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العالم

الوزراء؟
لـ ـل ــوزن واملـ ـك ــان ــة ال ـس ـيــاس ـيــة لـلـمـهــدي
وحزبه (األمــة القومي) ،كذلك فإنها من
ُ
الجهة األخــرى ستحدث عطبًا جوهريًا
ف ــي ت ـم ــاس ــك أح ـ ـ ــزاب «ن ـ ـ ــداء ال ـ ـسـ ــودان»
املعارضة .غير أن قــراءة أولية للوقائع
تـفـيــد ب ــأن الـحـكــومــة نفسها ت ـبــدو غير
مرحبة بـعــودة الـصــادق املـهــدي ،بدليل
العراقيل التي وضعتها أمــام حزبه في
مــا يـخــص مـكــان استقباله والتضييق
على اإلعالميني لدى استقباله في املطار
ومنعهم مــن التغطية اإلعــام ـيـ ًـة ،فيما
ّ
وجه املهدي إلى الحكومة رسالة أخرى
عـبــر تـصــريـحــاتــه ف ــي م ـطــار ال ـخــرطــوم،
حني قال إنه مع «التحول الديموقراطي
الكامل».
ويـ ـق ــود الـ ـص ــادق املـ ـه ــدي «ح ـ ــزب األم ــة
ُ
القومي» منذ الستينيات ،وانتخب منذ
ّ
سـنــوات إمــامــا لطائفة األنـصــار (املـكــون
الــديـنــي األك ـبــر لـحــزبــه) ،وتـقـلــد منصب
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي «ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة
األولـ ـ ــى» ف ــي سـتـيـنـيــات ال ـق ــرن املــاضــي
حني كان يبلغ ثالثني عامًا ،عقب ّ
تخرجه
في جامعة «أكسفورد» ،ثم انتخب مرة
ثانية رئيسًا ل ـلــوزراء عقب االنتفاضة
الشعبية ضد النميري عام .1985
من املعلوم أن الوزن ًالجماهيري للرجل
ال ي ـض ــاه ــى مـ ـق ــارن ــة ب ـج ـم ـلــة قـ ـي ــادات
األح ــزاب السودانية ،حكومية كانت أو
مـعــارضــة ،وتـلــك الـحـشــود الـتــي تــداعــت
من كل مناطق نفوذ حزبة الستقباله في
ميدان الهجرة في أم درمــان ،أعادت إلى
األذهــان أن املهدي رقم يصعب تجاوزه
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــة .وال ـس ـن ــد
ال ـج ـمــاه ـيــري لـلـمـهــدي ك ـق ـيــادة روح ـيــة
وسياسية لحزبه كفيل بترجيح الكفة،
وإن الح ـقــت حــزبــه ات ـهــامــات الـطــائـفـيــة
والتقليدية والقيادة األسرية ،كما يردد
منتقدوه.

الزعامة
المستمرة
يـمـكــن ال ـق ــول إن ــه مـنــذ الـسـتـيـنـيــات ،كــان
الصادق املهدي والراحل حسن الترابي أهم
زعيمني سياسيني في البالد (إلــى جانب
القيادي الشيوعي عبد الخالق محجوب
الذي أعدم عام  ،)1971وتجمعهما عالقة
مصاهرة .لكل منهما توجهه السياسي،
وقد دعم الترابي (أحد أبرز الوجوه العربية
ال ـتــي ت ــدور ف ــي فـلــك اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن)
انقالبًا ضد املهدي عام  1989كان يقوده
عمر البشير نفسه .وهــو االنـقــاب الــذي
سمح لـ"اإلخوان املسلمني" بالحصول على
سطوة كبيرة فــي املجتمع الـســودانــي (ال
وجود لهم تقريبًا في الساحة السياسية،
ل ـكــن ي ـب ــرز دوره ـ ــم ال ـك ـب ـيــر ع ـب ــر أدوات
السلطة واملال وغيرها).
عمومًا ،بانتظار تحقق أحــد االحتمالني
(امل ـشــار إليهما فــي املــوضــوع أعـ ــاه) ،ال
بــد مــن اإلشـ ــارة إل ــى ّأن ال ـصــادق املـهــدي
قــال أمــس" :جئت إليـقــاف الـحــرب وإقامة
السالم وتحقيق التحول الديموقراطي".
وأضــاف في االحتفال (الــذي قالت وكالة
فرانس برس ّإن عــددًا من الدبلوماسيني
ال ـغــرب ـيــن ش ــوه ــدوا ف ـي ــه)" :ســأع ـمــل مع
ج ـم ـي ــع األطـ ـ ـ ـ ــراف ل ــاتـ ـف ــاق عـ ـل ــى وق ــف
العدائيات".
وك ـ ــان ـ ــت ح ـ ــرك ـ ــات مـ ـع ــارض ــة ق ـ ــد دع ــت
كـ ـ ـ ــوادرهـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــى امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فـ ـ ــي ح ـفــل
االس ـت ـق ـبــال ،بـيـنـهــا "ال ـح ــرك ــة الـشـعـبـيــة ـ
قطاع الشمال" (تقاتل الحكومة في النيل
األزرق وجنوب كردفان) ،و"حركة تحرير
الـســودان" (دارف ــور) ،إضافة إلــى "تحالف
قوى املستقبل".
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عمر البشير يشتري سمكًا
في البحر األميركي

ّ
طوق نجاة غير متوقع ألقت به اإلدارة األميركية أخيرًا إلى الحكومة السودانية ،ليفك
عن األخيرة عزلتها الدولية التي امتدت ألكثر من عقدين .الطوق سيمهد الطريق
لدعم اقتصادي وسياسي برعاية الحلف العربي ،بقيادة السعودية واإلمــارات ًوأيضًا
قطر ،شريطة أن تبقى الخرطوم بعيدة عن طهران وحركات المقاومة ...وصوال ربما
إلى «التطبيع مع إسرائيل»

ّ
رغــم أن كثيرين ال يستبعدون أن طوق
ال ـن ـج ــاة األمـ ـي ــرك ــي امل ـل ـق ــى أخـ ـيـ ـرًا إل ــى
السودان جاء بسبب وساطة عدة دول،
مـنـهــا ال ـس ـعــوديــة واإلمـ ـ ــارات ،فــإنـهــم ال
يستغربون فــي الــوقــت نفسه أن تغسل
الخرطوم يديها من كل ما كانت تنادي
بـ ــه مـ ــن ش ـ ـع ـ ــارات مـ ـع ــادي ــة لـ ـل ــوالي ــات
ّ
ليتحول خطابها «الجهادي»
املتحدة،
(الشهير فــي التسعينيات ـ ـ زمــن حسن
ال ـتــرابــي) ف ـجــأة إل ــى حـمــل وديـ ــعُ ،مـنــاه
نيل الرضا األميركي .ويبدو أن اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة (ف ــي األيـ ــام األخ ـي ــرة ل ـبــاراك
أوباما) قدمت «الجزرة» برفع العقوبات
االقتصادية املفروضة منذ  ،1997لكنها
أبقت «عصا» استمرار الـســودان ضمن
الدول الراعية لإلرهاب بجانب عقوبات
ّ
عسكرية أخرى .ورغم أن القرار األميركي
مــرهــون بمراقبة ال ـســودان لستة أشهر
ً
مقبلة ،فإنه كان كفيال بإحداث متغيرات
ّ
كثيرة على الساحة الداخلية ،يبدو أن
من بينها عودة الصادق املهدي أمس.
وجـ ـ ـ ــاء الـ ـت ــرحـ ـي ــب الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ب ــالـ ـق ــرار
األميركي الجزئي ،كبيرا وغير مسبوق،
وذلـ ـ ــك ع ـب ــر ت ـس ــوي ــق خـ ـط ــاب تـ ـ ــرأب بــه
الخرطوم صــدع ما تعانيه من أوضــاع
اق ـت ـص ــادي ــة م ـت ــردي ــة وواقـ ـ ــع س ـيــاســي
«عــالــق» لــم يتمكن خالله الرئيس عمر
ب ـش ـي ــر م ـ ــن إعـ ـ ـ ــان ت ـش ـك ـي ــل ح ـكــوم ـتــه
الـجــديــدة ،الـتــي كــان مـقــررًا لها ذلــك في
العاشر من الشهر الجاري.
وف ــي األثـ ـن ــاء ،يـنـتـظــر الـ ـس ــودان نتائج
ال ـض ـغ ــوط األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى ال ـح ــرك ــات
املسلحة واألحزاب السياسية املعارضة
للبشير ،مــن أجــل االنـخــراط فــي تسوية
سـيــاسـيــة يــرعــاهــا امل ـب ـعــوث األم ـيــركــي
ال ـخ ــاص ل ـل ـســودان وج ـن ــوب ال ـس ــودان،
دونـ ــالـ ــد بـ ـ ــوث ،ف ــي وقـ ــت ت ــواص ــل فـيــه
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـق ـط ــري ــة دع ـم ـه ــا لـلـبـشـيــر،
خ ــاص ــة بـ ـع ــد إل ـ ـحـ ــاق ح ــرك ــة مـسـلـحــة
جديدة (حركة تحرير السودان ـ الثورة
ال ـثــان ـيــة) ب ــ«وث ـي ـقــة ال ــدوح ــة ل ـل ـســام».
وك ــان الف ـتــا األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،تحذير
املـبـعــوث األمـيــركــي ،قبل يــوم واح ــد من
تــركــه منصبه تــزامـنــا مــع انـتـهــاء فترة
واليـ ــة إدارة ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ،م ــن وضــع
املعارضة السودنية «في مكانة رفيعة».

امتحان حسن األداء

ّ
ل ـ ـعـ ــل ام ـ ـت ـ ـحـ ــان «ح ـ ـسـ ــن األداء ل ـس ـتــة
أشـهــر» ال ــذي ألــزمـتــه الــواليــات املتحدة
لـ ـلـ ـس ــودان ،ق ــد ال ي ـف ـتــح أم ـ ــام األخ ـي ــرة
امل ـس ــارات الـغــربـيــة قبيل انـتـهــاء املهلة،
خــاصــة أن الـحـكــومــات الـغــربـيــة تــواجــه
ب ـض ـغ ــوط ح ـق ــوق ـي ــة ل ـي ــس مـ ــن ال ـس ـهــل
تخطيها مل ـجــرد ص ــدور ق ــرار أمـيــركــي.
لكن الخرطوم تعمد إلى تذكير أوروبــا
ب ــأن قــواتـهــا تـقــدم ج ـهــودًا ج ـبــارة لدعم
االت ـحــاد األوروبـ ــي فــي مــا يـخــص وقــف
تدفق املهاجرين إلى القارة العجوز من
ال ـقــرن األفــريـقــي (أع ـلــن ال ـس ــودان أخـيـرًا
احـتـجــازه ألع ــداد كبيرة مــن املهاجرين
التزامًا بعملية الخرطوم التي يدعمها
ويمولها األوروبيون).
عربيًا ،تجد حكومة ال ـســودان الفرصة
م ــواتـ ـي ــة ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى مـ ــا يــدعـمـهــا
اقـتـصــاديــا وسـيــاسـيــا ،خــاصــة أن ثالثًا
م ــن الـ ـ ــدول ال ـت ــي تــوس ـطــت ل ـهــا ســابـقــا
أم ــام اإلدارة األمـيــركـيــة هــي السعودية
واإلمارات وقطر .وهذا ما يفسر الزيارة
الـعــاجـلــة ال ـتــي س ــارع بـهــا الـبـشـيــر إلــى
السعودية عقب الـقــرار األميركي ،وهي
الـ ــزيـ ــارة الـ ـع ــاش ــرة إلـ ــى امل ـم ـل ـكــة خ ــال
عــام ــن .وك ــان م ــن أول ــى نـتــائــج زيــارتــه
حصول حكومته على منحة سعودية
مل ـش ــروع ــات م ـي ــاه ال ـش ــرب ف ــي املـنــاطــق

ع ـم ــا ك ـ ــان ع ـل ـي ــه ق ـب ــل ال ـ ـق ـ ــرار ،خــاصــة
ع ـنــدمــا كــان ــت ح ـكــومــة الـبـشـيــر ت ـنــادي
مـنــذ التسعينيات بـمـنــاهـضــة أمـيــركــا،
وكـ ـ ــان م ـن ــاص ــروه ــا يـ ـ ـ ــرددون ف ــي أح ــد
أنــاش ـيــدهــم الـقـتــالـيــة« :أم ـيــركــا روسـيــا
ّ
قـ ــد دنـ ـ ــا ع ـ ــذابـ ـ ـه ـ ــا ...ع ــل ــي إن الق ـي ـت ـهــا
ضــراب ـهــا» ،وف ــي نشيد آخ ــر« :الـطــاغـيــة
األم ـي ــرك ــان لـيـكــم ت ــدرب ـن ــا» .أم ــا خـطــاب
اليوم فصار مختلفًا جــدا ،إلــى حـ ّـد قال
فيه وزير الخارجية إبراهيم غندور ،إن
«الشعارات املناهضة ألميركا تعود إلى
الشيوعيني وليس اإلسالميني».
وام ـ ـتـ ــدادًا ل ـل ـخ ـطــاب ال ـج ــدي ــد ،نسبت
ب ـع ــض امل ـ ـصـ ــادر فـ ــي الـ ـخ ــرط ــوم إل ــى
الـحـكــومــة أنـهــا أبـلـغــت أئ ـمــة املـســاجــد
بـتـجـنــب مـهــاجـمــة ال ــوالي ــات املـتـحــدة
والـ ــدعـ ــاء ع ـل ـي ـهــا ،ك ـمــا ن ـس ـبــت بعض
الـ ـصـ ـح ــف إلـ ـ ــى غـ ـ ـن ـ ــدور أن بـ ـ ـ ــاده ال
تمانع في دراسة إمكانية التطبيع مع
إسرائيل قبل شهور ،ثم سارع غندور
بـنـفـســه إل ــى نـفــي جــديــة مــا نـقــل عـنــه،
بالقول« :كنت أمزح».
وف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق ،ل ـ ـف ـ ــت جـ ــورج ـ ـيـ ــو
كــاف ـي ـيــرو ودان ـ ـيـ ــال واغ ـن ـي ــر ف ــي «ذي
نــاشـيــونــال انـتــرســت» األمـيــركـيــة ،إلى
ّ
أن «امل ـس ــؤول ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــن كــانــوا
قـ ــد ط ــالـ ـب ــوا ن ـ ـظـ ــراء هـ ــم األم ـي ــرك ـي ــن

سارع البشير
إلى زيارة السعودية
عقب رفع العقوبات
االقتصادية
ّ
تعد زيارة البشير إلى السعودية العاشرة خالل عامين (أ ف ب)

الريفية .أما اإلمــارات ،فأعلنت تقديمها
ودي ـعــة مـصــرفـيــة إل ــى ال ـس ــودان بقيمة
نـصــف مـلـيــار دوالر مــن «ص ـن ــدوق أبــو
ظ ـبــي ل ـل ـت ـن ـم ـيــة» ،وي ـن ـت ـظــر أن تحصل
ال ـس ـل ـطــات ال ـســودان ـيــة ع ـلــى امل ــزي ــد من
املنح العربية .ومقابل كل ذلك ،تواصل
ال ـخ ــرط ــوم ت ـقــديــم امل ــزي ــد م ــن األراضـ ــي
ال ــزراع ـي ــة وال ـب ـق ــاء ف ــي ح ـلــف «عــاصـفــة
ّ
ال ـح ــزم» ف ــي الـيـمــن (ج ــدي ــر بــالــذكــر ،أن
وكالة األنباء السعودية الرسمية أعلنت

يوم الخميس املاضي اختتام فعاليات
التمرين البحري السعودي السوداني،
ال ــذي ه ــدف إل ــى الـتــدريــب عـلــى ردع أي
عدوان قد يعيق املالحة في باب مضيق
املندب).

غسيل األيدي
فــي ظــل هــذه املـفــارقــات ،نشطت وسائل
التواصل االجتماعي في عمل مقارنات
لتراجع الخطاب الحكومي السوداني

ّ
{إيران عدوة»
في مقابلة أجرتها معه صحيفة {الشرق األوسط» خالل زيارته الحالية للسعودية،
قــال الرئيس السوداني عمر البشير إن {هناك برنامجًا إيرانيًا للسيطرة على
املنطقة العربية ٬وهو قيام الدولة الصفوية الكبرى» ،مشيرًا إلى وجود "دالئل على
املحاولة اإليرانية للتشيع في السودان ٬بل في أفريقيا بأسرها"ّ .
وعبر البشير عن
ّ
اقتناعه بوجود {برنامج لتقوية تنظيم داعش ،وتمكينه من احتالل املدن السنية»،
ّ
اإلسرائيلي ـ الغربي»!
معتبرًا أنه {برنامج ضد السنة من خلفه الحلف الفارسي ـ ّ
ودعا البشير إيران إلى {عدم التدخل في املنطقة العربية ٬والتوقف عن استهداف
ّ
السنة العرب».
(األخبار)

ب ــاتـ ـخ ــاذ خ ـ ـطـ ــوات إيـ ـج ــابـ ـي ــة اتـ ـج ــاه
السودان ،وزيادة الحوار بني واشنطن
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرط ـ ـ ــوم ،ك ـ ـم ـ ـكـ ــافـ ــأة ع ـ ـلـ ــى م ـيــل
السودان باتجاه دول مجلس التعاون
الخليجي ،وقطع عالقاتها مع إيران».
أيضًا ،أشارت كاثرين باور في تقرير
ن ـش ــره «م ـع ـهــد واش ـن ـط ــن لـسـيــاســات
الشرق األدنى» ،وهي مسؤولة سابقة
في وزارة الخزانة األميركية» ،إلى أنه
فــي «ال ـت ـقــاريــر الــوطـنـيــة (األمـيــركـيــة)
ح ـ ــول اإلره ـ ـ ـ ــاب لـ ـع ــام  ،2015ق ـ ـ ّـدرت
(وزارة ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة) أن اسـ ـتـ ـخ ــدام
ال ـس ــودان مــن قـبــل جـمــاعــات إرهــابـيــة
فلسطينية قد تراجع على ما يبدو».
وأض ــاف ــت ّأن «ه ــذا تغيير مـ ّ
ـرحــب به
م ـقــارنــة بــالـسـنــوات الـســابـقــة ،عندما
كـ ــان ب ــإم ـك ــان أعـ ـض ــاء ح ــرك ــة حـمــاس
ج ـمــع األمـ ـ ــوال وال ـس ـفــر وال ـع ـيــش في
السودان».
في ظل تسارع التطورات ،تشير اليوم
بعض األوساط السياسية السودانية
القريبة من الحكومة إلى خشيتها من
االتهامات املصرية األخيرة للخرطوم
ب ــإي ــواء ودع ـ ــم ع ـنــاصــر ف ــي «ج ـمــاعــة
اإلخ ــوان املسلمني» ،نـظـرًا إلــى أنــه قد
ينتج عنها ضغوط من إدارة دونالد
ترامب على الخرطوم ،خاصة في ظل
مــا يظهر مــن عالقة جيدة بينه وبني
نظيره املصري عبد الفتاح السيسي.
ّ
لكن فــي املـقــابــل ،ف ــإن ال ـتــزام الـســودان
بما تضمنه االتفاق مع واشنطن من
بنود ســريــة ،قــد يحميها .ولــإشــارة،
ن ـق ـل ــت مـ ـ ـص ـ ــادر إع ــامـ ـي ــة األس ـ ـبـ ــوع
امل ــاض ــي عـلــى ل ـســان إبــراه ـيــم غـنــدور
قوله إن «يوجد اختراق في العالقات
(مع واشنطن) بعد االتفاق على وضع
خــري ـطــة ط ــري ــق» ،رف ــض ال ـك ـشــف عن
ّ
محتواها ...فيما علق سفير السودان
ف ــي ت ــرك ـي ــا ع ـث ـم ــان الـ ـ ــدرديـ ـ ــري ،عـلــى
ق ــرار رف ــع ال ـع ـقــوبــات« :أخ ـي ـرًا أدرك ــت
الواليات املتحدة صدقنا».
(األخبار)

