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العالم

العالم

تقرير

ّ
ترامب يوسط طوكيو :ال نسعى إلى تغيير النظام اإليراني
مرة جديدة يطلق دونالد ّترامب
مواقف هادئة ّ
يلم بها التوتر الذي
أشعله في المنطقة .مواقف حملت
تشجيعًا لإليرانيين على خوض التفاوض
مقابل مطلب وحيد هو «منع األسلحة
النووية» .وبينما يواصل وفد إيراني عرض
مبادرته على الدول الخليجية للتفاوض
معها ،ال مع واشنطن ،أكد محمد جواد
ظريف أن بالده لم َ
تسع يومًا إلى امتالك
هذه األسلحة
من اليابان ،حيث ينهي زيارة بدأها
ّ
واستمرت أربعة أيــام ،أطلق
السبت
الــرئـيــس األم ـيــركــي ،دونــالــد تــرامــب،
ج ـم ـلــة م ــواق ــف بـ ــدا أنـ ــه ي ـن ـحــو بـهــا
إلــى التهدئة وإغ ــراء إيــران بالدخول
ف ـ ــي مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ،وذلـ ـ ـ ــك بـ ـع ــد أي ـ ــام
م ـ ّـن ارت ـ ـفـ ــاع م ـن ـس ــوب ال ـت ــوت ــر ال ــذي
غ ــذت ــه ال ـت ـص ــري ـح ــات وال ـت ـه ــدي ــدات
م ــن ال ـجــان ـبــن ،بـ ـم ــوازاة الـتـحــركــات

عراقجي :مستعدون إلعداد آلية
من أجل الدخول في تعامل بناء
مع دول الخليج
العسكرية فــي املنطقة .وقــال ترامب
فـ ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر مـ ـ ــع رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
الياباني ،شينزو آبي ،في العاصمة
طوكيو« :أعتقد حقًا أن إيــران ترغب
في إبــرام اتفاق ،وأعتقد أن ذلــك ّ
ينم
عــن ذكـ ــاء ،وأعـتـقــد أن ه ــذا يـمـكــن أن
يتحقق».
ترامب شدد على أن إدارته ال تسعى
ً
إل ــى تغيير ال ـن ـظــام ،ق ــائ ــا« :أمــامـهــا
(إي ـ ـ ـ ــران) ف ــرص ــة ل ـك ــي ت ـص ـبــح دول ــة
عـظـيـمــة ب ــال ـق ـي ــادة ن ـف ـس ـهــا .ن ـحــن ال
نـتـطـلــع إلـ ــى تـغـيـيــر الـ ـنـ ـظ ــام ...أري ــد
ف ـقــط أن أوض ـ ــح ذل ـ ــك .ن ـحــن نتطلع
إلى عدم امتالك أسلحة نووية» .لكن

17

الثالثاء  28أيار  2019العدد 3768

لمّح ترامب إلى تشجيعه رئيس الوزراء الياباني على الوساطة مع طهران (أ ف ب)
ّ
يضمنه
ه ــذا «ال ـع ــرض» الـجــديــد لــم
مـ ـطـ ـل ــب ب ـ ـحـ ــث مـ ـلـ ـف ــي ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ
البالستية والنفوذ اإلقليمي ،مع أنه
كـ ّـرر فــي الــوقــت نفسه إب ــداء اعتقاده
بجدوى العقوبات ،وبــأن اإليرانيني
«ك ــان ــوا ي ـحــاربــون فــي ع ــدة م ــواق ــع...
ه ــم اآلن يـنـسـحـبــون ألن ـهــم يـعــانــون
مــن مـشـكــات اق ـت ـصــاديــة» ،مــن دون
إيضاح تفاصيل أكثر عما يقصده.

ّ
ك ــذل ــك ،ملـ ــح ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي إلــى
ت ـش ـج ـي ـعــه م ـض ـي ـفــه آب ـ ــي ع ـل ــى دور
الوساطة مع طهران ،إذ قال« :أعرف
تـ ـم ــام ــا أن رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـق ــرب
ج ـدًا مــن الـقـيــادة فــي إي ــران ،وسنرى
م ــا س ـي ـح ــدث» .ت ـصــري ـحـ ٌ
ـات قــابـلـهــا
األخير بإبداء استعداد طوكيو بذل
مــا بوسعها فــي املـلــف ،وهــو موقف
ي ـع ـقــب م ـع ـل ــوم ــات ت ـنــاول ـت ـهــا هـيـئــة

ال ـت ـل ـف ــزي ــون ال ـي ــاب ــان ـي ــة ،ق ـب ــل زيـ ــارة
ت ــرام ــب ،ح ــول نـيــة آب ــي زيـ ــارة إي ــران
مـنـتـصــف ح ــزي ــران /يــون ـيــو املـقـبــل،
بعد التشاور مع الرئيس األميركي.
ب ـع ــد رس ــائ ــل ت ــرام ــب حـ ــول ح ـصــره
طـلــب امل ـف ــاوض ــات بـمـنــع ط ـه ــران من
امتالك األسلحة النووية ،سارع وزير
ال ـخــارج ـيــة اإليـ ــرانـ ــي ،مـحـمــد ج ــواد
ظ ــري ــف ،ال ـ ــذي أن ـه ــى زيـ ـ ــارة لـلـعــراق

ع ـل ــى وق ـ ــع الـ ـت ــوت ــر ،إل ـ ــى ال ـت ـع ـل ـيــق،
ّ
مذكرًا بأن املرشد علي خامنئي «قال
منذ فترة طويلة إننا ال نسعى إلى
امتالك أسلحة نووية ،بإصدار فتوى
تحظرها» .وأضاف في تغريدة على
«تــوي ـتــر»« :إن اإلرهـ ــاب االقـتـصــادي
يضر الشعب اإليراني ويسبب توترًا
في املنطقة» .وفــي غضون ذلــك ،كان
مساعد ظريف للشؤون السياسية،
عـ ـب ــاس ع ــراقـ ـج ــي ،ي ــواص ــل جــولـتــه
ّ
الـخـلـيـجـيــة ،حـيــث ح ــط ف ــي الـكــويــت
ّ
قادمًا من مسقط ،ليتوجه بعد ذلك
إلــى الــدوحــة .والتقى عراقجي نائب
رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـك ــويـ ـت ــي ووزيـ ـ ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،ص ـ ـبـ ــاح خـ ــالـ ــد أح ـم ــد
ّ
ال ـص ـب ــاح ،الـ ــذي ت ـســلــم م ــن الـضـيــف
ّ
تضمنت
رسالة من نظيره اإليراني،
مبادرة التهدئة التي أعلنها ظريف
من بغداد ،وفيها أن طهران مستعدة
لـتــوقـيــع مـعــاهــدة «ع ــدم اع ـت ــداء» مع
الدول الخليجية .وهي مبادرة تفيد
بـ ــأن اإلي ــرانـ ـي ــن ي ـس ـعــون إلـ ــى قـطــع
ال ـطــريــق ع ـلــى الـتـصـعـيــد األم ـيــركــي
ب ــإب ــداء اس ـت ـع ــداده ــم ل ـل ـت ـفــاوض مع
الـ ـجـ ـي ــران ال ـخ ـل ـي ـج ـيــن ،ف ــي ال ــوق ــت
الـ ــذي يــرف ـضــون ف ـيــه ال ـت ـف ــاوض مع
واشنطن.
عراقجي أكد من الكويت أن «الحوار
م ــع ب ـل ــدان املـنـطـقــة يـشـكــل أح ــد أهــم
األس ـ ـ ـ ــس امل ـ ـبـ ــدئ ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة اإليـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة» ،م ـب ــدي ــا
استعداد بالده «إلعداد ّ آلية من أجل
ال ــدخ ــول ف ــي تـعــامــل ب ــن ــاء» م ــع دول
الخليج .لكن عراقجي جـ ّـدد التنبيه
إلى أن «األمن مجموعة متماسكة لن
تتجزأ وتشمل العناصر السياسية
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا» ،م ـض ـي ـف ــا:
«سـيــاســة الحظر األمـيــركـيــة تخاطر
ب ــأم ــن املـنـطـقــة أجـ ـم ــع ...ع ـلــى ال ــدول
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة أن ت ـع ــي م ـ ــدى خ ـط ــورة
هذه التهديدات» .وفي املقابل ،شدد
ال ـص ـب ــاح ع ـل ــى «ضـ ـ ـ ــرورة اس ـت ـم ــرار
املباحثات واللقاءات بني دول الجوار
ّ
والتفاوض بهدف حل األزمات».
(األخبار ،رويترز)

األردن

ّ
عبد الله يبحث عن «مظلة إقليمية» قبل موعد المنامة
أمام زخم القمم «الخليجية»
المقبلة بقيادة السعودية،
يحاول عبد الله الثاني إيجاد
«مظلة خليجية» تحميه من
المجهول ،ولذلك يستنفر
على صعيد الزيارات وإرسال
الوفود واستقبالها ،في
فعاليات ليس آخرها اللقاء
الثالثي الذي جمعه مع
برهم صالح ومحمود عباس
عمان ــــ ريم رضا
هذه ليست املرة األولى التي ّ
تمر فيها
ّ
عمان بعزلة تجعلها بعيدة عن غرف
االج ـت ـم ــاع ــات .فـقـبــل عـ ــام م ــن ال ـي ــوم،
تحديدًا بعد إعالن الرئيس األميركي،
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،ال ـ ـقـ ــدس «ع ــاص ـم ــة
إلسرائيل» ،كانت «اململكة األضعف»
وح ـيــدة ُ
ومـغـ ّـيـبــة ،إل ــى أن ظـهــر فجأة
رئ ـي ــس ح ـكــومــة الـ ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي
املكلف ،بنيامني نتنياهو ،في األردن
مـنـتـصــف ح ــزي ــران /يــونـيــو املــاضــي،
ف ــي زي ـ ـ ــارة ه ــي األول ـ ـ ــى ل ــه لـلـمـمـلـكــة
منذ سـنــوات .وتلت ذلــك زيــارة للملك
عبد الله الثاني لواشنطن ،بــدا أنها
ّ
حـلـحـلــة لـعـجـلــة ال ـعــاقــات املـتـكــلـســة،
ال ـت ـقــى خــال ـهــا ت ــرام ــب ،لـكـنـهـمــا من
بـعــدهــا ل ــم يجتمعا عـلــى رغ ــم زي ــارة
امل ـل ــك واش ـن ـطــن مـ ـج ــددًا ،ومل ـ ــرات كــان
آخرها آذار /مارس املاضي.
وفق األوساط املطلعة ،يسيطر التوتر
على امللك الذي يبدو بكامل حضوره
مـ ـحـ ـلـ ـي ــا ،فـ ــال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والعسكرية لم تتوقف ،وبات ملحوظًا
وج ــود ول ــي الـعـهــد ،ابـنــه حـســن ،إلــى
جانبه في زياراته الرسمية الخارجية.
وإن بــدت األم ــور تسير ظــاهــريــا على
نحو طبيعي مع واشنطن أو الخليج،

فـ ــإن امل ـع ــادل ــة داخ ـ ــل ح ـلــف واشـنـطــن
فـ ـ ــي اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم اخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــت ،وتـ ـ ــأكـ ـ ــد أن
املتضرر األول من «صفقة القرن» بعد
الفلسطينيني هــو األردن ال ــذي يبدو
مـكـشــوف الـظـهــر لـلـحـلـفــاء ه ــذه امل ــرة.
ضمن هذه املعادلة ،جاءت زيارتا عبد
الـلــه املتتابعتني للكويت واإلمـ ــارات،
وهما الدولتان اللتان حضرتا «القمة
ال ــرب ــاع ـي ــة» ف ــي م ـكــة الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
التي اقترحها امللك السعودي سلمان
لــدعــم االقـتـصــاد األردن ــي بعد انــدالع
احتجاجات سقطت بسببها حكومة،
لكن استمر بعدها النهج االقتصادي
نفسه الذي هتف املتظاهرون ضده.
هكذا ،لم تكن مستغربة زيارة الكويت
قـبــل نـحــو أس ـب ــوع ،حـيــث الـتـقــى عبد
الـلــه األم ـيــر صـبــاح األح ـمــد الـصـبــاح.
ف ــالـ ـك ــوي ــت ،مـ ــن وجـ ـه ــة ن ـظ ــر األردن
الرسمي ،تمثل على أقل تقدير «النهج
الخليجي املعتدل» وغير الباحث عن
املتاعب التي نشبت مع جيل األمــراء
األص ـغ ــر سـنــا مـنــذ ظ ـهــور مـحـمــد بن
سلمان ومحمد بن زايــد كالعبني في
البالط الخليجي ،واختفاء الزعامات
الخليجية التقليدية الـكـبـيــرة السن
باملوت أو التنحية ،ومن بعدها تأثر
األردن بـهــذه ال ـت ـجــاذبــات ،خصوصًا
من ناحية الدعم املادي وطبيعته .لكن
زيارة عبد الله لإلمارات كانت غريبة
إلــى حـ ّـد مــا ،حيث ظهر فيها مع ولي
عهد أبو ظبي ،ابن زايد ،في محاضرة
طـبـيــة! وم ــن الــواضــح أن عـبــد الـلــه لم
يكن يبحث عن معلومات إضافية عن
«طــب األطـفــال» ،بل يسعى للتموضع
ف ــي زاوي ـ ــة مــري ـحــة تـضـمــن اس ـت ـمــرار
عــرشــه ومملكته بعيدًا عــن املواجهة
امل ـبــاشــرة واالس ـت ـح ـقــاق امل ــؤل ــم ج ــراء
التغييرات اآلتـيــة بمباركة سعودية،
وال سيما موضوع الوصاية الدينية
على األماكن املقدسة ،لكن ال يبدو أنه
وجد مراده في هذه الزيارة القصيرة.
بعدها بـيــوم واح ــد ،ومــن دون إعــان
مسبق ،وصل إلى العاصمة األردنية
الرئيس العراقي برهم صالح ،ورئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس،

ليعقدا في ضيافة عبد الله اجتماعًا
ثالثيًا تحت عناوين بروتوكولية لم
ّ
«اإلطفائي» الــذي تؤديه
تتناول دور
بـغــداد بــن واشنطن وطـهــران ،وربما
كــانــت ت ــؤدي ــه اآلن م ــع رام ال ـل ــه ،على
أن م ـك ــان ال ـل ـق ــاء امل ـن ــاس ــب لـلـطــرفــن
ه ــو ع ـ ّـم ــان .ووفـ ــق األوس ـ ــاط نفسها،
ه ــذه ال ـق ـنــوات ال ـجــديــدة ال ـتــي تنفتح
أمـ ــام األردن «ت ـعـطــي ش ـع ــورًا جــزئـيــا
بالراحة» ،مع أن ثقل أي تكتل محتمل
بوجود هذه األقطاب الثالثة وفوقها
ّ
الكويت لــن يشكل حائط صـ ّـد لنيات

ثمة ترويج أردني
داخلي لـ«ضرورة»
المشاركة في
«ورشة البحرين»

الرياض التي باتت مكشوفة أكثر بعد
إعــان مشاركتها في ورشــة البحرين
االقتصادية.
وإل ــى اآلن ،لــم يعلن األردن املـشــاركــة
رس ـم ـيــا ف ــي ال ــورش ــة ،ل ـكــن الـتـســويــق
للمشاركة انطلق داخـلـيــا مــن جهات
خاصة أن اململكة لم يسبق لها
عــدةّ ،
أن ت ـجــن ـبــت أي مــؤت ـمــر ي ـت ـحــدث عن
االستثمار واالزده ــار والـســام ،وهي
أسـطــوانــة م ـكــررة سمعها األردن ـيــون
مـنــذ ال ـتــرويــج ل ـ ـ ــ«وادي ع ــرب ــة» قبيل
تــوقـيـعـهــا عـ ــام  .1994ك ــل امل ــؤش ــرات
تؤكد املـشــاركــة األردن ـيــة ،وقــد تحسم
م ـهــات ـفــة امل ـل ــك ال ـب ـحــري ـنــي ،ح ـمــد بــن
عيسى ،لنظيره األردن ــي األمــر قريبًا.
كــذلــك ،يـبــدو أن االب ـت ــزاز املــالــي الــذي
م ــارس ـت ــه ال ـس ـع ــودي ــة واإلم ـ ـ ـ ــارات في
«مؤتمر مـكــة» آتــى أكـلــه ،ويظهر ذلك
جـلـيــا م ــع إعـ ــان ال ـح ـكــومــة األردن ـي ــة
نـيـتـهــا ال ـت ـفــاوض م ــع ال ــري ــاض وأب ــو
ظبي لتحويل وديعتيهما فــي البنك
املــركــزي إلــى قــروض ّ
ميسرة للمملكة
(ال ـ ــوديـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــان ب ـق ـي ـم ــة  660م ـل ـي ــون
دوالر لــدعــم الــديـنــار مـقــابــل العمالت
األجنبية).
وال ُيـنـســى أن عـ ّـمــان ت ـبــدو فــي أســوأ

أوضــاع ـهــا سـيــاســا واق ـت ـصــاديــا ،وال
سيما مــع تعثر الــوضــع االقـتـصــادي
مـجــددًا ،واضـطــرار اململكة إلــى تقديم
الكثير من التنازالت (حتى أكثر مما
كانت تـقـ ّـدم) على أمــل حــدوث انفراج
اقتصادي عبر املساعدات الخليجية
وال ــدولـ ـي ــة املـ ـش ــروط ــة ،وك ــذل ــك أم ــام
إخ ـفــاق ال ــدول ــة فــي تحصيل الــوعــود
َ
مؤتمري لندن وبروكسل،
السخية من
حـ ـي ــث يـ ـق ــف امل ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــون م ــده ــوش ــن
م ــن ح ـجــم ت ـمــويــل خ ـطــة االس ـت ـجــابــة
لألزمة السورية ّ
املقدرة أردنيًا بـ2.400
م ـل ـي ــار دوالر ل ـع ــام  .2019وع ـم ـل ـيــا،
ل ــم ُي ـح ـ َّـص ــل  %1م ــن هـ ــذه ال ـت ـع ـهــدات
م ــع م ـض ـ ّـي ال ـن ـصــف األول م ــن ال ـعــام
ال ـ ـجـ ــاري ،لـيـظـهــر األم ـ ــر ع ـلــى ص ــورة
الـعـصــا مــن دون ال ـج ــزرة .فـعـلــى رغــم
«كــا» الثالثية التي أطلقها امللك في
«م ــواجـ ـه ــة الـ ـت ــوط ــن وإسـ ـ ـق ـ ــاط حــق
الـعــودة والـتـنــازل عــن ال ـقــدس» ،تلوح
العصا ليس لتصحيح الخطأ اللغوي
في استخدام الكلمة فقط ،بل لرفض
التمنع األردنــي حتى لو كان ضعيفًا
ح ـيــال مــا فـ ّـصـلـتــه واشـنـطــن ولبسته
السعودية وتريد إلباسه لكل املنطقة.

جاء لقاء عباس
وبرهم وعبد
الله غير المعلن
بعد يوم واحد
من زيارة األخير
لإلمارات (من
الويب)

جنوب السودان

البرهان في جوبا :تسويق رؤية «الثورة المضادة» في إفريقيا
ّ
بعد مصر واإلمارات ،حطت طائرة
رئيس المجلس العسكري في جوبا
والتأييد
أمس ،في زيارة لحشد الدعم ّ
لرؤيته للمرحلة االنتقالية ،في ظل
تعثر المفاوضات ،وال سيما الدعوة إلى
انتخابات مبكرة لاللتفاف على مطالب
الشارع
جوبا ـــ أتيم سايمون
ات ـ ـس ـ ـمـ ــت زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة رئـ ـ ـي ـ ــس «املـ ـجـ ـل ــس
ال ـع ـس ـكــري االن ـت ـق ــال ــي» ،ال ـفــريــق عبد
ال ـف ـت ــاح الـ ـب ــره ــان ،ل ـعــاص ـمــة ج ـنــوب
السودان ،أمس ،بالغموض ،إذ جاءت
مفاجئة وبال أجندة ،ولم تختتم بأي
ت ـص ــري ـح ــات ،ع ـل ـمــا أن ـه ــا األولـ ـ ــى من
نوعها لجوبا.
وقـ ــد ف ـ ّـس ــر م ـح ـل ـلــون الـ ــزيـ ــارة بــأنـهــا
ت ـه ــدف إل ــى ت ـســويــق ف ـك ــرة «املـجـلــس
العسكري» بإقامة انتخابات مبكرة
في الـســودان ،بعدما وصل التفاوض
ب ـي ـن ــه وب ـ ـ ــن ق ـ ـ ــوى «إعـ ـ ـ ـ ــان ال ـح ــري ــة
وال ـت ـغ ـي ـيــر» إل ــى طــريــق مـ ـس ــدود ،في
ّ
ظ ــل تمسك املـجـلــس بغالبية أعـضــاء
«مجلس السيادة» املقترح ،إلى جانب

توليه منصب الرئيس.
ويـ ـح ــاول ال ـب ــره ــان أن ي ـح ـصــل على
دعـ ــم م ــن اإلق ـل ـي ــم مل ـش ــروع ــه ال ـجــديــد.
وتــأتــي زيــارتــه لجوبا لثني الرئيس
ســال ـفــا ك ـيــر َم ـي ــاردي ــت ع ــن مـطــالـبـتــه
بـتـسـلـيــم ال ـس ـل ـطــة ل ـح ـكــومــة مــدن ـيــة،
باستخدام أوراق النفط والجماعات
املـسـلـحــة ،وهــي األوراق نفسها التي
كـ ــان يـسـتـخــدمـهــا ال ــرئ ـي ــس امل ـخ ـلــوع
ع ـمــر الـبـشـيــر ض ــد ج ـنــوب ال ـس ــودان.
ّ
وقـ ـ ــال مـ ـص ــدر ح ـك ــوم ــي م ــط ـل ــع عـلــى
تفاصيل الزيارة لـ«األخبار» إن زيارة
ال ـبــرهــان تـهــدف إل ــى تـســويــق مقترح
إقــامــة انـتـخــابــات مـبـكــرة ،مضيفًا أن
الزيارة «في هذا التوقيت ،إنما تهدف
إل ــى مـحــاولــة إق ـنــاع جـنــوب ال ـســودان
بــاالل ـت ـحــاق ب ــرك ــب الـ ـث ــورة امل ـض ــادة،
والـ ـت ــراج ــع ع ــن م ــوق ـف ــه الـ ــداعـ ــي إل ــى
ت ـس ـل ـيــم ال ـس ـل ـطــة ل ـح ـكــومــة م ــدن ـي ــة».
وت ـ ــاب ـ ــع« :ي ـ ـبـ ــدو أن ال ـ ـبـ ــرهـ ــان ي ــري ــد
اس ـت ـخ ــدام أوراق ال ـب ـش ـيــر ال ـقــدي ـمــة،
ـات
مـثــل مـلــف الـنـفــط وإي ـ ــواء الـجـمــاعـ َ
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـ ـحـ ـ ــارب حـ ـك ــوم ــة
جـنــوب الـ ـس ــودان» .وكــانــت الحكومة
السودانية بقيادة الرئيس املخلوع،
ع ـم ــر ال ـب ـش ـي ــر ،قـ ــد رع ـ ــت م ـبــاح ـثــات
ال ـ ـسـ ــام بـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة والـ ـح ــرك ــات
املـسـلـحــة ف ــي ج ـنــوب الـ ـس ــودان ،الـتــي
ان ـت ـهــت بـتــوقـيــع األطـ ـ ــراف املـتـحــاربــة
على اتفاق ســام العام املاضي .وهو

دور طمأن «العسكري» حكومة جنوب
السودان إلى أنه سيستمر في أدائه.
ويــرى الكاتب واملحلل السياسي في
صحيفة «جوبا مونتر» ،آيزك ملوال،
فــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن زي ــارة
ال ـب ــره ــان ت ــأت ــي ف ــي إط ـ ــار م ـح ــاوالت
املـ ـجـ ـل ــس االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي ال ـس ـل ـط ــة،
وع ــدم االل ـت ـفــات إل ــى مـطــالــب ال ـشــارع
ال ـس ــودان ــي ،مـعـتـبـرًا أن م ــن مصلحة
حكومة جنوب السودان أن تعمل من
أجــل استقرار األوض ــاع في الـســودان،
وم ـ ــراع ـ ــاة م ـص ــال ـح ـه ــا امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة
بعيدًا عــن دعــم «املجلس العسكري».
وي ـ ـقـ ــول« :أتـ ــوقـ ــع أن تـ ـك ــون ح ـكــومــة
جـ ـن ــوب الـ ـ ـس ـ ــودان ق ــد ق ــام ــت ب ــإب ــداء
ال ـن ـصــح لــرئ ـيــس امل ـج ـلــس الـعـسـكــري
بأن مصلحة جنوب السودان مرتبطة

يحاول البرهان تالفي
عقوبات االتحاد
اإلفريقي التي قد تصل
إلى تجميد عضويته

بــاس ـت ـقــرار األوضـ ـ ــاع الـسـيــاسـيــة في
ّ
السودان ،وذلك من خالل حث املجلس
عـلــى ض ــرورة تسليم الـسـلـطــة إلدارة
مــدن ـيــة ،لــذلــك انـتـهــى ال ـل ـقــاء مــن دون
أي ت ـص ــري ـح ــات ل ــوس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام».
وكـ ــانـ ــت ج ــوب ــا مـ ــن أول ـ ــى ال ـع ــواص ــم
الـتــي اعترفت بـ«املجلس العسكري»
بـعــد إطــاحــة البشير الـشـهــر املــاضــي،
وذلــك في رسالة خطية بعث بها كير
إلى البرهان عبر مستشاره للشؤون
األمـ ـنـ ـي ــة ،تـ ــوت ق ـ ـلـ ــواك .وط ــال ــب كـيــر
املجلس ،األسـبــوع املــاضــي ،بضرورة
تسليم السلطة لحكومة مدنية ممثلة
لقوى الشارع ،وأبدى ترحيبه بنجاح
الثورة السلمية في السودان.
م ــن ج ـه ـت ــه ،يـ ــرى امل ـح ـل ــل ال ـس ـيــاســي
وال ـ ـكـ ــاتـ ــب ف ـ ــي ص ـح ـي ـف ــة «امل ـ ــوق ـ ــف»
الـعــربـيــة فــي جــوبــا ،فــاسـكــو الدو ،أن
زيارة البرهان «تأتي في إطار محاولة
املجلس حشد الدعم اإلقليمي لفكرته
الداعية إلجراء انتخابات مبكرة ،التي
ُ
تـ َـعـ ّـد مـحــاولــة لاللتفاف على مطالب
ال ـ ـشـ ــارع وقـ ـ ــوى ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر،
واملتمثلة بتسليم السلطة لحكومة
(م ــدن ـي ــة) بـتـمـثـيــل مـ ـح ــدود للجيش
ف ـ ــي املـ ــؤس ـ ـسـ ــات االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة ،وه ــو
املوقف نفسه الذي دعت إليه حكومة
ال ـج ـن ــوب أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ب ـ ـضـ ــرورة تـســريــع
عـمـلـيــة االن ـت ـق ــال ال ـس ـل ـمــي لـلـسـلـطــة،
خـصــوصــا أن زي ــارة ال ـبــرهــان لجوبا

تــأتــي ف ــي أع ـق ــاب جــول ـتــه الـخــارجـيــة
للدول الداعمة للمجلس العسكري».
ويضيف في حديث إلى «األخبار» أن
«من األفضل لحكومة جنوب السودان
أن ت ـت ـم ـســك ب ـمــوق ـف ـهــا ،ألن املـجـلــس
العسكري سيكون الخاسر األول في
عملية التصعيد املرتقبة من ِق َبل قوى
الثورة ،وأن تقدم النصح للبرهان بأن
اس ـت ـقــرار ج ـنــوب الـ ـس ــودان وتحقيق
مصالحة اآلنية واملستقبلية ،مرتبط
بــاسـتـقــرار األوض ـ ــاع فــي ال ـخــرطــوم».
وك ــان الــرئ ـيــس كـيــر ق ــد زار اإلمـ ــارات
الشهر املــاضــي ،بـهــدف املساهمة في
تقريب وجهات النظر بني «العسكري»
وقوى «الحرية والتغيير» ،ولم تحرز
املـ ـب ــادرة ف ــي حـيـنـهــا أي ت ـق ــدم ُيــذكــر
بسبب مواقف الدول الراعية لـ«الثورة
املضادة» ،التي تريد أن يلبي التغيير
في الـســودان طموحاتها هــي ،وليس
تطلعات الشارع السوداني.
وبالنسبة إلــى الصحافي فــي إذاعــة
«كابيتال» املحلية ،فرانسيس ميان
ق ــرن ــق ،فـ ــإن زيـ ـ ــارة ال ـب ــره ــان «تــأتــي
ف ـ ــي ت ــوقـ ـي ــت ي ـ ــواج ـ ــه فـ ـي ــه امل ـج ـلــس
الـعـسـكــري ضـغــوطــا هــائـلــة مــن قــوى
ال ـث ــورة ،خــاصــة بـعــد ان ـق ـضــاء مهلة
االتـ ـح ــاد اإلف ــري ـق ــي ،ل ــذل ــك ه ــو يــريــد
مــن الـ ــدول األع ـض ــاء فــي االت ـح ــاد أن
ت ـحــاول تعطيل أي ق ــرار قــد يفضي
إل ــى تـجـمـيــد ع ـضــويــة الـ ـس ــودان في

ت ـلــك امل ـن ـظــومــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة امل ـه ـمــة».
ويـ ـق ــول ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «األخـ ـب ــار»
إن «الـفــريــق الـبــرهــان ي ـحــاول تالفي
العقوبات التي سيفرضها االتحاد
اإلفــري ـقــي عـلــى الـ ـس ــودان ،وال ـتــي قد
تصل إلــى تجميد عضويته بسبب
فـشـلــه فــي تسليم الـسـلـطــة لحكومة
مدنية ،وانـقـضــاء مــدة الستني يومًا
دونـ ـم ــا إحـ ـ ــراز أي تـ ـق ــدم .فــاملـجـلــس
يــواجــه ضغوطًا داخـلـيــة كثيفة ،وال
يستطيع معها الـصـمــود ومواجهة
تـيــار التصعيد ودول اإلقـلـيــم ،لذلك
يسعى إلى خطب ود جوبا لتعطيل
ذلك القرار».
ويـ ـب ــدو أن ت ــوق ـي ــت زي ـ ـ ــارة ال ـب ــره ــان
لـ ـج ــوب ــا ُي ـ ـعـ ــزز ال ـت ـك ـه ـن ــات عـ ــن ع ــزم
امل ـج ـل ــس ع ـل ــى االلـ ـتـ ـف ــاف ع ـل ــى ث ــورة
الشارع السوداني ،من خالل الهروب
إل ـ ــى األمـ ـ ـ ـ ــام ،واملـ ـم ــاطـ ـل ــة فـ ــي إج ــاب ــة
مطلب تسليم السلطة إلدارة مدنية.
ويستخدم «العسكري» فــي ذلــك عدة
ّ
تسهل عملية االلتفاف ،من
تكتيكات
بينها حشد التأييد من محور «الثورة
املضادة» لإلبقاء على سيطرته التامة
على مقاليد السلطة .لذلك ،لم يفصح
عن أهداف الزيارة ومخرجاتها ،التي
ستبقى طـ ّـي الكتمان لبعض الوقت،
قبل أن تترجم على أرض الــواقــع في
سياساته التي سيعلنها عقب انتهاء
الجولة اإلقليمية.

السودان :تصعيد متبادل
عشية اإلضراب
يتجــه طرفــا الصــراع فــي الســودان إلــى التصعيــد مــع دخــول اإلضــراب العــام حيــز
التنفيــذ اليــوم (الثالثــاء) ،بعــد اتجــاه العســكر إلــى حلفائــه الخارجيــن لحشــد الدعــم
والتســويق لرؤيتــه والتلويــح بالدعــوة إلــى انتخابــات مبكــرة.
ويهــدف اإلضــراب إلــى «تحقيــق جميــع مطالــب الشــعب» ،بحســب بيــان قــوى
«الحريــة والتغييــر» أمــس ،مؤكــدة أنــه ســيذهب «إلــى تصعيــد أعلــى» فــي حالــة عــدم
ً
االســتجابة وصــوال إلــى «عصيــان مدنــي مفتــوح».
وردًا علــى تلويــح «العســكري» بالدعــوة إلــى انتخابــات مبكــرة ،أكــد التحالــف أن «أي
تلويــح بعقــد انتخابــات ُيعـ ّـد أم ـرًا ســلبيًا» ،مصـ ّـرًا «علــى تمثيلــه بأغلبيــة املجلــس
الســيادي ورئاســته».
فــي املقابــل ،عــاد نائــب رئيــس املجلــس ،محمــد حمــدان دقلــو (حميدتــي) ،إلــى فكــرة
إشــراك أطــراف أخــرى فــي الســلطة املدنيــة بهــدف املماطلــة فــي املفاوضــات ،وهــو
طــرح كان املجلــس قــد اختبــره فــي بدايــة املفاوضــات قبــل أن يعرقلــه قــادة الحــراك
بمســيرة مليونيــة طالبــت بتســليم الســلطة للمدنيــن.
ويضــع شــلل البــاد املحتمــل «العســكري» فــي مــأزق ،يبــدو أنــه ســيدفعه إلــى
التصعيــد علــى األرض بوجــه املضربــن ،بحســب مــا بــدا فــي تهديــدات «حميدتــي»،
ّ
أمــس ،فــي كلمــة حــذر فيهــا مــن وجــود قــوى تســعى إلــى الوقيعــة بــن الجيــش
وقــوى «الحريــة والتغييــر» ،وهــو تحذيــر ســبق أن أطلقــه قبــل هجومــن علــى ســاحة
االعتصــام األســبوع املاضــي .فـ«حميدتــي» ،الــذي كان قــد هــدد بفصــل أي شــخص
يضــرب عــن العمــل ،شــدد أمــس علــى ضــرورة نــزول قــوات الشــرطة إلــى الشــارع
لحفــظ األمــن ،بمســاعدة مــن قــوات األمــن و«الدعــم الســريع» (تابعــة للجيــش) ،التــي
كانــت قــد نفــذت الهجمــات علــى املعتصمــن ،فــي حــن هــو يســعى إلــى إظهــار
الصــراع كمــا لــو أنــه بــن قــوى «الحريــة والتغييــر» وقــوات «الدعــم الســريع» التــي
يرأســها ،بقولــه إن «قــوى إعــان الحريــة والتغييــر تريــد تغييــر كل األجهــزة األمنيــة،
بمــا فيهــا قــوات الدعــم الســريع» ،وحديثــه عــن أن «أهدافنــا تتمثــل بفــرض هيبــة
الدولــة».
(األخبار)
طالب كير «العسكري» بتسليم السلطة لمدنيين ممثلين لقوى الشارع األسبوع الماضي (عن الويب)

