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السودان

الخرطوم :مشروع دستور يحظر املناصب القضائية على املرأة

أثار تقدم جبهة الدستور اإلسالمي بمشروع دستور جديد للسودان
يحظر على املرأة تولي املناصب القضائية انتقادات في الوسط
النسائي ،وسط تعهدات بالحفاظ على املكتسبات
الخرطوم ــ محيي الدين جبريل

انتقادات ملشروع دستور جبهة الدستور
اإلسالمي بوصفه غير صائب (رويترز)

ت� �ق ��دم ��ت ج �ب �ه��ة ال� ��دس � �ت� ��ور اإلس �ل�ام ��ي
ب� �م� �ش ��روع دس � �ت� ��ور ج ��دي ��د ل� �ل� �س ��ودان،
بالتزامن مع مشاورات تجريها الحكومة
مع التيارات السياسية املختلفة بالبالد
لوضع املالمح العامة لصياغة دستور
ج ��دي ��د ي �ح��ل م �ح��ل ال ��دس� �ت ��ور ال �ح��ال��ي
ال ��ذي ح�ك��م ال �س��ودان م�ن��ذ ب��داي��ة الفترة
االن� �ت� �ق ��ال� �ي ��ة الت � �ف� ��اق ال � �س�ل��ام ال �ش��ام��ل
ب ��ال� �س ��ودان ق �ب��ل أن ي�ن�ف�ص��ل ال �ج �ن��وب.
ول �ع��ل أه ��م م��ا ح ��واه م �ش��روع ال��دس�ت��ور
املقدم من عدة تيارات إسالمية هو حظر
ت��ول��ي ال �ن �س��اء ل �ل �ق �ض��اء وج �ع �ل��ه مهمة
ينحصر شغلها في الرجال فقط.

ون � �ص ��ت امل � � � ��ادة  – 74ب م� ��ن م� �ش ��روع
ال� � ��دس � � �ت� � ��ور ،ال� � � � ��ذي اق � �ت� ��رح � �ت� ��ه ج �ب �ه��ة
ال��دس �ت��ور اإلس�ل�ام ��ي ،ع �ل��ى «أن ت�خ�ت��ار
ال ��دول ��ة ل �ل �ق �ض��اء االص� �ل ��ح امل��ؤه �ل�ي�ن له
من ال��رج��ال» .وتناول مشروع الدستور
اإلس�ل�ام��ي ن�ق��اط��ًا ق��ال إن �ه��ا ت�س��اه��م فى
إكمال مثلث العدالة في نظام دستوري
حديث بتكوين أركان النظام العدلي من
دي��وان املظالم ودي��وان القضاء ودي��وان
الحسبة العامة.
وك � ��ان ال � �س� ��ودان م ��ن أوائ � � ��ل ال � � ��دول ف��ي
أف��ري�ق�ي��ا وامل�ن�ط�ق��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ي تولت
فيها النساء مناصب قضائية .وشهد
ال�ع��ام  1965تعيني أول ام��رأة سودانية
ق��اض�ي��ة م��دن �ي��ة ،وت ��م ت�ع�ي�ين أول ام ��رأة
ق��اض �ي��ة ش��رع �ي��ة ف��ي ال �ع��ام  .1970وق��د
أعطى دستور السودان لسنة  1998املرأة
حق الترشح النتخابات الرئاسة ملنصب
رئ ��اس ��ة ال �ج �م �ه��وري��ة ،أي ح ��ق اإلم��ام��ة
الكبرى ،األم��ر ال��ذي تعتبره التنظيمات
ال �ن �س��وي��ة ف� ��ي ال� � �س � ��ودان م� �ص ��در ف�خ��ر

وإع � ��زاز ،وي�ض�ع�ه��ا أم ��ام ت �ح��دي ال��دف��اع
ً
عما يرينه حقًا أصيال.
وتنتظر األوس� ��اط ف��ي ال �س��ودان موجة
م � ��ن ال� � �ج � ��دل م � �ت � �ع ��دد األط � � � � � ��راف ح ��ول
ال�ق�ض�ي��ة .وف��ي ال �س �ي��اق ،ق��ال��ت الباحثة
تيسير ال �ن��وران��ي «إن �ه��ن سيعملن من
أج ��ل دس� �ت ��ور ي �ج�ع��ل امل��واط �ن��ة أس��اس��ًا
للتعامل ف��ى ال�ب�لاد وب��ال�ت��ال��ي امل�س��اواة
ب�ين الجنسني ،وه��ذا م��ا يضمن حقوق
امل� � ��رأة» .وأك� ��دت أن ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة «ت�ه��م
ج� �م� �ي ��ع ش � ��رائ � ��ح وت � � �ي� � ��ارات امل � � � ��رأة ف��ي
السودان للدفاع عن حقوقهن املكتسبة».
كذلك اعتبر كتاب وأساتذة جامعات أن
ما ج��اءت به جبهة الدستور اإلسالمي
حول عدم تولي املرأة مناصب قضائية
يعتبر اجتهادًا غير صائب.
وت � �ض� ��م ج� �ب� �ه ��ة ال� ��دس � �ت� ��ور اإلس�ل��ام� ��ي
ف� ��ي ال� � �س � ��ودان ش �خ �ص �ي��ات ب� � � ��ارزة م��ن
ت �ن �ظ �ي �م��ات أن � �ص� ��ار ال� �س� �ن ��ة امل �ح �م��دي��ة
واإلخوان املسلمني ،باإلضافة إلى حزب
منبر السالم العادل والذي تبنى مواقف

تناهض ما سماها مظاهر العلمانية،
التي يقول منظروا الحزب إن الدستور
االنتقالي ال��ذي أوجدته اتفاقية السالم
الشامل هو املسؤول عنها.
وق��ال أمني التعبئة السياسية في حزب
امل��ؤت �م��ر ال��وط �ن��ي ال �ح��اك��م ،ح ��اج م��اج��د
س ��وار ،إن ح��زب��ه وض��ع خ�ط�ط��ًا ل�ل�ح��وار
مع كل القوى السياسية حول الدستور
بما فيها املؤتمر الشعبي بقيادة حسن
الترابي والحزب الشيوعي .وأكد سوار
أن املحافظة على الديموقراطية تعتبر
أه ��م ب �ن��ود ال �ح ��وار ،غ�ي��ر أن ��ه ش ��دد على
ت �م �س��ك ح ��زب ��ه ب��ال �ش��ري �ع��ة اإلس�ل�ام �ي ��ة،
التي قال «إنها تعتبر من الثوابت التي
ال تحتمل ت �ن��ازالت» ،وذل��ك تماشيًا مع
م��ا س�ب��ق أن أع�ل�ن��ه ال��رئ�ي��س ال�س��ودان��ي
ورئ �ي��س امل��ؤت�م��ر ال��وط�ن��ي ال�ح��اك��م عمر
ال �ب �ش �ي��ر ع �ق��ب إع �ل��ان اس �ت �ق�ل�ال ج�ن��وب
ال� �س ��ودان م��ن أن دس �ت��ور ال �ب�ل�اد املقبل
س� �ي� �ت ��أس ��س ع � �ل ��ى م� � �ب � ��ادئ ال� �ش ��ري� �ع ��ة
اإلسالمية.

الكويت :حكومة جديدة ــ قديمة تنذر بأزمة
الكويت ــ فادي الزين
ووليد سليمان

		

بعد أخذ ّ
ورد بني رئيس الحكومة الكويتية
ّ
املكلف جابر املبارك الصباح ،واملعارضة
التي يطغى عليها اإلس�لام�ي��ون ،أبصرت
التشكيلة الحكومية ال�ن��ور ،أم��س ،خالية
م��ن ّ
أي م� �ع ��ارض ،ل �ت��دخ��ل ال �ب�ل�اد م��رح�ل��ة
جديدة ،يبدو أن التأزيم سيكون عنوانها
األب � ��رز ،وف�ي�م��ا رف �ض��ت ال�س�ل�ط��ة الحاكمة
ُشروط املعارضة للمشاركة في الحكومة،
أعلنت التشكيلة الوزارية التي ّأدت اليمني
الدستورية ،لتحضر اليوم الجلسة األولى
ملجلس األم��ة ،ال��ذي ُول��د بعد االنتخابات
األخيرة التي ج��رت في الثاني من الشهر
ال �ج��اري ،وح�ص��ل فيها اإلس�لام�ي��ون على
أكثر من  30نائبًا من أصل .50
وك��ان��ت امل�ع��ارض��ة ق��د اش�ت��رط��ت الحصول
على  9وزراء م��ن أص��ل  ،15على أن يكون
وزراؤه��ا من غير النواب ،لتضمن أكثرية
في كل من مجلسي ال��وزراء واألم��ة ،حيث
يحق ل �ل��وزراء ال�ت�ص��وي��ت ،كما اشترطت،
للدخول في الحكومة ،التزام مبدأ تعديل
ً
ال ��دوائ ��ر االن�ت�خ��اب�ي��ة ،ف �ض�لا ع��ن ض ��رورة
تحقيق إصالحات سياسية واسعة وإقرار
تعديالت دستورية.
وض� ّ�م��ت الحكومة ال�ج��دي��دة ستة أعضاء
من مجلس ال��وزراء السابق املثير للجدل،

ما قل
ودل
ّبرأ القضاء التونسي أمس رئيس
الوزراء الليبي السابق البغدادي
املحمودي الذي كان متهمًا بعبور
الحدود بطريقة غير مشروعة ،والذي
تطالب ليبيا باسترداده .وأعلن وكيل
املحمودي ،املحامي مبروك كرشيد،
أن «محكمة توزر برأت البغدادي
املحمودي ،وطلبنا إطالق سراحه
فورًا .قانونًا ليس هناك أي سبب
إلبقائه في السجن؛ ألن اعتقاله غير
مشروع ،واألسباب محض سياسية»،
متهمًا السلطات التونسية «بتنفيذ
توجيهات ليبية».
(أ ف ب)

ال��ذي ك��ان ي��رأس��ه ن��اص��ر املحمد الصباح.
وأب ��رز ال�ع��ائ��دي��ن وزراء ال��داخ�ل�ي��ة واملالية
والبلدية ،بينما أربعة من أعضائها كانوا
ف ��ي ال �س �ل��ك ال �ع �س �ك��ري ،األم � ��ر ال � ��ذي أث ��ار
استغراب املعارضة ،التي رأت أن الكفاءة
ل��م تكن ه��ي امل�ع�ي��ار ف��ي تأليف الحكومة،
بحسب ما وع��د به رئيسها جابر املبارك
الصباح في وقت سابق.
وك ��ان ب ��ارزًا غ �ي��اب ال�ن�س��اء ع��ن التشكيلة
الوزارية للمرة األولى منذ إقرار حقوقهن
ّ
ع� ��ام  ،2006ول� �ع ��ل ه� ��ذا ال �غ �ي ��اب ي�ع�ك��س
غيابهن عن التمثيل الشعبي أيضًا ،حيث
لم تفز أي امرأة في االنتخابات التشريعية
األخيرة .وفور إعالن التشكيلة الحكومية،
س� � ��ارع أق � �ط ��اب امل� �ع ��ارض ��ة إل � ��ى ال �ت �ن��دي��د
واالس� �ت� �ن� �ك ��ار وال� �ت� �ه ��دي ��د ،ف ��أك ��د ال �ن��ائ��ب
السلفي ول�ي��د الطبطبائي أن «الحكومة
ال�ج��دي��دة فيها ن�ف��س ال�ن�ه��ج ال�س��اب��ق ول��م
ّ
ي �ت �غ �ي��ر» ،م��ت �ه �م��ًا ب �ع��ض ال� � � ��وزراء ب��أن�ه��م
«ع�ن��اص��ر ت��أزي�م�ي��ة ،وك ��ان ل�ه��م دور كبير
ف��ي ال�ت��أزي��م ف��ي عهد الحكومة السابقة».
وأع� � � � ��رب ع � ��ن خ �ي �ب ��ة أم � �ل� ��ه م � ��ن األس � �م� ��اء
ال �ج ��دي ��دة ،وأس �ف ��ه م ��ن رف ��ض تخصيص
تسع حقائب للغالبية النيابية ،وأشار في
تعليقه إل��ى وج��ود َ
«م��ن يخلق أزم ��ة» في
اإلم ��ارة ،حتى إن��ه رأى أن «ه��ذه الحكومة
ستكون مؤقتة ،ومهمتها محصورة في
ال �ت �ص��ري��ف ال �ع��اج��ل ل�ل�أع �م��ال الن �ت �خ��اب

رئيس مجلس األمة ونائبه».
ب��دوره ،أدل��ى النائب اإلس�لام��ي امل�ع��ارض،
م �ب��ارك ال ��وع�ل�ان ،ب�ت�ص��ري��ح ح�م��ل ال�ن�ب��رة
نفسها لزميله الطبطبائي ،إذ أع��رب عن
خ�ي�ب��ة أم �ل��ه ف��ي ال�ت�ش�ك�ي�ل��ة ،وات �ه��م بعض
أعضائها بحمل «نفس عنصري بغيض»،
مع تسجيله «غياب االنسجام عنها كفريق
عمل» ،كما توقع أن يكون التصادم قريبًا
معها .أم��ا م��ن ناحية امل ��واالة ،فقد وصف
ال �ن��ائ��ب ع�ل��ي ال��راش��د ال�ح�ك��وم��ة ال�ج��دي��دة

حكومة
معارض
أي
ال تضم ّ
ِ
وفيها  6أعضاء من
الوزارة السابقة

ّ
ستصوت للسلفي خالد السلطان (اليمني) كنائب لرئيس مجلس األمة (رويترز)
املعارضة االسالمية

َّ
بأنها «حكومة تكنوقراطية ،ولم تخضع
ل �ل �م �ح��اص �ص��ة» ،م � �ش� ��ددًا ع �ل ��ى «وج � ��وب
َّ
إعطائها ال�ف��رص��ة للعمل» .إال أن ال��راش��د
استنكر عدم وجود أي امرأة في الحكومة
ال �ج��دي��دة ،ش��أن �ه��ا ف��ي ذل ��ك ش ��أن مجلس
األمة  .2012وفي السياق ،ذكرت مصادر أن
الحكومة س��وف ت�ص� ّ�وت ملصلحة النائب
م�ح�م��د ج��اس��م ال �ص �ق��ر ،امل ��رش ��ح ل��رئ��اس��ة
مجلس األمة ،ضد النائب أحمد السعدون
املدعوم من اإلسالميني .وكشفت املصادر
ّ
أن امل�ع��ارض��ة اتفقت على التصويت لكل
م��ن ال�س�ع��دون ل��رئ��اس��ة امل�ج�ل��س ،والنائب
ال �س �ل �ف��ي خ ��ال ��د ال �س �ل �ط��ان مل �ن �ص��ب ن��ائ��ب
ّ
التقيد بالتصويت
الرئيس علنًا من دون
اإلل�ك�ت��رون��ي امل�ع�م��ول ب��ه ف��ي املجلس منذ
عام  ،2006بحيث يكون التصويت ورقيًا،
بحجة أن ال�ن�ظ��ام اإلل�ك�ت��رون��ي ق��د يحدث
به تالعب ،يؤدي إلى نتائج غير حقيقية،
وأي �ض��ًا م��ن أج��ل ال�ت��أك��د م��ن أن امل�ع��ارض��ة
ق��د ص � ّ�وت بعضها ل�ب�ع��ض .وأك ��د النائب
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ،وه ��و ق��ري��ب م��ن امل��رش��ح
ال �ص �ق��ر ،ال �ت �ص� ّ�دي «ألي م �ح��اول��ة ل�خ��دش
م�ب��ادئ السرية وهيبة الالئحة الداخلية
في انتخابات رئاسة مجلس األم��ة» ،كما
اتهم الغانم املعارضة بأنها «تسعى إلى
ال �ع��ودة ب��ال��زم��ن إل ��ى ال� ��وراء بتغيير آلية
ال �ت �ص��وي��ت ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات ال ��رئ ��اس ��ة من
النظام اإللكتروني إلى الورقي».

الخالفات تغيب عن لقاء أوباما وبينغ ...وبكني تساعد أوروبا
ك � ��ان ي � ��وم أم � ��س ي � ��وم ال� �ص�ي�ن ب��ام �ت �ي��از،
ّ
إذ ح � ��ل «رئ �ي �س �ه��ا امل� �ق� �ب ��ل» ض �ي �ف��ًا ع�ل��ى
واشنطن ،فيما استقبلت بكني املسؤولني
األوروب� � � � �ي � �ي� ��ن؛ ف � �ف ��ي ع ��اص � �م ��ة االت � �ح� ��اد
األوروب � � ��ي ،ب �ك�ي�ن ،ك ��ان رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
ال�ص�ي�ن�ي��ة وي ��ن ج �ي��اب��او ي�ط�م�ئ��ن رئ�ي��س
االت�ح��اد األوروب ��ي ،هرمان ف��ان رومبوي،
خ�ل�ال ال�ق�م��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة ـ �ـ األوروب � �ي ��ة ،إل��ى
أن بكني ستساعد االت�ح��اد األوروب ��ي في
أزمة ديونه ،بينما كان الرئيس األميركي
باراك أوباما يتعرف إلى نظيره الصيني
املستقبلي ،نائب الرئيس شي جني بينغ
املتوقع أن يخلف هو جينتاو في الرئاسة
مطلع العام املقبل ،بعد أن يتسلم رئاسة
الحزب الشيوعي الحاكم في تشرين األول
املقبل.
ً
وأق��ام أوباما استقباال ح��ارًا واستثنائيًا
ل �ل��رئ �ي��س امل �س �ت �ق �ب �ل��ي ش� ��ي ج �ي�ن ب �ي �ن��غ،
ف��ي امل�ك�ت��ب ال�ب�ي�ض��اوي امل �خ� َّ�ص��ص ع��ادة
الستقبال رؤس ��اء ال ��دول .ل�ق��اء ك��ان األول
ّ
ب�ين ال��رج �ل�ين ،وت�خ��ل�ل�ت��ه ن�ق��اش��ات ال ش� ّ�ك
أن امل ��وض ��وع االق� �ت �ص ��ادي ك ��ان رئ�ي�س�ي��ًا

ُ
ّ
فيها ،بما أن الصني تعتبر اليوم حاملة
لجزء كبير من الديون األميركية ،بالطبع
إضافة إل��ى نقاشات عديدة ح��ول امللفات
م �ح��ل االخ � �ت �ل�اف ب�ي�ن ب �ك�ي�ن وواش �ن �ط ��ن،
ك��امل �ل �ف�ي�ن ال � �س� ��وري وال� � �ن � ��ووي االي ��ران ��ي
وأزمة العجز في امليزان التجاري لصالح
ال�ص�ين ،ف��ي م��ا يتعلق بالتجارة البينية
ب�ين البلدين وال�خ�لاف ح��ول سعر صرف
العملة الصينية «ال �ي ��وان» .غ�ي��ر أن ه��ذه
امللفات الخالفية غابت تقريبًا عن أجواء
امل ��ؤت� �م ��ر ال �ص �ح��اف��ي ل �ل��رج �ل�ي�ن ،ب�ح�س��ب
م�لاح�ظ��ة وك��ال��ة «أس��وش�ي�ي�ت��د ب ��رس» ،ما
ع ��دا االش � � ��ارات ال �ع��اب��رة ال �ت��ي أدل � ��ى بها
أوباما ،كدعوته بكني إلى «احترام القواعد
امل��رع�ي��ة االج � ��راء» ف��ي االق �ت �ص��اد ال�ع��امل��ي.
وبعدما أش��اد بـ«التطور العظيم للصني
خالل العقدين األخيرين» ،قال أوباما إنه
«م��ع زي��ادة القوة واالزده ��ار ،ت��زداد أيضًا
امل �س��ؤول �ي��ات» امل �ل �ق��اة ع�ل��ى ب �ك�ين .وت��اب��ع
«ن��ري��د أن نعمل م��ع الصني على أن يتبع
الجميع نفس القواعد املرعية االجراء في
م��ا يتعلق بالنظام االق�ت�ص��ادي العاملي،

وه � ��ذا ي �ع �ن��ي ان� ��ه ال ب ��د أن ي �ك ��ون ه �ن��اك
تدفق تجاري متوازن ،ليس بني الواليات
امل�ت�ح��دة وال �ص�ين ف�ح�س��ب ،ب��ل ف��ي العالم
أجمع».
وب ��وج ��ود ش ��ي ج�ي�ن ب �ي �ن��غ ،رأى أوب��ام��ا
أن «ت �ع��اون��ًا ق��وي��ًا ب�ين ال��والي��ات امل�ت�ح��دة
وال �ص�ي�ن س �ي �ك��ون أم � �رًا م �ف �ي �دًا الس �ت �ق��رار
ال� �ع ��ال ��م» ،م ��ن دون أن ي �ن �س��ى ال �ت �ش��دي��د
ّ
ع�ل��ى أن ب�ل�اده س�ت��واص��ل اث ��ارة م��وض��وع
ح�ق��وق االن �س��ان ف��ي ال�ص�ين .وفيما أش��اد
أوب ��ام ��ا ب��إن �ج��ازات ب �ك�ين وواش �ن �ط��ن في
ملفي اي��ران وشبه الجزيرة الكورية ،فقد
الحظ الصحافيون ُّ
تعمده تفادي الحديث
حول امللف السوري حيث االختالف كبير
ب�ين واش�ن�ط��ن وب�ك�ين ،وه��و م��ا تجلى في
م �ج �ل��س األم � ��ن ال� ��دول� ��ي .ب� � � ��دوره ،اك�ت�ف��ى
ش��ي ج�ي�ن ب�ي�ن��غ ب ��االش ��ارة إل ��ى أن ��ه ي��ري��د
أن ت �س �ت �م��ر ال �ع�ل�اق��ة م ��ع واش �ن �ط��ن ع�ل��ى
القاعدة التي أرساها الرئيس هو جينتاو
«م ��ن أج ��ل ت�ع�م�ي��ق ال �ص��داق��ة ب�ي�ن شعبي
البلدين».
وف��ي ب�ك�ين ،ك��ان رئ�ي��س ال� ��وزراء الصيني

ي� �ع ��رب ع ��ن اس� �ت� �ع ��داد ب �ل ��اده «ل�ل�اس �ه��ام
بشكل أك�ب��ر ف��ي اي�ج��اد ح��ل ألزم��ة ال��دي��ون
في أوروب��ا» التي وافقت من جهتها على
ت �س��ري��ع امل �ف ��اوض ��ات مل �ن��ح ال �ص�ي�ن وض��ع
اق �ت �ص��اد ال �س ��وق ،وذل� ��ك ع �ل��ى ل �س��ان ف��ان
روم �ب ��وي ورئ �ي��س امل�ف��وض�ي��ة االوروب �ي ��ة
جوزيه مانويل باروزو على هامش القمة
الصينية ـ�ـ االوروب �ي��ة ال �ـ 14ال�ت��ي ستعقد
ُف��ي العاصمة الصينية ،وال�ت��ي ك��ان��ت قد
أرج�ئ��ت ف��ي تشرين االول امل��اض��ي بسبب
األزمة املالية.
وقال فان رومبوي لوين جياباو ،الذي لم
ي�ق��دم أي ت��وض�ي�ح��ات ب�ش��أن دع��م الصني
لالتحاد االوروبي ،إنه «يعود إلى الصني
أن تتخذ قراراتها الخاصة في ما يتعلق
بمساهمتها في استقرار منطقة اليورو».
وق�ب��ل ان�ع�ق��اد ال�ق�م��ة ،ش��دد ف��ان روم�ب��وي
على أن االق�ت�ص��ادي��ن «أصبحا مرتبطني
بشكل بات ألي تغيير في نسبة نمو أحد
الشريكني االستراتيجيني ،تأثيرًا مباشرًا
وملموسًا على اآلخر».
(أ ب ،أ ف ب)

