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العالم

العالم

على الغالف

تحليل إخباري

المفاجأة تطفئ بريق الفوز

انجلت الليلة التالية
لالنتخابات المحلية التركية
عن أنباء أكثر إيالمًا لـ«العدالة
والتنمية» وقائده رجب طيب
أردوغان ،رغم الفوز في
مجمل الجولة .وإن حافظ
الحاكم على قاعدته
الحزب
َ
ّ
َ
الشعبية وتصدر األرقام،
فإن ّسقوط اسطنبول شبه
المحتم ،مع وجود بعض
الجدل القانوني ،أحدث
ألردوغان
صدمة معنوية
ّ
وأنصاره ،وهو الذي تبنى
في الحمالت االنتخابية
مقولة إن اسطنبول صورة
ّ
مصغرة لتركيا وإن الذي
يفوز فيها يفوز في
كامل البالد
اسطنبول ــ األخبار
فـ ــي خ ـط ــاب ــه ال ـت ـق ـل ـي ــدي مـ ــن شــرفــة
مـقــر «ح ــزب ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» في
الـعــاصـمــة أن ـق ــرة ،كـمــا ّج ــرت ال ـعــادة
ب ـعــد ك ــل ان ـت ـخ ــاب ــات ،ه ــن ــأ أردوغ ـ ــان

يزال «العدالة والتنمية» غير
ال
ّ
متقبل لنتيجة إسطنبول
أنصار حزبه بالفوز في االنتخابات
املـحـلـيــة ال ـتــي شـهــدتـهــا ال ـب ــاد يــوم
األحــد املــاضــي ،مشيرًا إلــى أن حزبه
ح ـص ــل ع ـل ــى  16ب ـل ــدي ــة ك ـب ــرى و24
بـ ـل ــدي ــة م ــديـ ـن ــة و 538مـ ــن ب ـل ــدي ــات
األقضية ،و 200بلدة .ورغم أن الحزب

نقطة تحول

اسطنبول تصفع أردوغــان
يـعـ ّـد املنتصر فــي االنـتـخــابــات ،فإنه
انتصار بطعم الهزيمة بسبب ضياع
أكبر املــدن في تركيا ،وفــي مقدمتها
اسطنبول والعاصمة أنقرة.
ش ـك ـل ــت ه ــزيـ ـم ــة مـ ــرشـ ــح «ال ـ ـعـ ــدالـ ــة
والتنمية» وتحالف الشعب ،رئيس
الوزراء السابق بن علي يلدريم ،أمام
مــرشــح املـعــارضــة أك ــرم إم ــام أوغـلــو،
صــدمــة لـكــل أن ـصــار ال ـحــزب .فللمرة
األولـ ــى يـخـســر ال ـح ــزب االنـتـخــابــات
فــي اسـطـنـبــول ،أكـبــر وأه ــم الــواليــات
فــي الـبــاد منذ وصــولــه إلــى الحكم.
وطـ ـبـ ـق ــا ل ـل ـن ـت ــائ ــج ال ــرسـ ـمـ ـي ــة غ ـيــر
النهائية التي أعلنها رئيس الهيئة
ال ـع ـل ـيــا ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،ح ـص ــل إم ــام
أوغلو على  4ماليني و 159ألفًا و650
صــوتــا ،مقابل حـصــول يـلــدريــم على
 4م ــاي ــن و 131أل ـف ــا و 761صــوتــا،
بفارق  27ألفًا و 889صوتًا فقط.
تـ ـ ـس ـ ـ ّـرع ي ـ ـلـ ــدريـ ــم ف ـ ــي إع ـ ـ ـ ــان ف ـ ــوزه
برئاسة بلدية اسطنبول ،مساء أول
م ــن أمـ ــس ،ق ـبــل ان ـت ـهــاء ال ـف ــرز وقـبــل
إعـ ــان الـنـتـيـجــة الــرس ـم ـيــة ،م ــا دفــع
امل ـعــارضــة إل ــى التشكيك مـقــدمــا في
ّ
النتيجة التي ستظهر ،وحث الهيئة
ال ـع ـل ـيــا لــان ـت ـخــابــات ع ـلــى اإلسـ ــراع
فــي إع ــان النتيجة وع ــدم الخضوع
ألي ضـغــوط ،وهــو مــا حــدث بالفعل
بعدها بساعات قليلة .ورغم أن كلمة
أردوغ ـ ــان تضمنت اع ـتــرافــا ضمنيًا
منه بالهزيمة في اسطنبول (قال إن
الـنــاخـبــن ول ــو لــم ي ـصـ ّـوتــوا للحزب
لرئاسة البلدية الكبرى في اسطنبول
 ،فقد ّ
صوتوا لنا في رئاسة بلديات
األقـ ـضـ ـي ــة) ،ف ـ ــإن الـ ـح ــزب ل ــم يـتـقـبــل
النتيجة .وأعـلــن رئيس فــرع الحزب
فــي اسـطـنـبــول ،ب ـيــرام ش ــان أوج ــاك،
أن املعطيات التي لدى الحزب تظهر
ف ــوز مــرشــح حــزبــه ب ــن عـلــي يـلــدريــم
في انتخابات بلدية اسطنبول .كما
ق ــال ي ـلــدريــم إن الـنـتـيـجــة ل ــم تحسم
بعد ،وإن عدد األصوات الباطلة التي
ستتم إعادة فرزها يبلغ  10أضعاف
منافسه (319.558
الفارق بينه وبني ّ
ص ــوت ــا) وأنـ ــه سـيـهــنــئ مـنــافـســه إذا
ً
ث ـب ــت أن ـ ــه ف ـ ــاز فـ ـع ــا وف ـ ــق ال ـن ـتــائــج

رغم فوز الحزب الحاكم برئاسة معظم األقضية في إسطنبول وأنقرة فإنه خسر على مستوى الوالية (أ ف ب)
الرسمية النهائية .لم يكتف الحزب
بذلك ،بل أعلن نائب رئيس الحزب،
علي إحسان ياووز ،أن  17ألفًا و410
أصــوات فــرزت من  309صناديق في
مدينة اسطنبولُ ،س ّجلت في خانة
أحــزاب أخــرى ،مؤكدًا أن الحزب يثق
بالبيانات الـتــي لــديــه ،والـتــي تشير
إلى فوز مرشحه بن علي يلدريم.

ورغ ـ ــم فـ ــوز الـ ـح ــزب ب ــرئ ــاس ــة معظم
بـ ـل ــدي ــات األقـ ـضـ ـي ــة فـ ــي اس ـط ـن ـبــول
وأن ـقــرة ،فــإنــه لــم يتمكن مــن تحقيق
ال ـن ـص ــر ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ــواليـ ــة ،مــا
رآه البعض عقابًا أو رسالة تحذير
شعبية لقياداته .الصحافي التركي
ب ــات ــوه ــان ت ــاكـ ـي ــش ،أرج ـ ـ ــع هــزي ـمــة
ال ـح ــزب ف ــي أن ـق ــرة واس ـط ـن ـبــول إلــى

إخـفــاق الـحــزب فــي تقديم مرشحيه
للشعب بشكل جـيــد ،وع ــدم تركيزه
على الوعود االنتخابية واملشروعات
الـتــي سـيـقــوم بتنفيذها ،وتفضيله
ال ـحــديــث ع ــن م ــوض ــوع ــات وقـضــايــا
يــوم ـيــة خ ــال ح ـمــاتــه االنـتـخــابـيــة،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى أخـ ـ ـط ـ ــاء ف ـ ــي اخ ـت ـي ــار
املــرشـحــن عــن الـحــزب فــي البلديات
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ال ـك ـبــرى ،مــا سـ ّـبــب حــالــة مــن عــزوف
ال ـنــاخ ـبــن ع ــن ال ـت ـصــويــت ل ـه ــم .أمــا
سنان أوزتورك ،وهو صحافي تركي
أيضًا ،فيرى أن «العدالة والتنمية»،
وإن ك ـ ــان قـ ــد ح ـق ــق االنـ ـتـ ـص ــار فــي
االن ـت ـخ ــاب ــات ،إال أن ه ــذا االن ـت ـصــار
ّ
ك ــلـ ـف ــه ثـ ـمـ ـن ــا ب ــاهـ ـظ ــا «م ـ ـ ــا ي ـج ـع ـلــه
نـصـرًا بطعم الـهــزيـمــة» .وأض ــاف أن

إسطنبول ــ حسني محلي

أردوغ ــان ،وإن كــان قــد بــذل مجهودًا
كـ ـبـ ـيـ ـرًا ف ـ ــي الـ ـحـ ـمـ ـل ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة،
وخ ـص ــوص ــا ف ــي اس ـط ـن ـب ــول ،إال أن
األخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء ال ـ ـتـ ــي وق ـ ـ ــع فـ ـيـ ـه ــا خ ــال
الحملة االنـتـخــابـيــة ،وتــركـيــزه على
ش ـي ـط ـنــة م ـع ــارض ـي ــه وال ـت ـق ـل ـي ــل مــن
شــأنـهــم ،ومـهــاجـمــة «تـحــالــف األم ــة»
(بني «الشعب الجمهوري» و«الحزب
ً
ال ـ ـج ـ ـيـ ــد») ب ـ ـ ــدال مـ ــن الـ ـت ــركـ ـي ــز عـلــى
م ـش ــروع ــات ووعـ ـ ــود ح ـق ـي ـق ـيــة ،أدت
إلــى نتيجة عكسية دفعت الناخبني
إلـ ــى ال ـت ـصــويــت مل ـنــاف ـســي «ال ـع ــدال ــة
والـتـنـمـيــة» فــي امل ــدن ال ـك ـبــرى .ورأى
أوزتورك أن الناخب التركي لم يقتنع
بـفـكــرة أن االن ـت ـخــابــات ه ــي «قضية
بـ ـق ــاء» ل ـل ــوط ــن ،وأن املـ ـ ــدن ال ـك ـبــرى
عاقبت الـحــزب بسبب تــردي الحالة
االقتصادية.
وليل أمس ،فتح رئيس الجنة العليا
لــانـتـخــابــات ،سـعــدي غــوفــن ،الـبــاب
أمــام تقديم الطعون حتى منتصف
نهار اليوم الثالثاء .وأوضــح غوفن
أن ـ ــه ي ـم ـك ــن االع ـ ـت ـ ــراض ل ـ ــدى ل ـجــان
االنتخابات في الواليات ضد نتائج
لجنة انتخابات األقضية ،وأن مهلة
االعـ ـت ــراض ع ـلــى م ـس ـتــوى األقـضـيــة
هــي يــوم واح ــد .وأف ــاد بأنه تــم حتى
اآلن فرز  31ألفًا و 102من الصناديق
االن ـت ـخــاب ـيــة ف ــي اس ـط ـن ـبــول ،وبــأنــه
ال ي ــزال ه ـنــاك  84صـنــدوقــا لــم تفرز
بـ ـسـ ـب ــب االعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراض .وقـ ـ ـ ــد سـ ـ ــارع
«ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ،ال ـغــاضــب من
نتائج أنقرة واسطنبول ،في تقديم
ط ـ ـعـ ــون ض ـ ــد ال ـن ـت ـي ـج ــة ف ـ ــي ب ـعــض
ص ـنــاديــق الـعــاصـمــة أن ـق ــرة ومــديـنــة
اسطنبول .طعون من شأنها توجيه
األنظار باتجاه مسار األمور واملوقف
من قــرار اللجنة العليا لالنتخابات
الـ ـي ــوم ،م ــع أن ت ـصــري ـحــات ي ـلــدريــم
األخيرة بدت متقبلة أكثر للخسارة،
وهو وإن رفض تهنئة خصمه حتى
ظهور النتائج النهائية ،فإنه شدد
على احترام خيار سكان اسطنبول،
وق ــال «ن ـع ــرف كـيــف ن ـقــدم الـتـهــانــي،
ولكن األمور لم تنتهِ بعد» ،مؤكدًا أن
أمر إعادة االنتخابات «غير وارد».

بعد  25عامًا على االنتخابات التي جرت في  29آذار /مارس
 ،1994وحقق فيها رجب طيب أردوغان انتصاره األول،
بسبب فشل أحزاب اليسار الثالثة في االتفاق على مرشح
مشترك ،ليصبح رئيسًا لبلدية إسطنبول بعدما حصل
على  ٪25من األصواتُ ،هزم أردوغان في املدينة نفسها،
وأمام مرشح «الشعب الجمهوري» أكرم إمام أوغلو ،املدعوم
من «الحزب ّ
الجيد» .وبعد الحرب النفسية بني الطرفني ،التي
بلغت ذروتها بعقد مرشح «العدالة والتنمية» بن علي يلدريم،
ليلة أول من أمس ،مؤتمرًا صحافيًا أعلن فيه انتصاره،
أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات أمس ّ
تقدم مرشح «الشعب
الجمهوري» بفارق  24408أصوات .في الوقت ذاته ،تستمر
مساعي «العدالة والتنمية» لعرقلة إعالن اللجنة العليا رسميًا
فوز إمام أوغلو ،بعد االنتهاء من التدقيق في طلبات الطعن
التي سيتقدم بها األول .وتوقعت أوساط الحزب أن يعترض
يلدريم على نتائج االنتخابات بحجة العدد الكبير من
األصوات امللغاة (وصل عددها إلى  270ألفًا من أصل 10.5
ماليني ناخب في إسطنبول)ّ .
ورد أكرم إمام أوغلو على هذه
املساعي ،وقال إن األصوات امللغاة لم تكن أبدًا مبررًا إللغاء
االنتخابات ،فقد كان عدد األصوات امللغاة في انتخابات
 2014البلدية أكثر من  470ألفًا!
وأشارت األوساط السياسية إلى مساعي الرئيس أردوغان
في الضغط على اللجنة العليا لالنتخابات من أجل إلغاء
نتائج إسطنبول فقط ،وتكرار هذه االنتخابات خالل فترة
أقصاها  60يومًا .وقالت إن اللجنة لن ترضخ لهذه الضغوط
بعدما نجحت أحزاب املعارضة في اتخاذ تدابير ملنع أي
عملية تزوير في عموم البالد ،وخصوصًا في إسطنبول،
العاصمة التاريخية و«النفسية» بالنسبة إلى أردوغان الذي
ّ
يتغنى بأمجاد اإلمبراطورية العثمانية بمالمحها اإلسالمية
والقومية .كما كان التحدي في العاصمة السياسية أنقرة
مهمًا جدًا أيضًا ،ألن مرشح «الشعب الجمهوري» ،منصور
ياواش ،قد فاز في انتخابات  ،2014ولكن اللجنة االنتخابية
آنذاك لم تعترف بانتصارهّ ،
وأقرت فوز رئيس البلدية مليح
كوكجاك ،الذي كان يحكم املدينة منذ  1994وطرده أردوغان
ّ
العام املاضي بسبب قضايا الفساد املتهم بها .وازدادت أهمية
انتخابات األحد بانتصار «الشعب الجمهوري» ،ليس فقط في
إسطنبول وأنقرة ،بل أيضًا في  18والية أخرى ،ومنها أنطاليا
وأضنة ومرسني وإزمير وهاتاي ،وهي جميعها واليات
مهمة جدًا إلمكانياتها الصناعية والتجارية والسياحية
واالجتماعية والثقافية ،التي ال يمكن مقارنتها بالواليات التي
انتصر فيها «العدالة والتنمية» أو حليفه «الحركة القومية».
وفشل «حزب الشعوب الديمقراطي» في تحقيق انتصاره
املتوقع جنوب شرق البالد ،وفاز في  7واليات من أصل 11
والية فاز فيها في انتخابات  ،2014ليقوم وزير الداخلية

قبل عامني بإقصاء ممثليه من مناصبهم بحجة عالقتهم
بـ«حزب العمال الكردستاني» ،ويعمد األمن إلى اعتقالهم
مع عدد آخر من رؤساء بلديات األقضية الكردية ،بعدما تم
اعتقال الرئيسني املشتركني لـ«حزب الشعوب الديمقراطي»
صالح الدين دميرطاش ،وفيكان يوكساك داغ ،و  9من
أعضاء البرملان نهاية  .2013وتعرض الحزب ،خالل الفترة
املاضية ،لهجوم عنيف من الرئيس أردوغان ،الذي اتهمه
باإلرهاب بسبب عالقته بحزب «العمال الكردستاني» ،كما
اتهم جميع أحزاب املعارضة باإلرهاب والخيانة بسبب
عالقتها بـ«الشعوب الديمقراطي» .لكن انتصار «الشعب
الجمهوري» في إسطنبول وأنطاليا وأضنة ومرسني وهاتاي
واسكي شهير وجاناقلعة جاء بفضل دعم «الشعوب
الديمقراطي» ،الذي سبق له أن حصل على حوالى %12
من أصوات الناخبني في إسطنبول في انتخابات حزيران/
يونيو املاضي ،في مقابل  %24لـ«الشعب الجمهوري» ،و%8
لـ«الحزب الجيد» ،حليف «الشعب الجمهوري» .أما املفاجأة
املثيرة في االنتخابات ،فكانت فوز مرشح «الحزب الشيوعي»
الذي كان ممنوعًا منذ قيام الجمهورية التركية عام  1923في
مدينة تونجلي وسط األناضول.
وبدأ الرهان مبكرًا على مستقبل الرئيس أردوغان ،الذي
سيبقى رئيسًا للجمهورية حتى حزيران /يونيو 2023
وبكامل الصالحيات املطلقة ،وهو الذي يسيطر على
مؤسسات الدولة ومرافقها كافة ،خصوصًا الجيش واألمن
واالستخبارات والقضاء ،كما يسيطر على  %95من االعالم
الخاص والحكومي .كذلك ،بدأ الحديث مبكرًا عن احتماالت
أن يتحول أكرم إمام أوغلو إلى منافس جدي ألردوغان في
انتخابات الرئاسة عام  ،2023وسط تقديرات تتوقع له فوزًا
أكيدًا ليكرر التاريخ نفسه ،بحيث يعيد تجربة أردوغان الذي
أصبح رئيسًا للحكومة عام  ،2003ثم رئيسًا للجمهورية في
آب /أغسطس .2014
وتتوقع مصادر ّ
مقربة من الرئيس السابق عبد الله غول أن
يبدأ األخير تحركات من أجل إنشاء حزب سياسي ينضمّ
إليه عدد من أعضاء البرملان عن «العدالة والتنمية» ،بعدما
بدأ الحديث عن ردود فعل على سياسات أردوغان الداخلية
والخارجية داخل الحزب الحاكم ،إثر الهزيمة التي لحقت
بالحزب في املدن الرئيسة الكبرى .ويتوقع املراقبون لهزيمة
الحزب الحاكم في إسطنبول وأنقرة بالتحديد ،أن تنعكس
بشكل سلبي على سمعة أردوغان وشعبيته وقوته في
عالقاته الخارجية ،مع أحاديث األوساط السياسية واإلعالمية
األميركية واألوروبية عن عدم ارتياحها لسياسات أردوغان
الداعمة لإلسالم السياسي في املنطقة وأوروبا بشكل خاص.
وتتوقع األوساط املذكورة لتراجع شعبية أردوغان أن تضع
عالقاته مع القوى اإلسالمية في سوريا واملنطقة في وضع
حساس ،مع استمرار الضغوط الروسية واإليرانية عليه
للقبول بالشروط الروسية في إدلب وسوريا عمومًا.

السودان

أول خطاب للبشير بعد «الطوارئ» :ال جديد في سرديــة السلطة
ّ
جدد عمر البشير ،في
خطابه األول أمام البرلمان
منذ إعالن حال الطوارئ،
محاولته تصدير سرديته
لالحتجاجات المتواصلة
في بالده منذ قرابة ثالثة
أشهر ،لكنه لم يفلح في
كسب ثقة المعارضة التي
ال ترى جدوى من الوعود
المتكررة في ظل استمرار
الحكم نفسه

الخرطوم ـــ فاطمة مبارك
أصـ ـ ـ ــدر الـ ــرئـ ـيـ ــس الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي عـمــر
البشير ،أمس ،مرسومني جمهوريني
ب ـت ـع ـيــن  3وزراء و 4وزراء دول ـ ــة.
ّ
وتضمن املرسوم األول تعيني الفريق
أول صديق محمد عامر وزيرًا لديوان
ال ـح ـكــم االت ـ ـحـ ــادي ،وروض ـ ــة ال ـحــاج
وزيـ ــرة للثقافة والـسـيــاحــة واآلثـ ــار،
وأب ــو هــريــرة حـســن وزيـ ـرًا للشباب
والرياضة .أما املرسوم الثاني ّ
فنص
ع ـلــى تـعـيــن م ـع ــاوي ــة ع ـث ـمــان خــالــد
وزي ـ ــر دول ـ ــة ف ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة،
وعـلــي عمر الـشــريــف وزي ــر دول ــة في
وزارة العدل .ولم تتضح أسباب هذه
التعيينات الـجــديــدة ،إال أن وسائل
إع ــام ســودانـيــة تحدثت عــن اعـتــذار
عدد من الــوزراء الذين ّ
تم اختيارهم

َ
في التشكيلة الوزارية األخيرة املعلن
عـنـهــا فــي  13آذار /م ــارس املــاضــي،
والـتــي ّ
ضمت  21وزي ـرًا 9 ،منهم من
الحكومة السابقة.
وت ــراف ــق إصـ ــدار املــرســومــن مــع أول
خ ـطــاب لـلـبـشـيــر أمـ ــام ال ـب ــرمل ــان منذ
إعالنه حال الطوارئ في  22شباط/
فـبــرايــر ال ـفــائــت .وجـ ـ ّـدد الـبـشـيــر ،في
خـطــابــه ،دعــوتــه «ال ـقــوى السياسية
ال ـ ــرافـ ـ ـض ـ ــة ل ـ ـل ـ ـحـ ــوار الـ ــوط ـ ـنـ ــي إل ــى
االن ـ ـخـ ــراط فـ ـي ــه» ،مـ ـك ــررًا «ال ـت ــزام ـن ــا
بالوقف الدائم إلطــاق النار ،والــذي
يعكس استعدادنا للحوار مــن أجل
السالم» .ووصف مطالب املتظاهرين
امل ـنــاه ـضــن لـحـكـمــه ب ــ«امل ـش ــروع ــة»،
الف ـت ــا إلـ ــى أن «األزم ـ ـ ــة االق ـت ـصــاديــة
أثـ ـ ـ ــرت عـ ـل ــى قـ ـط ــاع ــات واسـ ـ ـع ـ ــة مــن
ش ـع ـب ـنــا ،وج ـع ـل ــت ب ـع ـض ـهــم ي ـخــرج

إلــى الـشــارع» ،مستدركًا بــأن «بعض
هــذه التجمعات لــم يتبع اإلج ــراءات
القانونية ،كما أن بعضها نحا نحو
ت ـخ ــري ــب امل ـم ـت ـل ـك ــات» .واتـ ـه ــم ق ــوى
ّ
يسمها بــ«الـسـعــي إلى
سياسية لــم
استغالل الـتـظــاهــرات ونـشــر دعــوات
الكراهية» في املجتمع.
وف ــي تـعـلـيـقــه عـلــى خ ـطــاب الـبـشـيــر،
رأى الـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي «ح ـ ـ ــزب امل ــؤت ـم ــر
الشعبي املـعــارض» ،البرملاني كمال
عمر ،أن الرئيس «لم يخاطب األزمة،
كما لم يقدم شيئًا للواقع السياسي
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــودان ،بــل
ع ــرض لـحـيـثـيــات ومـ ـب ــررات ال ـثــورة
ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت م ـنــذ أك ـث ــر م ــن ثــاثــة
أش ـه ــر» .ورأى عـمــر ،فــي حــديــث إلــى
«األخ ـبــار» ،أن خطاب البشير خالل
اف ـت ـتــاح دورة االن ـع ـقــاد ال ـتــاســع في

برلمانيون :الخطاب لم
يقدم شيئًا للواقع
السياسي واالقتصادي
في السودان

البرملان «عبارة عن تكرار لخطابات
سابقة» ،متحدثًا عن «حالة إحباط
سادت وسط البرملانيني من مستوى
ال ـخ ـطــاب الـسـيــاســي وال ــدس ـت ــوري».
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن «ال ـخ ـط ــاب جـ ــاء في

وقت يعاني فيه السودان من طوارئ
أدت إلــى ان ـعــدام الـحــريــات ،وتعليق
وثيقة الحقوق ،وارتفاع جنوني في
األس ـع ــار» ،مختتمًا حــديـثــه بالقول
إن ــه «ل ــن يـكــون هـنــاك جــديــد فــي ظل
الحكومة الحالية ،واستمرار البشير
في ّ
سدة الحكم».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،اعـ ـتـ ـب ــر رئ ـ ـيـ ــس «ك ـت ـلــة
الـتـغـيـيــر» فــي ال ـبــرملــان ،أب ــو القاسم
يحتو تدابير
برطم ،أن الخطاب «لم
ِ
لحل األزمة السياسية واالقتصادية
فــي الـ ـس ــودان» ،مضيفًا أن «م ــا ورد
فـيــه مـعـلــوم ومـتـفــق عـلـيــه» ،مطالبًا
البشير بــ«مــزيــد مــن الـجــديــة اتـجــاه
ق ـضــايــا ال ـع ــدال ــة وإصـ ـ ــاح ال ـخــدمــة
املدنية ومحاربة الفساد والتمكني».
وأش ــار القيادي فــي «منبر الـشــرق»،
عضو البرملان فيصل يسن ،بــدوره،

ّ
جدد البشير ،في خطابه ،دعوته «القوى السياسية الرافضة للحوار الوطني إلى االنخراط فيه» (أ ف ب)

إلى أن «خطاب البشير جاء متطابقًا
مـ ـ ــع خ ـ ـطـ ــابـ ــه األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر فـ ـ ــي ال ـق ـص ــر
الجمهوري وخطاب الدورة الثامنة،
بتأكيده محاربة الفساد ،ومخاطبة
قضايا الشباب ،وإصالح مؤسسات
الــدولــة» ،داعيًا إلــى «تطبيق ما ورد
ف ــي ال ـخ ـط ــاب ع ـل ــى أرض الـ ــواقـ ــع».
ورأى ي ـ ـسـ ــن ف ـ ـ ــي حـ ـ ــديـ ـ ــث رئـ ـي ــس
البرملان ،إبراهيم أحمد عمر« ،رسائل
إلـ ــى الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة وال ــرئ ـي ــس،
س ـت ـك ـش ــف عـ ـ ــن م ـف ــاع ـي ـل ـه ــا األيـ ـ ـ ــام
ال ـق ــادم ــة» ،مـعـتـبـرًا فــي تـصــريــح إلــى
«األخـبــار» أن «حديث عمر يدل على
احتمالية تفاقم الصراع بني الرئيس
واملؤتمر الوطني في املرحلة املقبلة»،
ً
مـ ـتـ ـس ــائ ــا« :هـ ـ ــل س ـي ـج ـيــز امل ــؤت ـم ــر
الوطني خطابات الرئيس كما كان
يفعل ســابـقــا ،أم ستكون سياساته

مـسـتـقـلــة ع ــن ال ــدول ــة ،وسـيـسـتـخــدم
األغ ـل ـب ـيــة املـيـكــانـيـكـيــة ل ـعــدم تـمــريــر
سياسات الجهاز التنفيذي» .وتوقع
يسن أن «يــؤدي وقــوف البشير على
مـ ـس ــاف ــة واح ـ ـ ـ ــدة مـ ــن األحـ ـ ـ ـ ــزاب إل ــى
تعطيل الحركة بني السلطات الثالث،
التنفيذية والتشريعية والقضائية».
من جانبه ،أوضــح املحلل السياسي
حـ ـس ــن ال ـ ـسـ ــاعـ ــوري أن «خـ ـط ــاب ــات
ال ــدورات االفتتاحية ع ــادة مــا تكون
عـ ـب ــارة ع ــن تــوج ـي ـهــات ع ــام ــة يـتــرك
ال ــرئ ـي ــس ف ـي ـهــا ال ـت ـفــاص ـيــل لــرئـيــس
الـ ــوزراء ،لــذلــك ال نستطيع الـقــول إن
هــذا الخطاب مختلف عــن خطاباته
الـ ـس ــابـ ـق ــة» ،م ـض ـي ـفــا أن «ال ـخ ـط ــاب
رك ـ ــز ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــوار مـ ــع امل ـع ــارض ــن
واملحتجني ،إلى جانب السالم ،وهذه
قضايا مهمة».

