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العالم

الحدث قبل ثالثة أيام ،أصدرت الخرطوم قرارها بإعادة سفيرها لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم إلى عمله ،وذلك بعد
نحو شهرين على استدعائه نتيجة التوترات بين البلدين .وبينما ُر ِّ
تكون عودته بعد غد الخميس ،أو في بدايات األسبوع
أن
ح
ج
ّ
المقبل «على أقصى تقدير»ّ ،
صرح السفير لوسائل إعالم مصرية ،أمس ،بأنه سيعود «في األسبوع األول» من الشهر المقبل

ّ
ال ميادين تتحمل
صراعات الجارتين
سفير الخرطوم «يعود» إلى القاهرة

الخرطوم ــ صباح موسى
فــي سابقة ضمن الـسـيــاق التاريخي
ل ـل ـع ــاق ــات بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،اس ـت ــدعــت
الخرطوم قبل نحو شهرين سفيرها
ّ
ل ـ ـ ــدى الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ،ف ـ ــي ظ ـ ـ ــل تـ ــوتـ ــر فــي
الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة كـ ــاد ي ـص ــل إل ــى
ح ـ ـ ــدوده ال ـق ـص ــوى ُ
ويـ ـ ـن ـ ـ ِـذر ب ـن ـشــوب
صـ ـ ــراع ال ت ـح ـمــد ع ـق ـب ــاه ب ــن بـلــديــن
ج ـ ــاري ـ ــن وم ـ ـتـ ــداخ ـ ـلـ ــن ،خـ ــاصـ ــة مــن
مـنـظــور «أم ــن م ـيــاه ال ـن ـيــل» .ال ـشــرارة
األخ ـيــرة فــي سـيــاق تــدهــور العالقات

انــدل ـعــت عـقــب ال ــزي ــارة «الـتــاريـخـيــة»
للرئيس التركي رجب طيب أردوغــان
لـلـخــرطــوم ،فــي نـهــايــة كــانــون األول/
دي ـس ـم ـبــر املـ ــاضـ ــي ،ل ـك ــون ـه ــا األول ـ ــى
مــن نــوعـهــا مـنــذ اسـتـقــال ال ـبــاد عــام
 .1956وفي خاللها ،منح البشير (إلى
جانب توقيع عدد مهم من االتفاقات)
امتيازًا ألنقرة يسمح بتطوير جزيرة
ســواكــن الــواقـعــة على البحر األحـمــر،
شــرقــي ال ـبــاد ،و«إعـ ــادة إعـمــار اآلثــار
العثمانية املــوجــودة فـيـهــا» ،مــا أثــار
حفيظة الجانب املصري ،ودفــع نحو

أين تركيا؟
وسط تصاعد األزمة التي أوجدتها زيارة أردوغان للخرطوم ضمن جولته األفريقية ،بدا
في األيام األخيرة ّأن املوقف التركي عاد ليتماشى وما تتطلبه عودة الحياة إلى خطوط
السودان ـ مصر .وفي هذا الصدد ،بدا الفتًا قبل أسبوع نفي نائب رئيس الوزراء التركي،
هاكان جاويش أوغلو ،أن تكون اتفاقية إعمار شبه
جزيرة سواكن في السودان بمثابة تعاون عسكري.
وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور قد
نفى ،عقب اجتماع القاهرةّ ،أي تعاون عسكري بني
بــاده وتركيا في جزيرة ســواكــنّ .
وأول من أمس،
أع ـلــن مـســاعــد الــرئ ـيــس ال ـس ــودان ــي رئ ـيــس اللجنة
التنفيذية للتعاون السوداني ّ ـ التركي ،عوض الجاز،
ّأن عددًا من االتفاقات التي وقعها البشير وأردوغان
آخر العام املاضي دخلت ّ
حيز التنفيذ ،مضيفًا «ال نلتفت للكالم الذي ُيبنى عليه عمل
غير مفيد ...نحن نبحث عن مصالحنا ،دون أن نضر بمصالح أحد».
رغم ذلك ،يبقى ّأن تركيا حاضرة بقوة في شرق ّأفريقيا وفي صراعات القرن األفريقي،
ولها حساباتها الخاصة ضمن هذه املساحة املعقدة بتوازناتها ،ما يعني حتمًا ّأن عودة
الحياة إلى خطوط «الجارتني» ال تعنيها.
(األخبار)

اتـ ـه ــام ال ـخ ــرط ــوم بـتـسـلـيــم ال ـج ــزي ــرة
ألردوغـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ــذي ُيـ ـن ــاص ــب ال ـق ــاه ــرة
الـ ـع ــداء ،بـغـيــة ب ـن ــاء ق ــاع ــدة عـسـكــريــة
ّ
تــرك ـيــة ف ــي ال ـب ـحــر األحـ ـم ــر .وق ــد شــن
عـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــن امل ـ ـصـ ــريـ ــن
هجومًا عنيفًا على سلطات السودان
ورئيسهاّ ،
معبرين في ذلك عن رفض
ً
القاهرة لألمر ،فضال عن اعتبار أمن
البحر األحمر «خطًا أحمر» بالنسبة
إل ــى م ـصــر .وع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،رأى
رئ ـي ــس ت ـحــريــر «ال ـ ـشـ ــروق» امل ـصــريــة
ّ
عماد الدين حسني ،في حينه ،أن زيارة
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي تـ ـن ــدرج «فـ ــي إط ــار
مناكفة مـصــر ومـعــانــدتـهــا ومـحــاولــة
ّ
إزع ــاج ـه ــا ب ـكــل ال ـ ـطـ ــرق» ،مـضـيـفــا أن
«الـ ـل ــوم الـحـقـيـقــي يـنـبـغــي أن يــذهــب
لسياسة الرئيس الـســودانــي الــذي لم
يفعل شيئًا خالل الشهور املاضية ،إال
مناكفة مصر».
فــي خلفية املـشـهــد ،فـقــد سـبــق زي ــارة
أردوغـ ـ ـ ــان حـ ــدث تـجـمـيــد م ـفــاوضــات
«ســد النهضة» اإلثـيــوبــي بــن كــل من
القاهرة والخرطوم وأديس أبابا ،نظرًا
إلى اختالف وجهات النظر بني مصر
من جهة والسودان وإثيوبيا من جهة
أخ ـ ــرى( .ق ــام ــت ال ـق ــاه ــرة م ــن جانبها
ب ـت ـع ـل ـيــق امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات بـ ـش ــأن ال ـس ــد
ورفعت مشاكلها الفنية إلى السلطات
السياسية في تلك الدولتني ،واقترحت
بعد ذلــك دخــول البنك الدولي كطرف
ّ
م ـحــايــد ف ــي ه ــذه امل ـف ــاوض ــات ،إال أن
ال ـعــاص ـمــة اإلث ـيــوب ـيــة رف ـض ــت .وبـعــد
زيارة وزير الخارجية املصري سامح
ّ
شكري إلثيوبيا ،راجــت أحــاديــث بأن
األخير طلب من أديس أبابا التفاوض
املـبــاشــر معها وخ ــروج ال ـس ــودان من
ه ــذا ال ـت ـفــاوض .ورغ ــم نـفــي ال ـقــاهــرة،
ّ
ّ
فإن مصادر رسمية سودانية قالت إن
ً
الـخــرطــوم وصلها فـعــا مــا يفيد بأن

شكري طلب ذلك من اإلثيوبيني).
لــم تنتهِ الـتــوتــرات عند هــذا الـحــد ،إذ
كــان مـســؤولــون ســودانـيــون يذهبون
إلــى حـ ّـد الحديث «عــن وجــود حشود
عسكرية مصرية في إريتريا ،املتاخمة
ل ـل ـحــدود الـشــرقـيــة ل ـل ـبــاد» ،وق ــد قــام
الجانب السوداني بغلق هذه الحدود.
ورغم نفي وزير الخارجية السوداني،
إبــراه ـيــم غ ـن ــدور ،ات ـه ــام بـ ــاده ملصر
ّ
بوقوفها خلف «هــذه الـحـشــود» ،فــإن
الفكرة ُع ِّممت في البالد ،حتى كادت
ّ
تتحول إلى هاجس.
ُ
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،يـ ـج ـ ِـم ــع عـ ـ ــدد مــن
متابعي ملف الـعــاقــات بــن البلدين
ّ
عـلــى أن كــل ِّأزم ــة مـصــريــة ـ ـ ســودانـيــة
ُ
ال ّ
بد أن تمثل في أحد جوابها إفــرازًا
من إفرازات األزمة الثنائية األساسية،
بشأن
في إشــارة إلى التنازع بينهما
ً ّ
مـثـلــث حــايــب الـ ـح ــدودي ،خــاصــة أن
ّ
الـ ـخ ــرط ــوم ت ـع ـت ـبــره ت ــاب ـع ــا ل ـه ــا وأن
الجيش املصري فرض سيطرته عليه
«فـقــط» بعد محاولة اغتيال الرئيس
امل ـصــري األس ـبــق حسني م ـبــارك ،في
أدي ـ ــس أب ــاب ــا عـ ــام  ،1995ف ــي عملية
ُّ
ات ِهمت بها الخرطوم بشكل مباشر.
وال ت ـتــوانــى ال ـخ ــرط ــوم ع ــن املـطــالـبــة
باملثلث ،وبتجديد شكاواها الرسمية
أمام األمم املتحدة ،سنويًا .ويبقى هذا
ال ـنــزاع ال ـحــدودي جــاهـزًا لالستخدام
ّ
ع ـن ــد ك ـ ــل م ـف ـت ــرق ف ــي الـ ـع ــاق ــات بــن
البلدين :كلما ساءت ،طفا إلى السطح
من جديد.
الـقـنــابــل املــوقــوتــة ال ـجــاهــزة لتفجير
م ـ ـل ـ ــف الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات بـ ـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن،
ّ
ُ
خدمت كلها تقريبًا ،قبل سحب
است ِ
الخرطوم لسفيرها ،في وقت تعاملت
فيه الـقــاهــرة ب ــ«هــدوء» ،انعكس على
ل ـقــاء الــرئ ـيــس عـبــد ال ـف ـتــاح السيسي
بنظيره السوداني على هامش القمة

األفريقية األخـيــرة التي استضافتها
أديس أبابا في نهاية الشهر املاضي.
وفــي ذلــك اللقاء« ،أكــد الرئيسان على
أهمية العالقة بني بلديهما وضرورة
ّ
املضي قدمًا إلزالة كل العوائق ...وقررا
ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة رب ــاعـ ـي ــة مـ ــن وزي ـ ــري
ال ـخ ــارج ـي ــة ومـ ــديـ ــري أجـ ـه ــزة األم ــن
وامل ـ ـخـ ــابـ ــرات فـ ــي ال ـب ـل ــدي ــن مل ـنــاق ـشــة
القضايا العالقة ،ورفع تقرير بها إلى
الرئيسني فــي مــدة ال تتجاوز الشهر
مـ ــن لـ ـق ــائـ ـهـ ـم ــا» ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي حـصــل
ً
ف ـعــا فــي الـثــامــن مــن الـشـهــر ال ـجــاري
حــن اجـتـمـعــت الـلـجـنــة الــربــاعـيــة بني
الـ ـج ــانـ ـب ــن فـ ــي ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،وخ ــرج ــت
ُ
صـ ـ ـف ـ ــت ب ــالـ ــ«إيـ ـج ــابـ ـي ــة».
ب ـن ـت ــائ ـ ّـج و ِ
ورغــم أن مجمل التوقعات ذهبت في
ُ
ّ
حينه إلــى أن «الخرطوم ســوف تعيد
سفيرها إلى القاهرة عقب هذا اللقاء
ّ
مباشرة» ّ ،فإن الخرطوم أخذت بعض
الوقت «ألنها (كانت) تريد االطمئنان
ّ
إل ــى أن أس ـبــاب سـحــب السفير زال ــت،
وأن هـنــاك جــديــة مــن الـطــرف املصري

الجزائر

زيارة أردوغان...
االنعزاليون
و«اإلخوان»
أبطالها

الجزائر ــ األخبار
قبل ساعات فقط من وصول الرئيس
التركي إلى الجزائر أمس ،ظهر خالف
حــاد بــن قطاع مــن الـجــزائــريــن ،حول
شخصية رجــب طيب أردوغـ ــان ،بني
مــن يـعـتـبــره «دي ـك ـتــاتــورًا ال يستحق
ال ـتــرحــاب» ،وم ــن ي ــرى فـيــه «نـمــوذجــا
لـلـنـجــاح االق ـت ـصــادي وال ـف ـكــري الــذي
ي ـج ــب االقـ ـ ـت ـ ــداء بـ ـ ــه» .ول ـ ــم ي ـك ــن ه ــذا
الـسـجــال لينطلق ل ــوال ال ـش ــرارة التي
أطلقها الكاتب كمال داوود (الصورة)،
والـتــي ســرت ك ًــالـنــار فــي الهشيم في
ميدان بدا ّ
مهيأ لالشتعال ،نظرًا إلى
ّ
ّأن النقاشات وال ــردود تــركــزت حول
األيديولوجيات و«الهوية».

ومما كتبه الروائي داوود الذي ّ
يتحول
شيئًا فشيئًا في الجزائر ومحطيها
إل ـ ــى ش ـخ ـص ـيــة م ـث ـي ــرة لـ ـلـ ـج ــدلّ ،أن
أردوغـ ـ ــان يـمـثــل اإلسـ ــام الـسـيــاســي
ال ــذي تــرفـضــه ال ـجــزائــر ألن ـهــا دفـعــت
ثـمـنــه غــال ـيــا .وجـ ــاء ف ــي مـقــالـتــه الـتــي
ُ
«تـخــاطــب» أردوغـ ــان« :نـحــن بلد دفع
ضــريـبــة ال ــدم وال ــدم ــوع ألول ـئــك الــذيــن
أرادوا أن يـفــرضــوا علينا خليفتهم،
ألولـئــك الــذيــن أرادوا تمرير أفكارهم
عـلــى أج ـســادنــا ،ل ـهــؤالء الــذيــن أخ ــذوا
أبـ ـن ــاءن ــا ك ــره ــائ ــن وقـ ـتـ ـل ــوا ع ـقــول ـنــا
ونخبتنا ومستقبلنا .وه ــذه العائلة
التي تتدحرج بنا باسم الله أو الدين،
أنت تنتمي إليها ّ
وتمولها ،وتحلم بأن
تكون قائدها العاملي».

وات ـهــم داوود أردوغ ـ ــان بــالــرغـبــة في
إعـ ـ ـ ــادة «اح ـ ـتـ ــال ال ـ ـجـ ــزائـ ــر» ،إذ ّإن
«اإلسالم السياسي الذي يمثل خبزك
صنع مآسينا نحن .أنت تقدم الغطاء
واألجنحة ألولئك الذين يريدون بالدنا
راكعة أمــام بابك العالي ،لكنك تنسى
أنك تمثل نقيض الروح التي تأسست
عـلـيـهــا ب ــادن ــا .ف ــأن ــت ت ـك ــره الـحــريــة
وال ـ ـ ــروح امل ـن ـف ـت ـحــة ،وت ـح ــب ال ـتــاعــب
واستعمال الدين كسجل تجاري .أنت
تحلم بخليفة على ظهورنا وعودة إلى
ّ
متوجهًا إلى الرئيس
أراضينا» .وتابع
التركي في مقالته التي اتخذت شكل
الرسالة« :هذا ما تقوم به بنعومة ،عبر
تمويل األحزاب اإلسالمية في بالدنا،
وتقديم الهدايا لهم عبر مؤسساتكم،

عـبــر التغلغل فــي نسيج الجمعيات،
ومراقبة املساجد .إنها أساليب قديمة
إلخوانكم املسلمني الذين يظهرون لنا
بإحدى أيديهم سماء الله ويحفرون
قبورنا باألخرى».
هــذا الـكــام العنيف مــا كــان ليمر من
ً
دون أن ّ
يجر عليه وابال من االنتقادات
ّ
واالتهامات ،علمًا بأن داوود كثيرًا ما
ُيهاجم بسبب سعيه ليكون شخصية
غـ ــري ـ ـبـ ــة عـ ـ ــن ق ـ ـضـ ــايـ ــا امل ـج ـت ـم ـع ــات
ال ـعــرب ـيــة ،ف ــي مـقــابــل «ب ـي ــع» الصحف
الغربية مـقــاالت مثقلة بنمطيتها عن
ّ
العالم الـعــربــي ،بما يمكن مــن وصفه
بالـ«انعزالي».
ّ
أبــرز ما يعاب عليه داوود أنــه يناقض
نفسه ،عندما يرفض زيارة أردوغــان،

