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العالم

الحدث

السودان يمنح تركيا جزيرة سواكن:

البشير يتموضع بعيدًا عن الرياض وأبو ظبي؟
اختتم الرئيس التركي ،رجب طيب
اردوغان ،أمس ،زيارة «تاريخية» للسودان،
ُت ّوجت بمنح بالده جزيرة سواكن
الواقعة على البحر األحمر ،تحت عنوان
«الترميم والتطوير» .اتفاقية بدا واضحًا،
من خالل تصريحات الطرفين ،أن ثمة
أغراضًا أمنية وعسكرية من ورائها،
تتصل بصراع النفوذ على البحر األحمر،
وال تخلو من دالالت بشأن تموضع
السودان اإلقليمي ،وموقفه من
أزمتي اليمن والخليج
تطرح الزيارة «التاريخية» للرئيس
الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي ،رجـ ـ ـ ــب طـ ـي ــب اردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان،
ل ـل ـســودان ،الـتــي اسـتـمــرت مــن األحــد
ّ
إلى الثالثاء ،وما تخللها من توقيع
اتـفــاقـيــات «اسـتــراتـيـجـيــة» ،عــامــات
اسـتـفـهــام مـتـكــاثــرة ح ــول التموضع
اإلقليمي الجديد للخرطوم ،والــذي
ب ــدا ،خــال األشـهــر القليلة املاضية،
أنه دخل مرحلة تذبذب أبعدت نظام
الــرئـيــس عـمــر الـبـشـيــر ،ول ــو جــزئـيــا،
عـ ــن كـ ــل مـ ــن ال ـ ــري ـ ــاض وأب ـ ـ ــو ظ ـب ــي.
تــذبــذب تظهر زي ــارة اردوغـ ــان ،التي
ُ
تـعـ ّـد األول ــى لرئيس تركي للسودان
م ـن ــذ اس ـت ـق ــال األخـ ـي ــر ع ـ ــام ،1956
كما لــو أنـهــا تتويج ملـحــاولــة اللعب
عـلـيــه ب ـه ــدف انـ ـت ــزاع ن ـظ ــام الـبـشـيــر
مــن الـحـضــن الـسـعــودي ـ ـ اإلم ــارات ــي،

وجود تركيا في
يمثل عامل منافسة
الجزيرة ّ
إضافيًا لإلمارات
واستغالل موقع الـســودان فــي لعبة
التنافس على الزعامة مع السعودية،
وتـضـعـيــف م ــوق ــف م ـح ــور ال ــري ــاض
وأبو ظبي في األزمة الخليجية التي
ت ـس ـت ـهــدف ،م ــن وج ـه ــة ن ـظــر أن ـق ــرة،
إخ ـ ـضـ ــاع أحـ ـ ــد أب ـ ـ ــرز ح ـل ـف ــائ ـه ــا فــي
املنطقة ،إمارة قطر.
هــذه األهــداف املفترضة بــدتَ ،
يومي
ً
األح ـ ـ ــد واالثـ ـ ـن ـ ــن ،الئ ـ ـحـ ــة ب ــوض ــوح
ف ــي أفـ ــق إعـ ـ ــان ت ــرك ـي ــا وال ـ ـسـ ــودان،
رسميًا ،اتفاقهما على منح األخير

أول زيارة لرئيس تركي للسودان منذ استقالله عام ( 1956أ ف ب)

األولـ ـ ـ ــى جـ ــزيـ ــرة س ـ ــواك ـ ــن ،ال ــواق ـع ــة
ع ـلــى ال ـب ـحــر األحـ ـم ــر ،والـ ـت ــي تـضـ ّـم
آثـ ــارًا مــن عـهــد السلطنة العثمانية
َ
وميناء «سواكن» األقدم في السودان
والـثــانــي بعد ميناء «ب ــور س ــودان»،
«على سبيل االستثمار» .صحيح أن
ذلــك االتفاق تم اإلعــان عنه بعنوان
«إعادة إعمار وترميم جزيرة سواكن
على نحو يناسب شكلها األصـلــي،
خالل فترة محددة» على حد تعبير
اردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،وتـ ـخـ ـصـ ـي ــص امل ـن ـط ـق ــة
ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ــواق ـع ــة خ ـ ــارج امل ـي ـنــاء
«لتكون للسياحة وللحجاج» ،وفق
مــا قــال وزي ــر الـخــارجـيــة الـســودانــي،
إبراهيم غندور ،إال أن ثالثة مؤشرات
أوح ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ــأن ال ـ ـغ ـ ــرض م ـ ــن ت ــأج ـي ــر
الـ ـج ــزي ــرة ،ال ـت ــي ت ـن ـفــذ ف ـي ـهــا وك ــال ــة
التعاون والتنسيق التركية« ،تيكا»،
مـشــروعــا لترميم اآلث ــار العثمانية،
ي ـت ـج ــاوز م ــا ت ــم ال ـج ـهــر ب ــه م ــن ِقـبــل
اردوغان وغندور.
إلــى جانب إعالنه أن «األت ــراك الذين
ي ــري ــدون ال ــذه ــاب إلـ ــى ال ـع ـم ــرة (فــي

ال ـس ـعــوديــة) س ـيــأتــون إل ــى ســواكــن،
وم ـن ـه ــا ي ــذهـ ـب ــون إل ـ ــى الـ ـعـ ـم ــرة فــي
سياحة مبرمجة» ،في رسالة مبطنة
إلى السعودية التي تجهد في فرض
شروطها التنظيمية على الدول التي
َيـ ـق ـ ُـدم مـنـهــا ال ـح ـجــاج وامل ـع ـت ـمــرون،
ق ــال اردوغـ ـ ــان إن «ه ـن ــاك مـ ٌلـحـقــا لن
أتـ ـح ــدث ع ـن ــه اآلن» .غـ ـم ــوض رب ـمــا
ي ـف ـ ّـس ــره م ــا ج ـ ــاء ع ـل ــى لـ ـس ــان وزي ــر
الخارجية الـتــركــي ،مــولــود جاويش
أوغلو ،خالل املؤتمر الصحافي الذي
عـقــده ،أم ــس ،مــع نظيره الـســودانــي،
حيث أعلن أنــه «تــم توقيع اتفاقيات
بخصوص أمن البحر األحمر» ،الفتًا
إلــى «(أنـنــا) مهتمون بأمن السودان
وأف ــريـ ـقـ ـي ــا وأم ـ ـ ــن ال ـب ـح ــر األح ـ ـمـ ــر»،
مؤكدًا أن تركيا «ستواصل تقديم كل
الــدعــم لـلـســودان بـهــذا الـخـصــوص»،
ما ينبئ بأن أهدافًا عسكرية وأمنية
تكمن خلف اتفاقية جزيرة سوكان،
وخـصــوصــا أن غـ ّنــدور لــم ينكر ذلك
في قوله «(إننا) وقعنا اتفاقية يمكن
أن يـنـجــم عـنـهــا أي ن ــوع م ــن أن ــواع

الـتـعــاون الـعـسـكــري» ،مشيرًا إلــى أن
«وزارة الــدفــاع الـســودانـيــة منفتحة
على التعاون العسكري مع أي جهة...
ومستعدون للتعاون العسكري مع
تركيا».
مـ ــاذا يـعـنــي ذل ــك ف ــي اإلط ـ ــار ال ـع ــام؟
ت ـقــع ج ــزي ــرة س ــواك ــن ع ـلــى الـســاحــل
ال ـغــربــي لـلـبـحــر األح ـم ــر الـ ــذي يـحـ ّـد
السعودية من الغرب ،ما يعني أن أي
وجــود عسكري أو أمني تركي فيها
سـيـشـكــل ،ف ــي ح ــده األدنـ ـ ــى« ،عــامــل
إزعـ ـ ــاج وإق ـ ـ ــاق» ل ـل ـس ـعــوديــة ،الـتــي
ُ
لــم ت ــرح بــالـهــا ،إل ــى اآلن ،مــن وجــود
ّ
شرقيها ،هي
قاعدة عسكرية تركية
ّ
قــاعــدة الــريــان فــي قطر ،والـتــي شكل
مـطـلــب إغــاقـهــا أح ــد املـطــالــب ال ـ ـ 13
ال ـتــي تـقــدمــت بـهــا ال ــري ــاض ،ومعها
أبــو ظبي والـبـحــريــن وال ـقــاهــرة ،إلى
ال ــدوح ــة ،ك ـشــروط إلعـ ــادة الـعــاقــات
مع األخيرةُ .يضاف إلى ما تقدم ،أن
إلى
وجود تركيا في جزيرة سواكنّ ،
جانب وجودها في الصومال ،يمثل
ع ــام ــل م ـنــاف ـســة إض ــاف ـي ــا ل ــإم ــارات

ال ـت ــي ت ـس ـعــى الـ ــى إحـ ـك ــام قبضتها
على كامل املوانئ الواقعة في البحر
األح ـ ـمـ ــر وال ـ ـقـ ــرن األف ــريـ ـق ــي وشـ ــرق
أفريقيا عمومًا ،بعد سيطرتها على
ميناء جيبوتي عبر «شــركــة موانئ
دبـ ــي» ال ـتــي ت ــدي ــره ،وم ـي ـنــاء عصب
فـ ــي أريـ ـت ــري ــا ح ـي ــث ت ـم ـت ـلــك ق ــاع ــدة
َ ّ
عـسـكــريــة ،و«تـمــلـكـهــا» مـيـنــاء بــربــرة
ف ــي «ج ـم ـه ــوري ــة أرض ال ـص ــوم ــال»
(ح ـص ـلــت ع ـلــى ع ـقــد ام ـت ـي ــاز إدارت ـ ــه
ّ
وت ـطــويــره) ،وتحكمها بميناء عدن
جنوب اليمن.
بالنسبة إلى السودان ،تنبئ موافقته
على منح تركيا جزيرة سواكن بأنه
ي ـق ـطــع ش ــوط ــا إض ــاف ـي ــا ع ـلــى طــريــق
إع ـ ــادة تـجـلـيــة تـمــوضـعــه اإلقـلـيـمــي،
الـ ــذي ش ـهــد م ـنــذ ع ــام  2014ت ـبــدالت
ج ــذري ــة ن ـق ـلــت ال ـب ـل ــد األف ــريـ ـق ــي مــن
ضفة إلــى أخ ــرى مـغــايــرة تـمــامــا .هل
يعني ذلك أن نظام البشير يتجه إلى
القطع ،نهائيًا ،مع املحور السعودي
ـ ـ اإلم ــارات ــي؟ ينفي وزي ــر الـخــارجـيــة
السوداني نية بالده الدخول في حلف
ً
إقليمي جديد ،قائال إن «السودان لم
ولــن يكون يومًا جــزءًا من أي محور،
ونحن منفتحون على كل دول العالم
لتبادل املصالح ،وتركيا دولة شقيقة
ول ـ ـنـ ــا م ـع ـه ــا ت ـ ــاري ـ ــخ ط ـ ــوي ـ ــل» ،لـكــن
حـجــم االت ـف ــاق ــات ال ـتــي ت ــم توقيعها
بــن الـبـلــديــن ،وال ـتــي بـلــغ عــددهــا 22
وبــرز من بينها االتفاق على تشكيل
«مـجـلــس لـلـتـعــاون االس ـتــرات ـي ـجــي»،
وتتويج زي ــارة اردوغ ــان بمباحثات
ثــاثـيــة جـمـعــت ،أم ــس ،رئـيــس أرك ــان
ال ـج ـي ــش الـ ـت ــرك ــي ،خ ـل ــوص ــي أكـ ـ ــار،
ونـ ـظـ ـي ــره ال ـ ـسـ ــودانـ ــي عـ ـم ــاد ال ــدي ــن
مـصـطـفــى ع ـ ــدوي ،ون ـظ ـيــره اُلـقـطــري
غانم بن شاهني الغانم ،الذي أخرجت
بالده ّ
لتوها من تحالف العدوان على
الـيـمــن ،فيما واص ــل ال ـس ــودان ،حتى
األمــس القريب ،انغماسه في أوحــال
هــذه ال ـحــرب ،يحمل أكـثــر مــن رسالة
على هذا الصعيد.
رســائــل ستشكل ســاحــات االشتباك
الـسـيــاســي فــي املـنـطـقــة ،فــي املــرحـلــة
امل ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــة ،م ـ ـخ ـ ـت ـ ـب ـ ـرًا ل ـت ـج ـل ـي ــات ـه ــا،
وخ ـصــوصــا ف ــي ال ـي ـمــن ح ـيــث تكبد
ّ
السودان خسائر بشرية كبيرة ولدت
وال ت ـ ــزال م ــوج ــة س ـخــط ع ـلــى نـظــام
البشير ،وفــي مضمار أزمــة الخليج
التي بــدت الخرطوم ،منذ بداياتها،
ّ
ميالة إلى الدوحة ،وخصوصًا عقب
زي ــارة البشير لقطر أواخ ــر تشرين
األول /أكتوبر املاضي.
(األخبار)

تحليل إخباري

مصالحة اإلمارات مع «اإلصالح» أمام اختبار حسن النيات
لقمان عبداهلل
ال تهدأ أبدًا مساعي التحالف السعودي
ـ ـ اإلم ــارات ــي فــي الـبـحــث عــن الـخـيــارات
الـتــي تخولهما ال ــدخ ــول إل ــى صـنـعــاء،
خصوصًا بعد تأكدهما أنــه ال يمكن
حـســم امل ـعــركــة م ــن دون ال ــدخ ــول إلــى
العاصمة اليمنية.
وفي هذا السياق تأتي التعيينات التي
أصدرها الرئيس اليمني املستقيل عبد
ربه منصور هادي وانسجام للتوافق
ال ـت ــي رع ـت ــه ال ـس ـعــوديــة ب ــن اإلم ـ ــارات
وحزب االصالح «اإلخواني» ،في إطار

الجهود املتواصلة لرأب الصدع املحلي
ورس ـ ــم خ ــري ـط ــة س ـيــاس ـيــة تـتـمــاشــى
وصـ ـع ــوب ــة ظـ ـ ــرف الـ ـتـ ـح ــال ــف .ت ـج ــدر
اإلشارة إلى ّأن تعيينات هادي األخيرة
ّ
تعمد فيها مراعاة «اإلصالح» ،باملقابل
فـهـمــت أن ـهــا ج ــاءت ردًا عـلــى تشكيل
الجمعية العمومية (البرملان الجنوبي)
املنبثقة من املجلس االنتقالي الجنوبي.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،تـسـتـمــر ال ـج ـه ــود الـحـثـيـثــة
لتجميع قيادات الصف «األول والثاني»
لحزب املؤتمر الشعبي العام تحت مظلة
التحالف الذي تقوده السعودية ،إال أن
ّ
املرجوة
تلك الجهود لم تصل إلى النتائج

بـسـبــب رف ــض ال ـق ـي ــادات «املــؤت ـمــريــة»
داخل اليمن االنتقال إلى صف العدوان
على بلدهم .وتجدر اإلشارة أيضًا إلى
أن املاكينة اإلعالمية الخليجية انتقلت
من أساليب االستيعاب واالستعطاف
لقادة املؤتمر في صنعاء إلى التشكيك
وأحـ ـي ــان ــا ال ـت ـخ ــوي ــن ب ـه ــذه الـ ـقـ ـي ــادات.
وت ـخ ـشــى ال ـس ـعــوديــة م ــن أن تـتـحــول
ال ـق ـيــادات املــؤتـمــريــة فــي خ ــارج اليمن
إلى زيادة العبء والتكلفة عليها جراء
اس ـت ـضــاف ـت ـهــم ف ــي فـ ـن ــادق الـعــاصـمــة
السعودية.
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،ت ـس ـت ـم ــر رح ـل ــة

البحث عــن طــريــق يــوصــل «التحالف»
إلــى العاصمة اليمنية ،إذ ال قيمة ألية
إنـ ـج ــازات (إن ح ـص ـلــت) م ــا دامـ ــت ال
ت ـص ــل إل ـ ــى ص ـن ـع ــاء .إص ـ ـ ــرار ق ـي ــادة
الـ ـتـ ـح ــال ــف عـ ـل ــى الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن ف ـج ــوة
الخ ـتــراق صـنـعــاء يــاقـيــه إص ــرار من
ق ـب ــل «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» ف ــي الـ ــدفـ ــاع عــن
ال ـعــاص ـمــة امل ـحــاطــة بــال ـج ـبــال م ــن كل
االت ـجــاهــات .ورغ ــم التباين السياسي
ف ـ ــي صـ ـنـ ـع ــاء ب ـ ــن فـ ـئ ــاتـ ـه ــا ال ـق ـب ـل ـيــة
واالجتماعية والفكرية ،فإنها اتخذت
قــرارًا مشتركًا ،هو الدفاع عنها ومنع
س ـقــوط ـهــا م ـه ـمــا ك ــان ــت ال ـض ـغــوطــات

امل ـع ـي ـش ـيــة أو اإلغ ـ ـ ـ ـ ــراءات امل ــالـ ـي ــة مــن
ً
األط ـ ـ ــراف املـ ـع ــادي ــة ،ال ـت ــي ت ـع ـمــل لـيــا
ونهارًا على االستقطاب وسلخ بعض
الـفـئــات امل ـت ــرددة إل ــى جــانــب ال ـع ــدوان.
وه ـ ــذا م ــا أك ــدت ــه األح ـ ـ ــداث ب ـعــد مقتل
الرئيس السابق علي عبد الله صالح،
إذ نجحت «أن ـصــار الـلــه» والـعــديــد من
رجال القبائل ،وال سيما «املؤتمريون»،
بــاح ـتــواء امل ــوق ــف واس ـت ـي ـعــاب ع ــدد ال
بأس من القبائل التي كانت تميل إلى
الرئيس الراحل صالح.
وقـ ــد ب ـ ــدأت ن ـتــائــج ال ـل ـق ــاء ال ـ ــذي جمع
بــن ق ـيــادة الـتـجـمــع الـيـمـنــي لــإصــاح

