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السعودية

قوات األمن تنسحب من القطيف مع بدء عاشوراء
في خطوة من شأنها
تخفيف االحتقان والتوتر
في املنطقة الشرقية،
عمدت قوة أمنية سعودية
إلى االنسحاب من القطيف،
تفاديًا ألي اضطرابات إضافية
مع بدء ذكرى عاشوراء ،فيما
سادت دعوات التهدئة
تزامنًا مع لقاء الحاكم بأعيان
املحافظة

ان �س �ح �ب��ت ق� ��وة أم �ن �ي��ة س �ع ��ودي ��ة ،فجر
أمس ،من منطقة القطيف الشرقية التي
شهدت اضطرابات أخيرة راح ضحيتها
قتلى وجرحى ،فيما التقى حاكم املنطقة
مع وفد من أعيان املحافظة ،في خطوة
من شأنها تخفيف التوتر واالحتقان.
وق��ال��ت م�ص��ادر حقوقية وش�ه��ود عيان
إن «ال� �ق ��وة األم �ن �ي��ة ان �س �ح �ب��ت ت�ح��دي�دًا
من بلدتي الشويكة والعوامية» اللتني
شهدتا األسبوع املاضي توترًا إثر مقتل
أربعة شبان .وأك��دوا انسحاب «اآلليات
وامل ��درع ��ات وال �ح��اف�لات امل�ص�ف�ح��ة التي
تقل قوات مكافحة الشغب من مواقعها
باتجاه ال��دم��ام ،ورفعت نقاط وحواجز
التفتيش».
وأع � ��رب � ��ت امل � �ص � ��ادر ع� ��ن اع� �ت� �ق ��اده ��ا أن
س� �ح ��ب ال� � �ق � ��وة ال � �ت� ��ي ان � �ت � �ش� ��رت أث� �ن ��اء
أح��داث األس�ب��وع امل��اض��ي هدفه تنفيس
االح �ت �ق ��ان وت�ل�اف ��ي االح �ت �ك ��اك امل �ب��اش��ر
خ�لال إح�ي��اء ذك��رى ع��اش��وراء م��ع إقامة

ً
الشيعة املجالس الحسينية ليال طوال
عشرة أيام.
وف��ي وق��ت الح ��ق ،ال�ت�ق��ى ح��اك��م املنطقة
الشرقية ،األمير محمد بن فهد ،وفدًا من
القطيف ّ
عبر عن «رفضه وأسفه ملا آلت
له االمور ،وأنه ال يقر ما بدر من البعض
من تجاوزات» ،بحسب مصدر رسمي.
وذكرت الوكالة الرسمية لألنباء «واس»
أن أعضاء الوفد من رجال دين ومشايخ
ووج � �ه� ��اء «أك � � � ��دوا والء ه � � ��م ل �ق �ي��ادت �ه��م
وح ��رص �ه ��م ع �ل��ى اس �ت �ت �ب��اب األم� � ��ن ف��ي
أنحاء القطيف» .ونقلت عن األمير قوله
إن «الدولة بتوجيهات من امللك عبد الله
وولي العهد وزير الداخلية األمير نايف
حريصة على سالمة املواطنني وأمنهم
ول��ن تسمح ملثل ه��ؤالء على قلتهم بأن
ي�ع�ك��روا ص�ف��و األم� ��ن» .وه ��ذا ال�ل�ق��اء هو
الثاني من نوعه منذ أسبوع.
م� ��ن ج� �ه ��ة ث ��ان� �ي ��ة ،أك� � ��د م � �ص ��در ش� ��ارك
ف ��ي ال �ل �ق��اء أن األم� �ي ��ر م �ح �م��د «اس �ت �م��ع

إل��ى م�ط��ال��ب أب �ن��اء امل�ح��اف�ظ��ة ،وت�ح��دي�دًا
إطالق سراح املعتقلني وتحقيق العدالة
ال�ش��ام�ل��ة ب�ي�ن ج�م�ي��ع امل��واط �ن�ين وإل �غ��اء
التمييز وال �ف��رز امل��ذه �ب��ي» .وأض ��اف أن
ال �ل �ق��اء ات �س��م ب��اإلي �ج��اب �ي��ة ،م �ش �ي �رًا إل��ى
أن األم �ي ��ر «وع� ��د ال ��وف ��د خ �ي �رًا بتفعيل
النظر ف��ي امل�ط��ال��ب .وج��رى التطرق إلى
األمور السابقة والحالية ،ونحن ننتظر
النتائج الحقيقية لهذا اللقاء».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ط��ال��ب رج��ل ال��دي��ن الشيعي
ال �ب��ارز ف��ي ب �ل��دة ال�ع��وام�ي��ة ال�ش�ي��خ نمر
آل ن�م��ر ،امل �ط��ارد م��ن ال�س�ل�ط��ات ،بإطالق
التظاهرات
سراح املعتقلني «على خلفية
ّ
وكل سجناء ال��رأي من الشيعة والسنة،
وت �ح �ق �ي��ق ال� �ع ��دال ��ة وال� �ح ��ري ��ة وخ � ��روج
ق� ��وات «درع ال �ج��زي��رة» م��ن ال �ب �ح��ري��ن».
وق��ال إن «ال�ح��راك املطلبي ،إن خ��رج عن
سلميته سيخسر ال�غ�ط��اء االج�ت�م��اع��ي
وال�ت�ع��اط��ف ال��دول��ي» .وح ��ذر م��ن «إراق ��ة
ُ
الدماء؛ ألن ثمنها باهظ جدًا ،ولن تنسى

وستولد عشرات ومئات الشهداء الذين
سيسلكون ال ��درب ن�ف�س��ه» ،وردد خ�لال
ت��أب�ي�ن ال �ق �ت �ي��ل ع �ل��ي آل ق��ري��ري��ص «أن ��ا
الشهيد التالي».
ب� � ��دوره ،دع ��ا رج ��ل ال ��دي ��ن ال� �ب ��ارز منير
ال � �خ � �ب ��از ،خ �ل��ال م �ج �ل��س ف� ��ي م �ن��اس �ب��ة
ع ��اش ��وراء ،إل ��ى ق �ي��ام ال� ��دول اإلس�لام�ي��ة
«ال�ت��ي تضم م��ذاه��ب مختلفة بخطوات
ّ
لسد ب��اب االخ�ت�لاف الطائفي م��ن خالل
االع �ت��راف ال��رس�م��ي ب��امل��ذاه��ب ،وتحريم
لغة التكفير أو التخوين ،وتنقية الكتب
ووسائل التعليم واإلعالم».
وأكد الشيخ عبد الكريم الحبيل أن «أبناء
القطيف ال ينفذون أجندة خارجية ،بل
ي�ط��ال�ب��ون ب�ح�ق��وق�ه��م» .ودع ��ا املحتجني
إل � ��ى «ات � �ب� ��اع األس ��ال� �ي ��ب ال �ح �ض ��اري ��ة»،
م��ؤك�دًا أن «االص �ط��دام ب��رج��ال األم��ن أمر
محرم» ،مشددًا على عدم تحويل مواكب
العزاء في عاشوراء إلى تظاهرات».
(أ ف ب)

املعارضة الكويتية تربح جولة باستقالة الحكومة
ّ
االعتصامات متواصلة للمطالبة برحيل الخرافي وحل البرملان ومكافحة الفساد

لجأ رئيس الحكومة
الكويتية ،ناصر املحمد،
كما اعتاد على ّمر سبع
حكومات ،إلى االستقالة بعد
مطالبة املعارضة باستجوابه
ورحيله ،التي اتخذت
من ساحة اإلرادة ميدانًا
ملعركتها ،وهذا يفتح الباب
أمام مرحلة جديدة سيحدد
معاملها األمير
الكويت ـــ فادي الزين
استبق رئيس الحكومة الكويتية ،ناصر
املحمد الصباح ،أمس ،اعتصام املعارضة
التي تطالب برحيله ،واالستجواب الذي
كان مقررًا أن ّ
يقدم إليه اليوم بشأن الفساد
املالي ،بتقديم استقالة حكومته السابعة
إل��ى أمير البالد صباح األحمد الصباح،
ال��ذي قبلها ب ��دوره ،رغ��م أن��ه ك��ان ق��د أكد
ّ
تتحداه
ف��ي وق��ت س��اب��ق أن��ه ل��ن يقبل أن
امل�ع��ارض��ة ،وأن��ه ل��ن يقيل الحكومة ،ولن
يقبل استقالة رئيسها ،ولو ّ
تقدم بها.
وج � ��اء ف ��ي ك �ت��اب االس �ت �ق��ال��ة أن «ب�ع��ض
امل �م��ارس��ات السلبية ال�ت��ي أص � ّ�ر البعض
على االستمرار بها على حساب املصلحة
ال �ع��ام��ة ،وع�ل��ى ح�س��اب ال �ت �ع��اون امل��أم��ول
ب�ين ال�س�ل�ط�ت�ين ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة والتنفيذية
قد ّأدت إلى تعثر مسيرة العمل الوطني
وتعذر اإلنجاز املنشود» .وأش��ار املحمد
ف � ��ي ك� �ت ��اب ��ه إل� � ��ى أن «ه� � � ��ذه ال �س �ل �ب �ي��ات
ت �م �ث �ل��ت ف� ��ي امل � �م ��ارس ��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ال �ت��ي
أب��رزت�ه��ا االس�ت�ج��واب��ات امل�ق��دم��ة والتفرغ
ل �ل �م �س��اج�ل�ات وامل� �ش ��اح� �ن ��ات وت �س �ج �ي��ل
امل� ��واق� ��ف ال �س �ي��اس �ي��ة ب� ��أي ث� �م ��ن» .ك��ذل��ك
ت�ح��دث ع� ّ�م��ا س�م��اه «ال�ت�ش�ك�ي��ك ف��ي ال��ذم��م
بالباطل واإلدان��ة بغير
وكيل االتهامات
ّ
م �ح��اك �م��ة» ،م�ض�ي�ف��ًا أن � ��ه ج� ��رى «ت�ه�ي�ي��ج
ال� �ش ��ارع ال �ك��وي �ت��ي وإث ��ارت ��ه وزرع ال�ف�تن
والبغضاء بني أبناء املجتمع ،بما ّ
يقوض
أمن الوطن واستقراره ،وهو أمر ال يمكن
ق�ب��ول��ه أو ال �ت �ه��اون ب�ش��أن��ه ب��أي ح��ال من
األحوال ،وقد بات معه استمرار الحكومة
في القيام بمسؤولياتها وواجباتها أمرًا
ً
متعذرًا ومستحيال».
وت��أت��ي اس �ت �ق��ال��ة امل�ح �م��د ( 71ع��ام��ًا) في
أع �ق��اب ت�ق��دي��م ث�لاث��ة وزراء اس�ت�ق��االت�ه��م،
أول من أم��س ،على خلفية التوتر الكبير

املعارضة اعتصمت ليال أمام قصر العدل في الكويت تضامنا مع املعتقلني (ياسر الزيات ــ أ ف ب)
الذي تشهده البالد ،والذي أعقب اقتحام
نواب املعارضة وأنصارها مجلس األمة
قبل نحو أسبوعني ،احتجاجًا على عدم
خ �ض��وع رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ل�لاس�ت�ج��واب
ال ��ذي ت �ق� ّ�دم ب��ه ن ��واب م �ع��ارض��ون .وه��ذه
ليست ّ
املرة األولى التي تستقيل الحكومة
في الكويت عند حشرها في استجوابات
أو خ�ل�اف ف��ي ال �ب��رمل��ان ،ب��ل ع ��ادة م��ا لجأ
رئيس الحكومة الحالي إلى هذا الخيار
في معظم حكوماته السبعة السابقة ،لكن
األم�ي��ر ك��ان ي�ع��ود ف��ي ك��ل م� ّ�رة ويسميها
لتأليف الحكومة.
ل� � �ه � ��ذا ت� � �س � ��ود م � � �خ� � ��اوف ل � � ��دى أوس � � ��اط

املعارضة من إعادة تكليف ناصر املحمد
رئاسة الحكومة للمرة الثامنة منذ توليه
ّ
امل�ن�ص��ب ف��ي ش�ب��اط  ،2006وأك ��د نوابها
ض � ��رورة ت�ك�ل�ي��ف ش �خ��ص ج��دي��د رئ��اس��ة
ال� ��وزراء ،ي�ك��ون بعيدًا ع��ن ال�ف�س��اد ويبدأ
نهجًا جديدًا في الحكمّ .
ورغم استقالة الحكومة ،نفذت املعارضة
اعتصامها ف��ي «س��اح��ة اإلرادة» القريبة
م ��ن م �ج �ل��س األم � ��ة م� �س � ً
�اء ،ت �ح��ت ع �ن��وان
«ل�ل�ك��وي��ت ك �ل �م��ة» ،وح� ّ�ول �ت��ه م��ن امل�ط��ال�ب��ة
باستقالة رئ�ي��س ال� ��وزراء إل��ى االح�ت�ف��ال
ب��اس�ت�ق��ال��ة ال�ح�ك��وم��ة ،م��ع ت��أك�ي��ده��ا أنها
ُ
س��ت�ب�ق��ي ت�ح��رك��ات�ه��ا ل�ت�ظ��ل ب��امل��رص��اد ملا

الحل
قد يلجأ األمير إلى ّ
غير الدستوري لمجلس
األمة ،ما يعني تعليق
بعض مواد الدستور

ستتجه إليه األمور.
وأطلق املعتصمون ،الذين قدروا باآلالف،
وك ��ان ��وا م ��ن ال ��رج ��ال وال� �ن� �س ��اء وج�م�ي��ع
الفئات العمرية ،هتافات تدعو إلى رحيل
رئ �ي��س م �ج �ل��س األم � ��ة ج��اس��م ال �خ��راف��ي.
وأك ��دوا تضامنهم م��ع امل��وق��وف�ين بتهمة
املشاركة في اقتحام مجلس األمة في 16
م��ن الشهر ال�ج��اري ،علمًا ب��أن مواجهات
ع �ن �ي �ف��ة وق � �ع ��ت األس� � �ب � ��وع امل� ��اض� ��ي ب�ين
الشرطة وع��دد من املحتجني على خلفية
االعتقاالت.
وكانت النيابة العامة قد انتهت أول من
أمس ،من التحقيق مع  31متهمًاّ ،
وقررت
حبس  24منهم  21يومًا ،واإلف��راج عن 7
موقوفني بكفالة مالية بلغت أل��ف دينار
( 3600دوالر).
وك��ان��ت امل�ع��ارض��ة تستعد ال�ي��وم لتقديم
استجواب لناصر املحمد ،ف��ي م��ا يعرف
ب �ـ«اإلي��داع��ات امل�ل�ي��ون�ي��ة» ،وه��ي القضية
التي تتعلق بدفع رش��ى بلغت نحو 350
م �ل �ي��ون دوالر ل�ن�ح��و  15ن��ائ �ب��ًا ،وك��ان��ت
تستعد أيضًا للمبيت في ساحة «اإلرادة»
ملتابعة األم ��ور ع��ن ك�ث��ب ،وال�ض�غ��ط ملنع
رئيس الحكومة من إسقاط االستجواب،
ك�م��ا ف�ع��ل ف��ي االس �ت �ج��واب األخ �ي��ر ،ال��ذي
سقط بعدما ُعرض للتصويت في مجلس
األمة ،ما دفع  26نائبًا (من أصل  )50إلى
االن�س�ح��اب م��ن الجلسة رف�ض��ًا لـ«العبث
بالدستور».
ّ
من جهة ثانية ،أكد بعض نواب املعارضة
ّ
ض ��رورة ح��ل م�ج�ل��س األم ��ة ال�ت��ي تنتهي
واليته في ع��ام  ،2013وإج��راء انتخابات
مبكرة ،علمًا بأن األمير الحالي ( 82عامًا
) الذي تولى الحكم في  29كانون الثاني
ّ
 ،2006كان قد حل املجلس مرتني ،األولى
ف��ي آذار  2008وال �ث��ان�ي��ة ف��ي آذار .2009
ودع ��ا ف��ي ك��ل م��رة إل��ى إج ��راء ان�ت�خ��اب��ات
مبكرة في غضون شهرين.
إال أن��ه مع استقالة الحكومة واعتبارها
حكومة تصريف أعمال ،لم يعد بإمكانها
أن ت��رف��ع م��رس��وم��ًا إل� ��ى األم� �ي ��ر وت�ط�ل��ب
ّ
فيه حل املجلس .وبالتالي ،فإن الطريقة
ّ
ال��وح �ي��دة ل�ح��ل امل�ج�ل��س ،ه��ي إم��ا تأليف
ح�ك��وم��ة ان�ت�ق��ال�ي��ة ،أو ل �ج��وء األم �ي��ر إل��ى
ّ
ال�ح��ل غير ال��دس �ت��وري ،م��ا يعني تعليق
ب� �ع ��ض م� � � ��واد ال � ��دس� � �ت � ��ور ،وه� � ��ي امل� � ��واد
الخاصة بدور مجلس األمة وصالحياته،
وهو ما قد يضع البالد في أزمة كبيرة.
ومن السيناريوات املطروحة أيضًا دمج
م �ن �ص��ب والي � ��ة ال �ع �ه��د ب�م�ن�ص��ب رئ��اس��ة
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ،م��ا ق��د ي ��ؤدي إل ��ى ع��دم
�س ال�ح�ك��وم��ة ل�لاس�ت�ج��واب،
إخ �ض��اع رئ�ي� ّ
ع �ل��ى اع �ت �ب��ار أن � ��ه س �ي �ك��ون أم �ي ��ر ال �ب�ل�اد
ً
مستقبال.

