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جمعة رابعة من التحشيد الشعبي:

فريق ترامب يدرس التدخل:

«العسكري» يتجه لرفض وثيقة «الحرية والتغيير»
في انتظار ّرد «المجلس العسكري» رسميًا
على الوثيقة الدستورية التي قدمتها
قوى «الحرية والتغيير» إلدارة المرحلة
االنتقالية ،يبدو أن ثمة «خطوطًا حمرًا»
للمجلس قد تدفعه إلى رفض الوثيقة/
المبادرة ،على رغم أنه بدأ يلمح إلى عودة
المفاوضات ،وهو الباب الذي تركه قادة
المعارضة مفتوحًا
ال يـ ـب ــدو أن ال ــوث ـي ـق ــة ال ــدس ـت ــوري ــة
التي وضعتها قــوى «إعــان الحرية
وال ـت ـغ ـي ـي ــر» ع ـل ــى ط ــاول ــة «امل ـج ـلــس
ال ـع ـس ـكــري» تـلـقــى تــرح ـيــب األخ ـي ــر،
ال ـ ــذي أكـ ــد م ـس ــؤول ــوه أمـ ــس أن ـه ــا ال
تــزال قيد الــدراســة ،وأنــه ُ
سيقدم ردًا
مكتوبًا عليها .فـ«االنطباع األولي»،
كما ّ
عبر عضو املجلس صالح الدين
ّ
عبد الخالق سعيد ،أن املجلس يرى

طول أمد المفاوضات
وتعثرها ليسا في مصلحة
ٍّ
أي من الطرفين
ّ
أن «الـ ــرجـ ــوع إلـ ــى ال ـت ـف ــاوض شــيء
إيـجــابــي» (فــي إش ــارة إلــى أن بعض
ب ـن ــود الــوث ـي ـقــة ـ ـ ـ ـ ع ـلــى األق ـ ــل ـ ـ ـ ـ غير
م ـق ـبــولــة لـ ــدى امل ـج ـل ــس) ،وأن ـ ــه يـعـ ّـد
الــوثـيـقــة «مـثــل أي وثـيـقــة دسـتــوريــة
أخــرى» ،علمًا أن أكثر من مئة وثيقة
تسلمها املجلس مــن قــوى سياسية
كانت مشاركة فــي السلطة فــي عهد
الــرئ ـيــس امل ـع ــزول عـمــر الـبـشـيــر ،مع
بداية املفاوضات.
وع ـلــى رغ ــم أن وث ـي ـقــة ق ــوى «ال ـحــريــة
وال ـت ـغ ـي ـي ــر» ت ــرك ــت ال ـ ـبـ ــاب م ـف ـتــوحــا

لشراكة مع «العسكري» في «املجلس
ال ـس ـيــادي» ،بـهــدف فـســح امل ـجــال أمــام
اتفاق أولي على آليات السلطة املدنية
التي َي ِعد بها املجلس وصالحياتها،
إال أنه لم يكن متوقعًا أن يوافق األخير
ّ
ع ـل ــى أي وث ـي ـق ــة ي ـت ـس ــل ــم بـمــوجـبـهــا
الـتـحــالــف امل ـع ــارض الـسـلـطــة ،ألن من
شأن ذلك أن يعطيه شرعية سياسية
وشعبية مطلقة ،بما ُيــزيــح املؤسسة
العسكرية تمامًا في خالل أربع سنوات،
بـعــد ان ـق ـضــاء م ــدة ال ـف ـتــرة االنـتـقــالـيــة
الـتــي تقترحها الــوثـيـقــة .ولـعـلــم قــوى
«الحرية والتغيير» بــأن «العسكري»
يـسـعــى إلب ـق ــاء ال ــوص ــاي ــة ال ـخــارج ـيــة،
وال سيما مــن الـسـعــوديــة واإلم ـ ــارات،
ف ـ ـهـ ــي رف ـ ـع ـ ــت س ـ ـقـ ــف ال ـ ـصـ ــاح ـ ـيـ ــات
املعطاة لها ،كتشكيل مجلس الــوزراء
ً
ك ـ ــام ـ ــا ،وتـ ـح ــدي ــد أع ـ ـضـ ــاء «م ـج ـلــس
ال ـت ـشــري ـعــي االن ـت ـق ــال ــي» (الـ ـب ــرمل ــان)،
مــع فـتــح ب ــاب الـتـفــاوض «عـلــى بعض
جــوانــب» الــوثـيـقــة الـتــي ال «تـتـعــارض
مع إعــان الحرية والتغيير» ،وتأكيد
االس ـ ـت ـ ـع ـ ــداد الس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ـتـ ـف ــاوض
ً
«مـبــاشــرة» مــع «الـعـسـكــري» ،مــن دون
حــاجــة إلــى وســاطــة مستقلني ب ــادروا
إلى تشكيل «لجنة» لتجاوز الخالفات
مـ ــع «الـ ـعـ ـسـ ـك ــري» فـ ــي ش ـ ــأن تـشـكـيــل
«السيادي».
وعـ ـل ــى رغ ـ ــم أن ت ـح ـف ـظ ــات امل ـج ـلــس
ُ
عـلــى الــوثـيـقــة لــم ت ـعــرف بـعــد ،إال أن
الـخــاف يـبــدو بائنًا حــول «املجلس
ال ـ ـس ـ ـيـ ــادي» ،وه ـ ــو مـ ــا رك ـ ـ ــزت عـلـيــه
«لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ــو ّس ـ ــاط ـ ــة» ،ال ـ ـتـ ــي ق ــدم ــت
اقتراحًا يتلخص بتشكيل مجلسني:
األول «سيادي» يغلب عليه املدنيون
( 7مدنيني ،و 3عسكريني) ،برئاسة
رئيس املجلس العسكري ،ونائبني،
أح ــدهـ ـم ــا ع ـس ـك ــري واآلخـ ـ ـ ــر م ــدن ــي،
ويختص بالسلطات السيادية كما
ورد في اإلعالن الدستوري ،والثاني
«أم ـ ـنـ ــي» ي ـغ ـلــب ع ـل ـيــه ال ـع ـس ـكــريــون
(ي ـس ـم ــى «م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن والـ ــدفـ ــاع

رفعت «الحرية والتغيير» سقف صالحياتها وتركت باب التفاوض مفتوحًا (أ ف ب)

الـ ـق ــوم ــي» ،م ــؤل ــف م ــن  7عـسـكــريــن
و 3مــدن ـيــن) ،عـلــى أن يـتـبــع األخـيــر
«امل ـج ـلــس ال ـس ـي ــادي» بــرئــاســة عبد
الـ ـفـ ـت ــاح ال ـ ـبـ ــرهـ ــان .ل ـك ــن ب ـع ـي ـدًا مــن
الوساطة ،التي ال تــزال قيد الدراسة
لدى الطرفني بحسب ما أكد البرهان
ل ــدى لـقــائــه أعـضــاء هــا وطـلـبــه منهم
عرضها على قوى «الحرية والتغيير
ل ــدراس ـت ـه ــا أي ـ ـضـ ــا» ،ث ـم ــة «خ ـط ــوط

حـ ـم ــر» بـ ـ ــدأ «املـ ـجـ ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري»
ي ـحــددهــا ع ـلــى ط ــاول ــة امل ـف ــاوض ــات،
م ـن ـه ــا مـ ــا تـ ـح ــدث ع ـن ــه أم ـ ـ ــس ،عـبــد
الـخــالــق سـعـيــد ،مــن أن «املـجـلــس لن
يـقـبــل بــأغـلـبـيــة م ــن املــدن ـيــن ف ــي أي
مجلس مؤقت لتقاسم السلطة».
وفيما يتجه «العسكري» نحو رفض
ال ــوثـ ـيـ ـق ــة ،ع ـل ــى مـ ــا ي ـ ـبـ ــدو ،تـسـتـمــر
حـشــود املعتصمني أم ــام مـقــر قـيــادة
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الجيش في العاصمة للجمعة الرابعة
عـلــى ال ـتــوالــي ب ــاالزدي ــاد ،للمطالبة
بتسليم السلطة إلى املدنيني «فورًا»،
ورفــض وعد «العسكري» بتسليمها
خ ــال ع ــام ــن ،م ــا ي ـشــي ب ــأن املـشـهــد
يـ ــزداد تـعـقـيـدًا ال ـي ــوم ،لـكــن ط ــول أمــد
املـفــاوضــات وتعثرها ال ي ـبــدوان في
مصلحة ٍّ
أي مــن الـطــرفــن .فبالنسبة
إلى املجلس العسكري ،يمكن الضغط

ال ـش ـع ـب ــي امل ـ ـتـ ــواصـ ــل أن يـ ــؤثـ ــر مــن
جــديــد بـضـبــاط الـجـيــش األق ــل رتـبــة،
وبالتالي الدفع إلى «انقالب جديد»،
ال ي ـس ـت ـب ـع ــده مـ ــراق ـ ـبـ ــون ،كــال ـكــاتــب
الـسـيــاســي محمد عـبــد ال ـق ــادر ،الــذي
ّ
حــذر من سيناريو كهذا إن لم ينجز
الـطــرفــان اتـفــاقــا ســريـعــا ،فيما توقع
ال ـق ــائ ــد ال ـع ـس ـكــري ال ـس ــاب ــق ال ـفــريــق
أول محمد بشير سـلـيـمــان «ح ــدوث

انـقــاب مــن داخــل املجلس العسكري
أو م ـ ــن امل ــؤسـ ـس ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،فــي
حــال اسـتـمــرار حالة االحـتـقــان وعــدم
الــوصــول إلــى اتـفــاق» ،مشيرًا إلــى أن
«هناك ضباطًا في القوات املسلحة ال
يرضيهم ما يجري اآلن من إضعاف
ل ـه ـي ـبــة امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة» ،فــي
ظ ــل م ــا وص ـف ـهــا ب ــ«ح ــال ــة الـسـيــولــة
األمنية ،وعدم االستقرار وغيرها من
ّ
يتبدى
عوامل االض ـطــراب» .وهــو ما
ف ــي ت ـه ــدي ــد رئـ ـي ــس «ت ـج ـم ــع ق ــدام ــى
املحاربني» ،اللواء محمد علي حامد،
«ب ـح ـم ــل ال ـ ـسـ ــاح ح ـ ــال ع ـ ــدم تـنـفـيــذ
مطالب الثورة» .و«قدامى املحاربني»
ُي ـقــاربــون مـلـيــونــي ج ـنــدي وضــابــط،
فصلوا مــن الخدمة فــي عهد النظام
الـبــائــد .كــذلــك ،ال ت ــزال الـعــوامــل التي
أشعلت فتيل االحتجاجات في كانون
األول /ديـسـمـبــر امل ــاض ــي قــائ ـمــة ،إذ
اص ـط ـفــت ط ــواب ـي ــر أم ـ ــام ال ـص ــراف ــات
ّ
لشح السيولة ،فيما
اآللية من جديد
ّ
عادت أزمة الوقود لتطل برأسها.
أي ـض ــا ،ال ي ـبــدو ط ــول أم ــد األزمـ ــة في
مـصـلـحــة ق ــوى «ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر»،
الـتــي تعيش تباينًا فــي املــواقــف ،بني
ت ـلــك ال ـتــي يـطـلـقـهــا «ت ـج ـمــع املهنيني
ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــن» ل ـل ـض ـغــط ب ــالـ ـش ــارع،
وال ـتــي يطلقها ق ـي ــادات ح ــزب «األم ــة
ال ـق ــوم ــي» بــرئــا ّســة ال ـص ــادق امل ـهــدي،
ال ــذي ب ــات ي ـحــذر ق ــادة االحـتـجــاجــات
من «استفزاز» أعضاء «العسكري» أو
ّ
«حرمانه شرعيته» ،في ظل حديث عن
زيــارات قيادات حزبية دولــة اإلمــارات
س ـرًا ،كنائبة الـصــادق املـهــدي وابنته
م ــري ــم ،ورئـ ـي ــس «الـ ـح ــرك ــة الـشـعـبـيــة
لتحرير السودان  -شمال» ،مالك عقار،
ونــائـبــه يــاســر عــرمــان ،وال ـق ـيــادي في
الحركة إسماعيل جــاب ،واألخيرون
كانوا قد رفضوا التغييب «املتعمد»
لـهــم عــن امل ـف ــاوض ــات ،عـلــى رغ ــم أنهم
ي ــؤك ــدون اس ـت ـمــرارهــم ف ــي االن ـض ــواء
تحت لواء تحالف «الحرية والتغيير».
(األخبار)

تهويل أميركي بوجه كراكاس
عاد الهدوء نسبيًا إلى فنزويال،
وذلك بعدما استطاعت
حكومة كراكاس بقيادة
نيكوالس مادورو السيطرة
على األوضاع وإفشال
االنقالب .إال أن واشنطن
ورجلها خوان غوايدو
استدركا الفشل باالتجاه إلى
«إضراب عام وتظاهر سلمي»،
وسط حديث للمعارضة عن
«تحركات عسكرية جديدة»
في مقبل األيام
ب ـع ــد أي ـ ـ ــام مـ ــن اشـ ـتـ ـع ــال الـ ــوضـ ــع فــي
كـ ــراكـ ــاس ،ع ـقــب امل ـح ــاول ــة االن ـقــاب ـيــة
الفاشلة الـتــي نفذها زعـيــم املعارضة
خ ــوان غــوايــدو ،ب ــإدارة أمـيــركـيــة ،ساد
الهدوء نسبيًا في عموم أنحاء البالد،
إذ ع ــادت حــركــة الـسـيــر إل ــى طبيعتها
ف ـ ــي جـ ـس ــر «أل ـ ـتـ ــام ـ ـيـ ــرا» حـ ـي ــث ب ـ ــدأت
أعمال محاولة االنقالب على الرئيس
الفنزويلي املنتخب نيكوالس مادورو.
كذلك بــدت األوض ــاع هادئة في قاعدة
«ال ك ــارل ــوت ــا» ال ـج ــوي ــة ،ال ـت ــي شـهــدت
اش ـت ـبــاكــات مـ ـح ــدودة ل ـيــل األربـ ـع ــاء ـ ـ
ال ـخ ـم ـيــس .ولـ ــم ت ـش ـهــد ب ـق ـيــة مـنــاطــق
ً ُ
ال ـب ــاد أعـ ـم ــاال ت ــذك ــر ،س ــوى تـظــاهــرة
ملـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ف ـ ــي ج ــام ـع ــة
فنزويال املركزية في العاصمة.
هذا الركود أثار على ما يبدو تخوف
املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ،م ـ ــا دفـ ـعـ ـه ــا إل ـ ـ ــى دع ـ ــوة
أنصارها للنزول إلــى الشارع مجددًا
الـ ـي ــوم ،مل ـطــال ـبــة ال ـج ـيــش ب ــوق ــف دعــم
مادورو .وفي سلسلة تغريدات نشرها
ع ـل ــى م ــوق ــع «ت ــويـ ـت ــر» أمـ ـ ــس ،ت ـحــدث
غ ـ ــواي ـ ــدو عـ ــن «خ ــريـ ـط ــة طـ ــريـ ــق» مــن
ً
أجــل إطــاحــة بحكومة م ــادورو ،قائال
إن ـه ــم «لـ ــن ي ـت ــراج ـع ــوا ع ــن ال ـخ ـطــوات
الـ ـت ــي أقـ ــدمـ ــوا ع ـل ـي ـه ــا ،وس ـي ـن ـظ ـمــون
تظاهرات في الشوارع بشكل مستمر،
ّ
وإض ــراب ــات س ـت ـشــل ال ـح ـيــاة وتـشـمــل

عـ ـم ــوم الـ ـ ـب ـ ــاد» .وأض ـ ـ ــاف االن ـق ــاب ــي
ّ
أن «املـ ـع ــارض ــة س ـت ـع ـقــد اج ـت ـمــاعــات
مــع أنـصــارهــا مــن أجــل إطــاعـهــم على
َ
خــري ـطــة ال ـط ــري ــق ،ع ـلــى أن ُي ـن ــزل إلــى
الـشــوارع مجددًا السبت» ،مشيرًا إلى
أن الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات س ـت ـك ــون «س ـل ـم ـيــة»،
وس ـت ـج ــري ف ــي م ـن ــاط ــق ت ــوج ــد فـيـهــا
مـ ـق ـ ّ
ـار ع ـس ـكــريــة م ـه ـم ــة .وت ــأت ــي ه ــذه
الخطوة الجديدة بعدما كان غوايدو
قــد أع ـلــن ،أول مــن أم ــس ،ب ــدء موظفي
الدولة إضرابًا عامًا.
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع دعـ ـ ــوة غ ـ ــواي ـ ــدو ،ظـهــر
ل ـي ــوب ــول ــدو ل ــوب ـي ــز ،أحـ ــد أب ـ ــرز وج ــوه
املعارضة ،الــذي كــان قد فـ ّـر عقب فشل
ان ـق ــاب ال ـث ــاث ــاء ،بــرف ـقــة عــائـلـتــه إلــى
س ـف ــارة م ــدري ــد ل ــدى ك ــراك ــاس ،طــالـبــا

(أ ف ب)

ّ
«تحركات عسكرية»
اللجوء ،ليعلن عن
فـ ــي الـ ـط ــري ــق إلن ـ ـهـ ــاء ح ـك ــم مـ ـ ـ ــادورو،
متوقعًا سقوطه خــال أسابيع .وزعم
لوبيز أنه التقى مع «قادة وجنراالت»
فــي منزله أثـنــاء وج ــوده رهــن اإلقــامــة
الـ ـجـ ـب ــري ــة خـ ـ ــال األسـ ــاب ـ ـيـ ــع ال ـث ــاث ــة
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،م ـض ـي ـف ــا م ـ ــن م ـ ـقـ ـ ّـر إق ــام ــة
السفير اإلسباني أن «هناك كثيرًا من
ال ـت ـحــركــات الـعـسـكــريــة ف ــي ال ـطــريــق»،
وأنه يتوقع «نهاية اغتصاب (السلطة)
خالل أسابيع»ُ .يذكر أنه ،أول من أمس،

أمــرت محكمة العدل العليا في البالد
بتوقيف لوبيز ،بتهمة انتهاكه «شروط
اإلقامة الجبرية» ،وذلك بعدما ظهر في
مقطع مصور محاطًا بجنود مدججني
بــال ـســاح ف ــي ك ــراك ــاس ،بــال ـتــزامــن مع
مـ ـح ــاول ــة االنـ ـ ـق ـ ــاب ال ـع ـس ـك ــري ال ـتــي
ان ـ ـضـ ـ ّـم إل ـي ـه ــا ب ـع ـي ــد إط ـ ـ ــاق س ــراح ــه
م ــن ِق ـ َـب ــل عـسـكــريــن ش ــارك ــوا ف ــي تلك
املحاولة .وكان ظهور لوبيز هو األول
لــه مـنــذ احـتـجــازه ع ــام  ،2014لقيادته
احتجاجات مناهضة للحكومة آنذاك.
وذك ـ ـ ــرت وك ــال ــة «أس ــوش ـي ـي ـت ــد ب ــرس»
األم ـيــرك ـيــة أن مـحـكـمــة ال ـع ــدل الـعـلـيــا
أوع ـ ــزت إل ــى ال ـش ــرط ــة ب ــإل ـق ــاء الـقـبــض
عـلــى لــوبـيــز النـتـهــاكــه ش ــروط اإلقــامــة
ال ـج ـبــريــة ال ـتــي ك ــان يـخـضــع ل ـهــا منذ
 .2014وردًا منها على الحكم الصادر
ب ـح ـقــه ،أع ـل ـنــت ال ـح ـكــومــة اإلس ـبــان ـيــة
ُ ّ
أنها لن تسلمه للسلطات الفنزويلية
«تحت ّ
أي ظــرف من الـظــروف» .وقالت
وزارة الخارجية اإلسبانية ،في بيان،
إن الحكومة «ال تعتزم في ّ
أي حال من
األح ــوال تسليم ليوبولدو لوبيز إلى
السلطات الفنزويلية أو إ ًخــراجــه من
ّ
مقر إقامة السفير» ،مضيفة أنها ترغب
ّ
في «إيجاد حل لهذه القضية في أسرع
وقت ممكن».
ع ـلــى امل ـق ـلــب األمـ ـي ــرك ــي ،ق ــال ــت شبكة
«سي إن إن» األميركية إن أعضاء فريق
األمــن القومي للرئيس دونــالــد ترامب
واملـ ـس ــؤول ــن ال ـع ـس ـكــريــن اج ـت ـم ـعــوا،
ص ـبــاح أمـ ــس ،ف ــي م ـقـ ّـر وزارة الــدفــاع
(البنتاغون) ،ملناقشة األزمة املستمرة
في فنزويال .وأضافت الشبكة أن وزير
ال ــدف ــاع بــالــوكــالــة بــاتــريــك شــانــاهــان،
ال ـ ـت ـ ـقـ ــى م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار األم ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي
ج ــون بــول ـتــون ،ووك ـي ــل وزارة الــدفــاع
للسياسة جون رود ،في «التانك» ،وهو
مكان اجتماع آمن داخل الـ«بنتاغون»
مـ ـخـ ـص ــص لـ ـك ـ ـبـ ــار الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادة مل ـن ــاق ـش ــة
الـ ـقـ ـض ــاي ــا الـ ـحـ ـس ــاس ــة والـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
ال ـعـ ـس ـك ــري ــة .ويـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذا االج ـت ـم ــاع
ب ـع ــد ت ـل ــوي ــح واش ـن ـط ــن ب ــاالس ـت ـع ــداد
للتدخل عسكريًا في فنزويال ،إثر فشل
مخططها إلطاحة حكومة مادورو.
(األخبار ،األناضول)

تقرير

تواصل االنسداد في الجزائر :موقف الجيش يقسم المتظاهرين
قرب انفراج
ال مؤشرات في الجزائر على ّ
حالة االنسداد السياسي ،في ظل تمسك
كل األطراف الفاعلة بمواقفها.
فالحراك الشعبي ال يزال يطالب برحيل
رموز النظام السابق كافة ،بينما ُي ّ
صر
رئيس الدولة على البقاء في منصبه
واإلشراف على االنتخابات ،فيما يشوب
الغموض موقف قيادة الجيش
الجزائر ـــ محمد العيد
للجمعة الحادية عشرة على التوالي،
خـ ـ ـ ــرج الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ـ ــون فـ ـ ــي مـ ـسـ ـي ــرات
حاشدة في كل املحافظات ،تعبيرًا عن
تمسكهم بمطلب رحـيــل «العصابة»،
ُ
ال ـت ـس ـم ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـطـ ـل ــق عـ ـل ــى رمـ ــوز
ال ـن ـظــام ال ـســابــق .وج ــدد املـتـظــاهــرون
دع ــوت ـه ــم إلـ ــى رحـ ـي ــل رئـ ـي ــس ال ــدول ــة
املؤقت عبد القادر بن صالح ،والوزير
األول املختفي من الساحة نــور الدين
بــدوي ،رافضني تمامًا إشرافهما على
االنتخابات الرئاسية املزمع إجراؤها
في  4تموز /يوليو املقبل .لكن الالفت

في مسيرات أمس ،هو االنقسام حول
ّ
املــوقــف مــن ق ـيــادة الـجـيــش .ول ـعــل من
أب ــرز الــاف ـتــات ال ـتــي ُرف ـعــت فــي كثير
من الواليات ،في هذا اإلطار ،هي التي
ح ـم ـلــت ك ـل ـم ــات« :ال ـج ـي ــش ال ن ــؤي ــده
ببالهة وال نعارضه بسفاهة ،واجبنا
مرافقته بنزاهة والسير معه بنباهة».
ّ
وهـ ــي عـ ـب ــارة ت ـجــلــي ح ــال ــة ال ـش ــك في
مــوقــف ق ـي ــادة ال ـج ـيــش ،شــأن ـهــا شــأن
الفتات وشـعــارات كثيرة ،راوحــت بني
الحرص على قوة املؤسسة العسكرية
ووح ـ ــدتـ ـ ـه ـ ــا ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا امل ــؤسـ ـس ــة
الــوحـيــدة الـبــاقـيــة ،وبــن رفــض بعض
خـ ـي ــارات ال ـفــريــق أح ـم ــد ق ــاي ــد صــالــح
غ ـيــر املـنـسـجـمــة م ــع م ـطــالــب ال ـح ــراك.
لـكــن كـثـيـرًا مــن املـتـظــاهــريــن ب ــدا أنهم
تـجــاوزوا حالة ًالشك هــذه ،وأصبحوا
يطالبون صراحة برحيل قايد صالح،
ّ
عادين موقفه تالعبًا بالحراك الشعبي،
وه ــو م ــا ل ــم ي ـكــن م ـطــروحــا ال ـب ـتــة في
األسابيع األولى للحراك ،التي أظهرت
ّ
تمتع رئـيــس أرك ــان الجيش بشعبية
ك ـب ـيــرة ،خ ـصــوصــا ب ـعــد إس ـهــامــه في
تنحية الــرئـيــس الـســابــق عـبــد العزيز
بوتفليقة ،عبر دعوته إلى تفعيل املادة
الدستورية التي تؤدي إلى عزلهَ ،وهو
ّ
مــا شــكــل ضغطًا عـلــى الــرئـيــس َدفـعــه
إل ـ ــى االسـ ـتـ ـس ــام واالسـ ـتـ ـق ــال ــة ف ــي 2

نيسان /أبريل املاضي .لكن األمور لم
تتطور ،مع رحيل بوتفليقة ،في اتجاه
تلبية ما يريده الحراك ،الذي رفع بعد
ذل ــك مطلب رحـيــل «ال ـب ــاءات الـثــاثــة»
(رئيس الدولة والوزير األول ورئيس
امل ـج ـلــس ال ــدسـ ـت ــوري) ،وهـ ــو م ــا كــان
يـقــابـلــه رئـيــس أركـ ــان الـجـيــش فــي كل
مرة بخطابات فضفاضة ،يعلن فيها
مرة أنه منفتح على كل االقتراحات ،ثم
يعود مرة أخرى ليعلن دعمه الضمني
لـلــرئـيــس املــؤقــت وحـكــومـتــه ،وينتقد
بشدة املعارضة التي ال تتجاوب مع

يبدو أن الحوار الذي
تبحث عنه المعارضة
مع المؤسسة
العسكرية صعب المنال

جدد المتظاهرون دعوتهم إلى رحيل رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح (أ ف ب)

دع ــوات ـه ــم ل ـل ـح ــوار .وم ــع ال ــوق ــت ،بــدأ
يـتـســرب ش ـعــور إل ــى املـتـظــاهــريــن في
الشارع بأن املؤسسة العسكرية ترفض
ّ
أي ح ــل س ـيــاســي يـتـيــح ال ــذه ــاب إلــى
ُ َ
مرحلة انتقالية توضع فيها القوانني
واآللـيــات النتخاب رئيس جمهورية،
وبأنها تؤيد إجراء انتخابات رئاسية
بـعــد شـهــريــن ب ــإش ــراف رمـ ــوز الـنـظــام
الـســابــق ،األم ــر ال ــذي سـيــؤدي حتمًا ـ ـ
وفــق ق ــراءات كثيرة ـ ـ إلــى فــوز مرشح
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،مـ ــا ي ـع ـن ــي االنـ ـ ـق ـ ــاب عـلــى
الحراك الشعبي الذي يناضل من أجل
تغيير النظام.
وعـلــى رغ ــم وج ــود تــراجــع طفيف في
أع ـ ــداد امل ـت ـظــاهــريــن ،إال أن اس ـت ـمــرار
الزخم امليداني بفعل تواصل التعبئة
يـشـيــر إل ــى إمـكــانـيــة تغيير املــؤسـســة
ال ـع ـس ـك ــري ــة مل ــوق ـف ـه ــا ف ــي أي ل ـح ـظــة،
بالنظر إلى موازين القوى التي تميل
بــوضــوح إل ــى ال ـشــارع ومـطــالـبــه .ذلــك
أن الـجـيــش ،مــع رمــزيـتــه الـعــالـيــة لــدى
الـ ـج ــزائ ــري ــن ،ي ـب ـقــى غ ـي ــر قـ ـ ــادر عـلــى
فرض خيارات «انتحارية» ،كالذهاب
في اتجاه انتخابات رئاسية قد تؤدي
إلــى التصادم مع الـشــارع .وقــد أثبتت
ت ـجــربــة الـ ـح ــراك ال ـق ـص ـيــرة أن ق ـيــادة
الـجـيــش ت ـح ــاول ف ــي ك ــل م ــرة اخـتـبــار
األوضاع ،وال تتردد في االنقالب على

بريطانيا
مواقفها كلما اقتضت الضرورة .ففي
البداية ،كان أحمد قايد صالح ماضيًا
ب ـن ـحــو واضـ ـ ــح ف ــي مـ ـش ــروع ال ــوالي ــة
الـخــامـســة للرئيس الـســابــق ،ووصــف
ُ
ـ«امل َّ
غرر بهم» ،ثم سحب
املتظاهرين ب
هـ ـ ــذا الـ ــوصـ ــف وتـ ـم ــاه ــى تـ ـم ــام ــا مــع
مطالبتهم برحيل بوتفليقة.
وعلى هذا األساسُ ،يمكن فهم مواقف
ال ـك ـث ـيــر م ــن أحـ ـ ــزاب املـ ـع ــارض ــة ،الـتــي
ت ـب ـقــى حـ ـ ــذرة إزاء م ــواق ــف ال ـج ـيــش،
وت ــرف ــض ت ـم ــام ــا ان ـت ـق ــاده ــا ،تـحـسـبــا
لـ ـتـ ـغـ ـي ــره ــا ف ـ ــي أي لـ ـحـ ـظ ــة ب ــاتـ ـج ــاه
االنـحـيــاز إلــى مــا يــريــده املـتـظــاهــرون.
وي ــؤش ــر ع ـل ــى ذل ـ ــك ب ــوض ــوح مــوقــف
عـلــي ب ــن فـلـيــس ،وه ــو أب ــرز منافسي
الرئيس السابق ،والذي ُيحاول بنحو
ن ــاع ــم دف ــع املــؤس ـســة ال ـع ـس ـكــريــة إلــى
االبتعاد عن «راديكاليتها» في رفض
ّ
أي ح ــل س ـيــاســي ل ــأزم ــة .إذ ق ــال بن
فليس ،في تعليقه على خطاب رئيس
األرك ــان األخـيــر الــذي وردت فيه كلمة
«الحوار» ،إن «االنسداد الحالي واضح
املعالم واألرك ــان ،وهــو نتاج تعارض
عميق وتباعد صريح بني مسار مبني
على أســاس تطبيق حرفي وحصري
للمادة  102من الدستور (الرئاسيات
التي يدفع نحوها الجيش) ،واملطالب
املشروعة ُامل َّ
عبر عنها من طرف الثورة

الديمقراطية السلمية الـتــي يعيشها
ال ـب ـل ــد» .وبـ ـ ّـن ب ــن ف ـل ـيــس ،م ــن وجـهــة
نظره ،شــروط «الـحــوار الناجع» الذي
ال يكون مع رمــوز النظام السابق في
الــرئــاســة والـحـكــومــة ،مـعـتـبـرًا أن «أي
حـ ـ ــوار هـ ـ ــادف وواعـ ـ ــد وم ــوج ــه نـحــو
البحث عن حل فعلي وسريع لألزمة،
ينبغي أن يـتـخــذ مــوضــوعــا مـحــوريــا
ّ
وع ـ ــل ـ ــة وجـ ـ ـ ــود س ـ ـ ّـد ه ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــارض
والتباعد (الحل الدستوري الحصري
واملطالب الشعبية) .وعليه ،فإن حوارًا
ب ـهــذه امل ـي ــزات وامل ــواص ـف ــات يقتضي
م ـخــاط ـبــن ذوي صــدق ـيــة وث ـق ــة ،كما
يـتـطـلــب وض ــع أط ــره الــدق ـي ـقــة ،ورس ــم
أه ــداف ــه امل ـتــوخــاة ،وتشخيصها بكل
وضـ ـ ــوح» .غ ـيــر أن ه ــذا الـ ـح ــوار ال ــذي
تـبـحــث ع ـنــه امل ـع ــارض ــة م ــع املــؤسـســة
العسكرية باعتبارها صاحبة السلطة
ّ
الفعلية ،يـبــدو صـعــب امل ـنــال ،فــي ظــل
ع ــدم ت ـج ــاوب ق ـي ــادة ال ـج ـيــش م ــع كل
الرسائل املباشرة وغير املباشرة التي
تصلها من شخصيات في املعارضة.
ويـ ـض ــع ال ـف ــري ــق ق ــاي ــد ص ــال ــح مـهـمــة
إج ــراء ال ـحــوار على عــاتــق املؤسسات
املدنية الحالية (الرئاسة والحكومة)،
وهو ما ترفضه في املقابل املعارضة،
م ــا ي ـ ّ
ـرج ــح ت ــواص ــل ح ــال ــة االنـ ـس ــداد
ألسابيع مقبلة.

نتائج االنتخابات المحلية:
لعنة «بريكست» تصيب ّ
«العمال» و«المحافظين»
معّ استمرار أزمة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي «بريكست»،
نــظـمــت امل ـجــالــس املـحـلـيــة ف ــي ال ـب ــاد ان ـت ـخــابــات ألك ـثــر م ــن ثمانية
آالف مقعد ،كانت نتائجها كصفعة على وجــه األح ــزاب التقليدية
البريطانية ،وذلــك بسبب اإلحباط السائد في أوســاط الناخبني من
الجمود الذي يواجه ملف «بريكست» .النصيب األكبر من الخسارة
كان لحزب «املحافظني» الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي،
إذ خسر عدة مجالس محلية ومئات املقاعد ،يليه حزب ّ
«العمال»
املعارض ،الــذي لم يستفد من تراجع «املحافظني» ،إذ إن األصــوات
ً
ُمنحت لألحزاب األصغر ،بدال منه.
(أ ف ب)

ّ
وتعتبر نتائج الحزبني غير مبشرة قبيل انتخابات البرملان األوروبي
املقبلة التي يتوقع أن تجري في بريطانيا بتاريخ الــ 23من الشهر
الجاري .ومع إعالن النتائج في أكثر من نصف املجالس ،حقق حزب
«الليبراليون الديموقراطيون» (وســط) وحــزب «الخضر» (يسار)
ـ ـ ـ كــاهـمــا يـنــاهــض «بــريـكـســت» ـ ـ مـكــاســب إل ــى جــانــب املــرشـحــن
املستقلني ،فيما خسر «املحافظون» أكثر من  900مقعد ُ
و«الع ّمال»
أكثر من  100مقعد .وإذا تكررت هذه النتائج على مستوى البالد،
فسيحصل كل من الحزبني الرئيسني على  28%فقط من إجمالي
األصوات ،وفق خبير استطالعات الرأي جون كورتيس ،الذي قال إن
أيام هيمنة الحزبني «ربما انتهت».
وتعليقًا على النتائج ،اعتبر وزيــر الخارجية البريطاني ،جيريمي
هــانــت ،النتائج بــ«مـثــابــة صفعة للحزبني الــرئـيـسـيــن» .أمــا رئيس
ّ
«العمال» جيريمي كوربن ،فقال إنه «بالطبع أردنا أن نؤدي في شكل
ّ
أفضل» ،معبرًا عن «أسفه الشديد للخسائر التي مني بها الحزب».
كــوربــن أض ــاف الحـقــا أن هـنــاك «زخ ـمــا كـبـيـرًا» لـنـجــاح مباحثات
«بريكست» بــن حزبه واملحافظني ،التي انطلقت قبل أسابيع في
مـسـعــى لـلـتــوصــل إل ــى حــل بــإمـكــانــه ال ـح ـصــول عـلــى تــأيـيــد جميع
األحزاب .فيما اعتبر زعيم «الليبراليني الديموقراطيني» ،فينس كابل،
أن الناخبني «لم يعد لديهم ثقة باملحافظني ،لكنهم يرفضون مكافأة
العمال بينما يراوغ الحزب بشأن أهم مسألة اليوم :بريكست».
(األخبار ،أ ف ب)

