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ّ
ّ
ّ
الكويت :املعارضة تدشن أولى خطواتها امليدانية ضد السلطة
شهدت ساحة «اإلرادة» في قلب العاصمة الكويت ،أمس
قررت التصعيد في
عودة
قوية الحتجاجات املعارضة ،التي ّ
ّ
الشارع ردًا على قرار املحكمة الدستورية حل البرملان
الكويت ــ فادي الزين
ب � � � ��دأت امل� � �ع � ��ارض � ��ة ال � �ك ��وي � �ت � �ي ��ة ،أم � ��س،
إجراءاتها العملية ملواجهة السلطة ،من
خ�ل�ال ال �ش��ارع ،ح�ي��ث ح�ش��دت أن�ص��اره��ا
وسط
ف��ي اعتصام ف��ي ساحة «اإلرادة» ّ
العاصمة الكويت ،تأكيدًا منها على أنها
م��اض�ي��ة ح�ت��ى ال�ن�ه��اي��ة ،ف��ي رف ��ض حكم
ّ
امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة ال ��ذي ق�ض��ى بحل
برملان  2012وعودة برملان .2009
ّ
ودش� �ن ��ت امل �ع ��ارض ��ة ،امل �م �ث �ل��ة ب��األخ��ص
في الغالبية البرملانية في مجلس األمة
املنحل ،والتي يطغى عليها اإلسالميون
واملقربون منهم ،تحركها امليدانيً ،
ّ
بناء
ع �ل��ى دع � ��وة ك��ان��ت ق ��د وج �ه �ت �ه��ا ،خ�لال

اج� �ت� �م ��اع ع �ق��دت��ه ي � ��وم األح� � ��د امل ��اض ��ي،
وأع �ل �ن��ت ف��ي أع �ق��اب��ه م��ا س�م�ت��ه «رس��ال��ة
صريحة إلى أصحاب النفوذ واملصالح
وإلى من بيدهم السلطة»« ،بوجوب وقف
ال�ع�ب��ث ال �ج��اري ف��ي ال�ن�ظ��ام ال��دس�ت��وري
وب ��وح ��دة ال �ش �ع��ب واس � �ت � �ق� ��راره» ،وذل ��ك
ب � �ع� ��دم� ��ا اع � �ت � �ب� ��رت أن ح � �ك� ��م امل �ح �ك �م��ة
الدستورية منعدم واملحكمة باطلة في
األساس.
وكانت الحكومة التي ّ
قدمت استقالتها
ً
م� �ن ��ذ ي � ��وم �ي��ن ،ت �س �ه �ي�ل�ا ل �ت �ن �ف �ي��ذ ح �ك��م
امل �ح �ك �م��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة ،ق ��د أك � ��دت أن �ه��ا
تسمح بالتجمعات وحرية التعبير ،لكن
ضمن حدود القانون.
وط � �ل� ��ب رئ � �ي� ��س ال� �ح� �ك ��وم ��ة امل �س �ت �ق �ي��ل
ج��اب��ر امل� �ب ��ارك ال �ص �ب��اح ،م ��ن م�س��ؤول��ي
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة «ال �ت �ع��ام��ل ال �ح �ض��اري
واإلن �س��ان��ي م��ع ال�ت�ج�م�ع��ات ض�م��ن أط��ر
ال �ق��ان��ون وح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ي��ر امل �ص��ون��ة في
ال��دس �ت��ور ،م��ع ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى سالمتهم
وس�لام��ة املمتلكات ال�ع��ام��ة» ،م�ح��ذرًا من

ان �ح��راف ه��ذه التجمعات ع��ن «مسارها
الصحيح» .فيما عمدت وزارة الداخلية
ال � ��ى ح� �ج ��ز ع � ��دد م� ��ن ع� �ن ��اص ��ر ال� �ق ��وات
الخاصة واألم��ن العام والنجدة وامل��رور،
وس � ��ط ت� �ح ��ذي ��رات م � �ص ��ادر أم �ن �ي��ة ب��أن
أي خ��روج ع��ن إط��ار ال�ق��ان��ون «سيواجه
بحزم».
م��ن جهتها ،ش��ارك��ت جمعية «مقومات
حقوق اإلنسان» في تجمع أمس ،بصفة
«م� ��راق� ��ب» ،ب �ع��دم��ا أع �ل �ن��ت أن «ال ��ذاك ��رة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل ��م ت �ن��س ح � � ��وادث االع� �ت ��داء
على بعض األك��ادي�م�ي�ين وت�ح� ّ�م��ل وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة م�س��ؤول�ي��ة م�ض��اع�ف��ة لحماية
املعتصمني السلميني» ،مشيرة إلى أنها
تهدف إلى «متابعة سير األحداث ومدى
ال� �ت ��زام أج �ه ��زة ال��داخ �ل �ي��ة وت�ش�ك�ي�لات�ه��ا
األمنية بمبادئ حقوق اإلنسان».
ّ
واس �ت �ب��ق رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة امل�ن�ح��ل
أحمد السعدون ب��دء التجمع ،بتصريح
ع� �ل ��ى ح� �س ��اب ��ه ع� �ل ��ى م� ��وق� ��ع ال� �ت ��واص ��ل
االجتماعي «تويتر» ،ق��ال فيه إن «إرادة

ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي س�ت�س�ق��ط ف��ي س��اح��ة
اإلرادة ك� ��ل م � �ح� ��اوالت ك �س ��ره ��ا ل�ب�ع��ث
ال�ح�ي��اة ف��ي مجلس  ٢٠٠٩ال ��ذي أسقطه
ال� �ش� �ع ��ب وأوص � � � ��ل ب� �ع ��د ذل� � ��ك رس ��ال �ت ��ه
واضحة في انتخابات الثاني من شباط
 2012ك��ل ال��ذي��ن ك��ان��وا يحاولون اإلبقاء
على ذلك املجلس الذي سقط».
وس��ط ه��ذه ال �ت �ط��ورات ،ال ت ��زال السلطة
ال �س �ي��اس �ي��ة ت �ب �ح��ث ع ��ن س �ي �ن��اري��وه��ات
عديدة للخروج من األزمة ،منها تشكيل
ّ
حكومة جديدة تقوم بإلغاء مرسوم حل
برملان  ،2009ثم تدعوه إلى االنعقاد ،قبل
ّ
أن ترفع مرسومًا جديدًا بحله.
وت � � �ج� � ��در اإلش� � � � � � ��ارة ال� � � ��ى أن امل �ح �ك �م ��ة
ّ
الدستورية قضت بحل البرملان املنتخب
في شباط املاضي وع��ودة برملان ،2009
ّ
ب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى أن م ��رس ��وم ح� ��ل األخ� �ي ��ر ت� ّ�م
توقيعه في كانون األول املاضي ،من قبل
رئيس ال��وزراء املكلف جابر املبارك ً
بناء
على قرار مجلس الوزراء املنتهية واليته،
ِّ
أي قبل أن يشكل املبارك حكومته.

ّ
السودان :القمع وفزاعة الحركات املسلحة لوقف التظاهرات
السر
الخرطوم ــ جعفر ّ

َ
«أشبعوها ضربًا .ال تقوى على الحركة
اآلن» .ب �ه ��ذه ال �ك �ل �م��ات وص �ف ��ت إح ��دى
الناشطات ل�ـ«األخ�ب��ار» ح��ال صديقتها
ال �ت��ي اس�ت�م��ر اع�ت�ق��ال�ه��ا م ��دة  24س��اع��ة.
وأوض� �ح ��ت ال �ن��اش �ط��ة ،ال �ت��ي ط �ل��ب ع��دم
ك�ش��ف اس �م �ه��ا ،أن ص��دي�ق�ت�ه��ا تعرضت
م��ع أخ��ري��ات ل�ل�ض��رب امل �ب��رح ف��ي ال��رأس
وال ��رج� �ل�ي�ن م ��ن ق �ب��ل ع �ن��اص��ر ال �ش��رط��ة
ب ��واس� �ط ��ة خ ��راط� �ي ��م امل � �ي� ��اه وال� �ع� �ص ��ي.
ولفتت إلى أن عالمات التعب واإلره��اق
ت � �ب� ��دو ع� �ل ��ى ص ��وت � �ه ��ا ،ح� �ي ��ث وص �ف��ت
ُحالتها باملزرية على غرار غالبية الذين
أل� �ق ��ي ال �ق �ب��ض ع �ل �ي �ه��م مل �ش��ارك �ه �ت��م ف��ي
التظاهرات املستمرة.
وش � �ه � ��دت م ��دي� �ن ��ة ال � �ق � �ض � ��ارف ،ل �ل �ي��وم
الثاني على التوالي ،تظاهرات حاشدة
أم � � ��س ف � ��ي س � � ��وق امل� ��دي � �ن� ��ة ال ��رئ� �ي� �س ��ي،
ح �ي��ث ت �ح��رك ط�ل�اب ج��ام �ع��ة ال �ق �ض��ارف
وم��واط �ن��و األح �ي ��اء ال �ط��رف �ي��ة ل�ل�م��دي�ن��ة،
ف��ي ات�ج��اه ال�س��وق ال��ذي أغ�ل��ق بالكامل،
وت��وق �ف��ت ال �ح��رك��ة ال�ت�ج��اري��ة ف �ي��ه .وأك��د
ناشطون لـ«األخبار» أن هناك مناشير
ِّ
ّ
ُوزع��ت تحث على مواصلة التظاهرات،
فيما خ��رج ط�ل�اب ج��ام�ع��ة ال �س��ودان في

ما قل
ودل
أعلنت الصحافية املصرية،
سلمى الورداني ،التي تعمل في
وكالة «بلومبرغ» الدولية ،أمس،
أن السلطات السودانية قامت
بإبعادها ،بعد احتجازها لخمس
ساعات أثناء قيامها بتغطية
تظاهرة طالبية .من جهته،
أشار والد سلمى ،الروائي محمود
الورداني ،إلى أن ابنته توجهت
أمس ،إلدارة اإلعالم الخارجي
ملعرفة ّرد وزارة اإلعالم بشأن
ً
إمكانية استئناف عملها مراسلة
لشبكة «بلومبرغ» األملانية،
ً
بناء على طلب الوزارة ،غير أنها
فوجئت بقرار الترحيل الفوري.
(األخبار)

منطقة ال�ك��درو ش�م��ال ال�خ��رط��وم ،أم��س،
ف��ي ت�ظ��اه��رات ناحية ال�ش��ارع الرئيسي
ل �ل �م �ن �ط �ق��ة .وش� �ه ��د ح ��ي ال ��دي ��م م �ج��ددًا
ت �ظ��اه��رات م �ت �ف��رق��ة ،رغ ��م ت �م��رك��ز ق ��وات
ال� �ش ��رط ��ة ب � �ص� ��ورة م �ك �ث �ف��ة ف� ��ي أن� �ح ��اء
الحي القديم .ويرى مراقبون أن إحجام
امل��واط�ن�ين ع��ن ال �خ��روج العلني وتأييد
التظاهرات بأعداد كبيرة حتى اللحظة،
م ��رده إل ��ى ح��ال��ة ال �خ��وف م��ن ال�ف��وض��ى،
التي ستعقب إسقاط النظام الحالي.
ب� � � � � � ��دوره� � � � � � ��م ،ي� � � � � � ��رى ن� � � ��اش � � � �ط� � � ��ون أن
االح� �ت� �ج ��اج ��ات ال� �س ��وادن� �ي ��ة آخ � ��ذة ف��ي
ال � �ت� ��راج� ��ع ن �ت �ي �ج��ة ل� �غ� �ي ��اب ال �ف��اع �ل �ي��ة
واملشاركة من قبل كل مكونات املجتمع.
ك��ذل��ك م��ارس��ت ال�س�ل�ط��ات ق�م�ع��ًا ش��دي�دًا
ضد املتظاهرين ،حيث نشرت الشرطة
ال�س��ودان�ي��ة ق��وات�ه��ا ف��ي م��دن ال�خ��رط��وم
ال�ث�لاث تحسبًا الن ��دالع االح�ت�ج��اج��ات،
ً
ف �ض�ل�ا ع ��ن إص � ��دار أح �ك ��ام س �ج��ن على
امل �ت �ظ��اه��ري��ن وف � ��رض غ� ��رام� ��ات م��ال �ي��ة
عليهم ،أو عقوبات بالجلد.
وال يخفي املسؤولون في الشرطة أنهم
ت �ل �ق��وا ت��وج �ي �ه��ات م� �ش ��ددة ب��ال �ت �ع��ام��ل
ال �ف��وري م��ع مثيري ال�ش�غ��ب ،فيما روى
أح��د امل�ف��رج عنهم م��ن قبل أج�ه��زة األم��ن
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ك�ي��ف أن أح ��د أف� ��راد األم��ن

انفرد به في حديث جانبي بعد أن تقرر
إط�لاق س��راح��ه .وق��ال ل��ه« :أن�ت��م تريدون
إس �ق��اط ال�ح�ك��وم��ة ،ل�ك��ن إن س�ق�ط��ت ف��إن
الحركات الدارفورية ستحتل الخرطوم
�وان» .وي�ب��دو أن النظام الحاكم
خ�لال ث � ٍ
ّ
يريد استخدام فزاعة الحركات املسلحة
ل �ث �ن��ي امل �ت �ظ��اه��ري��ن ع� ��ن ال � �خ� ��روج إل��ى
ال�ت�ظ��اه��ر .ل�ك��ن امل�ع��ارض��ة ف��ي ال��داخ��ل ال
ت��رى غير استمرار حركة االحتجاجات
ً
بديال إلسقاط النظام .فقد توافقت قوى

تحالف اإلجماع الوطني املعارض على
توقيع ميثاق سياسي إلسقاط النظام،
واإلعداد ملا ما بعد نظام اإلنقاذ .واشتمل
امليثاق الذي وقعته القوى املعارضة في
دار الحزب الوطني االتحادي أمس ،على
ال �ب��دي��ل ال��دي �م��وق��راط��ي ل�ل�ن�ظ��ام ال�ق��ائ��م،
واإلعالن الدستوري.
وأوض� � � � ��ح ال� �س� �ك ��رت� �ي ��ر ال� � �ع � ��ام ل �ل �ح��زب
ال �ش �ي��وع��ي ال� �س ��ودان ��ي ،م �ح�م��د م�خ�ت��ار
الخطيب لـ«األخبار» ،أن مسألة اإلعداد

صورة وزعتها شبكة «رصد السودان» لالحتجاجات داخل جامعة الخرطوم األسبوع املاضي

ملا بعد إزالة النظام من األهمية بمكان،
وذل ��ك ح�ت��ى ال ي�ج��د ال�ش�ع��ب ال�س��ودان��ي
نفسه أمام مشكلة «ثم ماذا بعد اإلنقاذ
وم��ا هو البديل؟» .وأض��اف الخطيب أن
النقطة الثانية ف��ي امليثاق ه��ي اإلع�لان
الدستوري الذي يجمع قوى املعارضة؛
إذ ال بد من التوافق منذ اآلن على إعالن
دس�ت��وري حتى نكون جاهزين لدخول
املرحلة التالية.
ف ��ي غ �ض��ون ذل � ��ك ،دع� ��ا ن��اش �ط��ون على
ص �ف �ح��ات ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م ��اع ��ي إل��ى
ع �ص �ي��ان م��دن��ي ي �ب��دأ ال�ج�م�ع��ة امل�ق�ب�ل��ة،
وي�س �ت �م��ر ال ��ى أج ��ل غ �ي��ر م �ح ��دد .إال أن
األح� � ��زاب امل �ع��ارض��ة ت ��رى ف ��ي ال�خ�ط��وة
اس �ت �ب��اق��ًا ل�ل�أح ��داث .وأك� ��د ال�خ�ط�ي��ب أن
اجتماع قوى املعارضة لم يبحث مسألة
العصيان املدني ،وأن ما يتردد في هذا
ال �ش��أن ه��و ح��دي��ث ال �ش��ارع ال �ع��ام ،الفتًا
ليس
إل ��ى أن ح ��دوث ال�ع�ص�ي��ان امل��دن��ي
ً
م �س �ت �ب �ع �دًا .وأوض � ��ح أن ��ه ي��أت��ي ن�ت�ي�ج��ة
لتراكمات سياسة النظام الخاطئة التي
أوصلت الناس إلى هذه املرحلة .وبعدما
أك ��د أن ال �ع �ص �ي��ان س �ل ٌ
�اح م �ج� ّ�رب أث�ب��ت
نجاعته عندما ّ
جربه الشعب في مرات
سابقة ،لفت إلى أنه يمكن أن يحدث في
املدى البعيد.

«اختراق حدودي» في مفاوضات السودانني
أديس ابابا ــ محيي الدين جبريل
ل��م ت�خ��ف ع�ل��ى ال�ح��اض��ري��ن الغبطة التي
بدت واضحة على مالمح املتحدث باسم
ال ��وف ��د ال �س ��ودان ��ي مل �ف��اوض��ات ال�ق�ض��اي��ا
ال �ع ��ال �ق ��ة ب �ي�ن ال� �خ ��رط ��وم وج� ��وب� ��ا ،ع�م��ر
ده��ب ،وه��و ي�خ��رج م��ن ق��اع��ة امل�ف��اوض��ات
الرئيسة التي ظلت مغلقة ألكثر من أربع
ساعات ،معلنًا أن الوفدين قد أفلحا في
إح��داث اخ�ت��راق ف��ي امللفات امل��ودع��ة على
التفاوض .وأوض��ح دهب أنه «تم االتفاق
ع�ل��ى ان �ش��اء ال�ل�ج�ن��ة ال �خ��اص��ة امل�س��ؤول��ة
ع��ن ال�ت�ح�ق��ق م��ن ادع� ��اء أي م��ن ال�ط��رف�ين،
ع��ن ح ��دوث خ��روق��ات أم�ن�ي��ة ،وان�ت�ه��اك��ات
خ��ارج املنطقة العازلة التي تمتد عشرة
كيلومترات م��ن ك��ل ج��ان��ب» .وأوض ��ح أن
املنطقة التي تعمل فيها اللجنة الخاصة،
س�ت�م�ت��د ألرب �ع�ي�ن ك �ي �ل��وم �ت �رًا ف ��ي ج�ن��وب
ال �س��ودان وأرب �ع�ي�ن ك�ي�ل��وم�ت�رًا ف��ي شمال
السودان.
ل�ك��ن ح��دي��ث ال�ج��ان��ب ال �س��ودان��ي ع��ن تلك
ال� �خ� �ط ��وة ال� �ت ��ي ظ� �ل ��ت م � �ت� ��أخ� ��رة ،ض�م��ن

القضايا العالقة من مرحلة بعد انفصال
ج �ن��وب ال� �س ��ودان ،ل��م ي��أخ��ذ ذات ال�ط��اب��ع
ل��دى وف��د ج�ن��وب ال �س��ودان ،ال��ذي وصف
خطوة االتفاق حول لجنة التحقق بأنها
إجراء ال يرتقي إلى مستوى الحديث عنه
وك��أن��ه اخ �ت��راق كبير .وق��ال وزي��ر رئاسة
مجلس الوزراء في جنوب السودان ،دينق
أل��ور ،للصحافيني «لطاملا كانت القضية
األساسية غير متفق حولها ،وبالتالي كل
األشياء ربما ال تخدم الغرض األساسي،
فاملهمة الكبرى أمامنا هي االتفاق حول
ال �خ�لاف��ات ال �ح��دودي��ة ،وه ��و م��ا سنعمل
على تجاوزه حاليًا».
وبالتوازي ،اتفقت الخرطوم وجوبا على
ت �ع��ري��ف م �ف �ه��وم وق ��ف ال �ع��دائ �ي��ات ،وف�ق��ًا
مل��ا ن��ص عليه ق��رار مجلس األم��ن الدولى
 ،2046وال �خ��اص ب��إع��ادة االس �ت �ق��رار بني
ال �ب �ل��دي��ن ،ت�م�ه�ي�دًا ل�ل�م�س��اع��دة ف��ي وض��ع
التفسيرات الالزمة للنقاط التي وردت في
األوراق املقدمة م��ن األط ��راف املتفاوضة.
ورغ � ��م أن االت �ف��اق �ي �ت�ي�ن ال ت��رت �ق �ي��ان إل��ى
م� �س� �ت ��وى ال� �ق� �ض� �ي ��ة األس � ��اس� � �ي � ��ة ،وه ��ي

ال �خ�ل�اف ح ��ول ال �ن �ق��اط ال� �ح ��دود ون�ق�ط��ة
الصفر لقياس نطاق عمل اللجان ،إال أنه
ينتظر أن ترفع االتفاقيتان لرئيس فريق
الوساطة األفريقية رفيعة املستوى ،ثابو
مبيكي للتوقيع عليها.
وبغض النظر عن حجم االتفاق واختالف
تقييم ال�ط��رف�ين ل��وزن��ه ،ي��رى محللون أن
ما جرى خطوات تمضي باتجاه تمهيد
ال �ط��ري��ق ل �ت �ج��اوز ال�ع�ق�ب��ة األس��اس �ي��ة في
امللف األمني برمته .وأوضح رئيس القسم
السياسي في صحيفة «السوداني» ،أحمد
دق ��ش ،ل �ـ«األخ �ب��ار» م��ن م�ق��ر امل�ف��اوض��ات،
«أن ه ��ذه ال �خ �ط��وات س �ت �خ��دم ك �ث �ي �رًا في
تجسير الهوة بني طرفي التفاوض ،رغم
أنها لن تكون ذات ج��دوى ما لم يتوصل
الطرفان إل��ى حل عاجل وج��ذري ألساس
املشكلة وهي الحدود».
ورغ��م أن امل�ف��اوض��ات التي استؤنفت في
ال �ح��ادي وال�ع�ش��ري��ن م��ن الشهر ال�ج��اري،
تعتبر ف��ي ح��د ذات �ه��ا ت�ق��دم��ًا ف��ي م��واق��ف
البلدين ال�ل��ذي��ن غ ��ادرا ق��اع��ات التفاوض
ق�ب��ل أق ��ل م��ن أس �ب��وع�ين ،إال أن األوض ��اع

ال�س�ي��اس�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ف��ي ال�خ��رط��وم
وجوبا ربما كانت هي الدافع األكبر لعودة
األط ��راف ل�ل�ت�ف��اوض ،أك�ث��ر م��ن العقوبات
التي لوح بها ق��رار مجلس األم��ن الدولي
ف��ي ق ��راره  .2046وال �ق��رار ال��ذي ص��در في
الثاني من أي��ار املاضي ،وأمهل السودان
وج �ن��وب ال� �س ��ودان ح�ت��ى ال �ث��ان��ي م��ن آب
املقبل ،وإال ف��إن املجلس سيتخذ منحى
آخر في التعامل مع الجارتني املختلفتني،
يشمل الفصل السابع ال��ذي يتيح لألمم
املتحدة استخدام ال�ق��وة العسكرية متى
ما رأت في ذلك حاجة لحماية املدنيني.
ومن املقرر أن تستمر الجولة الحالية من
املفاوضات خمسة عشر يومًا ،منذ تاريخ
اس�ت�ئ�ن��اف�ه��ا ف��ي ال �ح��ادي وال�ع�ش��ري��ن من
الشهر ال �ج��اري .وي�ح��ق لفريق الوساطة
تمديد الفترة أو إلغاءها في لحظة ،وهو
م��ا يحدث ع��ادة ط��وال ج��والت التفاوض
ب�ين الخرطوم وج��وب��ا ،التى ال تخلو من
ح � ��االت االن �ه �ي��ار امل �ت �ك��ررة وآخ ��ره ��ا في
ال �س��اب��ع م��ن ه ��ذا ال �ش �ه��ر ع �ن��دم��ا ت��وق�ف��ت
األطراف عند الخالف على الحدود.

