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العالم

السودان
تواجه الحكومه السودانية في الخرطوم تحديات غير مسبوقة
إلعالن «حكومة وفاق وطني» األسبوع المقبل .ويترقب المتابعون
اإلعالن عن الحكومة وسط تصاعد المد االحتجاجي الداخلي الذي ال
يقلل من شأنه حلفاء السلطة المحليون ذوو الوزن الضعيف

البشير «المأزوم»
يعيد تشكيل حكومته
أنور عوض
ف ــي ال ـع ــاش ــر م ــن ال ـش ـهــر ال ـج ــاري،
وت ـ ـن ـ ـف ـ ـي ـ ـذًا ملـ ـ ـخ ـ ــرج ـ ــات «الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» ال ـ ـ ـ ــذي امـ ـ ـت ـ ــد ألشـ ـه ــر،
سـ ـتـ ـعـ ـل ــن الـ ـ ـخ ـ ــرط ـ ــوم ح ـًك ــوم ـت ـه ــا
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،مـ ـسـ ـتـ ـح ــدث ــة م ـن ـصــب
رئيس الــوزراء ،ومشركة حلفاءها
من األحزاب املوالية في السلطتني
التنفيذية والتشريعية.
ع ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــي ،يـجــد
«ح ــزب املــؤت ـمــر الــوط ـنــي» الـحــاكــم
ن ـف ـس ــه لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي م ــرب ــع
«ح ـت ـم ـيــة ت ـقــديــم تـ ـن ــازالت جــديــة»
مــن حصته فــي الحكومة .وهــو ملا
ُيـقــارب ثالثة عـقــود ،كــان قــد ّ
جسد

ّ
يمني الموالون أنفسهم
ببعض الحصاد وسط ما يعانيه
حليفهم الحاكم
م ــدرس ــة «م ـس ــرح ال ــرج ــل ال ــواح ــد»
على خشبة السياسة السودانية،
قابضًا على السلطة املطلقة وتاركًا
لــأحــزاب الحليفه له دورًا يتراوح
ب ــن «الـ ـك ــومـ ـب ــارس وال ـج ـم ـه ــور».
ل ـكــن ال ـف ـصــل ال ـج ــدي ــد ف ــي املـشـهــد
ال ـس ـيــاســي الـ ـس ــودان ــي بـ ــات ُي ـلــزم
الرئيس عمر البشير إجراء تعديل
ج ــوه ــري ف ــي «الـ ـن ــص ال ـس ـيــاســي
لنظام الحكم» ،في وقــت ليس فيه

أمــام حزبه الحاكم فرصة سانحة
لـتـقــديــم ن ــص بــديــل ُي ـص ــاغ بشكل
أحادي ،وهو إن فعل ذلك سيخسر
آخر خيط من تحالفه مع األحــزاب
املساندة له.
مــن جهة أخ ــرى ،فقبيل التحضير
لـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــل ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة املـ ــرتـ ـقـ ـبـ ــة،
مـنــح ال ـبــرملــان رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
ص ــاح ـي ــات إض ــاف ـي ــة ع ـب ــر إج ـ ــراء
ّ
ت ـع ــدي ــات ع ـل ــى ال ــدسـ ـت ــور ،إال أن
بعض النافذين في الحزب الحاكم
يتمسكون عبر تصريحات حــذرة
بأولوية ضم منصب رئيس الوزراء
املـسـتـحــدث إل ــى حــزبـهــم بــاعـتـبــاره
صــاحــب «األغلبية الـبــرملــانـيــة» ،ما
ّ
ّ
يدل على أن خطوة نزع املكتسبات
السياسية من طرف الحزب الحاكم
لن تكون عملية جراحية سياسية
سهلة.
وق ـ ـبـ ــالـ ــة ال ـ ـح ـ ــزب الـ ـ ـح ـ ــاك ـ ــم ،ت ـقــف
ّ
محدقة
أح ــزاب «ال ـحــوار الــوطـنــي»
ف ــي مـنـصــب رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ،غير
عابئة بضعف لياقتها السياسية
إذا ما قورنت باملعارضة الرافضة
ً
بشدة أصــا للحوار مع الحكومة.
ّ
وت ـمــنــي األحـ ـ ــزاب امل ــوال ـي ــة نفسها
ببعض حصاد ،ليس بسبب ثقلها
الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري ،ولـ ـك ــن ملـ ــا ي ـعــان ـيــه
حـلـيـفـهــا ال ـح ــاك ــم م ــن ح ــال ــة يمكن
وصفها بـ»التمسك بنصير معلوم،
منعًا ملصير محتوم».
ت ــزامـ ـن ــا ،ت ــواج ــه ح ـك ــوم ــة الـبـشـيــر
حــركــة اح ـت ـجــاج شـعـبــي ،تتمظهر

يجد الحزب الحاكم نفسه في مربع تقديم تنازالت جدية (أ ف ب)

عبر العصيان املدني الذي قد كانت
نادت به قوى شبابية مدعومة من
املعارضة (في  ٢٧تشرين الثاني/
نوفمبر ومنتصف الشهر املاضي).
وك ــان امل ـتــاب ـعــون الـسـيــاسـيــون ّقد
ّ
اعتبروا أن العصيان املدني يمثل
نقلة في العمل السياسي املعارض
ف ــي الـ ـس ــودان ،وخ ــاص ــة أن ــه يــأتــي
بمبادرة مــن تيار شبابي مستقل

نجح في توظيف وسائل التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ل ـل ـح ـش ــد وال ـت ـع ـب ـئــة
ألنشطته االحتجاجية والتي بلغ
ّ
تــأثـيــرهــا مــرحـلــة أصـبـحــت تشكل
جزءًا من «الخطابات الجماهيرية»
ل ـل ـب ـش ـيــر ،وذلـ ـ ــك طـ ـ ــوال األس ــاب ـي ــع
الخمسة املاضية.
ّ
جدير بالذكر أن الرئيس السوداني
هـ ـ ــدد الـ ـشـ ـب ــاب ب ــال ـح ـس ــم األمـ ـن ــي

حــال انتقالهم مــن «الـكـيـبــورد إلى
الشارع» في سياق تحركاتهم ضد
السياسات االقتصادية الحكومية
الـ ـت ــي رفـ ـع ــت الـ ــدعـ ــم عـ ــن األدوي ـ ـ ــة
واملحروقات.
ّ
ويـمــثــل االق ـت ـصــاد املـ ــأزوم ضغطًا
إضــاف ـيــا ع ـلــى ال ـب ـش ـيــر ،إذ تــواجــه
موازنة حكومته للعام  ٢٠١٧عجزًا
ّ
مـهـمــا (إلـ ــى جــانــب أن احـتـيــاطــات

تقرير

بعد عاصفة احتجاجات...
الهدوء يعود إلى الجزائر؟
 2017عقب
بعد أيام من االحتجاجات التي افتتحت بها البالد عام ّ
إقرار زيادات في أسعار العديد من المواد والخدمات ،يبدو أن الهدوء
يعود إلى الجزائر .وكان المشهد قد ّ
تحول في العديد من المناطق
إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات األمن ،ما دفع بكثير
من الجزائريين إلى التحذير من االنزالق إلى الفوضى
الجزائر ــ محمد العيد
لم يكن متوقعًا في الجزائر أن تسير
األمــور بسرعة قصوى .أيـ ٌ
ـام فقط بعد
دخــول قانون املالية لسنة  2017حيز
التنفيذ بكثير من القرارات الالشعبية
الـ ـت ــي ت ـض ـم ـن ـه ــا ،شـ ـه ــد الـ ـع ــدي ــد مــن
املناطق إضرابات واحتجاجات تنديدًا
بـتــراجــع ال ـقــدرة الـشــرائـيــة للمواطنني
أم ـ ــام م ــوج ــات الـ ـغ ــاء ال ـك ـب ـي ــرة ال ـتــي
تعرفها الـبــاد .وانطلقت ش ــرارة هذه
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات تـ ـح ــديـ ـدًا مـ ــن مـنـطـقــة
الـقـبــائــل امل ـعــروفــة بـحـسـهــا امل ـعــارض

للسلطة ،حيث استجاب تـجــار واليــة
بجاية لدعوات إضراب شامل وإغالق
مـحــالـهــم ي ــوم االث ـن ــن امل ــاض ــي ،األم ــر
الــذي تم بشكل واســع في املدينة على
ال ــرغ ــم م ــن ع ــدم وضـ ــوح م ـص ــدر هــذه
الدعوات إلى اإلضراب.
وسرعان ما ّ
تحول جو املدينة الهادئ
في بجاية ( 250كلم شرقي العاصمة)
إل ـ ـ ــى أح ـ ـ ـ ـ ــداث شـ ـغ ــب ب ـ ــن م ـج ـم ــوع ــة
مــن ال ـش ـبــاب وقـ ــوات األمـ ــن ،تخللتها
عـمـلـيــات تـكـسـيــر لـلـمـحــال الـتـجــاريــة
وأع ـ ـمـ ــال س ــرق ــة وحـ ـ ــرق لـلـمـمـتـلـكــات
الـعـمــومـيــة ،وه ــو مــا اسـتـهـجـنــه كثير

مـ ــن الـ ـن ــاشـ ـط ــن ال ـح ـق ــوق ـي ــن ال ــذي ــن
ّ
أشاروا إلى أن مصدر هذه التصرفات
ّ
مجهول ،وأن تلك املجموعات ال تمثل
التجار املضربني.
وامـ ـت ــدت م ــوج ــة االح ـت ـج ــاج ــات بعد
ال ـت ـغ ـط ـي ــة الـ ــواس ـ ـعـ ــة الـ ـت ــي عــرف ـت ـهــا
أح ــداث بـجــايــة عـلــى مــواقــع الـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي ،إل ــى ال ــوالي ــات امل ـجــاورة
مـثــل ال ـبــويــرة وب ــوم ــرداس ،ووصـلــت
أخ ـي ـرًا إل ــى ال ـج ــزائ ــر ال ـعــاص ـمــة الـتــي
عرفت بعض أحيائها الشعبية ،مثل
ال ـك ــال ـي ـت ــوس وعـ ــن ال ـب ـن ـي ــان ،بـعــض
املـنــاوشــات الليلية ،إضــافــة إلــى قطع
بعض الطرقات.
ورغم الــدالالت الرمزية الكبيرة لهكذا
اح ـت ـجــاج ــات ف ــي ب ـلــد م ـثــل ال ـج ــزائ ــر،
ف ــإن ـه ــا ب ـق ـيــت مـ ـحـ ـص ــورة فـ ــي ن ـطــاق
ض ـي ــق لـ ــم ي ـص ــل إل ـ ــى ال ـ ــدرج ـ ــة ال ـتــي
ً
تـعـ ّـبــر فـعــا عــن ان ـخــراط قـطــاع واســع
من الجزائريني فيها .وإن فئة واسعة
استقبلتها بنوع من الريبة والتشكيك
فــي مـصــدرهــا ،وط ــرح الـكـثـيــرون عبر
الوسائل التي يتاح لهم التعبير من
خــالـهــا ت ـســاؤالت عــن أح ــداث العنف
التي لقيت استهجانًا واسعًا.
وسادت لبرهة من الزمن مخاوف من
انزالق الوضع إلى املجهول ،وامتألت
صفحات «فايسبوك» بصور الخراب
والدمار التي تشهدها دول في محيط
الجزائر ،وأعيد استحضار ما عاشته

البالد خالل التسعينيات ،حني كانت
أول ــى ال ــدول فــي الـعــالــم الـعــربــي التي
عانت من ظاهرة اإلرهاب وغياب األمن
الذي ساد ألكثر من عشر سنوات.
ه ــذه امل ـخ ــاوف بـ ــرزت عـلــى ال ــرغ ــم من
شـ ـع ــور ال ـظ ـل ــم ال ـ ـ ــذي ي ـس ـك ــن ق ـطــاعــا
واسعًا من الجزائريني ،بسبب تدهور
مستواهم املعيشي والـغــاء الفاحش
املستشري في املواد والسلع الغذائية،
وارت ـف ــاع مـسـتــويــات الـبـطــالــة وتــدنــي
الخدمات العمومية ،وتراجع اإلنفاق
على املشاريع ذات الطابع العمومي،
ً
ف ـضــا ع ــن ال ـت ــراج ــع امل ــري ــع ف ــي قيمة
ال ــديـ ـن ــار ال ـ ـجـ ــزائـ ــري أم ـ ـ ــام ال ـع ـم ــات
األجنبية الرئيسية.
ّ
فــي املـقــابــل ،ف ــإن أصــواتــا أخ ــرى ،على
غ ــرار الــراب ـطــة الـجــزائــريــة لـلــدفــاع عن
حقوق اإلنسان ،رفضت االنخراط في
حملة التخويف من مجرد احتجاجات
ّ
سلمية فــي ال ـبــاد ،واعـتـبــرت أن ذلــك
يصب في مصلحة السلطة التي تريد
«استغالل األحــداث في تشويه سمعة
أي حراك سلمي» ،وبالتالي املساهمة
في اإلبقاء على الوضع القائم وتسيير
البالد على طريقتها ،من دون مراعاة
أي مطلب شعبي مهما كانت شرعيته.
ُ
أم ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـي ـ ــاس ـ ـي ـ ــا ،ف ـ ـق ـ ــد اس ــتـ ـقـ ـبـ ـل ــت
االحـتـجــاجــات بــدرجــات مـتـفــاوتــة من
الـتـحـلـيــل وااله ـت ـمــام مــن قـبــل امل ــواالة
واملعارضة .وقال حسني خلدون ،وهو

م ـس ــؤول اإلعـ ــام ف ــي جـبـهــة الـتـحــريــر
الوطني (حزب األغلبية البرملانية) ،إن
ثمة شائعات وصــورًا مفبركة حاولت
اصـ ـطـ ـن ــاع احـ ـتـ ـج ــاج ــات مـ ــن الـ ـع ــدم،
ً
مـحـمــا املـســؤولـيــة ألطـ ــراف مجهولة
تـعـمــل م ــن وراء ش ــاش ــات الـكـمـبـيــوتــر
كان رئيس الوزراء عبد المالك سالل قد وعد في نهاية
العام بتغيير النمط االقتصادي تدريجيا (أرشيف)

