الثالثاء  27شباط  2018العدد 3406

العالم

25

ُ ّ
وي ــذك ــر عـنـقــرة ،فــي تصريح
ال ـقــاهــرة.
إلــى «األخـبــار» ،بزيارة «الوفد األمني
امل ـص ــري الــرف ـيــع إل ــى الـ ـس ــودان عقب
اجتماع القاهرة ،والــذي كــان برئاسة
وكيل املخابرات املصرية اللواء أيمن
بــديــع ،وهــو قنصل مصر األسـبــق في
ً
الخرطوم ،وقد بدا األخير متفائال في
حينه».

«عودة إلى ّ
أي مستقبل»؟

ّ
ف ــي ال ـن ـظــر ل ـحــل ال ـق ـضــايــا املـصـيــريــة
بني البلدين» ،وفق ما تشرح مصادر
سودانية رفيعة لـ«األخبار».
من جهة أخرى ،بينما ّ
رجح متابعون
ّ
أن إع ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ــن الـ ـق ــاه ــرة
والـ ـ ـخ ـ ــرط ـ ــوم إلـ ـ ــى ط ـب ـي ـع ـت ـهــا ت ـع ــود
«ب ـ ــاألص ـ ــل» إل ـ ــى ضـ ـغ ــوط خـلـيـجـيــة،
بـ ـ ــاألخـ ـ ــص س ـ ـعـ ــوديـ ــة ـ ـ ـ ـ إم ـ ــارات ـ ـي ـ ــة،
ت ـ ـهـ ــدف «إلـ ـ ـ ــى اح ـ ـ ـتـ ـ ــواء الـ ـت ــوت ــر بــن
ال ـع ــاص ـم ـي ــن ،ك ـم ــا ت ـب ـع ــات الـ ــزيـ ــارة

ُ ِّ
السفير لـ«األخبار» :سأركز
على تنفيذ مخرجات
اجتماع القاهرة

ب ـي ـن ـم ــا ي ـ ـشـ ــرع ذراع ـ ـي ـ ــه الس ـت ـق ـب ــال
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
خ ــال زي ــارت ــه األخـ ـي ــرة ل ـل ـجــزائــر في
ك ــان ــون األول/دي ـس ـم ـب ــر امل ــاض ــي ،في
حني ّأن املوضوعية تقتضي ،وفق ما
كتبه نــاشـطــون على مــواقــع التواصل
االجتماعي« ،أن يكون الرفض لالثنني
معًا ،كون فرنسا لم تكن تزرع ورودًا
في الجزائر».
وبرز من بني الذين ّتولوا الرد زعيم أكبر
حــزب «إخــوانــي» فــي الـجــزائــر (حركة
مجتمع ال ـس ـلــم) ،عـبــد الـ ــرزاق مـقــري،
الــذي هاجم داوود على صفحته على
«فايسبوك» من دون أن يذكره باالسم،
ً
قــائــا« :لــم أكــن أرغ ــب فــي التدخل في
امل ــوض ــوع ،ولـكــن «م ـكــرة» فــي الخونة

التركية (والقطرية) وارتفاع مستوى
ّ
عــاقــات ال ـس ــودان مــع أن ـق ــرة» ،إال أن
ث ـمــة ت ـق ــدي ــرات أخ ـ ــرى ت ـضــع املـشـهــد
الـ ـح ــال ــي فـ ــي خ ــان ــة «ح ـت ـم ـي ــة ضـبــط
عـقــارب الساعة بــن البلدين»« .حتى
لو كان النظامان يكره أحدهما اآلخر»
ألس ـبــاب قــد تـعــود ج ــذوره ــا إل ــى حـ ّـد
خشية القاهرة من «الثقل اإلسالمي»
ّ
تضمه الخرطوم منذ عام 1989،
الذي
«إثر انقالب البشير وحسن الترابي»،
ّ
فإن «املشاكل الداخلية التي يواجهها
ّ
كل من النظامني تمنعهما من الدخول
في صدام خارجي».
فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،ي ــرى وزي ــر الـتـجــارة
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــودانـ ـ ـ ــي ح ـ ــات ـ ــم الـ ـ ـس ـ ــر (وهـ ـ ـ ــو
قـ ـي ــادي ب ـ ــارز ف ــي الـ ـح ــزب االتـ ـح ــادي
ّ
الديموقراطي/األصل) أن لقاء أديس
أبــابــا بــن الـبـشـيــر والـسـيـســي «طــوى
ص ـف ـحــة ال ـخ ــاف ــات وم ـه ــد ال ـط ــري ــق...
ملعالجة كافة امللفات ووضــع خريطة
طريق ملستقبل الـعــاقــات» ،ذاهبًا في
ّ
سياق حديث إلى «األخبار» إلى التكلم

ي ـ ـ ــرى رئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـح ــري ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لصحيفة «ال ـي ــوم ال ـســابــع» املـصــريــة
يـ ـ ــوسـ ـ ــف أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ،ف ـ ـ ــي حـ ـ ــديـ ـ ــث إل ـ ــى
ّ
«األخـ ـب ــار» ،أن «وجـ ــود الـسـفـيــر عبد
املحمود فــي ّ الـقــاهــرة حاليًا أمــر مهم
جـ ـ ـدًا( ...إذ إنـ ــه) الــوح ـيــد ال ـق ــادر على
الـتــواصــل مــع كــل األوسـ ــاط املـصــريــة،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا اإلعـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــن امل ـه ـت ـم ــن
بالعالقة» .األمــر نفسه تقريبًا يشير
إل ـ ـيـ ــه ال ـ ـكـ ــاتـ ــب وامل ـ ـح ـ ـلـ ــل ال ـس ـي ــاس ــي
الشأن السوداني
املصري الخبير في
ّ
ّ
خ ــال ــد م ـح ـمــد ع ـل ــي ،إذ إنـ ـ ــه يـ ــرى أن

عبد املحمود «يتمتع بـقــدرات عالية
وتاريخ دبلوماسي كبير» ّ ،ويضيف
في حديث إلــى «األخـبــار» أنــه «سفير
يمكن التعويل عليه في هذه املرحلة،
ّ
إذ إنه صاحب قرار ،ويتمتع بعالقات
جيدة مع كل األوساط املصرية ،سواء
أكــانــت رسمية أم حزبية أم إعالمية،
وذلـ ــك بــاس ـت ـث ـنــاء ب ـعــض اإلعــام ـيــن
الـ ــذيـ ــن ال ي ـع ـل ـم ــون أه ـم ـي ــة ال ـع ــاق ــة
ّ
ويغردون دومًا خارج السرب».
أمـ ـ ـ ــا ال ـ ـكـ ــاتـ ــب وامل ـ ـح ـ ـلـ ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــي
ال ـ ـ ـسـ ـ ــودانـ ـ ــي ،الـ ـخـ ـبـ ـي ــر ف ـ ــي ّع ــاق ــات
ال ـب ـلــديــن ،ج ـم ــال ع ـن ـقــرة ،ف ــإن ــه يـبــدي
اعتقاده بــأن تشهد العالقات «تطورًا
أســرع» ،خاصة على الصعيد األمني،
وذلـ ـ ـ ـ ــك «ن ـ ـ ـظ ـ ـ ـرًا إلـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـف ــري ــق
ص ـ ــاح ق ـ ــوش (إلـ ـ ــى م ـن ـص ـبــه ك ـمــديــر
لـجـهــاز األم ــن وامل ـخ ــاب ــرات ،قـبــل نحو
أس ـب ــوع ــن) ،إذ تــربـطــه ع ــاق ــات قــويــة
م ــع ج ـه ــات وأشـ ـخ ــاص ع ــدي ــدي ــن فــي
مصر» ،علمًا بــأن سلف قــوش ،محمد
عطا ،هو من حضر في حينه اجتماع

وع ـ ـمـ ــاء االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار وامل ـم ـس ــوخ ــن
حضاريًا وثقافيًا الذين ّ
يعبرون عن
حقدهم على كل ما له عالقة باإلسالم
وامل ـس ـل ـمــن م ــن خـ ــال ال ـت ـهـ ّـجــم على
زيــارة أردوغــان الجزائر ،أقــول :مرحبا
أردوغـ ـ ـ ــان .وألـ ــف مــرح ـبــا أردوغ ـ ـ ــان».
وتــابــع مستغربًا« :يبتهجون بــزيــارة
مــاكــرون ويــرفـضــون زي ــارة أردوغ ــان:
املسخ بعينه» .وظهرت مئات التعليقات
املؤيدة لكالم مقري من أنصاره داخل
تيار «اإلخوان املسلمني» .وقال ناصر
حـ ـم ــدادوش ،رئ ـيــس الـكـتـلــة الـبــرملــانـيــة
لـ«حركة مجتمع السلم» ،في السياق
ن ـف ـســهّ ،إن «ح ـســاس ـيــة ال ـب ـعــض من
ال ـع ــاق ــات ال ـج ــزائ ــري ــة ـ ـ ـ ال ـتــرك ـيــة لها
خلفيات تاريخية وإيديولوجية ألتباع

فــرنـســا ف ــي ال ـج ــزائ ــر ،ال ــذي ــن يــريــدون
ف ــرض وص ــاي ــة عـلـيـهــا ،وال ـفــوب ـيــا من
أي عالقات للجزائر مع ُبعدها العربي
واإلس ـ ــام ـ ــي ،ك ـم ــا ك ـ ّـرس ـه ــا ال ـت ــاري ــخ
والجغرافيا والدين وبيان أول نوفمبر
والدستور».
وي ــرف ــض ت ـي ــار ف ــي ال ـج ــزائ ــر اع ـت ـبــار
الـ ــوجـ ــود ال ـع ـث ـم ــان ــي ،ال ـ ــذي ك ـ ــان فــي
ً
ال ـجــزائــر ،اح ـت ــاال ،ألن ذل ــك «ك ــان في
إطار الخالفة اإلسالمية الواسعة ،كما
أن مجيء الدولة العثمانية كان بطلب
م ــن ال ـج ــزائ ــر لـحـمــايـتـهــا م ــن تــربــص
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار االس ـ ـبـ ــانـ ــي» .ل ـك ــن ه ــذا
الطرح مرفوض عند تيار آخر يرى أن
العثمانيني ال يختلفون في شيء عن
االستعمار الفرنسي .وكتب فــي هذا

الصدد الصحافي في جريدة «الوطن»
الناطقة بالفرنسية ،علي بوخالف ،في
ّ
رده على عبد الــرزاق مقري« :ال َ
تنس
الدور الذي لعبته تركيا في فترة حرب
التحرير الـجــزائــريــة .لقد كــانــت أنقرة
عضوًا في حلف الناتو (ساعد فرنسا
فــي حــربـهــا ضــد ال ـث ــورة ال ـجــزائــريــة).
بالنسبة إلى الباقي ،أنت حر في دعم
رجل ينتمي إلى تيارك األيديولوجي».
َ
وبني املوقفني ،يتخذ جزائريون آخرون
مــوقــف ال ـس ـخــريــة إزاء ه ــذا الـسـجــال
الذي يقولون إنه ال يعنيهم ،خاصة ّأن
طرفيه يندرجان ضمن فريق يبحث
ع ــن إدراج أي أزمـ ــة ف ــي ال ـجــزائــر في
ّ
إطــار األدلجة ،ولــذا يمكن القول إنهما
وجهان لعملة واحدة.

ع ــن «صـ ــداقـ ــة وأخ ـ ـ ــوة ب ــن ال ــرج ـل ــن،
ت ـت ـعـ ّـمــق وتـ ـع ــود ب ــال ـف ــائ ــدة ملـصـلـحــة
الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،وتـ ـفـ ـت ــح ق ـ ـنـ ــوات رئ ــاس ـي ــة
للتواصل ،تتجاوز ّ العراقيل واملحطات
املربكة» .ويقول إنــه وحزبه «ينظران
بسرور إلى التطورات اإليجابية التي
تزيل التوترات ،ويدعمان كل ما يعزز
أمن وادي النيل ودوله».

«شخصية قديرة»

يذهب وزير
التجارة
السوداني
في حديثه
«األخبار»
إلى
ّ
إلى التكلم
«صداقة
عن ّ
وأخوة بين
الرجلين»

في تقرير نشرته «مجموعة األزمــات
ال ــدول ـي ــة» ع ــن ال ـ ـسـ ــودان ،ق ـبــل أرب ـعــة
ُ ّ
ذكر ّ
معده ماغنوس تايلور بما
أيام ،ي
كــانــت ال ـخــرطــوم تـتــوقـعــه بـفـعــل رفــع
عدد من العقوبات األميركية عنها في
تشرين األول/اكتوبر املاضي ،وهو ما
لم يحصل ،ما أسهم في تأزيم الوضع
ّ
االقتصادي .ويقول الكاتب إن «األزمة
االقتصادية زادت الضغوط الداخلية
على ّالرئيس البشير ،في الوقت الذي
تـتـعــقــد ف ـيــه ال ـس ـيــاســات اإلقـلـيـمـيــة».
وع ـل ــى هـ ــذا األسـ ـ ــاس ي ــأخ ــذ الـتـقــريــر
عنوانه على شكل س ــؤال« :هــل يمكن
ل ـل ـس ــودان إدارة األزم ـ ــة االق ـت ـصــاديــة
وسط تقلب الجغرافيا السياسية؟».
يستعيد تايلور «التغييرات األخيرة
للوجوه الرئيسة في النظام (األخبار
العدد  ،)٣٤٠٣بمن فيها قيادة أجهزة
ّاالسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات واألم ـ ـ ــن الـ ـق ــوي ــة( ،إذ
إنها) تعكس رغبة الرئيس في تعزيز
مّــوق ـفــه» ،مضيفًا فــي س ـيــاق التقرير
أنــه «فــي نفس الــوقــت ،يحتاج النظام
إل ــى أص ــدق ــاء ب ـم ـقــدورهــم مـســاعــدتــه
ّ
ع ـلــى ت ـخــطــي ال ـت ـه ــدي ــدات امل ـب ــاش ــرة،
خاصة االقتصادية منها .ووفق هذه
الروحية ،واظــب البشير على التأقلم
مـ ــع م ـح ـي ــط ج ـي ــو ـ ـ ـ س ـي ــاس ــي ي ـ ــزداد
تـعـقـيـدًا فــي ال ـقــرن األفــري ـقــي وحــولــه،
وذلــك من خــال القفز من تحالف إلى
آخـ ــر ،الع ـب ــا ع ـلــى وت ــر ال ـت ـنــافــس بني
ح ـل ـفــائــه امل ـح ـت ـم ـلــن ،وهـ ـ ــذا م ــا مـنــح
حكومته بعض املكتسبات».
ربـمــا ال تـخــرج الـعــاقــة مــع مـصــر عن
األطر التي يعتمدها البشير إقليميًا،
ت ـعــزي ـزًا ملــواق ـفــه ،وتـحـصـيـنــا لوضعه
الداخلي ،كما يقول البعض .ولكن رغم
كل ذلك ،فقد باتت العالقات بني القاهرة
وال ـ ـخـ ــرطـ ــوم ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى نـ ـ ّ
ـديـ ــة فــي
التعامل ،وإلى معالجة املشاكل بجدية
ّ
أك ـب ــر ،خ ــاص ــة أن ال ـت ـج ــارب الـســابـقــة
ّ
أث ـب ـتــت أن «م ـســاح ـيــق الـتـجـمـيــل» لم
ُ
ت ـ ُـع ــد تـ ـج ــدي ن ـف ـعــا ،ال س ـي ـمــا بـعــدمــا
انـعـكـســت ال ـخــافــات شـعـبـيــا بـصــورة
ب ــدت غـيــر مـسـبــوقــة .وب ـنـ ً
ـاء عـلــى ذلــك،
يقول السفير السوداني «العائد» ،في
تصريح خـ ّـص بــه «األخ ـب ــار»« :ســوف
للبعثة الدبلوماسية
أواصــل قيادتي
ُ ِّ
ف ــي م ـصــر ،وس ــوف أرك ـ ــز عـلــى تنفيذ
م ـخــرجــات االج ـت ـم ــاع ال ــرب ــاع ــي ال ــذي
عقد في القاهرة في الثامن من الشهر
الـ ـ ـج ـ ــاري» ،م ـض ـي ـفــا« :ب ـق ـي ـ ُـت ســاعـيــا
ب ــاس ـت ـم ــرار ل ـخ ـلــق ع ــاق ــات م ــزده ــرة
ب ــن ش ـط ــري وادي ال ـن ـي ــل ،ت ـن ــأى عن
العواطف وتـخــدم املصالح املشتركة،
وسوف أواصل على هذا النهج».

