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قضية

مقابلة

ّ
عودة بوتفليقة :نحو حل الحكومة وتأجيل االنتخابات؟

ال تبدو رحلة الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة العالجية ،املنتهية أمس،
كسابقاتها .أسـبــوعــان أمضاهما
ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي أح ـ ـ ـ ــد م ـس ـت ـش ـف ـي ــات
س ـ ــويـ ـ ـس ـ ــرا ،دخ ـ ـ ــل خ ــالـ ـهـ ـم ــا ب ـلــد
املـلـيــون شهيد مرحلة جــديــدة ،قد
تـنـتـهــي إلـ ــى تـغـيـيــر وجـ ــه ال ـن ـظــام
امل ـس ـت ـمـ ّـر ف ــي ال ـح ـكــم م ـنــذ عـشــريــن
ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا .ع ـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ،وسـ ــط
اح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ت ــرف ــض
ال ـع ـه ــدة «الـ ـتـ ـس ــوي ــة» ،امل ـخ ـت ـصــرة
ب ـ ـعـ ــام بـ ـع ــد إجـ ـ ـ ـ ــراء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
املـقـ ّـررة الشهر املقبل ،تبدو خطوة
جديدة على طريق كرسي الرئاسة،
وتمسكًا بالترشح لعهدة خامسة.
وبــالـتــالــي ،يـتــوقــع ان ــدالع مــوجــات
أك ـب ــر م ــن االح ـت ـج ــاج ــات املـطــالـبــة
بـتـغـيـيــر ال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي ،ال ــذي
يـ ـع ــان ــي مـ ــن الـ ـجـ ـم ــود مـ ـن ــذ ح ــرب
االس ـت ـقــال عــن فــرنـســا ع ــام ،1962
والتي كان بوتفليقة أحد أبطالها.
لكن تأكيد حليف الرئيس ّ
املقرب،
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس أرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـج ـ ـيـ ــش أحـ ـم ــد
قــايــد ص ــال ــح ،أم ــس ،بــال ـتــزامــن مع
ع ــودة األول ،أن الـجـيــش والشعب
ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــن يـ ـتـ ـق ــاسـ ـم ــان «ذات

الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــم» ،وت ـج ـم ـع ـه ـم ــا «الـ ـنـ ـظ ــرة
املـسـتـقـبـلـيــة الـ ــواحـ ــدة» ،م ــن شــأنــه
ت ـع ــزي ــز س ـي ـن ــاري ــوات أخ ـ ـ ــرى ،ك ــان
بـعــض وســائــل اإلعـ ــام الـجــزائــريــة
ق ـ ــد ت ـ ـحـ ــدث عـ ـنـ ـه ــا ،وه ـ ـ ــي إج ـ ـ ــراء
ت ـغ ـي ـيــر ح ـك ــوم ــي واسـ ـ ــع وتــأج ـيــل
االنتخابات ،في خطوة من املرجح
أن ُي ـس ـت ـب ـع ــد ب ـم ــوج ـب ـه ــا رئ ـي ــس
ال ــوزراء أحمد أويـحـيــى ،الــذي أثــار
ب ــدوره استفزاز املتظاهرين ،عقب
تحذيره من إمكانية تكرار النموذج
السوري.
وف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء املـ ـط ــروح ــة
لخالفة أويحيى ،يتقدم اسما وزير
الداخلية نــور الدين بــدوي ،ووزيــر
الـ ــدولـ ــة امل ـس ـت ـش ــار ل ـ ــدى ال ــرئ ـي ــس
رمطان لعمامرة ،الذي يمتلك شبكة
عالقات خارجية واسعة ،وكان برز
حينما استدعاه بوتفليقة األسبوع
املـ ــاضـ ــي إل ـ ــى ج ـن ـي ــف ،ل ـل ـت ـفــاوض
حــول إمكانية املضي فــي الخطوة،
الـ ـت ــي ال تـ ـخ ــرج عـ ــن إط ـ ـ ــار صـ ــراع
أقـطــاب الـنـظــام ،بــن فــريــق الرئيس
وأويـ ـحـ ـي ــى ،الـ ـ ــذي ي ـس ـت ـعــد ل ـطــرح
ً
نفسه بديال جاهزًا لبوتفليقة.
(األخبار)

المتحدث باسم «تجمع المهنيين السودانيين»

صالح شعيب
اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع «تـ ـجـ ـم ــع املـ ـهـ ـنـ ـي ــن ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــن»
امل ـ ـ ـعـ ـ ــارض ،الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــود االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ضــد
الرئيس عمر البشير ،نيل ثقة شريحة واسعة
مــن الـشـبــاب الـســودانــي خــال فـتــرة وجـيــزة ،ثم
ّ
تمكن مــن توحيد قــوى املعارضة املوقعة على
«م ـي ـث ــاق ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» ،رغ ــم خــافــاتـهــا
الـسـيــاسـيــة ،م ــا دف ــع الـحـكــومــة إل ــى الـتـصــويــب
ع ـل ـيــه ،وات ـهــامــه ب ــإث ــارة ال ـفــوضــى وال ـت ـخــريــب،
ت ـ ــوازي ـ ــا مـ ــع مـ ـح ــاوالتـ ـه ــا اسـ ـتـ ـم ــال ــة ال ـش ـب ــاب
وتحييدهم عما قــالــت إنــه «تــآمــر» مــن الـخــارج
«ل ـت ــرك ـي ــع ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان» .وسـ ــط ال ـغ ـم ــوض ال ــذي
يكتنف «الـتـجـمــع» ،حملت «األخ ـب ــار» عــامــات
اس ـت ـف ـه ــام ك ـث ـي ــرة تـ ـ ــدور ح ــول ــه إل ـ ــى امل ـت ـحــدث
باسمه ،املقيم في الواليات املتحدة األميركية،
صالح شعيب ،وخرجت بالحوار اآلتي.

كلمة صالح المقرب من الرئيس مؤشر على تعاطف قادة الجيش مع المحتجين (أ ف ب)

ّ
َ
بوتفليقة يخاطب شعب الجزائر؟ هذا ردنا على من كتب الرسائل
سامية مباركي
ّ
ث ـمــة ل ـح ـظــات ف ــارق ــة ف ــي ح ـي ــاة كـ ــل أم ــة،
موعد مع تلك اللحظات في
والجزائر على ٌ
هــذه األي ــام .جمعة تليها جمعة والـشــارع
مـكــانــه .م ـئــات آالف ال ـجــزائــريــن خــرجــوا
لــأسـبــوع الـثــالــث لـيـقــولــوا ال لعبد العزيز
بوتفليقة وللعهدة الخامسة .مئات اآلالف
ب ــل امل ــاي ــن ،بـحـســب ت ـقــديــرات صحيفة
«الوطن» الجزائرية املستقلة ،مألوا شوارع
العاصمة ومدنًا أخرى في جمعة الكرامة.
م ـطــال ـب ـهــم ت ـت ـع ـ ّـدى م ـج ــرد رفـ ــض والي ــة
جديدة لرئيس غائب لم ّ
شعبه منذ
يحدث
َ
ّ
ْ
ست سنوات ،إلى َرحيل نظام كامل أحكم
ّ
كاألخطبوط أرجــلــه حــول مـقــدرات البالد
ومصير العباد.
مقابل هذا ،شاهدنا ما يشبه الهروب إلى
األمــام من جانب السلطة ،وإص ــرارًا على
االستخفاف بالعقول ،واستفزازًا ملشاعر
 42مليون جــزائــري وكــرامـتـهــم .أب ــرز ما
ّميز هــذا الهروب هو اللحظات السريالية
الـ ـث ــاث ال ـت ــي عــاش ـت ـهــا الـ ـب ــاد األس ـب ــوع
املاضي .أوالهــا كان اإلصــرار على تقديم
ملف الترشح لوالية خامسة ،رغم الرفض
الشعبي القاطع ،بعدما راهن البعض على
إمـكــانـيــة ع ــدم اإلقـ ــدام عـلــى ه ــذه الـخـطــوة،
وخـصــوصــا أن الــرئـيــس املنتهية واليـتــه
كان ال يزال حينها غير موجود في البالد.
وم ــا ع ــزز ه ــذا األم ــل املـسـتـحـيــل ،الــورقــة
الـصــادرة عن املجلس الدستوري صباح
ال ـثــالــث م ــن آذار /م ـ ــارس ،وال ـت ــي ضـ ّـمــت
أسماء املرشحني لالنتخابات ،باستثناء
بوتفليقة.
الـلـحـظــة الـســريــالـيــة الـثــانـيــة ال ـتــي تجافي
العقل واملـنـطــق ،هــي الــرســالــة الـتــي قرأها
عـبــد الـغـنــي زع ــان ،مــديــر حملة الرئيس
الجزائري ،على أنها من بوتفليقة نفسه.
في تلك الرسالة ،إشادة باملسيرات املطا ِلبة
بــال ـت ـغ ـي ـيــر ،وت ـع ـ ّـه ــد بـتـنـظـيــم ان ـت ـخــابــات
مسبقة حــال الـفــوز باالستحقاق املقبل،
مــع وع ــد بـعــدم الـتــرشــح (لــواليــة ســادســة
ه ــذه امل ـ ــرة!) ،وبــاالن ـس ـحــاب م ــن املـشـهــد

كيف نقرأ تلك اللحظات؟

ً
أوال :يـبــدو أن الــرســالــة لــم تصل بعد إلى
السلطة ،وفوق هذا كله نجد إصرارًا غريبًا
على اإلهانة واالستفزاز بحق املاليني .إذ
كـيــف ُي ـق ـ ّـدم مـلــف تــرشــح رئـيــس مريض
ُ
عــاجــز حـتــى ع ــن ال ـك ــام؟ واألن ـك ــى تـقــرأ
خـطــابــات يـ َ
ـوهــم الـشـعــب بــأنـهــا مــن زعيم
ُ
تفيد تقارير بتدهور حالته الصحية؟ إذا
لم يكن هذا استخفافًا بالعقول وضحكًا
على الذقون ،فماذا يكون إذًا؟
ً
ثــان ـيــا :لـنـفــرض ج ــدال أن الــرســال ـتــن من
بــوتـفـلـيـقــة ش ـخ ـص ـيــا ،وإن كـ ــان املـنـطــق
وال ــواق ــع ي ـق ــوالن غ ـيــر ذلـ ــك .ال ــرج ــل َيـعــد
باالنسحاب بعد عــام مــن الـفــوز بالوالية
الخامسة ،وبالتغيير وبتعديل الدستور،
وكــأنــه يــريــد أن ي ـقــول أن ــا مــن أق ــرر متى
أرح ــل ،ولـيــس ال ـشــارع ال ــذي يـفــرض ّ
علي
يضمن ذلك؟ أليس بوتفليقة
الرحيل .من
َ ْ
نفسه من وعد وأخلف؟ أليس هو من قال
يومًا وهو في ّ
عز عافيته« :طاب جناننا»
ـدس)،
(بــال ـعــام ـيــة ال ـشــرق ـيــة اسـ ـت ــوى الـ ـع ـ ّ
وإن جيل الثورة قد كبر وعليه أن يسلم
املشعل ،ثم وجدنا املعني ّ
يعدل الدستور
حتى يبقى في الحكم إلى ما شاء الله ،إلى
أن وصل إلى تلك الحالة الصحية التي هو
فيها ،ومع ذلك ال يريد الرحيل كأي رئيس
انتهت واليته وقدرته على العطاء؟
إن السلطة بمثل هذه التصرفات ال تريد
ّ
ليستمر
إال شراء الوقت ،وترتيب األمـ ّـور
الحال على ما هو عليه من تكلس وجمود

حاوره
أشرف محمد

• انشغالنا األساسي هو إسقاط النظام بمعزل ّ
عما سيليه
ٍ
• قرارات البشير األخيرة فشلت في محاصرة الثورة
• االحتجاجات لم تنحسر وتكسب أرضيات دعم جديدة

مقالة

الـسـيــاســي ،إضــافــة إل ــى تـعـهــدات ّ
تخص
تعديل الدستور ومسائل أخرى.
بعدها ،جــاءت اللحظة السريالية الثالثة.
رسالة ثانية من بوتفليقة عشية االحتفال
بـيــوم امل ــرأة الـعــاملــي ،قرأتها وزي ــرة البريد
واالت ـ ـصـ ــاالت ال ـج ــزائ ــري ــة ه ـ ُـدى ف ــرع ــون،
يحيي فيها الرئيس الغائب امل ّ
ّ
غيب املــرأة
ّ
َّ
الجزائرية في عيدها ،ويحذر ِممن سماهم
ّ
املندسني فــي املسيرات السلمية ،ويدعو
إلـ ــى «ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى االسـ ـتـ ـق ــرار لـلـتـفــرغ
لالستمرار في معركة البناء» كما قال.
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ّ
وفـســاد وشـبــاب عاطل مــن العمل يتطلع
إل ــى م ــوج الـبـحــر لـيــأخــذه بـعـيـدًا ،فــإمــا أن
يـغــرق أو يـصــل إل ــى أرض غــريـبــة ليلقى
ً
مصيرًا مجهوال في انتظاره .لقد فات أوان
كلمته.
الحلول الترقيعية ،ألن الشعب قال
ّ
الجزائريون يريدون التغيير الجذري بكل
مــا يعنيه ذلــك .والتغيير ال يعني سحب
الـتــرشــح أو تأجيل االنـتـخــابــات ،ألن ذلك
ي ـص ـ ّـب ف ــي خ ــان ــة ش ـ ــراء ال ــوق ــت أي ـض ــا.
التغيير هو في انسحاب الوجوه واألحزاب
واملـنـظـمــات الـتــي أحـكـمــت قبضتها على
الـبــاد سياسيًا واقـتـصــاديــا واجتماعيًا
طوال العشرين سنة املاضية .وأول هؤالء
ح ــزب «ج ـب ـهــة ال ـت ـحــريــر ال ــوط ـن ــي» ال ــذي
أس ــاء م ــن حـكـمــوه إل ــى تــاري ـخــه ،وح ــزب
«التجمع الوطني الديموقراطي» برئاسة
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء أح ـم ــد أوي ـح ـي ــى .وهـمــا
الحزبان اللذان مارسا سياسة الكراسي
املوسيقية في الحكومة والبرملان منذ عام
.1999
الـتـغـيـيــر ي ـع ـنــي أي ـض ــا اب ـت ـع ــاد األح ـ ــزاب
االنتهازية ّ الصغيرة التي قبلت أن تقوم
بــدور املحلل لسياسات مرتجلة وظاملة.
ي ـجــب إفـ ـس ــاح املـ ـج ــال ل ــوج ــوه وتـ ـي ــارات
سياسية جــديــدة لــم تـغــرق فــي مستنقع
الفساد واملحسوبية ،وال ّ
هم لها إال بناء
الــوطــن وخــدمــة الـشـعــب .والـجــزائــر حتمًا

مهمة القوات
المسلحة أسمى من
تساهم في بقاء
أن َ َ
سلطة لفظها الشعب

ل ـي ـســت عـ ــاق ـ ـرًا ،فـ ـ ــاألرض الـ ـت ــي أن ـج ـبــت
الـجـيــل ال ــذي فـ ّـجــر ال ـثــورة املـجـيــدة ق ــادرة
ع ـل ــى أن ت ـع ـطـ َـي أك ـث ــر وأك ـ ـثـ ــر .الـتـغـيـيــر
يعني محاسبة رجال األعمال الفاسدين
والنقابيني املنتفعني الذين لم يدافعوا يومًا
عن حقوق العمال ،والقضاء على سرطان
الفساد الذي ينهش في جسد الوطن.
التغيير يعني أيـضــا أال يـكــون للشرعية
الثورية مكان في جزائر املستقبل إال في
َ
ح ــدود مــا َيكفله الـقــانــون ألي مــواطــن له
الحق في التوزيع العادل للثروة .بعد أكثر
مــن  56سنة على االسـتـقــال ،هــل يعقل
ّ
نستمر في منح منظمات املجاهدين
أن
وأب ـن ــاء ال ـش ـهــداء ام ـت ـيــازات خــاصــة؟ من
جاهد مشكورًا فأجره عند ربــه ،ال عند
(أ ف ب)

دولــة تميزه عن غيره .طبعًا نحن هنا ال
نتحدث عن األرقــام الفعلية للمجاهدين.
أصـ ــدق تـعـبـيــر ع ــن ه ــذه امل ـســألــة ه ــو ما
ذكــرتــه املناضلة الـجــزائــريــة لــويــزة إيغيل
أحــريــز ع ــام  ،2015حــن قــالــت بـنـبــرة ال
تخلو من غضب وعتب« :لو كان هذا هو
عدد املجاهدين الذين شاركوا في الثورة،
ّ
لكنا حـ ّـررنــا الـجــزائــر فــي ثــاث سنوات»
ب ــدل ال ـس ـنــوات الـسـبــع ال ـتــي استغرقتها
حــرب التحرير .وفــي هــذا التصريح دليل
واضــح على أن عــدد املجاهدين زاد منذ
االس ـت ـق ــال ول ــم ي ـن ـ ّقــص ،بـيـنـمــا املـنـطــق
يـقــول الـعـكــس مــع ك ــل مــا يعنيه ذل ــك من
امتيازات وعطايا .أما أبناء الشهداء ،فهم
ليسوا ّ
قصرًا بحاجة إلى رعاية .أصغرهم
على عتبة الستني من العمر وقــد أصبح
ل ــه أحـ ـف ــاد .وب ــال ـت ــال ــي ،فـ ــإن ل ـهــم حـقــوقــا
(وواج ـبــات أيـضــا) كباقي الـجــزائــريــن ال
أكثر وال أقل.
ه ــذا ه ــو الـتـغـيـيــر الـ ــذي ي ـن ـشــده الـشـعــب،
ً
وليس وع ــودًا عرقوبية وحـلــوال ترقيعية
ت ـب ـق ــي الـ ــوضـ ــع عـ ـل ــى مـ ــا هـ ــو عـ ـلـ ـي ــه ،أو
تضمن االسـتـمــراريــة كما يحلو للبعض
يسموها وهــم ّ
أن ّ
يطبلون لسنوات حكم
بوتفليقة العشرين.

توزع المسؤوليات
فــي ه ــذه األيـ ــام املـصـيــريــة ،عـلــى املجلس
الدستوري أن ّ
يتحمل مسؤوليته ،ويرفض
ملف ترشح بوتفليقة كخطوة أولى لتهدئة
الجماهير التي أهينت كرامتها .ال ُيعقل أن
ّ
ُيقبل ملف مرشح غائب ومريض .إذ كيف
ُّ
يضم ملفه شهادة طبية ّ
ّ
تنص
يمكن أن
عـلــى أهـلـيـتــه لـلـتــرشــح؟ وإن ح ــدث ،فهذا
يعني أن الفساد الــذي طبع عهد الرئيس
الــذي تـ ّ
ـوعــد هــذه اآلفــة بالويل والـثـبــور ،لم
ُ
ّ
ينص على
بق في
ي ِ
الوطن شيئًا .فالقانون ّ
ُ
أن الشهادة تمنح مــن أطـبــاء محلفني في
ً
الجزائر ال في الخارج ،هذا أوال .وثانيًا ،ال
أعتقد أن األطباء السويسريني يفعلونها
وي ـم ـن ـحــون بــوتـفـلـيـقــة شـ ـه ــادة بــأهـلـيـتــه
ملمارسة السلطة.

ح ـت ــى ك ـت ــاب ــة ه ـ ــذه الـ ـسـ ـط ــور ،ت ـصـ ّـرفــت
القوات األمنية بقدر كبير من االنضباط،
رغ ــم ح ــدوث بـعــض امل ـنــاوشــات فــي آخــر
التظاهرات في العاصمة الجزائرية .ومع
االعتراف بإمكانية وجود مساع إلجهاض
ال ـح ــراك وتـحــويـلــه ع ــن م ـس ــاره الـسـلـمــي،
نتمنى أن تحافظ ق ــوات األم ــن والشرطة
ع ـلــى ّه ــذه الـ ِـحــرف ـيــة ف ــي ال ـت ـعــامــل ،وقـبــل
ذلــك كله أن يبقى الجيش حاميًا للشعب
وال ــوط ــن ،فـمـكــانــه لـيــس ال ـش ــارع .ووســط
األخطار املحدقة بالبالد ،فإن مهمة القوات
أسمى وأرقــى من أن تساهم في
املسلحة
ََ
بقاء سلطة لفظها الشعب.
ّ
ك ـ ــل امل ـ ــؤش ـ ــرات ت ـ ــدل ع ـل ــى أن الـ ـح ــراك
الشعبي إلــى تصاعد ،وخصوصًا بعد
ما شهده من استفزاز وإهانة للمشاعر،
لألسباب السالفة الذكر .فهناك دعوات
ـراب ال ـع ــام ف ــي كــامــل ال ـتــراب
ال ــى اإلضـ ـ ـ ّ
الــوطـنــي ل ـشــل حــركــة االق ـت ـصــاد .لــذلــك،
ّ
تصم السلطة آذانها ،عليها أن
وبدل أن
تـعــي أن املــايــن الـتــي خــرجــت لــن تقنع
بـتــأجـيــل االن ـت ـخ ــاب ــات ،أو ح ـتــى إع ــان
ـس كــان (أو ال يــزال،
سحب تــرشــح ّرئـيـ ٍ
همه الوحيد أن يموت في
لسنا نــدري)
السلطة كالرئيس ه ــواري بومدين عام
 .1978إن الـحــل ليس فــي التأجيل ،وال
بوتفليقة.
في إجراء االنتخابات من دون
ّ
إن هـ ـ ــذا ال ـش ـع ــب ال ـع ـظ ـي ــم خ ــال ــف ك ــل
ال ـح ـســابــات وال ـت ــو ّق ـعــات ،وأث ـب ــت قــدرتــه
الـعــالـيــة عـلــى الـتـّحــلــي ب ــروح املـســؤولـيــة.
فقد خاب ّ
ظن كل من راهن على سنوات
ّ
ال ـع ـنــف األع ـم ــى ف ــي ال ـج ــزائ ــر ،وف ــزاع ــة
السيناريو الـســوري والليبي .كــان أمــام
ّ
الشعب ح ــان :إمــا أن يقول كلمة ال ِلا
يـجــري ،أو االنـصـيــاع والتسليم باألمر
الــواقــع ،واضـعــا نصب عينيه أح ــداث ما
يسمى بالعشرية ال ـس ــوداء ،وعـلــى هذا
تـحــديـدًا كــانــت السلطة ت ـعـ ّـول .لكن ثمة
جزئية واحــدة ال يجب إغفالها :جحافل
الشباب الـتــي مــأت ش ــوارع الـجــزائــر لم
تعش سنوات املجازر والتفجيرات ،ومن
َ
رأى ليس ك َمن سمع.

■ متى بدأت فكرة «تجمع املهنيني السودانيني»؟
 تجمع املهنيني هو َّمنصة نقابية ُبنيت علىإرث ـنــا الـنـقــابــي فــي شــقـيــه الـنـضــالــي واملطلبي،
وهو ال ينقطع عن هذا اإلرث بل هو امتداد له.
تـ ّ
ـأســس بشكله الحالي عــام  ،2016بكتابة أول
ميثاق للمهنيني بني ثالثة ّ
مكونات ،وهي لجنة
أطـبــاء ال ـســودان املــركــزيــة ،وشبكة الصحافيني
السودانيني ،وتحالف املحامني الديموقراطيني.
وق ــد كــانــت هـنــالــك م ـح ــاوالت تــاريـخـيــة عــديــدة
لتكوين بعض األجسام للمهنيني ،تدافع عنهم،
وتعمل على تحسني أوضاعهم ،أبرزها تجربة
تـكــويــن جـســم تحالفي للمهنيني فــي  2012ثم
 .2014ي ـضـ ّـم الـتـجـمــع حــال ـيــا ثـمــانـيــة أج ـســام،
بينها ميثاق وأهداف مشتركة ،تم إعالنها في
منتصف عــام  ،2018مــع وج ــود ع ــدد كبير من
األجـســام املهنية التي أعلنت دعمها للتجمع،
في انتظار االنضمام الرسمي.
■ مــا هــي املـكــونــات املـنـضــويــة تـحــت مظلة «التجمع»
حاليًا؟
 لجنة املعلمني ،لجنة أطباء السودان املركزية،ال ـت ـح ــال ــف ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ل ـل ـم ـح ــام ــن ،شـبـكــة
ال ـص ـح ــاف ـي ــن ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــن ،راب ـ ـطـ ــة األطـ ـب ــاء
ال ـب ـي ــاط ــرة ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــن ،ت ـج ـمــع أس ــات ــذة
ال ـجــام ـعــات ،نـقــابــة أط ـب ــاء الـ ـس ــودان الـشــرعـيــة،
ل ـج ـنــة م ـ ـبـ ــادرة اسـ ـتـ ـع ــادة ن ـق ــاب ــة امل ـه ـن ــدس ــن،
لـجـنــة ال ـص ـيــادلــة امل ــرك ــزي ــة ،تـجـمــع املـهـنــدســن
الـســودانـيــن ،تجمع التشكيليني الـســودانـيــن،
جمعية اختصاصيي اإلنتاج الحيواني ،تجمع
ضباط الصحة.
■ في أول ظهور لـ «التجمع» ،كانت املطالب مقصورة
عـلــى تـحـســن األجـ ــور ،لـكــن ســرعــان مــا تـحــولــت إلــى
َ
مطالب سياسية بعد انــدالع االحتجاجات في واليتي
نهر النيل والبحر األحمر ...هل كان لكم دور في هذا
التحول؟
 كما تعلم ،إن أمر األجــور وتحسينها متصلبالسياسات االقتصادية ،وذلك في بيئة غارقة
في الفساد الحكومي وغياب الخطط الواضحة
لالهتمام بالشرائح الضعيفة .ولذلك ،ال يمكن
أن ت ـك ــون ه ـن ــاك اس ـت ـجــابــة ق ـص ــوى لـلـمـطــالــب
الـنـقــابـيــة مــا لــم تـكــن ه ـنــاك إمـكــانـيــة لــإصــاح
االق ـت ـصــادي الـشــامــل ،وه ــذا لــن يـتــم مــا لــم يكن
هناك تغيير في بنية الحكم .من ناحية أخرى،
لو رجعت لبياناتنا األولى حتى اآلن ،ترى أننا
َْ
ظللنا نربط التحسن في حالة املواطن بتغيير
الـنـظــام جــذريــا ،وم ــا زلـنــا ن ــرى أن مطالبنا لم
ت ـفــرض ـهــا ح ــال ــة ال ـف ـشــل االقـ ـتـ ـص ــادي فـحـســب،
بــل تتصل باستعادة الديموقراطية وتحقيق
مجتمع الحرية والعدل واملساواة.

■ ن ـشــاط «ت ـج ـمــع امل ـه ـن ـيــن» ف ــي الـ ـخ ــارج وف ــي مــواقــع
التواصل االجتماعي يبدو أوســع ...هل هناك دعم ُي َّ
قدم
له من جهات خارجية؟
 التجمع ليس له فروع في الخارج مطلقًا .ونحنكمتحدثني ،تفويضنا محصور في تنوير الرأي
العام اإلقليمي والــدولــي ،وتنوير مواطنينا في
الشتات حول عمل التجمع وخططه .والتجمع ال
يتلقى مطلقًا دعمًا مــن الـخــارج ،ولكن مجاميع
السودانيني الشرفاء هم الذين يدعمون الثورة
مــن ح ـ ّـر مــالـهــم ،ولـسـنــا بـحــاجــة إل ــى االسـتـعــانــة
بجهات أجنبية لدعم الحراك.
■ ي ـصــف ال ـب ـعــض ش ـع ــار «ت ـس ـقــط ب ــس» الـ ــذي أطـلـقــه
«الـتـجـمــع» بــأنــه إقـصــائــي وعــدمــي ،وال يــؤســس لتغيير
يستند إلى الديموقراطية والتداول السلمي ...ما ردكم؟
 أي شـ ـع ــار س ـي ــاس ــي ي ـخ ـت ــزل م ـع ــان ــي ف ـكــريــةوس ـيــاس ـيــة .والـ ـق ــول إن الـتـجـمــع يـحـمــل ش ـعــارًا
عــدم ـيــا أو إق ـصــائ ـيــا ي ـعـ ّـبــر ع ــن خ ـفــة سـيــاسـيــة.
فالتجمع له أدبيات ومواثيق ،وبخالف توافقه
مع قــوى إعــان الحرية والتغيير حــول مستقبل
ال ـب ــاد ،ف ــإن ق ــادت ــه وم ــؤي ــدي ح ــراك ــه خ ـب ــراء في
ش ـ ــؤون ال ـح ـكــم ال ــرش ـي ــد ،وهـ ــم م ـف ـك ــرون ف ــي كل
مجاالت السياسة واالقتصاد واإلدارة ،ويدركون
معنى ال ـثــورة .مــا يــؤســس لتغيير يستند على
الــديـمــوقــراطـيــة والـ ـت ــداول الـسـلـمــي هــو إيماننا
ودعمنا لكل خطوة إلنهاء االستبداد والطغيان
اللذين ّ
دمرا بالدنا ،وهذا هو املوضوع الجوهري.
َْ
ً
رام سياسي رميته أوال لخلق واقع
يرم كل ٍ
إذن ،فل ِ
ديموقراطي أفـضــل ،وهــذه هــي أولــويــة الحاضر
السوداني.
■ أال تعتقد أن قرارات البشير األخيرة إيجابية؟
 كــل ق ــرارات البشير الـتــي أعقبت قـيــام الـثــورةفاشلة ،وهدفها إعــادة إنتاج النظام ،ليس في
ه ــذا أدنـ ــى ش ــك .وم ــع ذل ــك ف ـشــل ف ــي مـحــاصــرة
الثورة والثائرين.
■ سياسة النفس الطويل أرهقت الحكومة و«التجمع»
معًا .فاالحتجاجات بــدأت تنحسر ،وأشكال املقاومة
ً
األخـ ــرى مـثــل اإلض ـ ــراب ل ــم تـبـلــغ م ــداه ــا وصـ ــوال إلــى
العصيان املدني؟ ُ
ُ َّ
 نعم ،الحكومة أرهقت وشلت فاعليتها ،ما دعاالـبـشـيــر لـلـعــودة إل ــى مــربــع الـحـكــومــة العسكرية،
وهـ ــذا ت ـطــور ج ــاء بـسـبــب ضـغــط الـعـمــل ال ـث ــوري.
وعلى العكس ،التجمع اآلن ّ
ينوع في أشكال قيادة
املقاومة ،وكل يوم يحقق نجاحًا عمليًا ومعنويًا.
االحتجاجات لــم تنحسر ،وتكسب أرضـيــات دعم
ّ
جديدة في ظل تراجع فاعلية القرار الحكومي ،كما
أسلفت .والعصيان الجزئي بــرهــن على إمكانية

التعاون مع اإلسالميين خيار
ّ
يحدده «التجمع» بما يخدم
هدف إسقاط النظام
نعتمد على دعم سودانيين
من مالهم الخاص ولسنا
بحاجة لجهات أجنبية

الـتـخـطـيــط لـلـعـصـيــان امل ــدن ــي ال ـش ــام ــل ،وعـنــدهــا
سيرى املراقبون صــدق ما نقول ،بــأن هــذه الثورة
قامت للوصول إلى غاياتها.
■ ي ــرى الـبـعــض أن «تـ َجـمــع املـهـنـيــن» ب ــدأ خـطــة التغيير
منفردًا ،وعندما فشل ق ِبل بأحزاب املعارضة ،ما ردكم؟
ً
 التغيير يتطلب أصال تضافر جهود كل مكوناتالشعب السوداني ،والتجمع واحد منها ،والدليل
على ذلك أن لدينا ميثاقًا مع قوى الحرية والعدالة
إلس ـقــاط الـنـظــام ،وه ــذا املـيـثــاق تــزامــن مــع الشهر
األول لحدوث الحراك .التجمع كان له سبق الريادة
فــي تنظيم ال ـح ــراك ال ـث ــوري عمليًا بـعــد تـظــاهــرة
ع ـط ـب ــرة ،والحـ ـق ــا ت ــواث ــق م ــع الـ ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
إلسقاط النظام.
■ مــا هــي رؤيـت ـكــم لـشـكــل ال ــدول ــة وطـبـيـعــة ن ـظــام الحكم
ً
مستقبال؟
 نحن لــم نصل بعد مــع حلفائنا فــي مكون قوىالـحــريــة والـتـغـيـيــر إل ــى تـحــديــد دس ـتــوريــة الــدولــة
أو علمانيتها .فانشغالنا األســاســي هــو إسقاط
النظام ،أما ما يترتب على هذا السقوط من حيث
سـيــاقــه الــراهــن واملستقبلي ،فـهــو أم ــر يـخـ ّـص كل
الـســودانـيــن ،وبــإرادتـهــم الجمعية يـحــددون نوع
الحكم ،وليس هناك طــرف واحــد من قــوى الثورة
ً
يستطيع بطبيعة الحال أن يفرض شكال محددًا
لـحـكــم ال ـب ــاد .ال ـســودان ـيــون جـمـيـعــا سيجلسون
بعد سقوط النظام لتحديد دستورية الدولة في
مــرح ـلــة االن ـت ـق ــال واالن ـت ـخ ــاب ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى األس ــس
الديموقراطية .واحد من أهداف الثورة األساسية
ه ــو لـ ـ ّـم ش ـمــل ال ـس ــودان ـي ــن جـمـيـعــا ب ـعــد سـقــوط
وعندئذ
الـنـظــام ،للتقرير بـشــأن مستقبل الـبــاد،
ٍ
فهم أحرار وقادرون على حلحلة األزمات املتعلقة
بشكل الحكم.
■ هــل تــرفـضــون التنسيق والـعـمــل مــع (نــائــب رئيس
الوزراء السابق) مبارك الفاضل املهدي ،و(رئيس حركة
«اإلصالح اآلن») غازي صالح الدين ،واإلسالميني؟
 نـحــن ال نـمـلــك تـحــديــد خ ـي ــارات اآلخ ــري ــن .فياملقابل ،لقادة التجمع الحق في أن ينسقوا مع
ه ــذا الـشـخــص أو ذاك ،وه ــم أح ـ ــرار ،كـمــا كــانــت
لــآخــريــن الـحــريــة فــي االنـضـمــام إل ــى (حـكــومــة)
اإلنـ ـق ــاذ ،والـ ـخ ــروج مـنـهــا م ـتــى م ــا أرادوا ،ولــم
ينازعهم أحــد فــي ذل ــك .املـهــم ،هــو أن مــن حقوق
قادة التجمع األساسية والديموقراطية ،تحديد
خ ـيــارات الـتـعــاون مــع ه ــذا الـقــائــد الـسـيــاســي أو
ذاك ،مـتــى مــا رأوا أن التنسيق مــع ه ــذا القائد
ّ
يعجل في ذهاب الطغيان.

