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العالم

العالم

ّ
الجزائر تتعقد أوراق المرحلة االنتقالية أكثر
مع رفض الشارع وأحزاب المعارضة «المسار
الدستوري» الذي أتى بعبد القادر بن صالح
رئيسًا مؤقتًا ،مــا يجعل الحل السياسي
القائم على الحوار مع المعارضة وممثلين
عن الحراك ،الخيار الضاغط على الجيش

الشارع يرفض
الرئيس المؤقت:
ّ
لحل سياسي
يضمن التغيير
رفــض الـشــارع «املـســار الــدسـتــوري»
ال ـ ــذي أوص ـ ــل رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــة
السابق ،عبد القادر بن صالح ،إلى
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة مل ــدة أق ـصــاهــا
ُ َّ
 90ي ــوم ــا ،ع ـل ــى أن ت ـن ــظ ــم خــال ـهــا
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات رئـ ــاس ـ ـيـ ــة ال يـ ـح ــق لــه
ال ـت ــرش ــح ف ـي ـه ــا ،بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى أح ـك ــام
املادة  102من الدستور َ.هذا التطور،
ال ــذي ك ــان مـتــوقـعــاَ ،وضـ ــع الـنـظــام،
وال سـيـمــا ال ـج ـيــش الـ ــذي سـ ـ ّـرع من
استقالة عبد العزيز بوتفليقة قبل
أسبوع ،أمــام خيارين :األول يتمثل
بـ ـ ــاإلصـ ـ ــرار عـ ـل ــى امل ـ ـسـ ــار الـ ـح ــال ــي،
وب ــال ـت ــال ــي اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـت ـظ ــاه ــرات،
والـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي طـ ــويـ ــل األج ـ ـ ـ ـ ــل ،ي ـت ـم ـثــل
بالبحث عن حل آخر ،ربما سياسي،

ُيــرضــي طموحات املحتجني ،الذين
ي ــرف ـض ــون ت ــول ــي «وجـ ـ ــوه ال ـن ـظ ــام»
املرحلة االنتقالية.
ـض س ـ ــاع ـ ــات عـ ـل ــى إع ـ ــان
ول ـ ـ ــم ت ـ ـمـ ـ ِ
ال ـب ــرمل ــان ت ـع ـيــن ب ــن ص ــال ــح رئـيـســا
مؤقتًا ،حتى خرج املئات ،معظمهم
م ــن ال ـط ـل ـبــة ،ف ــي َ
وس ـ ــط ال ـعــاص ـمــة،
مطالبني برحيله ،فيما دعت أحزاب
املـ ـع ــارض ــة إلـ ــى اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـح ــراك،
رافضة ما سمته فرض سياسة األمر
ال ــواق ــع ،م ــؤك ــدة أن «ال ـش ـعــب طــالــب
بــالـتـغـيـيــر ول ــم يـطــالــب بــال ـتــدويــر».
وبحسب ردود الفعل أمس ،يبدو أن
هناك ستة أسباب لرفض تولي بن
ً
صالح مهمات الرئاسة :أوال ،كونه
م ــن الـ ــوجـ ــوه ال ـق ــدي ـم ــة ل ـل ـن ـظ ــام ،إذ

رفض المحتجون تولي المرحلة االنتقالية من ِق َبل أفراد من الدائرة المقربة من بوتفليقة (أ ف ب)

شـغــل مـنـصــب رئـيــس مـجـلــس األمــة
(ال ـغــرفــة الـثــانـيــة فــي ال ـبــرملــان) منذ
ع ــام  2002بـتـعـيــن م ــن بــوتـفـلـيـقــة،
وينتمي إلى «حزب التجمع الوطني
ّ
الــديـمــوقــراطــي» ال ــذي ظ ــل متحالفًا
م ــع ح ــزب بــوتـفـلـيـقــة مل ــا ي ـق ــارب 20
ع ــام ــا .ث ــانـ ـي ــا ،ك ـ ــون ت ـع ـي ـي ـنــه يــأتــي
ت ـط ـب ـي ـقــا ل ـل ـم ــادة  102ب ـحــرف ـي ـت ـهــا،
رغــم أنها ال تضمن تحقيق مطالب
التغيير ال ـجــذري لـلـنـظــام ،علمًا أن
ظروف تطبيقها كانت متوافرة منذ
ُ
ب ــدء االح ـت ـجــاجــات؛ لـكــونـهــا تـطـ ّـبــق
ف ــي ث ـ ــاث ح ـ ـ ــاالت ،ه ـ ــي :الـ ــوفـ ــاة أو
االستقالة أو العجز ،واألخيرة حالة
ّ
أقر بها بوتفليقة في إحدى رسائله
قبل االستقالة.

ثــالـثــا ،رفــض املحتجني واملـعــارضــة
تـ ــولـ ــي املـ ــرح ـ ـلـ ــة االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة ِم ـ َّـم ــن
يعتبرونهم من أفراد الدائرة املقربة

يقيد الدستور
صالحيات «الرئيس
المؤقت» بما يضمن
عدم تماديه في الحكم

مــن بوتفليقة ،وال ـتــي هيمنت على
ال ـس ـل ـطــة ل ـس ـن ــوات (ربـ ـم ــا م ـنــذ بــدء
الوالية الرابعة األخيرة لبوتفليقة)،
إلـ ـ ـ ــى أن وص ـ ـف ـ ـهـ ــا رئـ ـ ـي ـ ــس أركـ ـ ـ ــان
الـجـيــش ،أحـمــد قــايــد صــالــح ،أخـيـرًا
ب ـ ـ «الـ ـعـ ـص ــاب ــة» ،رغ ـ ــم أن ال ــدس ـت ــور
ّ
يقيد صالحيات «الــرئـيــس املؤقت»
بما يضمن عدم تماديه في الحكم؛
فهو ال يمكنه إعــان حالة الطوارئ
أو إعالن الحرب أو توقيع اتفاقيات
ال ـهــدنــة وم ـع ــاه ــدات الـ ـس ــام ،كــذلــك
ال ي ـم ـك ـنــه إصـ ـ ـ ــدار ع ـف ــو أو خـفــض
ال ـع ـقــوبــات أو اسـتـبــدالـهــا أو دعــوة
الشعب إلى استفتاء أو التشريع.
رابعًا ،أن املــادة  102تفرض الذهاب
إل ــى ان ـت ـخــابــات رئ ــاس ـي ــة ف ــي ظــرف

ثــاثــة أشـهــر ،بــإشــراف حـكــومــة نــور
ال ــدي ــن بـ ــدوي ال ـحــال ـيــة ،ال ـتــي تمنع
أيضًا تعديلها أو إقالتها ،فيما بات
املـتـظــاهــرون ُيـحـ ّـمـلــونـهــا مسؤولية
التعاطي غير املسبوق لقوات األمن
مـ ــع مـ ـسـ ـي ــرات ال ـط ـل ـب ــة أم ـ ـ ــس ،حــن
اس ـت ـخــدمــت خ ــراط ـي ــم املـ ـي ــاه ،وذل ــك
بعد يوم من إرسال وزير الداخلية،
ص ــاح ال ــدي ــن دحـ ـم ــون ،إل ــى املــديــر
ال ـع ــام لــأمــن الــوط ـنــي ،عـبــد ال ـقــادر
ب ــوه ــدب ــة ،ت ـع ـل ـي ـم ــات يـ ــأمـ ــره فـيـهــا
بمنع تنظيم املسيرات في العاصمة
خالل أيام األسبوع ،ما عدا الجمعة.
خ ــامـ ـس ــا ،ك ـ ــون ال ـت ـط ـب ـيــق ال ـح ــرف ــي
وال ـك ـلــي ل ـل ـمــادة  102م ــن الــدس ـتــور
يستبعد املادتني  7و 8اللتني طالب
بهما قايد صالح ،وتنصان على أن

ُ
ّ
ستمد من الشعب .سادسًا،
السلطة ت
وق ـ ـ ـ ــوع تـ ـ ــزويـ ـ ــر عـ ـلـ ـن ــي فـ ـ ــي ال ـ ـ ُعـ ــدد
الرسمي ألعـضــاء الـبــرملــان ،إذ أعلن
ب ــن ص ــال ــح رئ ـي ـس ــا ب ـت ـصــويــت 487
ً
عـضـوًا ب ــدال مــن  606أع ـض ــاء ،فيما
قــاط ـعــت ال ـك ـتــل ال ـن ـيــاب ـيــة ل ــأح ــزاب
املعارضة جلسة البرملان.
ّ
وبـعــد الـصــدمــة الـتــي خلفها تعيني
بـ ــن صـ ــالـ ــح ،ات ـج ـه ــت األن ـ ـظـ ــار إل ــى
ق ــاي ــد ص ــال ــح ،لـكـنــه اك ـت ـفــى بـتــأكـيــد
«حـ ــق ال ـش ـع ــب ف ــي االط ـم ـئ ـن ــان إل ــى
ح ــاض ــر ب ـ ــاده وإل ـ ــى مـسـتـقـبـلـهــا»،
وهــو تصريح يفتح مـجــال التأويل
واسـ ـع ــا ،ب ـح ـســب م ــراق ـب ــن رأوا أن
الرجل أراد اختبار الحل الدستوري
قبل الذهاب إلى حل آخر ،خصوصًا
أن ظـهــوره أمــس كــان ألول مــرة منذ
إعالن استقالة بوتفليقة ،كما لو أنه
أراد تمرير «املسار الدستوري» من
دون أن يكون هو في الواجهة ،على
أن يتدخل خالل األيام املقبلة لفرض
ح ــل س ـيــاســي ،ب ـعــد أن ي ـكــون الـحــل
الدستوري قد استنفد إمكاناته.
ل ـكــن م ــا ه ــي ال ـح ـلــول املـمـكـنــة اآلن؟
ت ـب ـقــى م ـســألــة اس ـت ـقــالــة ب ــن صــالــح
ً
ح ـ ــا المـ ـتـ ـص ــاص غ ـض ــب ال ـ ـشـ ــارع.
ح ـي ـن ـهــا س ـي ـض ـطــر نـ ـ ــواب ال ـب ــرمل ــان
إل ـ ــى انـ ـتـ ـخ ــاب ش ـخ ـص ـيــة تــواف ـق ـيــة
غير محسوبة على الـنـظــام ،لتولي
منصب رئيس مجلس األمة ،وقيادة
املــرح ـلــة االن ـت ـقــال ـيــة ،ع ـلــى أن يتبع
ذل ــك تـشـكـيــل ح ـكــومــة تـكـنــوقــراطـيــة
ت ـح ـظــى ب ـمــواف ـقــة ال ـ ـشـ ــارع ،وهـيـئــة
م ـس ـت ـق ـل ــة ل ـ ــإش ـ ــراف عـ ـل ــى ت ـن ـظ ـيــم
االنـتـخــابــات ،أو الــركــون إلــى مطلب
امل ـعــارضــة ،أي االت ـفــاق عـلــى «هيئة
رئــاس ـيــة» أو شخصية مـقـبــولــة من
الجميع تقود املرحلة املقبلة .وهو
م ــا جـ ــدد حـ ــزب «الـ ـعـ ـم ــال» ال ــدع ــوة
إل ـيــه فــي ب ـيــان أم ــس ،اعـتـبــر فـيــه أن
«مجلسًا تأسيسًا وطنيًا مكونًا من
ممثلني حقيقيني تفوضهم مختلف
م ـك ــون ــات الـ ـشـ ـع ــب» ،ه ــو «امل ــؤه ــل»
إلدارة امل ــرح ـل ــة االن ـت ـقــال ـيــة .أي ـضــا،
يبقى الحل السياسي واردًا ،بحسب
مـ ــا أش ـ ـ ــار رئـ ـي ــس ح ــرك ــة «م ـج ـت ـمــع
السلم» ،عبد الرزاق مقري ،الذي دعا
إلــى استمرار «الـحــراك الشعبي إلى
أن يستقيل (بن صالح) ،ثم يستقيل
ب ـ ـعـ ــده أو مـ ـع ــه أو قـ ـبـ ـل ــه (رئـ ـي ــس
املجلس الدستوري الطيب) بلعيز،
ُ ّ
عندئذ سنكون في وضعية ال ت َحل
إال بإسناد مواد الدستور بالتدابير
السياسية ،من خالل الحوار».
(األخبار)

إيران

خامنئي يستنكر استهداف «الحرس»:
اليد العليا في المنطقة لنا
ّ
خيم القرار األميركي
ضد الحرس الثوري على
طهران.
المشهد في
ّ
األخيرة ،في وقت تلقت
فيه رسائل التضامن من
الحلفاء واألصدقاء ،أكد
مسؤولوها أن الرد على
الضغوط األميركية لن
يكون إال بزيادة القدرات
العسكرية والنووية
تـ ـ ــوالـ ـ ــت ردود ال ـ ـف ـ ـعـ ــل تـ ـ ـج ـ ــاه قـ ـ ــرار
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد ت ــرام ــب،
تـصـنـيــف الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري اإلي ــران ــي
«م ـن ـظ ـم ــة إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة» ،م ـن ـق ـس ـمــة بــن
مـ ـ ّ
ـرحـ ــب وم ـس ـت ـن ـك ــر .وبـ ـع ــد دمـ ـش ــق،
ان ـت ـقــدت ب ـغــداد وأن ـق ــرة ال ـق ــرار ،كــذلــك
ن ــددت ب ــاإلج ــراء حــركــة «ح ـم ــاس» في
فـلـسـطــن ،و«أن ـص ــار ال ـلــه» فــي اليمن.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ان ـض ــم م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
الـ ـس ـع ــودي ،أم ـ ــس ،إلـ ــى ت ــل أب ـي ــب فــي
الـتــرحـيــب بـمــا عـ ّـدهــا «خ ـطــوة عملية
في مكافحة اإلرهاب».
أما في إيران ،فقد بدت مشاعر الغضب
والـتـضــامــن عـلــى مختلف املـســؤولــن،
وظهر النواب تحت قبة البرملان بالزي
ّ
وصوت البرملان،
الرسمي لـ«الحرس».
فـ ــي اج ـت ـم ــاع ــه أم ـ ـ ــس ،ع ـل ــى تـصـنـيــف
الـقــوات األميركية العاملة فــي منطقة
غرب آسيا وما يرتبط بها من وحدات
ع ـس ـك ــري ــة واسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة وكـ ـي ــان ــات
خاصة «مجموعات إرهابية».
ّ
وقــلــل املــرشــد األع ـل ــى ،عـلــي خامنئي،
من جدوى القرار وقدرته على تحقيق
امل ــآرب األمـيــركـيــة .وق ــال فــي استقبال
جمع من منتسبي «الحرس» بمناسبة
«يـ ــوم ح ــرس الـ ـث ــورة اإلس ــامـ ـي ــة» ،إن
ّ
«األمـ ـي ــركـ ـي ــن ي ـت ــوه ـم ــون الـتـخـطـيــط
ضــد ال ـحــرس والـ ـث ــورة ،إال أن خبثهم

السودان

ّ
بوادر تحول في موقف الجيش:

تفاؤل حذر يسود المعارضة
خلط االعتصام أمام وزارة الدفاع أوراق االحتجاجات في السودان،
ووضع الجيش أمام مسؤولية تاريخية لتجنيب البالد فوضى شاملة،
بإقناع عمر البشير بالرحيل ،فيما تبدو تبعات ذلك الخيار ،شبه الوحيد،
صعبة على المؤسسة العسكرية نفسها
ُي ـ ـخـ ـ ّـيـ ــر املـ ـحـ ـتـ ـج ــون ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــون،
الجيش ،املؤسسة األقــوى في البالد،
ب ــن االنـ ـحـ ـي ــاز إل ـي ـه ــم ف ــي مـطــالـبـهــم
ّ
بتنحي الــرئـيــس عـمــر الـبـشـيــر ،وبــن
االستمرار في دعم النظام ،وبالتالي،
اسـ ـتـ ـم ــرار األزمـ ـ ـ ــة والـ ـتـ ـظ ــاه ــرات فــي
ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة ومـ ـخـ ـتـ ـل ــف املـ ـ ـ ـ ـ ــدن .ل ـكــن
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ،الـ ـ ـ ــذي حـ ـس ــم امل ـ ــوق ـ ــف فــي
َ
ان ـت ـف ــاض ــت ــي  1964و 1985ل ـصــالــح
الـ ـشـ ـع ــب ضـ ـ ـ ـ ّـد ن ـ ـظـ ـ َ
ـامـ ــي ال ــرئ ـي ـس ــن
إبــراه ـيــم عـبــود وجـعـفــر الـنـمـيــري ،له
حسابات تبدو أكثر تعقيدًا هذه املرة،
تدفعه إلى اتخاذ موقف شبه محايد،
وإن رأى الـبـعــض أن ــه «عـمـلـيــا انـحــاز
إلى الشعب».

تبدل الموقف
مـ ـن ــذ دع ـ ـ ـ ــوة ق ـ ـ ــوى «إعـ ـ ـ ـ ــان ال ـح ــري ــة
وال ـت ـغ ـي ـي ــر» ال ـج ـي ــش إل ـ ــى االن ـح ـي ــاز
ل ـل ـش ـعــب ،ف ــي الـ ـس ــادس م ــن نـيـســان/
أب ــري ــل امل ــاض ــي ت ــزام ـن ــا م ــع ال ــذك ــرى
ال ـ ــ 34النـتـفــاضــة  1985ال ـتــي أطــاحــت
ال ـن ـم ـيــري ،ب ــدا واض ـح ــا ت ـب ـ ُّـدل مــوقــف
امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،الـ ـت ــي سـعــى
ال ـب ـش ـيــر إلـ ــى تـسـيـيـسـهــا ع ـل ــى م ــدار
 30ع ــام ــا ،إذ ان ـت ـقــل خ ـط ــاب الـجـيــش
ّ
مــن الـتــأكـيــد أن ــه لــن يـســلــم ال ـبــاد إلــى
«ش ـ ـ ــذاذ اآلف ـ ـ ــاق م ــن ق ـ ـيـ ــادات ال ـت ـمــرد
املندحرة ،ووكالء املنظمات املشبوهة
في الـخــارج» ،كما قــال رئيس األركــان
املشتركة ،كمال عبد املعروف املاحي،
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ّ
لن يحقق مآربهم ،وإن اليد العليا في
املنطقة ال ـيــوم» لـلـثــورة والجمهورية
اإلســامـيــة ،وهــي «تملك خـيــارات عـ ّـدة
على مستوى املنطقة والعالم أيضًا».
ّ
«تقدم الثورة اإلسالمية رغم
ورأى أن
ّ
 40عامًا من املؤامرات ضد الجمهورية
اإلســامـيــة هــو دلـيــل عجز األميركيني
عـ ـ ــن إي ـ ـ ـقـ ـ ــاف ت ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم ح ـ ــرك ـ ــة ال ـش ـع ــب
اإليراني».
أما الرئيس اإليــرانــي ،حسن روحاني،
فقد حمل بشدة على الواليات املتحدة،
واصـ ـ ـف ـ ــا إي ـ ــاه ـ ــا بـ ــ«زعـ ـيـ ـم ــة اإلرهـ ـ ـ ــاب
الـعــاملــي» .وفــي كلمة بمناسبة «اليوم
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـت ـق ـن ـيــة ال ـ ـنـ ــوويـ ــة» ،دافـ ــع
روحــانــي عــن الـحــرس الـثــوري ،واصفًا
رجاله بـ«حماة إيــران» الذين «ضحوا
بحياتهم لحماية شعبنا وثــورتـنــا».
وكـ ـش ــف أن ب ـ ـ ــاده ب ــات ــت م ـن ــذ ال ـع ــام
امل ــاض ــي تـمـلــك «ن ــوع ــا م ــن ال ـصــواريــخ
ال ي ـم ـك ـن ـكــم ح ـت ــى تـ ـ ـص ـ ــوره» ،م ـح ــذرًا
األميركيني من أنه «إذا ضغطتم علينا
فسننتج بكثرة أجهزة الطرد املركزي
آي .آر 8 .امل ـت ـط ــورة» .الـ ــرد «الـعـمـلــي»
ب ــزي ــادة ال ـت ـحـ ّـدي ،وف ــق م ــا أشـ ــار إلـيــه
روح ــان ــي ،ت ـبــنــاه أي ـضــا قــائــد الـحــرس
الثوري محمد علي جعفري ،الذي رأى
أن «هذه الخطوة األميركية مثيرة جدًا
للضحك ،ألن الحرس الثوري في قلوب
املواطنني» ،واعدًا بأن الحرس «سيزيد
مــن قــدراتــه الــدفــاعـيــة والـهـجــومـيــة في

السنوات املقبلة».
إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــا ،رأت بـ ـ ـغ ـ ــداد ف ـ ــي اإلجـ ـ ـ ــراء
األم ـ ـيـ ــركـ ــي قـ ـ ـ ــرارًا «قـ ـ ــد يـ ـع ــزز انـ ـع ــدام
االستقرار في املنطقة» .وكشف رئيس
الــوزراء ،عادل عبد املهدي ،عن مبادرة
قــادهــا لتجنب ص ــدور ال ـق ــرار ،مشيرًا
إلى أنه حاول «إيقاف القرار األميركي،
وكانت لنا اتصاالت مع امللك (األردني)
عـبــد الـلــه ومـصــر واإلدارة األمـيــركـيــة،
لكنها مضت واتخذت الـقــرار» .وأشــار
إلى أن املوقف العراقي مـ ّ
ـرده أن القرار
ق ــد ي ــأت ــي بـ ـ ـ ــ«ارت ـ ـ ــدادات س ـل ـب ـيــة عـلــى
ال ـعــراق واملـنـطـقــة» .ورأى عـبــد املـهــدي
أنــه «فــي حــال ح ــدوث أي تصعيد بني
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وإيـ ـ ـ ــران ...سـنـكــون
جـمـيـعــا خ ــاس ــري ــن» ،مـ ـش ــددًا ع ـلــى أن
بــاده ستبذل ما في وسعها لتحقيق
الـ ـه ــدوء ف ــي املـنـطـقــة «ن ـظ ـرًا الحـتـفــاظ
الـ ـع ــراق ب ـع ــاق ــات ط ـي ـبــة» م ــع ك ــل من
طهران وواشنطنّ .
أنقرة ،بدورها ،حذرت من أن القرار من
ّ
التسبب بــ«عــدم االسـتـقــرار» في
شأنه
املنطقة ،وفــق وزيــر الخارجية التركي
مــولــود تـشــاوش أوغ ـلــو .األخ ـيــر ،وفي
مــؤتـمــر صـحــافــي م ــع نـظـيــره الـقـطــري
فــي أنـقــرة ،انتقد العقوبات األميركية
وال ـض ـغــوط عـلــى إيـ ــران ودول أخ ــرى،
مـعـتـبـرًا أن ال ـق ــرار ض ـ ّـد «ج ـيــش إي ــران
الرسمي ...ليس مفهومًا».
(األخبار)

جعفري :الحرس سيزيد من قدراته الدفاعية والهجومية

تقرير
ف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي /ي ـنــايــر املــاضــي،
إل ـ ــى إظ ـ ـه ـ ــاره حـ ــرصـ ــا عـ ـل ــى س ــام ــة
املتظاهرين ،مثلما فعل أمــس عندما
ّ
ت ــدخ ــل ج ـن ــوده لـحـمــايــة املعتصمني
من هجوم مجموعات من رجال األمن
واالس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ،خ ـ ــال االع ـت ـص ــام
املستمر أم ــام مـقـ ّـر قـيــادة الجيش في
ّ
ومقر إقامة البشير ،وأطلقوا
الخرطوم
ّ
لصد
رصاصات تحذيرية في الهواء
عـنــاصــر مــن شــرطــة مـكــافـحــة الشغب
وأف ـ ـ ــراد ال ـش ــرط ــة ال ـس ــري ــة ،ك ــان ــوا قد
ان ـط ـل ـقــوا ب ـشــاح ـنــات ص ـغ ـيــرة تـجــاه
املتظاهرين وهم يطلقون الغاز املسيل
للدموع .يضاف إلــى ذلــك أن عــددًا من
املحتجني يحتمون فــي مـقـ ّـر الـقـيــادة
ّ
ال ـعــامــة لـلـجـيــش ،فــي وق ــت ي ـشــن فيه
ملثمون ،إلى جانب الشرطة ،هجومًا
يــومـيــا عـلــى املـعـتـصـمــن ،بـحـســب ما
أك ــد رئ ـي ــس ح ــزب «األمـ ـ ــة» ،ال ـص ــادق
املهدي ،أمس .وقد أدى هذا األمر إلى
مقتل  21شخصًا ،بينهم  5عسكريني،
منذ السبت املــاضــي ،وفــق مــا أعلنت
ً
«لجنة أطباء السودان» أمس ،مشيرة
إلـ ــى أن أحـ ــد ال ـق ـت ـل ــى ،م ــن مـنـســوبــي
القوات املسلحة ،قتل برصاص «قوات
أمنية».
ت ـصـ ّـدي جـنــود الـجـيــش ل ـقــوات األمــن
لم يكن املظهر الوحيد لتحول موقف
املــؤسـســة الـعـسـكــريــة ،إذ ان ـضـ ّـم نحو
 15ع ـس ـكــريــا ،بـيـنـهــم ض ـب ــاط بــالــزي

انضم نحو  15عسكريًا
بينهم ضباط إلى
صفوف المتظاهرين

ال ـع ـس ـك ــري وب ـح ــوزت ـه ــم أس ـل ـح ـت ـهــم،
أم ــس ،إل ــى ص ـفــوف مـتـظــاهــريــن قــرب
مباني الـقـيــادة الـجــويــة ،حيث رددوا
هـتــافــات تطالب بــإسـقــاط الـنـظــام ،ما
يعيد إلى األذهان سيناريو انتفاضة
 1985ح ـ ــن دف ـ ـعـ ــت االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
إلـ ــى خ ــاف ــات ب ــن الـ ـقـ ـي ــادة وص ـغ ــار
ال ـض ـب ــاط والـ ـجـ ـن ــود ،ال ـ ــذي اخـ ـت ــاروا
االن ـح ـي ــاز إل ــى الـ ـث ــوار ب ـعــد  11يــومــا
م ــن انـ ــدالع ال ـت ـظــاهــرات ،م ــا أدى إلــى
ّ
ت ـخ ــل ــي ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش عـ ــن ال ــرئ ـي ــس
النميري ،نتيجة ضغط مــن ضباطه
الــذيــن تــأثــروا بــالـضـبــاط األق ــل رتـبــة،
بينما كــان قبل يــوم واح ــد فقط يقف
تمامًا مع الرئيس .وهــذه ليست املرة
األول ــى الـتــي يـنـضـ ّـم فيها عسكريون
إلــى االحـتـجــاجــات الـحــالـيــة ،إذ سبق
ول ــوح ــظ وجـ ــود ض ـبــاط م ــن الـجـيــش
والشرطة وسط املتظاهرين ،في وقت

يؤكد فيه محتجون أنه كثيرًا ما حال
أف ــراد مــن الـجـيــش بينهم وب ــن أف ــراد
من األمن.

الهواجس والحسابات
إزاء ال ـت ـطــورات ال ـتــي تـجـمــع الجيش
والـ ـشـ ـع ــب فـ ــي م ـش ـه ــد جـ ــديـ ــد ،ي ــرى
«تجمع املهنيني» ،الذي يقود الحراك
الشعبي ،أن الجيش «عمليًا انحاز إلى
الشعب» ،كما قال القيادي فيه محمد
األس ـب ــاط لـقـنــاة «ال ـح ــرة» األمـيــركـيــة،
مشيرًا إلى أن البالد «اآلن في انتظار
أعلنت «لجنة األطباء» مقتل أحد
الجنود برصاص قوات أمنية (أ ف ب)

إعــان رسمي بهذا االنـحـيــاز ،والبدء
بترتيبات لــانـتـقــال الــديـمــوقــراطــي».
كــذلــك ،تــرى املتحدثة بــاســم التجمع،
ح ــاج ــة فـ ـض ــل كـ ــرنـ ــديـ ــس ،أن ت ــوج ــه
امل ـع ـت ـص ـمــن إل ـ ــى ال ـج ـي ــش «ل ـ ــم يـكــن
ً
اعتباطيًا» ،وأن األخير «ما زال حافال
بالكثير من الشرفاء والوطنيني».
لكن وسط هذا التفاؤل ،يرى مراقبون
أن انحياز الجيش لن يكون من دون
تبعات عليه ،سواء في صورة مواجهة
م ــع تـشـكـيــات ش ـبــه عـسـكــريــة أخ ــرى
ُ
تعتبر خصمًا له ،وعمل البشير على
قوننتها إلبعاد أي احتماالت انقالب
ب ــدع ــم م ــن ال ـج ـي ــش ،ك ــ«اس ـت ـخ ـبــارات
ح ـ ـ ــرس الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود» و«ق ـ ـ ـ ـ ـ ــوات ال ــدع ــم
ال ـس ــري ــع» ،أو حـ ــدوث ان ـش ـقــاقــات في
صفوفه ،كما توقع القيادي في حركة
«اإلص ــاح» املـعــارضــة ،عثمان جــال،
خصوصًا أن البشير اتجه في مرحلة
سابقة إلــى عسكرة السلطة لتطويق
ن ـف ـس ــه بـ ـم ــؤي ــدي ــن ل ـ ــه م ـ ــن ال ـج ـي ــش،
م ـ ــن خ ـ ــال ت ـع ـي ــن ح ـ ـكـ ــام ال ـ ــوالي ـ ــات
وتعيينات فــي الحكومة ،األم ــر الــذي
وض ـ ــع امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة عـمـلـيــا
ب ــن خ ـي ــاري ــن :ح ـمــايــة ن ـظــام الـبـشـيــر
واس ـت ـم ــرار األزمـ ـ ــة ،أو االن ـح ـيــاز إلــى
الشعب بعيدًا عن التبعات.

بحثًا عن مرحلة انتقالية
موقف الجيش املتحول دفــع الشرطة

الـ ـس ــودانـ ـي ــة ،أمـ ـ ــس ،إلـ ــى ال ـط ـل ــب مــن
قــواتـهــا «ع ــدم الـتـعــرض» للمواطنني،
والــدعــوة إلــى «تــوافــق يـعــزز االنتقال
الـ ـسـ ـلـ ـم ــي لـ ـلـ ـسـ ـلـ ـط ــة» .لـ ـك ــن «ت ـج ـم ــع
امل ـه ـن ـيــن» أك ــد أن ــه ل ــن ي ـت ـفــاوض مع
حـكــومــة الـبـشـيــر ،ودع ــا إل ــى مواصلة
االع ـ ـت ـ ـصـ ــام .وأش ـ ـ ـ ــار أحـ ـ ــد ق ـي ــادي ـي ــه
ل ــوك ــال ــة «روي ـ ـ ـتـ ـ ــرز» ،أمـ ـ ــس ،إل ـ ــى أن ــه
يـ ــريـ ــد «ت ـش ـك ـي ــل حـ ـك ــوم ــة ان ـت ـق ــال ـي ــة
مــدن ـيــة» .فــي امل ـقــابــل ،وض ــع الـصــادق
امل ـه ــدي ال ـن ـظــام أم ــام خ ـي ــارات ثــاثــة:
إمــا «االسـتـمــرار فــي مواجهة خاسرة
تـسـفــك مــزي ـدًا مــن ال ــدم ــاء بــا طــائــل»،
أو «تسليم السلطة لـقـيــادة عسكرية
مختارة مؤهلة للتفاوض مع ممثلي
ال ـش ـع ــب» ،أو «قـ ـي ــام ال ــرئ ـي ــس نفسه
بالتفاوض مع القوى الشعبية إلقامة
نـظــام جــديــد قــومــي وغـيــر إقـصــائــي»،
وفـ ــق م ــا جـ ــاء ف ــي ب ـي ــان ــه أم ـ ــس .لـكــن
الـبـشـيــر ،م ــن جـهـتــه ،ال ي ــزال يتمسك
بالحوار ،على رغم التجارب السابقة
غـيــر املـشـجـعــة لـلـمـعــارضــة ،إذ أق ـ ّـرت
«الـلـجـنــة التنسيقية الـعـلـيــا لـلـحــوار
الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ،بـ ـع ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ب ــرئ ــاس ــة
البشير أول من أمــس ،ضــرورة تقديم
«م ـب ــادرة متكاملة تسهم فــي تـجــاوز
البالد لظروفها الحالية» ،وبـ«توافق
املجتمع بكل فئاته وقــواه السياسية
على حل يرضي الجميع».
(األخبار)

«العموم» يوافق على تأجيل «بريكست»
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ك ــان ــت ف ـيــه رئـيـســة
الوزراء البريطانية ،تيريزا ماي ،تسعى
في استحصال دعــم فرنسي ـ ـ أملاني
لـتــأجـيــل خـ ــروج ب ــاده ــا م ــن االت ـحــاد
األوروبي مرة ثانيةّ ،
أقر مجلس العموم
البريطاني قانونًا يفرض على حكومة
مــاي تأجيل موعد «بريكست» حتى
آخر شهر حزيران /يونيو املقبل ،ملنع
وقــوعــه مــن دون اتـفــاق .ونــال القانون
ت ــأيـ ـي ــد  313صـ ــوتـ ــا ،ويـ ـفـ ـت ــرض أن
يناقشه مجلس الـلــوردات غـدًا تمهيدًا
إلقراره أيضًا.
وك ــان ــت مـ ــاي ق ــد بـ ـ ــدأت ،أم ـ ــس ،جــولــة
ً
تشمل كــا مــن برلني وبــاريــس ،قبيل
موعد القمة الطارئة التي يعقدها زعماء
االتـحــاد األوروب ــي الـيــوم .وبعد لقائها
الرئيس الفرنسي ،إيمانويل ماكرون،
اجتمعت باملستشارة األملانية ،أنجيال
ميركل .إال أنــه لم تصدر عن الزعماء
الثالثة تصريحات عقب اللقاءين.
م ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،أن ـ ـب ـ ــأت امل ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات ال ـت ــي

سبقتهما ب ــأن ال ـق ــارة ال ـع ـجــوز شبه
مــواف ـقــة عـلــى االسـت ـجــابــة لـطـلــب مــاي
تـمــديــد «بــريـكـســت» ،رغــم أنـهــا عـ ّـبــرت
عن حذرها حياله .وقال وزير أوروبا
األملاني ،مايكل روت ،أمــس ،قبيل بدء
االج ـت ـمــاعــات الـتـحـضـيــريــة لـلـقـمــة ،إن
«االتـ ـح ــاد ق ــد يـسـتـجـيــب لـطـلــب م ــاي،
ولكن قــد يتقدم أيضًا بتمديد أطــول،
ولـ ـكـ ـن ــه قـ ــد يـ ـك ــون ع ــرض ــة لـ ـش ــروط
شديدة كذلك».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ح ـ ــذر وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
اإليــرل ـنــدي ،سـيـمــون كــوفـيـنــي ،مــن أن
ً
«بريكست من دون اتفاق ُي َع ّد فشال
ذريـعــا للسياسة ،ونــريــد ضمان عدم
حـ ــدوثـ ــه» ،م ـس ـتــدركــا ب ــال ـق ــول« :لـكــن
بــال ـط ـبــع ي ـجــب أن ت ـك ــون ه ـن ــاك خطة
حقيقية مــرفـقــة بـطـلــب الـتـمــديــد ،وأن
تكون ذات صدقية ،بهدف املوافقة على
ذلــك التمديد في األيــام الثالثة املقبلة،
وأعتقد أن ذلك ما سيحدث» .وخالفًا
لتصريحاته «ال ـح ــادة» الـســابـقــةّ ،نبه

كـبـيــر م ـفــاوضــي االت ـح ــاد األوروب ـ ــي،
ميشيل بــارنـيـيــه ،ب ــدوره ،إلــى أن مــدة
ال ـت ـمــديــد س ـت ـكــون م ــره ــون ــة بطبيعة
الطلب البريطاني ،موضحًا أن «التمديد
الـطــويــل األم ــد سـيـكــون نتيجة لتعهد
مـ ــاي ب ــال ــدخ ــول ف ــي م ـق ــارب ــة جــديــدة
للمفاوضات».
ّ
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،أقـ ـ ـ ــرت ال ـح ـكــومــة
البريطانية ،أمــس ،باستحالة التوصل
إلى تسوية مع حزب ُ
«الع ّمال» املعارض
ف ــي ش ـ ــأن «ب ــري ـك ـس ــت» ق ـب ــل ال ـق ـمــة،
وأعـلـنــت أنـهــا تعتزم إج ــراء مــزيــد من
املـحــادثــات الحـقــا هــذا األس ـبــوع ،علمًا
أن امل ـحــادثــات بــن الـحــزبــن كــانــت قد
بــدأت األربـعــاء املــاضــي .وقــال متحدث
بــاســم الـحـكــومــة« :أجــري ـنــا مـحــادثــات
مثمرة وواسعة بعد ظهر اليوم ،واتفق
الحزبان على اللقاء مـجــددًا الخميس
املقبل ،بمجرد انتهاء أعـمــال املجلس
األوروبي».
(األخبار ،أ ف ب)

