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طه ونافع يقودان صراع األقوياء داخل الحكم
الصراع حول
من يكسب أكثر قبل هزة
سحب أكثر من  %70من
موارد السودان

ص��راع بني النظام والنظام هو ّ ما يجري حاليًا في
السودان .فإن كانت موجات مد التغيير العاتية
التي تجتاح املنطقة العربية لم تصل إلى السودان
هبات من نوع آخر أخذت تعصف باملشهد
بعد ،فإن ّ
السياسي لتهز أركان حزب املؤتمر الوطني الحاكم
في السودان من الداخل .صراع داخلي طفا بعضه إلى

ّ
حقيقة في
يحدث
بما
قورن
ما
إذا
ته،
قل
السطح على
ُ ّ
ّ
داخل جنبات الحزب ،الذي يضج بحراك يعد األعنف
منذ بدأت مالمح انفصال جنوب السودان في التشكل.
خالفات أخذت عناوين إصالحية ،ووجهت بما يمكن
تسميته حرسًا قديمًا في الحزب الحاكم ،ليبدأ صراع
لم تكتمل فصوله بعد

الحركات الدارفورية
المسلحة عينها على
ّ
منصب نائب الرئيس الذي
سيخلو في أيلول

السودان بني الحزب ...والقصر
الخرطوم ــ األخبار
تحت دع��اوى اإلص�لاح والتجديد داخل
حزب املؤتمر الوطني السوداني الحاكم،
وتماشيًا مع املتغيرات في العالم العربي،
دف���ع اإلص�لاح��ي��ون ب��أج��ن��دت��ه��م ف��ي وجه
آخ��ري��ن ي��رون التغيير نكسة .فالتمسك
بالثوابت «الشريعة اإلس�لام��ي��ة ،البيعة
للرئيس ،والجهاد» ،هي شعارات املرحلة
املقبلة ،كما كانت قبل املفاصلة الشهيرة
ب��ي�ن االس��ل�ام����ي��ي�ن ،ال���ت���ي أط����اح����ت حسن
ال��ت��راب��ي ،ع ّ����راب ال��ح��رك��ة اإلس�لام��ي��ة قبل
أك��ث��ر م��ن ع�� ًق��د ،وال��ت��ي انفتح على إثرها
النظام قليال نحو اآلخر بقبوله للحركة
الشعبية شريكًا في الحكم ،وفق اتفاقية
السالم الشامل عام .2005
لكن ب��دا جليًا أن النظام ال يقبل الحوار
م���ع أح������زاب امل���ع���ارض���ة ،وذل�����ك بإخماده
ل�لأص��وات امل��ن��ادي��ة ب��ذل��ك داخ��ل��ه ،رغ��م أن
ال��ح��وار ت��رع��اه رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة .لكن
مؤسسة ال��رئ��اس��ة ه��ذه أق��ال��ت املستشار
للشؤون األمنية صالح قوش ،أمس ،في
حسم بما يشبه البتر للخالف بينه وبني
ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ح��زب ال��ح��اك��م ن��اف��ع علي
نافع ،وبات جليًا أن الحزب هو األقوى في
مقابل الحكومة ،إضافة إل��ى أن الرئيس
ع��م��ر البشير أص��ب��ح فعليًا ممسكًا بكل
مقاليد السلطة ،بما فيها رئ��اس��ة حزب
امل��ؤت��م��ر ال���وط���ن���ي ،وأن�����ه ي��ت��ف��اع��ل م���ع ما
يحدث من خالف داخل حزبه وحكومته.
ال��ص��راع ليس داخ��ل األج��ه��زة التنفيذية
ّ
فقط ،بل تعداها إلى األجهزة التشريعية،
البرملان ال��س��ودان��ي ال��ذي يتمتع املؤتمر
الوطني بالغالبية داخله .وخاضت هذه
األج����ه����زة م��ع��رك��ة م���ع أح����د أق�����وى رجال
ال��ن��ظ��ام ،ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س علي عثمان طه،
عبر وزي��ر ال��زراع��ة عبد الحليم املتعافي
امل���ق ّ���رب م��ن��ه ،وال�����ذي أح��ي��ل إل���ى القضاء
بتهمة الفساد.
وي��ب��دو أن ص��راع املرحلة املقبل سيكون
على أعلى مستوياته (منصبي الرئيس
ونائب الرئيس) ،فالرئيس البشير أعلن
في أكثر من مناسبة ع��دم نيتة الترشح
ث��ان��ي��ة ،ل��ك��ن ن��ائ��ب��ه ن��اف��ع ع��ل��ي ن��اف��ع أكد

ف����ي آخ�����ر ت���ص���ري���ح���ات ص��ح��اف��ي��ة ل����ه في
الخرطوم أن الحزب وح��ده من يقرر ،إذا
كان سيرشح البشير لرئاسة الجمهورية
أو ال .فرغم إحكام الرئيس القبضة على
ك����ل خ����ي����وط ح���ك���وم���ت���ة وال�����ح�����زب ،هناك
ضلعان رئيسيان يتصارعان في مراكز
القوى داخل الحزب والحكومة على حد
س���واء ،وحولهما يتبلور ال��ص��راع داخل
ن��ظ��ام الحكم ف��ي ال��خ��رط��وم ،حيث يرأس
ع���ل���ي ع���ث���م���ان ط����ه ت����ي����ارًا داخ�������ل القصر
وم��ع��ه م��ج��م��وع��ة م���ن اإلس�لام��ي�ين الذين
آث��روا االستمرار في السلطة بعد إطاحة
ال����ت����راب����ي ،وت�����وزع�����وا م����ا ب��ي�ن املناصب
التنفيذية املختلفة ومناصب مستشاري
ال����رئ����ي����س .وه���������ؤالء ج���م���ي���ع���ًا ممسكون

ب���ت�ل�اب���ي���ب م����ل����ف����ات م�����ؤث�����رة ف�����ي مسرح
ال���ف���ع���ل ال���س���ي���اس���ي ف����ي ال������س������ودان ،وفق
رأي املراقبني .غير أن ال��واق��ع في الحزب
مختلف ،حيث السيطرة لنافع علي نافع،
ذي العقلية األمنية.
وال����ص����راع ب�ي�ن ال��رج��ل�ين ل���م ي��ع��د حديثًا
معلومًا
ت��ت��ه��ام��س��ه امل��دي��ن��ة ،ب���ل أض��ح��ى
ّ
للعامة وانتقل إلى القواعد ،حيث يتفنن
ك���ل ط����رف ف���ي اس���ت���خ���دام ن���ف���وذه لضرب
ّ
ويرجح كثير من املراقبني
الطرف اآلخر.
أن ال���رج���ل�ي�ن ي���ت���ن���اف���س���ان ع���ل���ى منصب
الرئيس .وبدا أن طه هو األق��رب الى ذلك
امل��ن��ص��ب ب���اع���ت���دال���ه وق���ب���ول���ه م���ن جميع
ال���ق���وى ال��س��ي��اس��ي��ة ،ف��ي��م��ا ي��ن��اص��ب نافع
ال���ع���داء ألح����زاب امل��ع��ارض��ة .وه���و الضلع

الثالث في جل التعيينات التي يجريها
ال��ح��زب ورئ��اس��ة الجمهورية للمناصب
ال��ح��ك��وم��ي��ة ،إذ إن ل��ه ك��وت��ا م��ع��ل��وم��ة من
ال��������وزراء وال��ت��ن��ف��ي��ذي�ين ،وه����و م���ا ّ
يفسر
ت��ص��ع��ي��د ص����ف ث�����ان م����ن ش���ب���اب الحزب
الحاكم في التشكيلة الوزارية األخيرة.
الحزب
وظهر ال��ص��راع م��رة أخ��رى داخ��ل ُ
ال���ح���اك���م ح�����ول أم����ان����ات ال����ح����زب ،فأبعد
العبون أساسيون من املسرح السياسي
ال����ح����زب����ي ،ف����ي م��ق��دم��ت��ه��م ن���ائ���ب رئيس
الحزب في والية الخرطوم محمد املهدي
م���ن���دور ،ال����ذي ي��ق��ود اآلن ص���راع���ًا داخل
الوالية وضد واليهاّ .
وح���س���ب م����ص����ادر م��ط��ل��ع��ة داخ������ل أمانة
الحزب في والية الخرطوم ،أقصى مندور

حرب كردفان

ّ
في لهجة ال تخلو من تهديد ،حذر الرئيس السوداني عمر
البشير (ال�ص��ورة) الحركة الشعبية من ّ
مغبة ال�ع��ودة إلى
ال�ح��رب م��رة أخ��رى ف��ي ج�ن��وب ك��ردف��ان ،ال�ت��ي تشتد فيها
امل�ن��اف�س��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة ع�ل��ى منصب
والي الواليةّ .وقال في الوالية خالل
مهرجان ملرشح حزبه« ،ستخسر
ال�ح��رك��ة الشعبية م��رت�ين إذا فكرت
في العودة إلى ّ
مربع الحرب».
وب��دا أن املؤتمر الوطني لن يرضى
ب�خ�س��ارة ت�خ��وم��ه ال�ج�ن��وب�ي��ة ،حيث
ت�ع�ن��ي خ �س��ارة ج �ن��وب ك��ردف��ان أن
تبقى الحركة الشعبية في خاصرة
الشمال حتى بعد انفصال الجنوب.
ل��ذا حظيت ح�م�لات امل��رش�ح�ين من
الطرفني بدعم وتأييد على مستوى

الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس حكومة الجنوب
سلفاكير ميارديت .ويتضح من نبرة التهديد أن املؤتمر
الوطني لن يقبل بخسارة املعترك االنتخابي ،ويريد إكمال
سيطرته على كل الواليات الشمالية،
مثلما ح��دث ف��ي ان�ت�خ��اب��ات نيسان
امل � ��اض � ��ي ،ح� �ت ��ى ال ت� �ك ��ون جنوب
ك��ردف��ان جنوبًا آخ��ر بعد انفصال
جنوب السودان.
ّ
وذك� � ��ر ال �ب �ش �ي��ر ال �ح��رك��ة الشعبية
بالخلفية العسكرية التي جاء منها
وقال «إذا ّ
تأججت الحرب فستذهب
ال� �ج�ل�اب� �ي ��ب وال� �ع� �م ��ائ ��م وسيرجع
الكاكي ،ولن تكون هناك اتفاقية مرة
أخرى».
(األخبار)

ك��ل ال��ق��ادة ال��ق��دم��اء ال��ذي��ن ه ّ��ي��أوا الحزب
النتخابات نيسان املاضي ،وخلق مسافة
بني الجهازين التنفيذي والتشريعي في
ال��والي��ة .وأض��اف��ت امل��ص��ادر لـ«األخبار»:
«يسعى مندور إلى تعزيز دوره إلعادتة
ل�ل�أض���واء م���رة أخ����رى بتعيني مجموعة
م��ن ال��ش��ب��اب قليلي ال��ك��ف��اءة ف��ي أمانات
الحزب املختلفة ،حتى يتمكن من إحكام
ال��س��ي��ط��رة عليهم وع��ل��ى ق��ي��ادات��ه��م وفق
رؤيته».
وبحلول التاسع من تموز املقبل سيخلو
تلقائيًا م��ن��ص��ب ال��ن��ائ��ب األول للرئيس
ب����ذه����اب ال����ج����ن����وب ،م����ا ي��ف��س��ر التململ
ال����ح����ادث ف����ي ص���ف���وف ال���وط��� ّن���ي رغ�����م أن
ال���ح���رك���ات ال���دارف���وري���ة امل��س��ل��ح��ة عينها
ع��ل��ى امل��ن��ص��ب .ل��ك��ن ه���ل ي��ت��ن��ازل ط���ه عن
ك����رس����ي ال���ن���ائ���ب األول ق���رب���ان���ًا للسالم
ك���م���ا ف���ع���ل س���اب���ق���ًا؟ ورش����ح����ت أن����ب����اء عن
اس��ت��ح��داث منصب رئ��ي��س ل��ل��وزراء ربما
ي��ت��ق��ل��ده ط��ه مخلفًا وراءه ص��راع��ًا حول
م��ن��ص��ب ال���ن���ائ���ب .وب������دا ّ أن ب���ع���ض قادة
ال��ح��زب ي���ري���دون أن ي��ظ��ل��وا ف��ي حصانه
م��ن ال��ت��غ��ي��رات ال��ت��ي سيشهدها الحزب،
فنشط بعضهم في ملفات لن تؤثر عليها
ري���اح التغيير وال���ص���راع ال��ح��زب��ي الذي
سيبلغ أوج���ه ف��ي امل��ؤت��م��ر ال��ع��ام للحزب
ف��ي تشرين الثاني املقبل .ويسعى قادة
الحزب إلى التمكن من املناصب قبل ذاك
ال���ت���اري���خ ،وخ��ص��وص��ًا أن ال��ب��ش��ي��ر أعلن
تقليص املناصب الدستورية بعد إعالن
دولة الجنوب.
وفي بورصة ترشيحات نيابة الرئيس،
ُي��ط��رح أي��ض��ًا اس��م وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة علي
ك��رت��ي ،وال سيما بسبب دوره ف��ي ملف
املحكمة الجنائية ال��ذي أص��اب مؤسسة
الرئاسة ،وكذلك الحزب ،في مقتل.
ب��ي��د أن م���ص���ادر داخ�����ل ال���ح���زب ت����رى أن
ال���ص���راع م���ا ب��ع��د ت��م��وز ي��م��ك��ن أن يأخذ
ُب�����ع�����دًا آخ�������ر ف�����ي ج����ان����ب����ه االقتصادي.
فالصراع سيكون حول من يكسب أكثر،
وم��ن يحمي نفسه أكثر قبل ال��ه��زة التي
س�� ّي��ش��ه��ده��ا االق���ت���ص���اد ال���س���ودان���ي بعد
تلقي صدمة سحب أكثر من  70في املئة
من موارده املتمثلة في البترول.

