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العالم

العالم

السودان
ُ
في حين ال تخفي السعودية واإلمارات والواليات المتحدة
للمجلس العسكري ،باتت مطالب الحراك السوداني
دعمها
ّ
ّ
تتركز على حــل المجلس وتسليم السلطة إلــى مجلس
مــدنــي ،مــا يشي بــأن دعــم أط ــراف خارجيين عسكريين
موالين لها بدأ يصطدم بالشارع

ّ
مطالبات بحل
المجلس العسكري
مساعي الرياض وأبو ظبي تصطدم بالشارع:

على رغــم أن العامل االقـتـصــادي كان
دافـ ـ ــع االحـ ـتـ ـج ــاج ــات الـ ـت ــي عـصـفــت
بالسودان منذ أربعة أشهر ،وأطاحت
الــرئ ـيــس ع ـمــر الـبـشـيــر أخـ ـيـ ـرًا ،إال أن
العالقات الخارجية ،وموقع البالد في
الساحة اإلقليمية ،يبدوان من النقاط
الـ ـخ ــافـ ـي ــة بـ ــن املـ ـجـ ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري
االنتقالي وقــوى املعارضة ،في ضوء
سعيهما إل ــى الــوصــول إل ــى «خــارطــة
طريق» مقبولة لدى الحراك الشعبي،
ص ــاح ــب ال ـك ـل ـم ــة ال ـف ـص ــل ف ــي ن ـهــايــة
املـطــاف .فاملجلس العسكري الجديد،
ً
البرهان،
ممثال برئيسه عبد الفتاح ُ
ونــائ ـبــه مـحـمــد ح ـمــدان دق ـلــو ،املـلـقــب
بـ«حميدتي» ،يجد نفسه أمام امتحان،
ب ـس ـب ــب ع ـ ــاق ـ ــات الـ ــرج ـ ـلـ ــن ب ـم ـح ــور
الـسـعــوديــة واإلم ـ ــارات ،كونهما عمال
م ـعــا وع ــن ق ــرب ع ـلــى تـنـسـيــق إرس ــال
جنود سودانيني إلــى اليمن منذ عام
 ،2015في مهمة أعلن حميدتي مساء
أم ــس اس ـت ـم ــراره ــا ب ـقــولــه إن ال ـق ــوات
امل ـش ــارك ــة ف ــي حـ ــرب ال ـي ـمــن مـسـتـمــرة
ه ـن ــاك .إعـ ــان م ــن ش ــأن ــه زي ـ ــادة ريـبــة

املحتجني ،الباحثني عــن نظام جديد
دي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي ال م ـ ـجـ ــال ل ـل ــوص ــاي ــة
عليه مــن ال ـخــارج .وهــم مــن أجــل ذلــك،
يستمرون في االعتصام في كل املدن،
ح ـت ــى ت ـس ـل ـيــم ال ـس ـل ـط ــة إل ـ ــى مـجـلــس
س ـ ـي ـ ــادي مـ ــدنـ ــي ب ـت ـم ـث ـي ــل ع ـس ـك ــري
مـحــدود ،وإلـغــاء قــوانــن النظام العام
واألم ـ ــن وال ـص ـحــافــة ،وإنـ ـه ــاء ال ـحــرب
ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،وإقـ ــالـ ــة رئـ ـي ــس ال ـق ـضــاء
ونــوابــه ،وإقــالــة النائب الـعــام ،وإعــادة
هيكلة الدولة واملؤسسات العسكرية
والعالقات الخارجية ،بحسب ما حدد
«تجمع املهنيني» ،الذي يقود الحراك،
ف ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،أل ـح ـقــه
ببيان مـسـ ً
ـاء يطالب بــإبـعــاد السفراء
َ
«املعينني من ِقبل نظام اإلنقاذ» في 54
دولــة ،من بينها السعودية واالمــارات
ومصر وقطر وتركيا.
حيثيات والدة املجلس الجديد أنذرت
ال ـشــارع بــأن يـكــون االن ـقــاب ،ومــن ثم
إزاح ــة عــوض بــن عــوف ونــائـبــه كمال
عـبــد امل ـعــروف فــي ال ـيــوم الـتــالــي ،أتيا
بـضـغــوط أطـ ــراف خــارج ـيــة أرادت أن

شرعت الدول في اتخاذ مواقف من النظام الجديد قبل تبلوره (أ ف ب)

تمتص الغضب الشعبي للحفاظ على
حكم عسكريني موالني لها ،من خالل
دف ـع ـهــم إلـ ــى ال ـت ـق ــرب م ــن املـحـتـجــن.
ً
وهنا ،يبدو «حميدتي» األكثر جدال،
خصوصًا أنــه اتخذ مــواقــف اعتبرها
مــراق ـبــون داع ـمــة لــاحـتـجــاجــات منذ
ش ـبــاط /ف ـبــرايــر امل ــاض ــي ،ثــم ظـهــوره
خــال االعـتـ ّصــام الـحــالــي حــاثــا قواته
ً
على عدم فض االعتصامات ،وصوال
إلــى رفـضــه االن ـخــراط فــي مجلس بن
عوف «إلى حني االستجابة ملتطلبات
ال ـش ـع ــب وال ـ ـبـ ــدء بـ ـه ــا» ك ـم ــا ق ـ ــال فــي
حـيـنـهــا .لـكــن م ــزاع ــم ال ــرج ــل الـحــرص
على الحراك الشعبي ّ
بددها انخراطه
في اليوم التالي في مجلس البرهان،
على رغــم أن األخـيــر لــم يستجب ألي

من «مطالب الشعب» ،ال سيما املطلب
األس ــاس ــي املـتـمـثــل ف ــي تـقـلـيــص مــدة
املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة امل ـحــددة بعامني،
علمًا بأن حميدتي كان يوم رئاسة بن

لن يكسب «العسكري»
رضى الشارع سوى
بتسليم السلطة إلى
مجلس مدني

عوف من املطالبني بفترة انتقالية من
ثالثة إلى ستة أشهر ،وتشكيل مجلس
ان ـت ـقــالــي ي ـضــم مــدن ـيــن وعـسـكــريــن.
وه ــا ه ــي مـطــالـبــه نـفـسـهــا تـظـهــر في
الئـحــة ش ــروط «تجمع املهنيني» ،من
دون أن يـتـمـكــن األخ ـي ــر إل ــى اآلن من
انتزاعها من املجلس العسكري.
وما يثير ريبة املتظاهرين أكثر ،مسارعة
السعودية واإلمارات والواليات املتحدة
إل ــى م ـبــاركــة حـكــم املـجـلــس الـعـسـكــري
بتشكيلته الـجــديــدة ،بعد فـتــرة صمت
إزاء مشهد االحتجاجات طوال األشهر
املاضية .الدولتان الخليجيتان كانتا
أول ــى ال ــدول الــداعـمــة ل ــه ،أم ــا الــواليــات
امل ـت ـحــدة فـقــد ع ـ ّـب ــرت ع ــن دعـمـهــا ب ــأول
لـقــاء دبلوماسي للمجلس العسكري،

أجراه حميدتي مع القائم باألعمال لدى
الخرطوم ،ستيفني كوتسيس ،في حني
يـجــرى حــديــث عــن تعيني سفير جديد
لــدى واشـنـطــن ،بعد إعـفــاء محمد عطا
املولى ،أول من أمس.
فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،يشير وزي ــر الـتـعــاون
ال ــدول ــي ال ـس ــاب ــق ،واألم ـ ــن الـسـيــاســي
لــ«املــؤتـمــر الـشـعـبــي» ،السفير إدريــس
سـلـيـمــان ،إل ــى أن مــا سـبــق «ي ــدل على
أن الــدول شرعت في اتخاذ مواقف من
الـنـظــام الـجــديــد فــي ال ـس ــودان» .ويــرى،
في حديث إلى «األخـبــار» ،أن الواليات
املتحدة والسعودية واإلمارات تربطها
مصالح مع السودان ،وكل دولة تحاول
الـتـمــوضــع حـســب حـجــم مـصــالـحـهــا»،
مضيفًا أن «وج ــود عــاقــات قديمة مع

ش ـخ ـص ـي ــات فـ ــي امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـكــري
االنـ ـتـ ـق ــال ــي يـ ـس ــاع ــد عـ ـل ــى مـ ـث ــل ه ــذه
اللقاءات».
م ــن ج ـه ـت ــه ،ي ـع ـت ـبــر س ـف ـيــر الـ ـس ــودان
السابق لدى الواليات املتحدة ،الرشيد
أبو شامة ،في حديث إلى «األخبار» ،أن
«التحركات الدبلوماسية للسعودية
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات وأم ـ ـيـ ــركـ ــا بـ ـع ــد إط ــاح ــة
الـبـشـيــر طـبـيـعـيــة» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أنـهــا
«لم تكن املــرة األولــى التي تبادر فيها
السعودية إلى تقديم مساعدات ،ففي
ان ـت ـفــاضــة ن ـي ـســان /أب ــري ــل ع ــام 1985
الـتــي أطــاحــت الــرئـيــس األسـبــق جعفر
نـمـيــري ،قــدمــت الـسـعــوديــة مـســاعــدات
إنسانية ل ـل ـســودان» .وفــي ضــوء ذلــك،
استبعد أبو شامة أن يكون ما تقوم به
السعودية واإلمارات وأميركا يأتي في
إطار تحالفات املحاور اإلقليمية ،على
اعتبار أن «حكومة السودان لم تؤلف
بعد ،وليس هناك شخص مسؤول عن
وزارة الخارجية» .لكن املتحدث باسم
ت ـح ــال ــف «ق ـ ــوى ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر»،
شهاب إبراهيم ،قال لوسائل إعالم إن
«أب ــو ظـبــي تــريــد كـســب ّ
ود الـنـظــام أو
الـحـكــام ال ـجــدد ،ولـيــس أمــامـهــا ســوى
دعــم إج ــراءات ــه» ،مشيرًا إلــى أن الدعم
االقتصادي املقدم يهدف إلــى «تمكني
املجلس العسكري بـقـيــادة الـبــرهــان»،
و«كسب ثقة السودانيني».
لـ ـك ــن مـ ـس ــاع ــي الـ ـ ــريـ ـ ــاض وأب ـ ـ ـ ــو ظـبــي
ف ـ ــي ت ـص ـع ـي ــد حـ ـك ــم م ـ ـ ـ ــوال لـ ـهـ ـم ــا فــي
ّ
السودان تبدو متعثرة ،في ظل إصرار
ق ـيــادة ال ـح ــراك الشعبي عـلــى التظاهر
واالعتصام حتى تلبية مطالبها ،التي
من شأنها إبعاد املجلس العسكري عن
ّ
الحكم ،إذ يطالب منظمو االحتجاجات
ب ـح ــل امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري االن ـت ـق ــال ــي،
واس ـ ـت ـ ـبـ ــدالـ ــه ب ـم ـج ـل ــس مـ ــدنـ ــي ي ـض ـ ّـم
ممثلني للجيش ،ما يعني أن األول لن
يـكـســب رض ــى ال ـش ــارع بـمـجــرد تأليف
ح ـكــومــة م ــدن ـي ــة ،خ ـصــوصــا أن كـثـيـرًا
مـ ــن قـ ـ ـ ــادة ال ـ ـح ـ ــراك ال ـش ـع ـب ــي و«قـ ـ ــوى
ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر» يــرف ـضــون طبيعة
العالقة التي كانت قائمة أيــام البشير
م ــع ال ـس ـعــوديــة واإلم ـ ـ ـ ــارات ،وال سيما
املشاركة في حرب اليمن ،كحزب «األمة
القومي» و«الحزب الشيوعي السواني»،
وهــم مــن املستبعد أن يقبلوا بعالقات
مــن هــذا الـنــوع أو بما يـتـجــاوزهــا ،كما
تطمح السعودية واإلمارات.
(األخبار)

تقرير

فلسطين

األسرى ينالون مطالبهم :إنهاء إضراب «الكرامة »2
استطاع األسرى
الفلسطينيون تحقيق إنجاز
بتلبية غالبية مطالبهم ،بعد
إضرابهم عن
قرابة أسبوع من ّ
ّ
الطعام ،فيما تجنب العدو
اإلسرائيلي سيناريو التصعيد
مع اقتراب «يوم األسير».
وفي اليوم نفسه ،عقدت
الحكومة الفلسطينية
الجديدة أول اجتماع لها،
مقررة ربط الحزام على الخصر
وإقرار «تقشفات مالية»
تــوازيــا مــع دخ ــول األس ـيــر الـقـيــادي في
«ف ـتــح» ،م ــروان الـبــرغــوثــي ،أم ــس ،عامه
ال ــ 18فــي املعتقالت اإلسرائيلية ،وذلــك
فــي االع ـت ـقــال ال ـثــالــث لــه مـنــذ منتصف
ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات ،أع ـ ـلـ ــن «مـ ـكـ ـت ــب إعـ ــام
األســرى» التوصل إلى اتفاق بني قيادة
الـ ـح ــرك ــة األسـ ـ ـي ـ ــرة وإدارة «م ـص ـل ـحــة
ّ
«يلبي املطالب
السجون» اإلسرائيلية،
التي خاض من أجلها األسرى إضرابهم
عـ ــن ال ـ ـط ـ ـعـ ــام» .ووف ـ ـ ــق «ه ـي ـئ ــة شـ ــؤون
األسـ ــرى وامل ـح ــرري ــن» ،أف ـضــت جلسات
ال ـحــوار الـتــي اسـتـمــرت ألي ــام فــي سجن
«ريـ ـم ــون» إل ــى ات ـف ــاق يـقـضــي بتركيب
أج ـ ـهـ ــزة هـ ــواتـ ــف ع ـم ــوم ـي ــة فـ ــي أق ـس ــام
ال ـس ـج ــون ك ــاف ــة ،يـسـتـخــدمـهــا األسـ ــرى
ثالثة أيــام أسبوعيًا (تكون مدة املكاملة
رب ــع س ــاع ــة ل ـكــل أسـ ـي ــر) ،ع ـلــى أن يـبــدأ
تركيبها في «الدامون» وأقسام «األسرى
األشبال» في «عوفر» و«مجدو» وأقسام
«عيادة الرملة» ،ثم تعميمها على بقية
السجون.
االتفاق ،كما ذكرت الهيئة ،يشمل إعادة
األسرى الذين نقلوا من سجن «النقب»
خ ــال االق ـت ـح ــام األخ ـي ــر ق ـبــل أك ـث ُــر من
 20يومًا ،إلى القسم القديم الــذي أخلي
بحجة إع ــادة تأهيله ،وتخفيض مبلغ
ال ـغــرامــة عـلــى ع ــدد مــن األسـ ــرى مــن 58

أل ــف شـيـكــل إل ــى  30أل ـفــا ( 100دوالر =
 357شيكل) ،وأيضًا إنهاء حالة األسرى
امل ـع ــزول ــن ف ــي «ال ـن ـق ــب» .وف ــي امل ـقــابــل،
ينهي األس ــرى خـطــواتـهــم التصعيدية
بما فيها اإلضــراب ،علمًا بأن أمس كان
اليوم الثامن لإلضراب املسمى «الكرامة
 .»2وب ـي ـن ـمــا ت ـمــت امل ــواف ـق ــة ع ـل ــى ه ــذه
املطالب ،ال يبدو أن «مصلحة السجون»
ستزيل أجهزة التشويش على الهواتف
امل ـح ـمــولــة ،وه ــي الـقـضـيــة ال ـتــي أث ــارت
األسـ ـ ـ ــرى ون ـت ـج ــت ع ـن ـهــا ح ــال ــة ال ـق ـمــع
ث ــم اإلضـ ـ ـ ــراب .م ــع ذل ـ ــك ،ق ــال ــت م ـصــادر
فصائلية إنــه تــم االت ـفــاق تـحــديـدًا على
«وقــف تشغيل أجهزة التشويش (التي
ت ــم تــرك ـي ـب ـهــا) م ــع وق ــف ن ـصــب أج ـهــزة
تشويش جديدة».
فـ ــي شـ ـ ــأن آخـ ـ ـ ــر ،كـ ـش ــف تـ ـق ــري ــر أع ــدت ــه
صحيفة «واشنطن بوست» األميركية
ع ــن أن خ ـطــة الــرئ ـيــس دون ــال ــد تــرامــب،
ُ
املـ ـس ـ ّـم ــاة «ص ـف ـق ــة الـ ـ ـق ـ ــرن» ،ل ــن تـشـمــل
إقامة دولــة فلسطينية ذات سـيــادة ،بل
حكمًا ذاتيًا ورفاهية اقتصادية .ونقلت
ال ـص ـح ـي ـفــة ع ــن «م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة» أن
الصفقة «ال تـتـطــرق إل ــى حــل الــدولـتــن
كبداية للمفاوضات بل تلغي مبدأ حل
ال ــدولـ ـت ــن» .وب ـم ـع ــزل ع ــن الـتـســريـبــات
امل ـ ـ ـتـ ـ ــداولـ ـ ــة ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص «ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــة»،
ف ــال ـظ ــاه ــر أن رئـ ـي ــس ح ـك ــوم ــة الـ ـع ــدو،
بنيامني نتنياهو ،لــن يـعــارضـهــا ،كما
أن ــه ل ــن يــدخــل ف ــي مــواج ـهــة م ــع تــرامــب
عـلــى خلفيتها ،لكنه قــد يـبــدي تحفظًا
ع ـلــى ب ـعــض ب ـنــودهــا ،مــراه ـنــا ف ــي ذلــك
ع ـلــى أن الـ ـط ــرف الـفـلـسـطـيـنــي ه ــو من

سيبادر إلــى رفضها .وفــي هــذا اإلطــار،
رأى ال ـس ـف ـيــر اإلس ــرائ ـي ـل ــي لـ ُ ــدى األم ــم
املتحدة ،دانــي دانــون ،أن ما نشر أخيرًا
«حــول خطة السالم األميركية ال يشكل
ً
مؤشرًا على الخطة» ،قائال خالل مقابلة
إذاع ـيــة« :فــي محادثاتي مــع َمــن عملوا
على الخطة ،قالوا إنه ال يجب تصديق
كـ ــل مـ ــا ُيـ ـنـ ـش ــر .ي ـج ــب اح ـ ـتـ ــرام ال ـج ـهــد
األم ـي ــرك ــي ،فـلــديـهــم ن ـيــة ط ـي ـبــة ،ونـحــن
نقول فلنبدأ بمفاوضات ونتحدث عن
كل املواضيع».
ّ
ـواز ،رح ـ ـبـ ــت واشـ ـنـ ـط ــن
ـ
ـ
ـ
ـ
عـ ـل ــى خ ـ ـ ــط مـ ـ ٍ
بالحكومة الفلسطينية الجديدة التي
ّ
ألـفـهــا عـضــو «الـلـجـنــة املــركــزيــة لحركة
ف ـت ــح» ،مـحـمــد اش ـت ـيــة .وقـ ــال مـسـتـشــار
ت ــرام ــب لــ«عـمـلـيــة الـ ـس ــام» ف ــي ال ـشــرق
األوسط ،جيسون غرينبالت ،في تغريدة
على «تويتر» أمــس« :تهانينا لحكومة
السلطة الفلسطينية الجديدة» ،مضيفًا:
«م ــن خ ــال خ ـبــرة أع ـضــائ ـهــا ،نــأمــل أن
ّ
نـتـمــكــن مــن الـعـمــل مـعــا إلح ــال الـســام
وتحسني حياة الفلسطينيني .لقد حان
الوقت لفتح فصل جديد».
وخالل االجتماع األول للحكومة الثامنة
ع ـش ــرة ف ــي رام ال ـل ــه أمـ ــس ،ق ــرر اشـتـيــة
اتخاذ «سلسلة من اإلجراءات التقشفية
ملــواج ـهــة األزم ـ ــة املــال ـيــة ال ـتــي ت ـمــر بها
فلسطني» ،ومنها «عــدم شــراء سيارات
جــديــدة ل ـلــوزراء ،واالكـتـفــاء بالسيارات
ال ـقــدي ـمــة ،ووق ـ ــف ال ـس ـفــر ع ـلــى ال ــدرج ــة
األولـ ــى لـجـمـيــع ال ـ ــوزراء ،وإق ـ ــرار الــذمــم
املــالـيــة ل ـهــم» .وذك ــر اشـتـيــة أن محمود
عباس سيلتقي وزراء الخارجية العرب
ف ــي ال ـ ــ 21م ــن الـشـهــر ال ـج ــاري ل ــ«وضــع
شبكة األمان التي أقرتها الدول العربية،
وحـ ـثـ ـه ــا عـ ـل ــى (دف ـ ـ ـ ــع) االس ـت ـح ـق ــاق ــات
السياسية واالق ـت ـصــاديــة» ،مضيفًا أن
وزيــر املالية (شـكــري بـشــارة) سيشارك
ن ـ ـهـ ــايـ ــة ال ـ ـش ـ ـهـ ــر نـ ـفـ ـس ــه فـ ـ ــي «م ــؤتـ ـم ــر
املــانـحــن» ،فــي وقــت أعلن فيه املتحدث
بــاســم ال ـح ـكــومــة ،إب ــراه ـي ــم م ـل ـحــم ،نية
«مضاعفة تقديم الخدمات واملساعدات
إلى قطاع غزة» ،رافضًا توصيف عالقة
الحكومة والغزاويني بـ«العقوبات».
(األخبار)

اليمن

خطر «الثورات الملونة» في الجزائر:
تساؤالت عن «رموز» الحراك الشعبي
َ
باتت ّ
المشهد
تتصدر
االحتجاجي المتواصل
ٌ
وجوه مرتبطة
في الجزائر
بمنظمات ُمحلية غير
حكومية ،تطرح عالمات
استفهام كثيرة حول
مصادر تمويلها وارتباطاتها
الخارجية .هذه المنظمات،
التي تتشابه في أنماط
عملها مع جميع نسخ
«الثورات الملونة» ،يثير
ّ
تقدمها الصفوف شكوكًا
مشروعة حول مرحلة
تنظيم االنتفاضة الشعبية
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لينا كنوش
أده ــش اإلخ ــراج املـشـهــدي للتظاهرات
في الجزائر العديد من املراقبني .وإذا
ك ــان مــن الـصـحـيــح أن دوره قــد تــزايــد
فــي الـحـقــل الـسـيــاســي نتيجة التأثير
امل ـ ـ ـ ـ ــزدوج ل ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا امل ـع ـل ــوم ــات
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،ومل ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة املـ ـنـ ـظـ ـم ــات
غ ـي ــر ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي ت ــوح ـي ــد أش ـك ــال
االح ـت ـجــاج الـسـيــاســي امل ـعــاصــرة عبر
أنـمــاط مختلفة مــن اإلخ ــراج املشهدي
ال ـ ــواسـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـن ـ ـطـ ــاق وم ـ ـ ــن الـ ـحـ ـم ــات
اإلعالنية ،فإن أحمد بن سعدة ،مؤلف
«أرابـيـســك ـ ـ تحقيق عــن دور الــواليــات
املتحدة في االنتفاضات العربية» ،يرى
أنه في حالة االحتجاجات في الجزائر،
ُي ـل ـجــأ حــال ـيــا إل ــى «دل ـي ــل ع ـمــل نـظــري
ومنهجي ومنظم» .وبحسب بن سعدة،
فقد أجــرى املــركــز الصربي «كانفاس»
وخ ـ ـبـ ــراء فـ ــي الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي
دورات تدريبية في ما يسمى «الرابطة
العربية لإلنترنت».
ي ــرى بــن سـعــدة أن «تــدريــب املنظمني،
وال ـت ـط ـب ـيــق ال ـع ـم ـلــي ملـ ـب ــادئ ال ـن ـضــال
الــاع ـن ـفــي ال ـت ــي ي ـ ـ ّ
ـروج ل ـهــا كــان ـفــاس،
قــد غـ ّـيــرا املعطيات تمامًا .التآخي مع

العدو ،واستخدام الحمالت اإلعالمية
اإلي ـجــاب ـيــة وال ـس ـل ـب ـيــة ،وال ـل ـج ــوء إلــى
السخرية بوصفها وسيلة احتجاجية،
وإل ـ ــى الـ ـفـ ـض ــاء االف ـ ـتـ ــراضـ ــي لـتـعـبـئــة
املـتـظــاهــريــن وتنظيمهم وتوجيههم
أيــديــولــوجـيــا ،هــي بعض األمثلة على
أنـ ـم ــاط ال ـع ـم ــل امل ـش ـت ــرك ــة ب ــن جـمـيــع
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــورات امل ـ ـلـ ــونـ ــة ف ـ ــي دول ال ـك ـت ـلــة
االشـتــراكـيــة الـســابـقــة ،و ُتـلــك الربيعية
ف ــي ال ـب ـل ــدان ال ـع ــرب ـي ــة» .أ ّسـ ـ ــس مــركــز
«كــان ـفــاس» كــوريــث لـحــركــة «أوت ـبــور»
الصربيةّ ،
السباقة إلى اعتماد النضال
الالعنفي الــذي أطلق االنتفاضة على
حكومة ميلوزيفيتش وأطــاحـهــا عام
 .2000واسـ ـتـ ـن ــادًا إلـ ــى هـ ــذا ال ـن ـجــاح،
قـ ــام ق ـ ــادة ال ـح ــرك ــة ،ت ـح ــدي ـدًا س ـجــردا
ب ــوب ــوف ـي ـت ــش وإي ـ ـف ـ ــان م ــاروفـ ـيـ ـت ــش،
بتأسيس كانفاس «كمؤسسة لتصدير
الديمقراطية من طريق تدريب جميع
ّ
الثوريني عبر العالم» .وهو يذكر بأن
امل ــرك ــز م ـم ـ َّـول م ــن ع ــدة ج ـه ــات ،بينها
«ف ــري ــدوم هـ ــاوس» وجـ ــورج س ــوروس
شـ ـخـ ـصـ ـي ــا ،و«املـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــد الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري
الدولي» الذي رأسه جون ماكني ،عضو
م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ األم ـي ــرك ــي األس ـبــق
واملــرشــح لــانـتـخــابــات الــرئــاسـيــة عــام
 .2008وبــاعـتـقــاد الـخـبـيــر ال ـجــزائــري،
ف ـ ــإن ك ــل ع ـم ـل ـيــة ت ـغ ـي ـيــر نـ ـظ ــام تـسـيــر
بــال ـتــوازي مــع «تـمــويــل ملـنـظـمــات غير
حكومية في البلد املعني بالعملية ،من
ِقـ َـبــل مــؤسـســات تصدير الديمقراطية
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا .وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أن ه ــذا
ال ـت ـمــويــل غ ـيــر م ـع ـلــن ف ــي ال ـك ـث ـيــر من
الحاالت ،فإن ذلك الذي تقدمه الوقفية

من الخطأ االعتقاد
أن الماليين التي
تدفقت إلى الشوارع
موجهة من الخارج

ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـل ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،ال ــوا ّجـ ـه ــة
العلنية للمخابرات املركزية ،يشذ عن
القاعدة».
املنظمات غير الحكومية املحلية تتقدم
دائمًا الصفوف خالل االحتجاجات في
ال ـب ـل ــدان امل ـس ـت ـهــدفــة ،وهـ ــذا م ــا حصل
في الجزائر ،وفقًا للخبير ،عــام :2011
ّ
«نظمت التنسيقية الوطنية للتغيير
ّ
وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـض ــم أح ــزاب ــا
س ـيــاس ـيــة وم ـن ـظ ـم ــات غ ـي ــر حـكــومـيــة
االحتجاجات ضد الحكومة.
ونقابات
ّ
مـ ــن بـ ــن املـ ــوق ـ ـعـ ــن ل ـل ــوث ـي ـق ــة األولـ ـ ــى
للتنسيقية ،التي انقسمت فيما بعد،
نـجــد الــراب ـطــة ال ـجــزائــريــة ل ـلــدفــاع عن
حـ ـق ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان ،ال ـن ـق ــاب ــة الــوط ـن ـيــة
امل ـس ـت ـق ـلــة مل ــوظ ـف ــي اإلدارات ال ـع ــام ــة،
ج ـم ـع ـيــة املـ ـفـ ـق ــودي ــن وت ـج ـم ــع ال ـع ـمــل
الـشـبــابــي .جـمـيــع ه ــذه املـنـظـمــات غير
ً
الحكومية تلقت تـمــويــا مــن الوقفية
الوطنية للديمقراطية أو من الهيئات
األربـ ـ ــع املــرت ـب ـطــة بـ ـه ــا» .وهـ ــو يــاحــظ

أيضًا ،على هامش االنتفاضة الشعبية
هذا العام ،تأسيس «تنسيقية املجتمع
املـ ــدنـ ــي ال ـ ـجـ ــزائـ ــري مـ ــن أجـ ـ ــل م ـخــرج
سلمي ل ــأزم ــة» ،يـضـ ّـم إل ــى املنظمات
َ
املــذكــورة سابقًا منظمتي «جــزائــرنــا»
و«ص ـ ـ ـمـ ـ ــود» .ج ـم ـي ــع ه ـ ــذه امل ـن ـظ ـمــات
ل ـ ــديـ ـ ـه ـ ــا ،أو ك ـ ــان ـ ــت ل ـ ــديـ ـ ـه ـ ــا ،صـ ــات
ب ــ«الــوق ـف ـيــة الــوط ـن ـيــة لـلــديـمـقــراطـيــة»
ً
ال ـ ـتـ ــي قـ ــدمـ ــت إلـ ـ ــى ب ـع ـض ـه ــا ت ـم ــوي ــا
ع ــام  ،2018بـحـســب تـقــريــرهــا األخـيــر
املـ ـنـ ـش ــور ع ـل ــى م ــوق ـع ـه ــا .ه ــي م ـ ّـول ــت
«الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان»
ب ـ ــدءًا م ــن عـ ــام  2010ولـ ـع ــدة س ـن ــوات،
عندما كــان مصطفى بــوشــاشــي ،أحد
الرموز الشعبية للحراك الــراهــن ،على
رأسها .ويتساءل بن سعدة عن صمت
سياق االنفجار الشعبي ،في بلد مغلق كالجزائر،
سيفتح الباب للتدخالت الخارجية (أ ف ب)

بوشاشي في مواجهة اتهامات حسني
زهوان ،الذي سبقه في رئاسة الرابطة،
عــن عالقاته مــع الخارجية األميركية:
«مل ـ ــاذا ال ي ـج ـيــب ب ــوش ــاش ــي ع ــن ه ــذه
األسئلة؟».
رم ــز آخ ــر لــاحـتـجــاجــات مـتـهــم ببناء
عالقات غامضة مع إسالميي «الجبهة
اإلس ــام ـي ــة ل ــإنـ ـق ــاذ» ،ال ــذي ــن سـ ّـب ـبــوا
«العشرية الـســوداء» ،وهــو كريم طبو،
ّ
ال ــذي وق ــع وثـيـقــة «الـتـحــالــف الوطني
لـلـتـغـيـيــر» ،إل ــى جــانــب ق ـي ــادات ب ــارزة
من الجبهة كأنور هدام ومــراد دهينة.
وف ـ ــي سـ ـي ــاق ارت ـ ـفـ ــاع س ـق ــف امل ـطــالــب
الشعبية ،يعارض مصطفى بوشاشي
وكــريــم طبو وسعيد سـعــدي ،الرئيس
ال ـســابــق لــ«الـتـجـمــع م ــن أج ــل الـثـقــافــة

وال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة» وعـ ـض ــو تـنـسـيـقـيــة
 ،2011الخيار الدستوري الــذي طرحه
الجيش للخروج من األزمة .هذا املوقف
املتشدد من ِق َبلهم ّ
يفسر الحذر املتزايد
مـنـهــم ب ــن ق ـطــاع عــريــض م ــن الشعب
بنظر بن سعدة« :الصدام مع املؤسسة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة خـ ـطـ ـي ــر ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ــى
الجزائر ،وتحريض الجماهير في هذا
االتـجــاه موقف غير مـســؤول .فــي هذه
الـلـحـظــة الـحــاسـمــة مــن تــاريــخ ال ـبــاد،
التحلي بالحكمة هو املطلوب .تحليل
ال ـث ــورات غـيــر العنيفة الـتــي ج ــرت في
الـبـلــدان األخ ــرى يقود إلــى االستنتاج
أن املــرحـلــة الـتــي تـلــي سـقــوط السلطة
أكثر حساسية مــن سابقتها .خاللها
تنجح االنتفاضات أو تفشل .عادة ما
تكون نتائج الغطرسة والعناد شديدة
السلبية في مثل هذه املرحلة».
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن س ـيــاق االنـف ـجــار
الشعبي ،في بلد مغلق نسبيًا كالجزائر
ح ــاف ــظ ع ـل ــى ت ــوجـ ـه ــات اس ـت ـق ــال ـي ــة،
سيفتح الـبــاب بــالـضــرورة للتدخالت
ال ـخــارج ـيــة ،فـمــن الـخـطــأ االع ـت ـقــاد أن
امل ــاي ــن ال ـت ــي ت ــدف ـق ــت إلـ ــى الـ ـش ــوارع
موجهة من الخارج .هذه االحتجاجات
تعبير عــن غضب الـجــزائــريــن الـعــارم
ال ـن ــاج ــم م ــن امل ـش ـك ــات الـفـعـلـيــة الـتــي
تعتري حياتهم اليومية .املـيــدان كان
ج ــاه ـزًا لــاح ـتــراق قـبــل الـ ـش ــرارة الـتــي
أشـعـلــت ال ـحــريــق .لـكــن مــرحـلــة تنظيم
االنتفاضة التي تتبع هي التي تشهد
مساعي خـبــراء تصدير الديمقراطية
لتطبيق تكتيكاتهم.

«األزمات الدولية» :إلخراج السعودية من مستنقع اليمن
«إنهاء مستنقع اليمن :دروس لواشنطن من أربع سنوات حرب»،
هو عنوان التقرير الذي نشرته «مجموعة األزمات الدولية» ،أمس،
ّ
داعية فيه الواليات املتحدة إلى مساعدة السعودية على الخروج
ّ
من حرب اليمن 35 .صفحة خص ّصتها املجموعة للموضوع،
تحدثت فيها عن الدور الذي لعبته كل من إدارة الرئيس السابق
ب ــاراك أوبــامــا ،وإدارة الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب فــي حــرب ّ اليمن،
خاتمة إياها بتوصيات كان من أبرزها تعيني مبعوث يتولى هذا
امللف وتعليق صــادرات السالح إلــى السعودية ،وذلــك إلــى حني
ّ
وقف اململكة تدخلها العسكري الذي بدأ قبل أربع سنوات.
إال أن مــن أب ــرز مــا ج ــاء فــي الـتـقــريــر ،أن ــه يـجــب عـلــى التحالف
العسكري الذي تقوده الرياض أن «يتوقف عن التفكير في كيفية
ً
تحقيق انتصار ما على الــورق ،وأن يلتزم بدال من ذلك التزامًا
تامًا بالبحث عن مخرج سياسي ،حتى لو كان ذلك يعني إعطاء
الحوثيني على املدى القصير وزنًا أكبر مما يرغب فيه» .ووسط
كل ذلك ،تقع على الواليات املتحدة مسؤولية «قيادة الطريق ،من
خــال إيـجــاد مخرج خــاص بـهــا» .وفــق التقرير ،فــإن «الــواليــات
املتحدة ال تملك مفتاح إنهاء الحرب في اليمن ،ولكن يمكنها
بالتأكيد القيام باملزيد مــن أجــل تقييد شركائها السعوديني
واإلماراتيني ودفعهم إلى الدخول بشكل بناء في جهود للتوصل
إلى حل سياسي» .ولكن األهــم ،بحسب «األزمــات الدولية» ،هو
أنه «لم يفت األوان أمام الواليات املتحدة من أجل البدء بالبحث
ّ
عن تغييرات يمكن أن تساعد واشنطن في تجنب التحول إلى
مشارك في كوارث مشابهة في املستقبل».
يأتي هذا التقرير بعدما وافق الكونغرس األميركي على اقتراح
قــانــون ُيـنـهــي الــدعــم الـعـسـكــري األم ـيــركــي للمملكة فــي حــرب

اليمن ،في خطوة أقــدم عليها املشرعون األميركيون على إثر
تصعيد معارضتهم للرياض ،بعد مقتل الصحافي السعودي
جمال خاشقجي في قنصلية اململكة في اسطنبول في تشرين
األول /أكتوبر املاضي .وكان ترامب قد ّ
هدد باستخدام الـ«فيتو»
الرئاسي لــوأد اقـتــراح القانون هــذا ،لكنه لــم يفعل ذلــك بعد .إال
أن «األزمات الدولية» أشارت إلى أن مساعدين لترامب أوضحوا
ً
أنهم يدعمون استخدام الـ«فيتو» ،ما يعني احتماال كبيرًا بأنه
سيتبع نصيحتهم .وفي هذا السياق ،رأت املجموعة أنه «إذا ما
حصل ذلك ،يجب على الكونغرس أن يزيد من الضغوط من أجل
الحفاظ على الزخم الــذي بدأ في أواخــر عام ( 2018بعد مقتل
خاشقجي)» ،مشيرة إلــى أنــه «يجب على الساسة واملشرعني
األم ـيــرك ـيــن أن يـبـحـثــوا ع ــن ط ــرق م ــن أج ــل تـعــزيــز الـضــوابــط
والتوازنات على قوى الحرب لدى السلطة التنفيذية».
وفي السياق ،أشار السناتور الديموقراطي ،كريس مورفي ،وهو
أحد أبرز منتقدي حرب اليمن ،إلى أنه حتى وإن استخدم ترامب
الــ«فـيـتــو» الــرئــاســي ضــد اق ـتــراح الـقــانــون ه ــذا ،فــإن الكونغرس
بإمكانه دائمًا أن يمارس دور «الشرطي ّ
السيئ» في الضغط
على اململكة لتغيير سلوكها في اليمن .وقال مورفي ،في مؤتمر
صحافي تعليقًا على تقرير «مجموعة األزمات الدولية» ،إن «هذه
ليست مسألة تتعلق بما إذا كان التحالف سيهزم الحوثيني أو
ال ،لقد تمت اإلجــابــة عــن هــذا ال ـســؤال» ،مضيفًا أن «الحوثيني
سيكون لهم دور كبير ومهم في الحكم املستقبلي لليمن ،لذلك
فإن املسألة تتعلق بتقرير كيف سيعيش السعوديون مع هذا
األمر بطريقة ال تهدد مصالحهم األمنية على املدى الطويل».
(األخبار ،أ ف ب)

