواصلة تطوير املوانئ بنحو مشترك ،وضمان دعم العالقات
بــن إدارة أرض الـصــومــال وجـمـهــوريــة الـصــومــال الفيدرالية
للسالم اإلقليمي ،وذهــب معه فــي  6آذار/م ــارس إلــى نيروبي
للوساطة في مسألة الـنــزاع الـحــدودي بني األخـيــرة ومقديشو
وتخفيف التوتر في عالقاتهما.
وأظ ـهــر ه ــذا ال ـن ـشــاط املـل ـحــوظ ألب ــي أح ـمــد نــزوعــا إل ــى قـيــادة
املنطقة ،وسط حالة انتقال من تشبيهه برئيس الوزراء الكندي
ال ـش ــاب جــاســن ت ـ ــرودو ،إل ــى وص ـفــه بــأنــه زع ـيــم «شـعـبــوي»
يبتهج لفكرة الــولــع بزعامته (أبيمانيا  ،)Abiymaniaتمامًا
مثل رجــب طيب أردوغ ــان ودونــالــد تــرامــب ،وال يأبه العتباره
«شعبويًا انتهازيًا يحتال من أجل السلطة على منصة التحول
الديموقراطي» ،وتزايد احتماالت تحوله إلى نسخة معدلة من
الزعيم اإلثيوبي األسـبــق ميليس زيـنــاوي ،خاصة مــع تراجع
تـســامـحــه الــدي ـمــوقــراطــي ،وتـلـمـيـحــه ال ــاف ــت ف ــي مـطـلــع الـعــام
الحالي أمام مؤتمر للمعلمني اإلثيوبيني إلى أنه يمكن الحكومة
اإلثيوبية أن ّ
«تعجل ـ ـ حال وخزها ـ ـ فإصدار مراسيم لالعتقال،
وإلقاء القبض (على املناوئني)».
ّ
وتعول أديــس أبابا على دور سياسي مدعوم إقليميًا ودوليًا
وبروز إثيوبيا كقوة تتفادى
وسط التنافس الحالي على املنطقةّ ،
األقل علنًا ــّ ،
وتعزز أهميتها
االنحياز إلى املحاور اإلقليمية ـ ـ على
الجيواستراتيجية كقوة مهيمنة لجذب مزيد من االستثمارات
من شركاء مختلفني مثل قطر وتركيا والسعودية واإلمارات،
ّ
لسد الفجوات النقدية في البنية األساسية ومناطق التجارة
ال ـحــرة (ظـلــت إثـيــوبـيــا الــوجـهــة االسـتـثـمــاريــة املفضلة لتركيا
فــي أفريقيا طــوال األع ــوام القليلة السابقة ،وتستحوذ حاليًا
بمفردها على نحو نصف مجمل االسـتـثـمــارات التركية في
أفريقيا البالغة نحو  6مليارات دوالر) .وساعد هذا «التوازن»
على دفــع الـبــاد بعيدًا عــن تـكــرار السيناريو اليوغوسالفي،
وتفعيل خطاب املصالحة في الــداخــل ،وتمكني االقتصاد من
تحقيق ق ـفــزات نــوعـيــة مــن قبيل ت ـجــاوزه االقـتـصــاد الكيني
كثاني أكبر اقتصاد في شــرق أفريقيا والقرن األفريقي ،مع
توقع وصول الناتج املحلي اإلجمالي إلى مئة مليار دوالر في
عام ( 2020مقارنة بثمانية مليارات دوالر في عام  ،2003و80
مليار دوالر في عام .)2017
ّ
خ ــال فـتــرة وج ـيــزة ،رك ــز أب ــي أحـمــد عـلــى أه ــم مـلـفــات الـقــرن
األفــري ـقــي الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة ،إذ ت ـنــاولــت مـنــاقـشــاتــه

مــع أفــورقــي دعــم الـعــاقــات الـثـنــائـيــة ،ومــع سلفا كـيــر الـســام
اإلقليمي ،وال ـصــات االقـتـصــاديــة ،وتـطــويــر البنية األساسية
والقدرات املشتركة ،والدفع في اتجاه التكامل اإلقليمي .كذلك،
نجح أبــي أحـمــد فــي دفــع الـصــومــال وكينيا إلــى االت ـفــاق على
وقف التصعيد بينهما ،والعمل معًا على تحقيق السالم ،وذلك
عقب استدعاء كينيا لسفيرها من مقديشو احتجاجًا على
مناقصات حكومية صومالية الستكشاف الغاز والبترول في
وسط املنطقة الحدودية البحرية املتنازع عليها بني البلدين في
املحيط الهندي ،والتي يعمل فيها عمالقة الطاقة مثل «إيني»
و«تــوت ــال» و«أن ــدارك ــو» ،بترخيص مــن الحكومة الكينية منذ
نهاية سبعينيات القرن املاضي .وإلثيوبيا عالقات خاصة مع
«جمهورية أرض الصومال» ،تقوم على العديد من االتفاقات
الثنائية ،ومن بينها ممر أديس أبابا ـ ـ بربرة البالغة قيمته 300
مليون دوالر ،والــذي ّ
تموله اإلم ــارات ،واالستفادة من الوجود
اإلماراتي في «أرض الصومال» للوصول إلى ميناء بربرة ،عبر
الحصول على حصة  19باملئة من مشروع تطوير امليناء.
وبدت مسألة التكامل اإلقليمي جوهرية في مساعي قيادة أبي
أحمد للمنطقة ،والترويج لــدور إثيوبيا في قطاعات الخدمات
في دول املنطقة من خالل مشروعات توليد الطاقة الكهربائية
والبنية األســاسـيــة ،بــالـتـعــاون مــع شــركــاء إثيوبيا اإلقليميني
ً
والــدولـيــن (خــاصــة الخليج وال ـصــن) .وهــي رؤي ــة تجد قبوال
إعالميًا كبيرًا نظرًا للتوسع السريع في اقتصاد إثيوبيا ،ما
دفع كثيرين إلى أن ّ
يعدوه نموذجًا للتنمية السلطوية كما في
الصني ،معززًا بارتفاع الناتج املحلي اإلجمالي بمتوسط 10
باملئة سنويًا طــوال الخمسة عشر عامًا السابقة .وربما كان
التقدير املتقدم مبالغًا فيه ،لكون هذا النمو قد بدأ بالفعل من
قاعدة متدنية بنحو الفت ،في ظل تساؤالت عن مدى استدامة
النموذج اإلثيوبي ،خاصة أن أغلب نموه االقتصادي يأتي من
إنفاق الدولة على الطرق واملناطق الصناعية والسدود العمالقة
وخطوط الطيران األكبر في أفريقيا ،وهي قطاعات ُت َّ
مول في
أغلبها عبر االقتراض من الخارج ،ما دفع إلى تضاعف الدين
بالعملة األجنبية إلــى ما يعادل  350%من عائدات التصدير
السنوية.
وق ــد تـجـســد الـبـعــد االق ـت ـص ــادي ملـســاعــي أب ــي أح ـمــد لـقـيــادة
املنطقة في إدراك كينيا لهذه املساعي ،وعملها ـ ـ من جهتها
ـ ـ على إغراء إثيوبيا بفتح سوقها أمام املنتجات الكينية ،عقب
املنتدى االستثماري الــذي تزامن مع لقاء أبي أحمد بأوهورو
كينياتا في مطلع الشهر ّالجاري ،وبدئها مراجعة تقدم تطبيق
ُ
اتفاق الوضع الخاص املــوقــع في عــام  2012لتعزيز الشراكة
االق ـت ـص ــادي ــة ،وسـعـيـهــا إل ــى ت ـعــزيــز فــرص ـهــا ال ـت ـجــاريــة في
إثيوبيا ،ومنها إلــى إريتريا وجيبوتي والصومال ،وتعويض
اآلثار السلبية من ِق َبل دول جوار كينيا األعضاء في الجماعة
االقتصادية لشرق أفريقيا.
وفيما نجحت قيادة أبــي أحمد للمنطقة في مــوازنــة االهتمام
الـشــرق أوسـطــي املـتـجــدد بــالـقــرن األفــريـقــي واالسـت ـفــادة منه،
وق ـ ّـوت تحالفات إثيوبيا ،وجــذبــت لها استثمارات مهمة ،في
الوقت الــذي حافظت فيه على سياسة خارجية مستقلة ،فإن
ذلك ال ينفي حقيقة أنها تخوض لعبة خطيرة ،متكررة تاريخيًا،
مفادها أن الجمع بني سياسة الخليج القائمة على الصفقات،
والقيادة األفريقية الفاسدة في الغالب ،يمكن أن يثبت تقلبه،
ألن املتنافسني التاريخيني يتخذون تحوالت جديدة ،واألمور
تـتـطــور عـلــى نـحــو يـتـجــاوز سـيـطــرة منطقة الـقــرن األفــريـقــي،
خاصة إذا لفت انتباهنا الدور النشط للسفير األميركي الحالي
في مقديشو ،دونالد ياماماتو ،بعد وساطته في تسوية األزمة
اإلريترية ـ ـ اإلثيوبية ،ودوره في التمكني األميركي في جيبوتي،
ودوره الحالي في الصومال ،وهو دور يلقي تساؤالت مغايرة
عن طبيعة قيادة أبي أحمد في منطقة القرن األفريقي ،سواء
الكبير أو التقليدي.

