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السودان يعبر بـ »فرح« إلى احلكم املدني.. وخارطة الطريق تبدأ اليوم
عواصــم - وكاالت: أنهى 
السودانيون أمس ثمانية أشهر 
من االضطرابات، وفتحوا الباب 
أمام االنتقال التاريخي للحكم 
املدني بعــد أن وقع املجلس 
العسكري واملعارضة »الوثيقة 

الدستورية« النهائية. 
وانطلقت مراسم التوقيع، 
التــي حملــت اســم »فــرح 
الســودان«، بحضور إقليمي 
ودولي واسع. وبدأت بالنشيد 
الوطني الســوداني ثم تالوة 
آيات من القرآن الكرمي، قبل أن 
يتلو أحدهم صالة مسيحية 
»هذا هــو اليوم الذي صنعه 
الرب فلنبتهــج ونفرح به«. 
وعلقــت الفتات داخل القاعة 
الفخمــة كتــب عليهــا »فرح 
الســودان«. ووقع »الوثيقة 
الدســتورية« كل مــن نائب 
العســكري  رئيــس املجلس 
محمد حمدان دقلو املعروف 
وممثــل  حميدتــي،  باســم 
حتالــف »إعالن قوى احلرية 
والتغييــر« الذي قــاد حركة 
الربيع  االحتجاجات، أحمــد 
فــي قاعــة فخمة تطــل على 
نهــر النيــل فــي اخلرطوم.  
وفور انتهــاء التوقيع، حمل 
العســكري  رئيــس املجلس 
عبدالفتــاح البرهان الوثيقة 
التي وضعت في غالف سميك 
باللون األخضر عاليا ولوح 
بها وسط تصفيق احلاضرين. 
وجلس حميدتي والربيع على 
املنصة الرئيسية وبجوارهما 
رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد 
الذي قاد الوساطة التي أدت 

الى االتفاق.
وينهــي االتفــاق الذي مت 
التوصل إليه فــي الرابع من 
أغسطس نحو ثمانية أشهر من 
االضطرابات بدأت بتظاهرات 
حاشــدة ضد الرئيــس عمر 
البشير أدت إلى إطاحة اجليش 
به حتت ضغط الشــارع في 
أبريل، بعد 3٠ سنة من حكم 

السودان بقبضة من حديد.
ومع التوقيع الرسمي على 
االتفاق أمس، يبدأ الســودان 
اخلريطــة الزمنية لتشــكيل 
احلكومة االنتقالية، إذ سيتم 
اليــوم اإلعالن عن تشــكيلة 
مجلس احلكم االنتقالي اجلديد 
»الســيادي« الذي ســيتألف 
بغالبيته من املدنيني. وتعيني 
رئيس الــوزراء يوم الثالثاء 
املقبل، وتشكيل احلكومة يوم 

٢٨ أغسطس اجلاري. 
احلركــة  قــادة  وأعلــن 
أنهم  االحتجاجيــة اخلميس 
اتفقوا على تعيني املســؤول 
الســابق فــي األمم املتحــدة 
عبداهلل حمدوك، وهو خبير 
اقتصادي مخضرم، رئيســا 
للوزراء. ومن املتوقع أن يركز 
حمدوك جهوده على إصالح 
االقتصــاد الســوداني الــذي 
يعاني مــن أزمة منذ انفصل 
اجلنوب الغني بالنفط في ٢٠١١ 

من مركز »تشاتام هاوس« في 
لندن إن »احلركة السياسية 
ســتكون أكثــر أهميــة مــن 

قصاصات ورق«.
وتضيف »التحدي األكبر 
الــذي يواجــه احلكومــة هو 
الدولــة اإلســالمية  تفكيــك 
التــي ســيطرت  العميقــة.. 
على جميع مؤسسات الدولة 
والقطاعــات الرئيســية فــي 
االقتصــاد، مبا في ذلك مئات 
الشــركات اململوكــة للجهاز 

األمني-العسكري«.
أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
الطريــق إلــى الدميوقراطية 

الديبلوماسية الفورية املرتقبة 
للحل الذي مت التوصل إليه، 
هو رفع تعليق عضوية البالد 
الذي فرضه االحتاد االفريقي 

على السودان في يونيو.
ويشكك البعض في معسكر 
االحتجاج في قــدرة االتفاق 
على احلد من سلطات اجليش 
وضمان العدالة. وغابت عن 
حفــل التوقيــع املجموعــات 
املتمردة في املناطق املهمشة 
مثل دارفــور والنيل األزرق 
وكردفان. وحــذر الصحافي 
البــارز عثمــان امليرغني من 
املبالغة في االحتفاالت. وكتب 

التــزال حافلــة بالكثيــر من 
العقبات، فقد خيمت األجواء 
البــالد.  علــى  االحتفاليــة 
وتقاطر اآلالف من املواطنني 
من جميع أنحاء السودان الى 
اخلرطوم للمناسبة. واحتفت 
الصحف السودانية الصادرة 
أمس بـ»االنتقال التاريخي«. 
وكتبــت صحيفــة »التيــار« 
في صفحتهــا األولى »البالد 
تبدأ االنتقال التاريخي نحو 
الدميوقراطية«، فيما عنونت 
صحيفــة »الســـــــوداني«: 
»اخلرطــوم تســتعد للفرح 
األكبر«. وأحــد أكثر النتائج 

ميرغنــي الذي يرأس حترير 
صحيفة »التيار« في زاويته 
أمس »نحتفل بتوقيع وثائق 
االنتقال... لكن باهلل عليكم ال 
تضيعوا مزيدا من العمر في 

االحتفاالت«.
وتابع »نحن أشبه بفريق 
كرة قدم مهزوم )عشرة صفر(. 
فــإذا أحرز مهاجمــه هدفا، ال 
داعي خللــع الفانلة واجلري 
نحــو اجلمهور. على العكس 
خــذ الكرة وأســرع بها نحو 
املنتصــف ملواصلــة املباراة 

وكسب الزمن«.
أبــي أحمد عراب  واعتبر 
االتفاق، أنه يعد مبنزلة بداية 
مرحلة جديدة، مجددا االلتزام 
بدعم السودان خالل املرحلة 
االنتقالية. وطالب في كلمته 
بضــرورة التعــاون ووحدة 
الصف في السودان، مشيرا إلى 
أن الطريق إلى الدميوقراطية 

بدأ اآلن.
وجــرت مراســم التوقيع 
بتواجد عربي ودولي واسع، 
حيث حضر رؤســاء كل من 
تشــاد إدريس ديبي، ودولة 
الســودان سيلفاكير  جنوب 
ميارديــت، وكينيــا أوهورو 
أفريقيا  كينياتا، وجمهورية 
الوســطى فاوســتان اركاجن 
وزراء  ورئيــس  تودايــرا، 
مصر مصطفى مدبولي )ممثال 
لالحتاد األفريقي(، وعدد من 
وزراء خارجية الدول األخرى 
العربية واخلليجية  والدول 
وممثلو املنظمــات اإلقليمية 
والدوليــة توقيــع الوثائــق 
بالفتــرة االنتقالية  اخلاصة 

بقاعة الصداقة باخلرطوم.

املجلس العسكري و»قوى احلرية والتغيير« يوقّعان الوثيقة الدستورية بحضور عربي ودولي.. واالحتفاالت تعم البالد

سودانيون من مدينة عطبرة مهد االحتجاجات يصلون اخلرطوم لالحتفال بالتوقيع على الوثيقة الدستورية                         )أ.ف.پ( 

عن الشــمال. وشكل الوضع 
املعيشي شرارة االحتجاجات 

ضد حكم البشير.
لكن العديد من السودانيني 
يشككون في قدرة املؤسسات 
االنتقاليــة علــى كبح جماح 
القوى العسكرية خالل فترة 
السنوات الثالث التي ستسبق 
االنتخابات. وســيحكم البلد 
الــذي يبلغ عدد ســكانه 4٠ 
مليون نسمة، مجلس سيادة 
يتألف من ١١ عضوا. وينص 
االتفاق على أن يعني العسكر 

وزيري الداخلية والدفاع.
وتقول روزاليند مارسدن 

ثمانية أشهر غيرت وجه السودان
اخلرطوم - أ.ف.پ: من احتجاجات بسبب رفع اسعار اخلبز إلى 
املرحلة االنتقالية املمهدة للحكم مدني، مر السودان بثمانية أشهر 
تاريخية لم تخل من الدماء حيث قتل أكثر من 250 شخصا. وهذه 

أبرز محطاتها: 

رفع سعر اخلبز 
السودان في 19 ديسمبر بسبب  ٭ ولدت حركة االحتجاج في 
نقمة شعبية على زيادة سعر اخلبز ثالثة أضعاف في ظل أزمة 
اقتصادية وتدابير تقشفية. ومنذ اليوم التالي لبدء التحرك، بدأ 

الناس يهتفون »حرية«.
أمام مقر قيادة اجليش في  اتخذت احلركة شكل اعتصام  ٭ 
اخلرطوم منذ السادس من أبريل للمطالبة بتغيير النظام السياسي.
٭ في 11 أبريل، أطاح اجليش حتت ضغط الشارع بالرئيس عمر 
البالد على مدى ثالثني عاما، وتولى مجلس  الذي حكم  البشير 

عسكري احلكم.
٭ رفض آالف احملتجني فض االعتصام مطالبني بنقل السلطة إلى 
املدنيني ودخلت املعارضة والعسكر في مفاوضات لنزع فتيل األزمة.

٭ في العشرين من مايو، انتهت مفاوضات بني املجلس العسكري 
وحتالف قوى إعالن احلرية والتغيير الذي ينظم االحتجاجات بشكل 
مفاجئ من دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلة املجلس السيادي.
٭ نفذ إضراب عام يومي 28 و29 مايو في جميع أنحاء البالد 

للضغط على املجلس العسكري احلاكم.

قمع دام
الثالث من يونيو، فض مسلحون يرتدون بزات عسكرية  في 
للقوات املسلحة في  العامة  القيادة  أمام مقر  اعتصام احملتجني 
املركزية لألطباء.  اللجنة  اخلرطوم. وقتل 127 شخصا، بحسب 

وأعلن املجلس العسكري فتح حتقيق في ذلك.
في اليوم التالي، أعلن اجليش أن االتفاقات التي مت التوصل إليها 
مع قادة االحتجاجات باطلة ودعا إلى انتخابات في فترة ال تتجاوز 

تسعة أشهر. وندد احملتجون بـ»انقالب«.
٭ خلصت جلنة حتقيق شكلها قادة املجلس العسكري إلى تورط 

»ضباط وجنود« في عملية فض االعتصام.
٭ اتهم متظاهرون ومنظمات غير حكومية »قوات الدعم السريع« 
السريع«  الدعم  أن »قوات  التجاوزات. ويعتبر مراقبون  بارتكاب 
منبثقة من ميليشيات اجلنجويد املتهمة بارتكاب فظائع خالل احلرب 
األهلية في إقليم دارفور ويقودها حمدان دقلو املعروف بـ»حميدتي«.

وساطة
٭ من 9 الى 11 يونيو، كانت اخلرطوم شبه مشلولة بسبب عصيان 

مدني دعا إليه احملتجون.
السابع من يونيو  التي بدأت في  اإلثيوبية  الوساطة  أعلنت  ٭ 
الى طاولة  العودة  العسكري واحملتجني وافقوا على  أن املجلس 

املفاوضات.
أنه تلقى من وسطاء  املعارضة،  ٭ في 27 يونيو، أعلن حتالف 
إثيوبيا واالحتاد االفريقي »مشروع اتفاق« جديدا للتفاوض حوله.

اتفاق على االنتقال السياسي: 
٭ في اخلامس من يوليو وبعد يومني من املفاوضات، مت التوصل 
اتفاق بني املجلس العسكري وقادة احملتجني على اخلطوط  الى 

العريضة لفترة االنتقال املقبلة.
السودان واملجلس  ٭ في 17 يوليو، وقع قادة االحتجاج في 
العسكري احلاكم باألحرف األولى »اإلعالن السياسي« الذي يقر 
مبدأ تقاسم السلطة خالل فترة انتقالية متتد على ثالث سنوات. 
أن يدير  إنشاء »مجلس سيادي« يفترض  وينص اإلعالن على 

املرحلة االنتقالية.
٭ في 29 يوليو، قتل ستة متظاهرين بالرصاص بينهم خمسة 
طالب خالل جتمع في وسط البالد ما أدى إلى تعليق املفاوضات 

قبل توقيف تسعة عناصر من قوات الدعم السريع.
٭ استئناف احملادثات في األول من أغسطس.

التوقيع باألحرف األولى على  الرابع من أغسطس، مت  ٭ في 
الذي سيتألف من ستة مدنيني  السيادي  املجلس  اتفاق تشكيل 

وخمسة عسكريني.
٭ في 15 أغسطس، مت االتفاق على تسمية عبداهلل حمدوك رئيسا 
البرهان رئيسا  الفتاح  املرتقبة، واللواء عبد  االنتقالية  للحكومة 

للمجلس السيادي.
٭ في 17 اغسطس.. التوقيع على االتفاق على املرحلة االنتقالية.

الصادق املهدي: عبور إلى احلكم املدني

أولى جلسات محاكمة البشير غداً

اخلرطوم - د.ب.أ: وصف رئيس حزب األمة القومي 
الســوداني الصادق املهدي أمــس التوقيع على الوثائق 
النهائية للفترة االنتقالية بأنه »عبور إلى احلكم املدني في 
السودان«، مؤكدا أن هذا االتفاق سيحقق السالم والتحول 

الدميوقراطي في البالد عبر انتخابات حرة نزيهة.

وأضــاف املهــدي أن املرحلة املقبلة ســتكون مرحلة 
التوحد ال إقصاء فيها ليشارك اجلميع في عرس ونصرة 
الســودان، مؤكدا أن نضاالت الشــعب السوداني للعمل 
املدني ستظل حارسا للحكم الرشيد في السودان، مشيرا 

إلى أن الشعب السوداني هو صاحب هذا اإلجناز.

عواصــم - وكاالت: تزامنا مع انطالق عجلة املرحلة 
االنتقالية ملرحلة ما بعد البشير، تبدأ غدا محاكمة الرئيس 

املخلوع عمر البشير.
ونقلت صحيفة االنتباهة السودانية عن عضو بارز 
في هيئة الدفاع عن الرئيس املعزول، أنه مت إرجاء أولى 
جلسات محاكمته ليوم غد االثنني. وكشفت الصحيفة في 
وقت سابق عن نقل جلسات احملاكمة إلى معهد التدريب 

القضائي باخلرطوم، حيث كان مقررا عقد اجللسة األولى 
للمحاكمــة أمس. وقال عضو بهيئة الدفاع عن املعزول، 
إنه مت إبالغهم كهيئة دفاع عن البشــير إلى جانب إبالغ 
إدارة الســجن القومى بكوبر بتأجيل موعد احملاكمة من 
أمس إلى غد االثنني، مؤكدا ان جلســة احملاكمة ستنعقد 
مبعهد التدريب القضائي باخلرطوم، وذلك بعد تغيير مقر 
احملكمة السابق مبحكمة األراضي بالدمي وسط اخلرطوم.

ملشاهدة الڤيديو


