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قضية

ّ
وقعت قوى تحالف الجبهة الثورية السودانية ،املؤلفة من عدد من حركات التمرد في دارفور
والحركة الشعبية لتحرير السودان ــ قطاع الشمال ،قبل حوالى أسبوعني على ميثاق التغيير
السوداني «كادوا» ،بهدف العمل على إطاحة النظام السوداني الحالي .تحالف يشكك املراقبون
في قدرته على تحقيق أهدافه بعدما اصطدم برفض املعارضة السياسية اللجوء إلى السالح

ّ
ّ
الجبهه الثورية السودانية

فسيفساء حركات لن تسقط النظام
الخرطوم ــ مي علي

ات�ف�ق��ت ق ��وى ال �ه��ام��ش ال �س��ودان��ي على
ت �ط��وي��ق امل��رك��ز وإن �ه ��اء ال �ن �ظ��ام ال�ق��ائ��م
ف � ��ي ال� � �خ � ��رط � ��وم ب � � �ث � ��ورة ت� �ن� �ط� �ل ��ق م��ن
األط ��راف ،ب�م�س��اع��دة ال�ق��وى السياسية
في ال��داخ��ل .وتوافقت تلك القوى تحت
مسمى الجبهة الثورية السودانية على
إسقاط الحكومة لتشهد مدينة جوبا،
ع��اص�م��ة دول��ة ج�ن��وب ال �س��ودان ،ميالد
الكيان الجديد الذي ّ
ّ
بتوحد أربع
تكون
ح ��رك ��ات م �س �ل �ح��ة ه� ��ي :ح ��رك ��ة ت �ح��ري��ر
ال �س��ودان ف�ص�ي��ل م �ن��اوي ،وح��رك��ة عبد
الواحد محمد نور ،باإلضافة إلى حركة
ال �ع ��دل وامل � �س� ��اواة وال �ح��رك��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة
لتحرير السودان قطاع الشمال بقيادة
ي��اس��ر ع ��رم ��ان .ص �ف��ة م �ش �ت��رك��ة ت�ج�م��ع
ه ��ذه ال �ح��رك��ات ت�ت�م�ث��ل ف ��ي اخ �ت �ي��اره��ا
ط ��ري ��ق ال �ع �م��ل امل �س �ل��ح ض ��د ال �ح �ك��وم��ة
ال �س��ودان �ي��ة ،ب �ع��دم��ا رف �ض��ت ال�ج�ل��وس
ل�ل�ت�ف��اوض م�ع�ه��ا ،وب��ال�ت��ال��ي ف��إن�ه��ا في
تكوينها الوليد ل��ن تحيد ع��ن الطريق
الذي رسمته ،حيث أعلنت أنها ستعمل
ع�ل��ى إس�ق��اط ال�ن�ظ��ام ف��ي ال�خ��رط��وم عن
ط��ري��ق ال �ع �م��ل امل �س �ل��ح وأن �ه��ا س �ت��زاوج
بني العمل الجماهيري والعمل الثوري.
وع �ل��ى ش��اك�ل��ة ث� ��ورات ال��رب �ي��ع ال�ع��رب��ي،
ن ��اش ��دت ال� �ق ��وى ال� �ث ��وري ��ة ال �س��ودان �ي��ة
ج�م�ي��ع أط �ي��اف ال �ش �ع��ب وج �م �ي��ع أف ��راد
ال� �ق ��وات ال �ن �ظ��ام �ي��ة االن �ح �ي ��از ل �ل �ث��ورة.
ّ
وشددت الجبهة على أولوية قيام دولة
املواطنة واملساواة في الحقوق ،ودعت

إيران

وليام هيغ (رويترز)

إلى تشكيل حكومة انتقالية ملدة ستة
أع� ��وام وإق ��ام ��ة ن �ظ��ام الم ��رك ��زي للحكم
واالحتكام إلى دستور انتقالي يراعي
التنوع اإلثني والقبلي في السودان.
وع� �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن أن ب �ع��ض م �ك��ون��ات
ال � �ج � �ب � �ه� ��ة ،وت� � �ح � ��دي� � �دًا ح � ��رك � ��ة ال � �ع� ��دل
وامل �س��اواة ،أك��دت ل �ـ «األخ �ب��ار» ف��ي وقت
س� ��اب� ��ق أن � �ه� ��ا ض � ��د ان � �ف � �ص� ��ال دارف� � � ��ور
وت �ح �ق �ي��ق ال �ح �ك��م ال ��ذات ��ي ل�لإق �ل �ي��م ،إال
أن �ه��ا واف �ق��ت ع�ل��ى إق� ��رار م �ب��دأ ال��وح��دة
الطوعية لجميع أقاليم السودان ،التي
ي ��ؤم ��ن ب �ه��ا ت �ح��ال��ف ال� �ق ��وى ال �ث ��وري ��ة،

المجتمع الدولي غير
مستعد اآلن لمساعدة
ّ
مسلح من شأنه
عمل
أي
ّ
ّ
أن يناهض ما بناه طيلة 6
أعوام في السودان
لكن وف��ق ش��روط خاصة ،وفقًا ملا أكده
املتحدث باسم حركة العدل وامل�س��اواة
جبريل بالل.
وي � � � ��وض � � � ��ح ب � � �ل � � ��ال ،ف � � � ��ي ح � � ��دي � � ��ث م ��ع
«األخ �ب��ار» ،م��وق��ف ح��رك�ت��ه ،مشيرًا إلى
أن الوحدة الطوعية مقصود بها إزالة

الغنب والضغائن التي أصابت الهامش
ال �س��ودان��ي م �ن��ذ ع �ش��رات ال �س �ن�ين .كما
ش� ��دد ع �ل��ى أن� ��ه «ي� �ج ��ب م �ع��ال �ج��ة آث ��ار
الحروب التي راح ضحيتها املاليني في
الهامش حتى ال تتسبب تلك الظلمات
ال �ت ��اري �خ �ي ��ة ،ح �س��ب وص� �ف ��ه ،ب ��أزم ��ات
س�ي��اس�ي��ة ل �ل �س��ودان ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل بعد
التخلص م��ن النظام الحاكم ،وحينها
ت�ك��ون ًك��ل أق��ال�ي��م ال �س��ودان ق��د أجمعت
�ال من
ط��واع�ي��ة على البقاء ف��ي وط��ن خ� ٍ
ال�ش��وائ��ب ،ي�ت�س��اوى فيه ال�ن��اس ويسع
الجميع».
وف ��ي ال��وق��ت ال ��ذي ت �ش��رع ف�ي��ه الجبهة
باختيار قياداتها في املكتب السياسي،
ت�م�ه�ي�دًا ل�ت�ف�ع�ي��ل ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال �ق��وى
ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ال ��داخ ��ل ،وج ��دت دع��وة
ت �ح��ال��ف «ال �ج �ب �ه��ه ال �ث��وري��ة» م�ع��ارض��ة
شديدة من أح��زاب املعارضة الداخلية،
ال � �ت� ��ي ت �ن �ب ��ذ ط� ��ري� ��ق ال� �ع� �ن ��ف وال �ع �م ��ل
امل �س �ل��ح ،وإن ات �ف �ق��ت م�ع�ه��ا ع �ل��ى م�ب��دأ
ض��رورة التغيير بعدما وصلت البالد
إلى مرحلة «خانقة من األزمات» ،حسب
تعبير نائب رئيس حزب األمة القومي،
فضل الله برمه ناصر ،ال��ذي استهجن
م � �ب� ��دأ اس � �ت � �خ� ��دام «ال� �ب� �ن ��دق� �ي ��ة» ورف� ��ع
السالح طلبًا للتغيير واإلصالح.
وق� ��ال ن��اص��ر ل� �ـ «األخ� �ب ��ار»« :ن �ح��ن ضد
اس�ت�خ��دام ش��رع�ي��ة ال�ب�ن��دق�ي��ة وال نؤمن
ب� �ف ��رض ق� ��وة ال� �س�ل�اح ك �م��ا ف �ع��ل ن �ظ��ام
ال �خ��رط��وم ،ال ��ذي ق ��اد ان �ق�لاب��ًا عسكريًا
ض ��د ح �ك��وم��ة دي �م��وق��راط �ي��ة م�ن�ت�خ�ب��ة.
وأض � ��اف «ال � �س� ��ودان ف ��ي خ �ط��ر وال ب��د

مخاوف من أن يسهم التحالف الجديد في تعطيل الحلول السلمية في املناطق املضطربة (فيل مورو  -أ ف ب)
م��ن التغيير ،لكن ب��ال��وس��ائ��ل الشرعية
ال �س �ل �م �ي��ة» .ودع � ��ا ال �ح ��رك ��ات امل�س�ل�ح��ة
ال� ��ى أه �م �ي��ة االت � �ف� ��اق إلي� �ج ��اد م �خ��ارج
ت � ��ؤدي ال ��ى ال �ت �غ �ي �ي��ر ب��ال��وس��ائ��ل ال�ت��ي
ال ت��دخ��ل ال �ب�ل�اد ف��ي ف��وض��ى .وأك� ��د أن
حزب األم��ة يؤيد مبدأ أن يكون العالج
عن طريق ال�ح��وار ،ال العنف ،فيما أكد
احترام القضايا التي ترفعها الحركات
املسلحة وال�ت��ي أدى تجاهل الحكومة
امل�س�ت�م��ر ال ��ى ت�ف��اق�م�ه��ا .وي �ب��دو أن ظن
ال�ق��وى الثورية العسكرية ق��د خ��اب في
امل�ع��ارض��ة ال��داخ�ل�ي��ة ب��االع�ت�م��اد عليها
ل�ت�ح��ري��ك ال� �ش ��ارع وق� �ي ��ادة اإلض ��راب ��ات
املدنية إلسقاط النظام ،بينما قلل حزب
امل��ؤت �م��ر ال��وط �ن��ي ال �ح��اك��م م��ن االت �ف��اق،
ّ
ورك��ز ُج��ل اهتمامه على اتهامه لدولة
ج �ن ��وب ال � �س� ��ودان إلي ��وائ� �ه ��ا «ع �ن��اص��ر
متمردة تخطط لعمل عسكري إلطاحة
الحكومة القائمة في الخرطوم».
وي��ذه��ب محللون محليون إل��ى ال�ج��زم
ب�ف�ش��ل ت�ح��ال��ف ال �ح��رك��ات امل�س�ل�ح��ة في
خ�ل��ق ع�لاق��ات م��ع األح� ��زاب السياسية
ف��ي ال��داخ��ل ،مستبعدين إم�ك��ان تطوير
أفكار السياسيني التقليديني في أحزاب

تحديات ّ
طهرانّ :
أمنية تواجه االنتخابات املقبلة
أك��د وزي��ر األم��ن اإلي��ران��ي حيدر مصلحي،
أم� � ��س ،أن االن� �ت� �خ ��اب ��ات امل �ق �ب �ل��ة مل�ج�ل��س
ال � �ش� ��ورى اإلس�ل��ام� ��ي (ال � �ب� ��رمل� ��ان) ت��واج��ه
ت� �ح ��دي ��ات أم �ن �ي��ة ب �ع��دم��ا وض � ��ع األع� � ��داء
مخططات عديدة لتشويه هذه االنتخابات.
وتزامن هذا التصريح مع تصديق مجلس
ص�ي��ان��ة ال��دس�ت��ور ب��اإلج�م��اع ع�ل��ى خفض
مستوى العالقات مع بريطانيا ،غداة قرار
البرملان بهذا الشأن.
وأش� � � � ��ار وزي � � � ��ر األم � � � ��ن اإلي � � ��ران � � ��ي ،خ�ل�ال
امللتقى الوطني ال��راب��ع للتعبئة وال��دف��اع
الوطني أمس في طهران ،إلى االنتخابات
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة امل�ق�ب�ل��ة امل �ق ��رر إج ��راؤه ��ا في
ً
شهر آذار عام  ،2012قائال «إن انتخابات
امل�ج�ل��س ال�ت��اس��ع ت��واج��ه ت�ح��دي��ات أمنية،
وال �ع��دو ل��دي��ه مخططات ع��دي��دة لتشويه
ه ��ذه االن �ت �خ��اب��ات ،وط �ب �ع��ًا ه ��ذا ال يعني
ال �خ��وف ،لكننا ن��وض��ح ه��ذه ال�ت�ه��دي��دات،
ول ��دي� �ن ��ا إش � � ��راف ع �ل ��ى ج �م �ي��ع ت �ح��رك��ات
العدو» .وفي السياق ،نفى معاون محافظ

م �ن �ط �ق��ة أص � �ف � �ه ��ان اإلي � ��ران � �ي � ��ة ل �ل �ش ��ؤون
األم �ن �ي ��ة ،م �ح �م��د م �ه��دي إس �م��اع �ي �ل��ي ،ما
ذكرته صحيفة «هآرتس» اإلسرائيلية عن
وق��وع ان�ف�ج��ار ضخم ف��ي امل��دي�ن��ة الواقعة
وسط البالد .وق��ال إن أي مصدر حكومي
ّ
يصرح عن ذلك.
لم
ف ��ي غ �ض ��ون ذل � ��ك ،أع �ل ��ن امل �ت �ح��دث ب��اس��م
مجلس صيانة الدستور في إيران ،عباس
علي كدخدائي ،أن أعضاء املجلس ّصدقوا
ب��اإلج �م��اع ع�ل��ى م �ش��روع ال �ق��رار ال�ق��اض��ي
بخفض العالقات اإليرانية مع بريطانيا،
وال��ذي ص� ّ�دق عليه ال�ب��رمل��ان اإلي��ران��ي أول
م��ن أم��س بعد دراس �ت��ه ومناقشته .إال أن
وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ب��ري�ط��ان��ي ول�ي��ام هيغ،
وص ��ف ه ��ذا اإلج � ��راء ب��أن��ه «ع�ل�ام��ة أخ��رى
على استمرار عدم استعداد إيران للدخول
في حوار» ،مهددًا بأنه «إذا أكدت الحكومة
اإلي��ران�ي��ة عزمها على التحرك بشأن ذلك
ف �س �ن��رد ب� �ق ��وة ب��ال �ت �ش��اور م ��ع ش��رك��ائ �ن��ا
ال��دول �ي�ي�ن» .م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،ق��ال��ت وك��ال��ة

األنباء اإليرانية الرسمية (ارن��ا) إن إيران
ً
ابتداء من  17كانون األول املقبل
ستعرض
علی م��دی أس�ب��وع «دورة ال��وق��ود النووي
واالكتشافات واالستخراجات التي تتعلق
بالنووي اإليراني وإنتاج الكعكة الصفراء
وإن� �ت ��اج ال �ی��وران �ی��وم و ت�ج�م�ی��ع ال��وق��ود،
وذلك من خالل معرض یقام في مدینه قم»
جنوبي العاصمة طهران.
إل ��ى ذل� ��ك ،ك�ش�ف��ت ص�ح�ي�ف��ة «دي �ل��ي م�ي��ل»
أمس أن طائرات الركاب اإليرانية املمنوعة
من التزود بالوقود في البلدان التي لديها
ع�لاق��ات اقتصادية م��ع ال��والي��ات املتحدة،
ت �ت �ه��رب م� ��ن ه � ��ذه ال� �ع� �ق ��وب ��ات ف� ��ي م �ط��ار
«مانستون» اململوك م��ن القطاع الخاص
ف��ي م�ق��اط�ع��ة «ك �ن��ت» ،وال� ��ذي ُي �ع��د أص�غ��ر
مطار م��ن نوعه ف��ي بريطانيا ،حيث عقد
م��ال �ك��وه ص�ف�ق��ة ل �ت��زوي��د ال �ط ��ائ ��رات ال�ت��ي
تحمل م��ا ي�ص��ل إل��ى  266راك �ب��ًا ب��ال��وق��ود
الذي تحتاج إليه.
(مهر ،يو بي آي ،رويترز)

امل �ع ��ارض ��ة ال �ت��ي ت �ن �ظ��ر ال� ��ى ال �ح��رك��ات
امل �س �ل �ح��ة ب� �ش ��يء م ��ن ال �ت ��وج ��س ألن �ه��ا
تطرح نفسها كبديل في سدة الحكم.
وح � � �س� � ��ب م � � �ص� � ��در ح � � �ك� � ��وم� � ��ي ،ف �ض ��ل
ع ��دم ال �ك �ش��ف ع ��ن ه��وي �ت��ه ،ف ��إن ال �ن �ب��رة
ال�ع�ن�ص��ري��ة وال �ج �ه��وي��ة ال �ت��ي يحملها
ال�ت�ح��ال��ف ب�ين ط�ي��ات��ه ه��ي ال�ت��ي حفزت
األح��زاب السياسية الداخلية على عدم
امل��واف�ق��ة على منهج التحالف ال�ث��وري.
وق��ال امل �ص��در ل �ـ «األخ �ب��ار» «امل��واط�ن��ون
ف��ي ال��داخ��ل ليسوا جميعًا م��ع النظام،
ل �ك �ن �ه��م ض� ��د م� ��ا ي� �ل ��وح ف� ��ي األف� � ��ق م��ن
ف ��وض ��ى وراء أه � � ��داف ه � ��ذا ال �ت �ح��ال��ف
ال��ذي يحمل ط��اق��ة ه��دم ال ط��اق��ة ب�ن��اء».
وأض � ��اف «ح ��ال ��ة ال �ع �ن �ص��ري��ة وال��رغ �ب��ة
في ّاالنتقام والتدمير التي يشعر بها
امل��وق�ع��ون على تحالف ال�ق��وى الثورية
ه��ي ال�ت��ي أب �ع��دت ال �ش��ارع ع�ن�ه��م ،ليس
ت��أي�ي�دًا للنظام ال�ق��ائ��م ،ب��ل ألن امل��واط��ن
ّ
مل الحروب والصراعات التي استمرت
طيلة نصف قرن من الزمان».
وب �ح �س��ب امل� �ص ��در ن �ف �س��ه« ،ف� ��إن ف��رص
ن � �ج� ��اح ه� � ��ذا ال� �ت� �ح ��ال ��ف ق �ل �ي �ل��ة إن ل��م
ت �ك��ن م �ع��دوم��ة ،م��ا ع ��دا االس �ت �ف��ادة من

ما قل
ودل
دانت وزارة الصحة الفلسطينية،
أمس ،تنظيم مؤتمر ملنظمة الصحة
العاملية في القدس ،التي تحتل
إسرائيل الشطر الشرقي منها.
واعتصم مئات األطباء والعاملني في
القطاع الصحي الفلسطيني أمام مقر
األمم املتحدة في رام الله في الضفة
الغربية احتجاجًا على تنظيم مؤتمر
في القدس ملنظمة الصحة العاملية
حول سياسات الصحة في أوروبا .وقال
وزير الصحة الفلسطيني فتحي أبو
مغلي للصحافيني إن «هذا االعتصام
يحمل رسالة الى العالم تكمن بإنصاف
حقنا وعدم مكافأة إسرائيل على
االستمرار في احتاللنا».
(أ ف ب)

