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العالم

العالم

الحدث دخل السودان ،أمس ،في العصيان المدني الشامل
الذي دعا إليه قادة الحراك الشعبي حتى إسقاط العسكر
وتسليم السلطة إلــى المدنيين ،فيما يـبــدو المجلس
العسكري ّ
مصرًا على التصعيد ،بتجاهل شــروط قوى
«الحرية والتغيير» للتفاوض ،في إطار الوساطة اإلثيوبية
الم َّ
ُ
رحب بها من الطرفين

السودان يدخل
الشامل:
العصيان
«العسكري» يصرّ
على المواجهة
ّ
ف ـ ــي ظ ـ ـ ــل وس ـ ــاط ـ ــة إثـ ـي ــوبـ ـي ــة ت ـب ــدو
آي ـ ـلـ ــة لـ ــان ـ ـه ـ ـيـ ــار ،ي ـ ـقـ ــودهـ ــا رئ ـي ــس
ال ــوزراء آبــي أحمد منذ يــوم الجمعة
امل ــاض ــي لـ ــرأب ال ـص ــدع ب ــن املجلس
ال ـع ـس ـك ــري وت ـح ــال ــف ق ـ ــوى «إع ـ ـ ّـان
الحرية والتغيير» ،بعد مجزرة فض
االع ـت ـص ــام اإلث ـن ــن امل ــاض ــيُ ،يـخـ ّـيــم
ٌ
شلل على الحياة العامة في السودان،
مع بداية أسبوع العمل صباح أمس،
ح ـي ــث ان ـط ـل ــق أول أيـ ـ ــام ال ـع ـص ـيــان
املــدنــي ال ــذي دع ــا إلـيــه ق ــادة الـحــراك
الشعبي إلسقاط املجلس العسكري،
بتجاوب كبير من املؤسسات العامة
وال ــوزارات والقطاعات الحيوية في

ً
ال ــدول ــة ،فـضــا عــن أغـلــب مؤسسات
القطاع ُ الخاص املصرفية والخدمية.
ومـ ــن امل ـ ـقـ ـ ّـرر أال ي ـن ـت ـهــي ال ـع ـص ـيــان
ال ـش ــام ــل إال ب ـق ـي ــام ح ـك ــوم ــة مــدنـيــة
وبــإذاعــة «بـيــان تسلم السلطة» عبر
ال ـت ـل ـفــزيــون الـ ـس ــودان ــي ،وهـ ــو م ــا ال
ُيـ ـب ــدي «ال ـع ـس ـك ــري» اسـ ـتـ ـع ــداده لــه
ح ـت ــى اآلن ،ب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى ت ـجــاه ـلــه
ش ـ ــروط قـ ــوى «ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر»
لـ ـلـ ـع ــودة إل ـ ــى طـ ــاولـ ــة املـ ـف ــاوض ــات،
ومن بينها االعتراف بوزر الجريمة
وتأليف لجنة تحقيق دولية لبحث
مالبساتها ،ورفــع الحصار وسحب
املـظــاهــر الـعـسـكــريــة ،وإطـ ــاق ســراح

«الـ ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر» ل ـل ــدخ ــول فــي
مفاوضات ،كما وصفها رئيس حزب
«املــؤت ـمــر ال ـس ــودان ــي» ،ال ـق ـيــادي في
قوى «الحرية والتغيير» عمر الدقير،
ّ
ف ــي ظـ ــل «ح ـم ـل ــة اعـ ـتـ ـق ــاالت واس ـع ــة
ض ـ ــد الـ ـن ــاشـ ـط ــن وال ـس ـي ــاس ـي ــن…
ومـحــاولــة للقفز على دم الـشـهــداء».
ث ــانـ ـي ــا ،ع ـب ــر ال ـس ـع ــي لـ ـط ـ ّـي صـفـحــة
جــري ـمــة االع ـت ـص ــام بـلـجـنــة تـقـ ّـصــي
ّ
حـقــائــق ،ألـفـهــا الـنــائــب الـعــام الوليد
محمد ،بحسب ما أعلنت «املفوضية
القومية لحقوق اإلنسان» (رسمية)،

يعمل «العسكري»
في عدة اتجاهات،
سياسيًا وعلى األرض،
إلفشال العصيان

ً
ً
أعلن قادة الحراك «جدوال ثوريًا» وصوال إلى جمعة «مواكب الشهداء» (أ ف ب)

امل ـع ـت ـق ـل ــن الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن ،وح ـم ــاي ــة
ال ـح ــري ــات ال ـع ــام ــة وح ــري ــة اإلع ـ ــام،
ورفع الحظر عن خدمة اإلنترنت.
وب ـي ـن ـم ــا أص ـ ـ ــدر «تـ ـجـ ـم ــع امل ـه ـن ـيــن
ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــن» بـ ـي ــان ــا ب ـ ــ«ال ـ ـجـ ــدول
الـ ـث ــوري األسـ ـب ــوع ــي» ،ل ــ«اس ـت ـك ـمــال
اإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــراب وم ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة الـ ـعـ ـصـ ـي ــان
حـتــى إس ـقــاط املـجـلــس وميليشيات
الـجـنـجــويــد»ُ ،م ـتـ ِّـوجــا إي ــاه بمواكب
في األحياء واملناطق باسم «مواكب
الشهداء» يوم الجمعة املقبل ،يعمل
«ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري» ف ـ ــي عـ ـ ــدة اتـ ـج ــاه ــات
ً
على األرض إلفـشــال العصيان :أوال
م ــن خـ ــال ح ـم ـلــة ق ـمــع ت ـلــت م ـجــزرة

االعـ ـتـ ـص ــام ،ت ـس ـت ـهــدف مـتـظــاهــريــن
يـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول ـ ـ ــون نـ ـ ـص ـ ــب حـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ــز ف ــي
ال ـطــرقــات ،ليرتفع ع ــدد القتلى منذ
امل ـ ـجـ ــزرة إل ـ ــى  ،118آخـ ــرهـ ــم أرب ـع ــة
أم ــس (أحــدهــم فــي مــديـنــة الـخــرطــوم
بحري ،وثالثة في مدينة أم درمان)،
ق ـ ـت ـ ـلـ ــوا بـ ـ ــرصـ ـ ــاص قـ ـ ـ ـ ــوات «ال ـ ــدع ـ ــم
السريع» ،التي يرأسها نائب رئيس
ا ُمل ـ ـ ّج ـ ـلـ ــس ،مـ ـحـ ـم ــد ح ـ ـ ـمـ ـ ــدان دق ـ ـلـ ــو،
امللقب بـ«حميدتي» ،وثانيًا بحملة
اع ـت ـقــاالت طــالــت ع ــددًا مــن املوظفني
بسبب مشاركتهم في اإلض ــراب ،من
بينهم موظفون في شركة الكهرباء
وب ـنــك الـ ـس ــودان وم ـط ــار ال ـخــرطــوم،

بـعــدمــا ك ــان «حـمـيــدتــي» قــد هـ ّـددهــم
ب ــالـ ـط ــرد م ـ ــن وظ ــائـ ـفـ ـه ــم األس ـ ـبـ ــوع
املاضي ،إضافة إلى حملة اعتقاالت
طــالــت ق ــادة الـعـصـيــان امل ــدن ــي ،مثل
القيادي في قوى «الحرية والتغيير»
محمد عصمت ،أحــد قــادة اإلضــراب
فــي بنك ال ـســودان ،عقب اللقاء الــذي
ج ـمــع قـ ــادة ال ـت ـحــالــف املـ ـع ــارض مع
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإلث ـ ـيـ ــوبـ ــي م ـ ـبـ ــاشـ ــرة فــي
الـخــرطــوم ،واألم ــن الـعــام لـ«الحركة
الشعبية لتحرير الـســودان – جناح
عـ ـق ــار» خ ـم ـيــس جـ ـ ــاب ،وامل ـت ـح ــدث
باسم الحركة مـبــارك أردول ،وثالثًا
إغالق املشافي الحكومية والخاصة،

ب ـه ــدف تــول ـيــد وضـ ــع ك ــارث ــي يقلب
الــرأي الـعــامُ ،
ويمثل تهديدًا مباشرًا
ل ـح ـيــاة امل ــرض ــى وامل ـص ــاب ــن ،بينما
يحرص قــادة الـحــراك على استثناء
بعض الخدمات من العصيان ،مثل
الـكـهــربــاء وامل ـيــاه ،وأق ـســام الـطــوارئ
ف ـ ــي امل ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـف ـ ـيـ ــات ،إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ــى
استثناء البقاالت الصغيرة واملخابز
في األحياء السكنية.
أمــا سياسيًا ،فيستمر «العسكري»
فــي مـحــاولــة الـتـمـلــص مــن الجريمة
ً
داخ ـل ـي ــا وخ ــارجـ ـي ــا :أوال م ــن خ ــال
الـ ـت ــرحـ ـي ــب ب ــال ــوس ــاط ــة اإلث ـي ــوب ـي ــة
ّ
وتــوجـيــه دع ــوة «مـخـتــلــة» إل ــى قــوى

ال يـ ـث ــق بـ ـه ــا قـ ـ ـ ــادة ال ـ ـح ـ ــراك ال ــذي ــن
ي ـط ــال ـب ــون ب ـل ـج ـنــة ت ـح ـق ـيــق دولـ ـي ــة،
كما سبق أن أكــد نائب رئيس حزب
ّ
«األم ـ ـ ـ ــة» ،إب ــراهـ ـي ــم األم ـ ـ ــن ،ف ــي ظ ــل
اس ـت ـمــرار الـعـسـكــر فــي رف ــض تحمل
مـســؤولـيــة الـهـجــوم وت ـبــريــره فــي آن
واح ـ ــد ،تـ ــارة بــأنــه اس ـت ـهــدف «ب ــؤرة
إجرامية» بجوار مقر االعتصام ،قبل
أن تتطور األحداث ويسقط قتلى من
املعتصمني ،وتــارة أخــرى بالزعم أن
«ه ـنــاك مــن ينتحل شخصية أف ــراد
ال ــدع ــم ال ـســريــع وي ـ ـ ّ
ـروع املــواط ـنــن»،
واتـ ـه ــام قـ ــوى «ال ـح ــري ــة والـتـغـيـيــر»
بالوقوف وراء أولئك العناصر بهدف
«حميدتي»
نسب جرائمهم إلى قوات
َ ْ
طل
لتشويه سمعتها .وبينما لم تن ِ
ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــج عـ ـ ـل ـ ــى املـ ـحـ ـتـ ـج ــن،
أعـ ـل ــن امل ـج ـل ــس إعـ ـف ــاء م ــدي ــر دائ ـ ــرة
االسـتـخـبــارات فــي «الــدعــم السريع»،
الـلــواء محمد عبد الله ،من منصبه،
وتعيني العميد مضوي حسني خلفًا
له ،من دون ذكر األسباب.
(األخبار)

تقرير

جوبا تحت وطأة االبتزاز األميركي:

راعية
واشنطن
ّ
االنفصال وعدوته

تبدو جنوب الـســودان ،الدولة الحديثة ال ــوالدة ،في حالها اليوم،
نموذجًاواضحًالماقدتفضي إليه الرعاية األميركية لتجارب االنفصال.
تحت أزمة اقتصادية ،تعيش مضاعفات صراع
فالدولة التي ترزح ّ
سياسي وعسكري عززته الواليات المتحدة بنفسها طوال سنوات،
ليصبح في النهاية سبب الخالفات المتصاعدة بين واشنطن وجوبا،
بعد سنوات من ّ
الود الذي انقلب أخيرًا إلى نوع من االبتزاز
جوبا ــ أتيم سايمون
ش ـ ـهـ ــدت ع ـ ــاق ـ ــات ج ـ ـنـ ــوب الـ ـ ـس ـ ــودان
بالواليات املتحدة األميركية تراجعًا
ك ـب ـي ـرًا خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة ،ال
سيما إثر النزاع املسلح بني الحكومة
واملعارضة عــام  ،2013إلــى أن وصلت
ح ـ ـ ّـد ف ـ ــرض عـ ـق ــوب ــات مـ ـب ــاش ــرة عـلــى
مسؤولني في الحكومة والجيش ،بعد
أعوام على االنفصال عن السودان في
ح ــزي ــران /يــون ـيــو  ،2011ح ــن كــانــت
واشنطن تمثل الداعم الرئيس ملتمردي
«الحركة الشعبية لتحرير الـســودان»

(ال ـحــزب الـحــاكــم فــي جـنــوب الـسـ ُـودان
حاليًا) .دعم سياسي وعسكري أدرج
ف ــي إط ـ ــار «مـ ـس ــان ــدة امل ـه ـ ّـم ـش ــن» فــي
جنوب السودان في مواجهة األنظمة
املتعاقبة منذ اندلعت الحرب األهلية
ع ـ ــام  ،1983واسـ ـتـ ـم ـ ّـر ح ـت ــى تــوق ـيــع
اتـفــاق ســام بــن الحكومة و«الـحــركــة
الشعبية» فــي كــانــون الـثــانــي /يناير
ع ــام  ،2005عـنــدمــا مــارســت واشنطن
ضغوطًا مكثفة على الحكومة للقبول
باالتفاق الذي ينتهي بإقامة استفتاء
يختار فيه شعب جنوب الـســودان ما
بني الــوحــدة واالنـفـصــال .بذلك ،لعبت

الواليات املتحدة دورًا كبيرًا في الدفع
باتجاه االنفصال ،وهي ُت ّ
عد من أوائل
الــدول التي اعترفت بالدولة الجديدة
رسميًا ،وقــدمــت لها مساعدات مالية
ُ
ضخمة تـقــدر ب ــ 11مليار دوالر لبناء
ب ـل ــد ج ــدي ــد ب ـع ــد عـ ـق ــود مـ ــن ال ـح ــرب
األه ـل ـي ــة الـ ـت ــي ق ـض ــت ع ـل ــى األخ ـض ــر
واليابس.
ل ـكــن ب ـعــد سـ ـن ــوات م ــن ال ــدع ــم املــالــي
وال ـس ـي ــاس ــي ،ق ـل ـبــت واش ـن ـط ــن ظـهــر
املـجــن لحليفتها ،بــدعــوى أن املبالغ
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ــم ت ـخ ـص ـي ـص ـه ــا ل ـل ـت ـن ـم ـيــة
ّ
وب ـ ـنـ ــاء املـ ــؤس ـ ـسـ ــات لـ ــم تـ ــوظـ ــف فــي
امل ـ ـسـ ــار امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب .يـ ـ ـ ــدور الـ ـح ــدي ــث،
ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ع ــن ف ـس ــاد الـنـخـبــة
السياسية الـتــي حـ ّـولــت تلك األم ــوال
إلـ ــى ح ـســابــات ـهــا ال ـخ ــاص ــة ف ــي دول
ش ـ ـ ــرق أفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا ،وتـ ـع ــامـ ـل ــت م ـع ـهــا
باعتبارها تعويضًا عن رهق سنوات
ً
ال ـك ـف ــاح امل ـس ـل ــح ،بـ ـ ــدال م ــن إن ـفــاق ـهــا
على مشروعات التنمية والخدمات.
بــالـنـسـبــة إل ــى سـفـيــر واش ـن ـطــن لــدى
جوبا ،توماس هوشيك ،فإن العالقة
ت ــراج ـع ــت بـسـبــب ال ـف ـس ــاد وال ـص ــراع
السياسي على السلطة ،مــا قــاد إلى
انـ ـ ــدالع «الـ ـح ــرب املـفـتـعـلــة للتغطية
ع ـلــى إخ ـف ــاق ــات الـ ـق ــادة الـسـيــاسـيــن،
وق ـ ـصـ ــورهـ ــم ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق ال ـت ـن ـم ـيــة
واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار» .وي ـ ــرى ه ــوش ـي ــك ،فــي
تصريحات إلى «األخبار» ،أن «تحقيق
االستقرار في العالقات يتطلب إعادة
الـســام ،إلــى جانب مكافحة الفساد،
ومـ ـح ــاسـ ـب ــة ج ـم ـي ــع امل ـ ـتـ ــورطـ ــن فــي
االنتهاكات املرتبطة بالحرب األخيرة
أمام املحكمة الهجني».

ّ
شهدت العالقات تراجعًا في ظل إدارة أوباما الذي
ألقى خطاب االعتراف بعد االنفصال (من الويب)

تطالب سلطات
جنوب السودان اإلدارة
األميركية الحالية
بعدم التخلي عنها

دبلوماسيًا ،شهدت العالقات تراجعًا
ّ
ملحوظًا أيضًا في ظل إدارة الرئيس
الـســابــق ب ــاراك أوبــامــا ،الـتــي تتهمها
بالسعي إلــى «إسـقــاطـهــا» ،من
جــوبــا ّ
خ ـ ــال ت ـب ــن ــي سـ ـي ــاس ــات تـ ـه ــدف إل ــى
ع ــزلـ ـه ــا عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوي ــن اإلق ـل ـي ـم ــي
ُوالــدولــي ،إضافة إلــى عقوبات فردية
فرضت على بعض القادة العسكريني
ف ــي ال ـح ـكــومــة ،وعـ ــدد م ــن املـســؤولــن
السياسيني الــذيــن تتهمهم واشنطن
بعرقلة جهود السالم .من هنا ،تطالب
ج ــوب ــا اإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـحــال ـيــة

بـ ـع ــدم ال ـت ـخ ـلــي ع ـن ـه ــا ،واالسـ ـتـ ـم ــرار
فــي مـســاعــدتـهــا لـلـخــروج مــن الـحــرب
واألزم ــة االقـتـصــاديــة ،وهــو مــا يشدد
عليه املتحدث باسم وزارة الخارجية،
ماوين ماكول أريـيــك ،في تصريحات
إلـ ـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ،م ـ ـش ـ ـي ـ ـرًا إلـ ـ ـ ــى أن
واش ـن ـطــن لـعـبــت «دورًا أســاس ـيــا في
م ـس ــاع ــدة ش ـعــب ج ـن ــوب الـ ـس ــودان ال
يمكن تجاهله» .ويناشد أرييك إدارة
ال ــرئ ـي ــس دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب «م ــراج ـع ــة
مواقفها ،والعدول عن سياسة فرض
الـعـقــوبــات مــا دام ــت سـلـطــات جنوب
ال ـس ــودان تـ ّعـمــل عـلــى تنفيذ اتفاقية
الـســام» املوقعة في أيـلــول /سبتمبر
 ،2018مـشـ ّـددًا على أهمية «اسـتـمــرار
الحوار بني جوبا وواشنطن لتجاوز
الـعـقـبــات ال ـحــال ـيــة ،وال ـع ـمــل م ــن أجــل
ع ــودة ال ـصــداقــة الـقــديـمــة ال ـتــي كانت
ت ــرب ــط ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن» .ل ـكــن ال ــوالي ــات
املـتـحــدة كــانــت قــد أب ــدت تحفظًا على
اتـ ـف ــاق الـ ـس ــام ن ـف ـس ــه ،م ـع ـت ـب ــرة أن ــه
ّ
ل ــن ي ـقــود إل ــى وق ــف الـ ـح ــرب ،ف ــي ظــل
الـ ـع ــداء الـ ـص ــارخ ب ــن الــرئ ـيــس سلفا
كير مـيــارديــت وزعـيــم املـعــارضــة ريك
م ـش ــار ،األمـ ــر الـ ــذي تـتــوقــع واشـنـطــن
أن ي ـقــود إل ــى انـهـيــار الـتـســويــة .وفــي
ضوء ذلــكُ ،تواصل تهديداتها بوقف
املساعدات املقدمة في شتى املجاالت
في حال استمرت الحكومة في ارتكاب
االنتهاكات ،وإعاقة إيصال املساعدات
اإلنسانية إلى املتضررين من الحرب.
والـ ـج ــدي ــر ذك ـ ـ ــره ،ه ـن ــا ،أن ال ــوالي ــات
املـتـحــدة أسـهـمــت فــي إن ـجــاز ع ــدد من
املشروعات في الـبــاد ،بينها تشييد
الـطــريــق الــرابــط بــن الـعــاصـمــة جوبا

ودول ــة أوغ ـنــدا ،إلــى جــانــب بـنــاء عدد
من املدارس واملرافق الصحية.
وي ــرى املحلل السياسي والـكــاتــب في
صحيفة «سودان بوست» ،فرانسيس
مـيـيــك ،فــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن
«العالقات الدبلوماسية مع الواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة تـ ــراج ـ ـعـ ــت بـ ـسـ ـب ــب ان ـ ـ ــدالع
ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة ،ن ـت ـي ـجــة ل ـخ ــاف ــات
الحركة الشعبية» ،الحليف التاريخي
ّ
ل ــواشـ ـنـ ـط ــنُ ،م ـ ــذكـ ـ ـرًا ب ـ ــأن «الـ ــواليـ ــات
املتحدة كانت قد لعبت دورًا رئيسًا في
تحقيق الـســام فــي الـســودان فــي عهد
الــرئـيــس ب ــوش االب ــن ،واسـتـمــرت تلك
ال ـعــاقــة خ ــال عـهــد الــرئ ـيــس أوبــامــا،
الـ ــذي أل ـق ــى خ ـط ــاب االعـ ـت ــراف بــدولــة
ج ـن ــوب ال ـ ـسـ ــودان ،وال ـ ــذي تـعـهــد فيه
ش ـكــال امل ـســاعــدة كــافــة ،التي
بـتـقــديــم أ ُ
تـســاعــد الــق ـطــر الــول ـيــد عـلــى الـسـيــر»،
مضيفًا أنه على «رغم اآلمال العريضة
التي وضعتها واشنطن على جنوب
ال ـســودان بعد نيله االسـتـقــال ،إال أن
بعض املراكز القريبة من مراكز صنع
القرار األميركي كانت قد ّ
تنبأت بفشل
الـ ــدولـ ــة» .وي ـع ــزو «ت ــراج ــع ال ـعــاقــات
وتــوتــرهــا إل ــى ت ـنــاســي قـ ــادة الـحــركــة
الشعبية الدور الذي لعبته واشنطن»
فــي االنـفـصــال ،وهــو مــا جعل األخيرة
«تـ ـشـ ـع ــر ب ـ ــاألس ـ ــف م ـ ــن س ـ ـلـ ــوك ق ـ ــادة
الحركة ،الذين باتوا يتهمونها بأنها
تسعى إلطــاحــة الحكومة منذ انــدالع
الحرب عام  .»2013وهو اتهام سرعان
مــا تعود الحكومة إلــى االعـتــذار عنه،
داعية إلى فتح صفحة جديدة ،مثلما
فـعــل الــرئـيــس سلفا كـيــر فــي أكـثــر من
مناسبة.
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تقرير

طهران تستبق زيارة ماس:
ّ
لن نمدد مهلة الشهرين
حركة دبلوماسية كثيفة
في إيران ،تسير بالتوازي
مع حركة رسائل الجهوزية
العسكرية ،آخرها الكشف
عن منظومة دفاع جوي
جديدة متطورة .وإلى
طهران ،قبيل انطالق
الوساطة اليابانية ،يصل وزير
األلماني ،كرسول
الخارجية ً
أوروبي حامال في جعبته
مسعى دونه عقبات
للتهدئة اإلقليمية وإنقاذ
االتفاق النووي
تـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ط ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــران ،ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ،وزي ـ ـ ــر
الخارجية األملــانــي هايكو مــاس الــذي
يـلـتـقــي الــرئ ـيــس ح ـســن روح ــان ــي ،في
ـارة ينظر إليها املراقبون باهتمام،
زيـ ُ
ك ـمــا أعـ ـ ـ ّـد ل ـهــا ب ــزي ــارة قـ ــام ب ـهــا مــديــر
القسم السياسي في وزارة الخارجية
األملــانـيــة وأح ــد أهــم مستشاري مــاس،
يـنــز بـلــوتـنــر ،قـبــل أس ـبــوعــن .الـتـحـ ّـرك
الدبلوماسي األملــانــي ،املـنـ ّـســق مــع كل
م ــن لـ ـن ــدن وب ـ ــاري ـ ــس ،ي ــأت ــي ف ــي وق ــت
ّ
يتصاعد التوتر بني طهران وواشنطن،
بـعــد تـشــديــد األخ ـيــرة ضغوطها على
إيــران ،فيما يـ ّ
ـرد اإليرانيون بالتلويح
ب ــال ـخ ــروج م ــن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ،منذ
اإلعــان عن تخفيف بعض القيود مع
مهلة  60يومًا بدأت قبل شهر .الخروج
مـ ــن االت ـ ـفـ ــاق ل ـي ــس وح ـ ــده مـ ــا يـمـلـكــه
اإليرانيون من أوراق بوجه األوروبيني
يريدون االتفاق بوصفه ضمانة
الذين
ّ
أم ـن ـي ــة ،ل ـكــنـهــم ي ــري ــدون ــه ،بـحـســب ما
تقول طهران ،منحة مجانية بال تنفيذ
االلتزامات العملية األساسية املقابلة،
أي مـ ـف ــاعـ ـي ــل االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
والتجارية ،خوفًا من ّ
تحدي الواليات
ّ
املـتـحــدة .تـلـ ّـوح طـهــران ب ــأوراق ال تقل
ّ
خطورة عن تحللها من االتفاق ،بينها
ّ
اآلالف من الالجئني
التخلي عن مئات
ّ
ّ
األفـغــان الــذيــن مــن املــرشــح أن يتخذوا
أوروب ـ ـ ـ ـ ــا وج ـ ـهـ ــة ل ـل ـج ــوئ ـه ــم الـ ـت ــال ــي،
إضــافــة إل ــى التخفيف مــن إجــراءات ـهــا
ّ
األمنية املتعلقة بمنع عمليات تهريب
املخدرات من أفغانستان إلى أوروبا.
الواليات املتحدة ،من جهتها ،تواصل

ضغوطها على أوروبا كي ال تتجاوز،
ف ــي تـطـبـيــق آل ـيــة ال ـت ـبــادل امل ــال ــي ،إلــى
الجوانب املشمولة بالحظر ،وأن تبقى
مـحـصــورة فــي ت ـبــادل األدويـ ــة وامل ــواد
الغذائية .وقد بدت الزيارات األوروبية
األخـ ـي ــرة ل ـكــل م ــن ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
دونالد ترامب ،ووزير خارجيته مايك
ً
بومبيو ،في سياق هذه املساعي ،أمال
في تعزيز الحملة على إيران وتحقيق
أعلى مستوى ممكن من الضغوط .إزاء
ذل ــك ،يـعـ ّـبــر األوروب ـ ـيـ ــون ،وخـصــوصــا
دول الـ ـت ــرويـ ـك ــا ب ــري ـط ــان ـي ــا وأمل ــان ـي ــا
وفـ ــرن ـ ـسـ ــا ،ع ـ ــن ت ـم ـ ّـس ـك ـه ــم ب ــاالتـ ـف ــاق
والـسـعــي للحفاظ عـلـيــه ،بينما يبدو
ّ
التردد جليًا عند بحث توسيع العمل
بآلية التبادل «إنستكس» ،في ترجمة
لـلـتـنــاقــض ال ــذي يعيشه األوروب ـي ــون
ب ـ ــن رغـ ـبـ ـتـ ـه ــم ف ـ ــي ت ـط ـب ـي ــق االت ـ ـفـ ــاق
والحرص على عدم إغضاب واشنطن.
مـ ــن امل ـن ـت ـظ ــر أن ت ـح ـم ــل زيـ ـ ـ ــارة م ــاس
ال ـي ــوم ن ـتــائـ ّـج حــاس ـمــة ع ـلــى مـسـتــوى
امل ـل ــف ،ت ـتــوقــف عـلــى طـبـيـعــة الــرســالــة
الـ ـت ــي ي ـح ـم ـل ـهــا وقـ ـ ـ ــدرة ط ـ ـهـ ــران عـلــى
التجاوب معها ،خصوصًا أن ضغوط
طـهــران وواشـنـطــن بلغت لــدى أوروب ــا
الـعــالـقــة فــي املـنـتـصــف مبلغًا يتطلب
ّ
تتضمن
حسم املــواقــف .ورسالة مــاس
بحسب ما يستشف من التصريحات

ظريف :على
األوروبيين تطبيع
العالقات االقتصادية

األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة تـ ــأك ـ ـي ـ ـدًا ع ـلــى
التمسك بــاالتـفــاق ال ـنــووي ،ومحاولة
إلث ــارة الـقـضــايــا ال ـخــارجــة عـنــه لغاية
الـتـخـفـيــف م ــن ال ـض ـغ ــوط األم ـيــرك ـيــة،
والتي ترفض طهران التفاوض عليها
مع األميركيني :البرنامج الصاروخي
والدور اإلقليمي.
وستحمل جعبة ماس أكثر من رسالة،
خ ـصــوصــا أن ال ــزي ــارة شـمـلــت األردن
ث ــم ال ـع ــراق ف ــاإلم ــارات ال ـتــي سـمــع من
وزي ــر خــارجـيـتـهــا ،عـبــد الـلــه بــن زاي ــد،
أم ــس ،طلبًا الفـتــا وه ــو أن «أي اتـفــاق
مستقبلي م ــع إيـ ــران يـجــب أن يشمل

دول املنطقة ،بحيث تكون طرفًا فيه».
ّ
املوسع ليشمل
وأعطى جدول األعمال
ً
دوال أخــرى (ليس مــن بينها الرياض
وهــو مــا يـعــود على األرج ــح إلــى سوء
الـعــاقــة مــع بــرلــن) ،انطباعًا بمسعى
ّ
للتهدئة في املنطقة ،أكـ ّـد عليه الوزير
األملاني أمس خالل الشق اإلماراتي من
جولته.
وف ـ ـ ــي ط ـ ـ ـهـ ـ ــران ،اسـ ـتـ ـب ــق اإليـ ــران ـ ـيـ ــون
ّ
الضيف األملاني بموقف متصلب عبر
تأكيد أمني «مجمع تشخيص مصلحة
الـنـظــام» ،محسن رضــائــي ،أن املجلس
األعـلــى لــأمــن الـقــومــي لــن يـمـ ّـدد مهلة
الـشـهــريــن املـمـنــوحــة ألطـ ــراف االت ـفــاق
النووي.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ش ـ ـ ـ ّـدد وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
اإليـ ــرانـ ــي م ـح ـمــد ج ـ ــواد ظ ــري ــف ،على
ضـ ـ ــرورة أن يـعـمــل األوروبـ ـ ـي ـ ــون على
«ت ـط ـب ـيــع ال ـع ــاق ــات االق ـت ـص ــادي ــة مــع
إي ــران ،وعليهم أن ي ــردوا على السؤال
وهــو :أي إج ــراءات قاموا بها لتطبيع
هذه العالقات؟» .ورأى في سؤال حول
زي ـ ــارة م ــاس بــال ـتــزامــن م ــع ان ـت ـقــادات
أوروبية لطهران أن األوروبيني «ليسوا
ّ
ف ــي م ــوق ــع يــؤه ـل ـهــم الن ـت ـق ــاد إيـ ـ ــران»،
م ـض ـي ـفــا« :ب ـع ــض الـ ـ ــدول م ـثــل أملــان ـيــا
أوقفت بيع األسلحة للسعودية والتي
ت ـس ـت ـخ ــدم ل ـق ـص ــف شـ ـع ــوب امل ـن ـط ـقــة،
إال أن بـعــض الـ ــدول األخـ ــرى لــم تفعل
ذل ــك ،وعـلــى الـعـمــوم ف ــإن الـغــرب سمح
لــأن ـظ ـمــة االسـ ـتـ ـب ــدادي ــة ف ــي املـنـطـقــة
بارتكاب الجرائم ومن الضروري طرح
ه ــذه ال ـق ـضــايــا» .واسـتـبـعــد ظــريــف أن
يـنـقــل ال ــوزي ــر األمل ــان ــي رس ــال ــة خــاصــة
إلـ ــى إيـ ـ ـ ــران ،ف ــي إش ـ ـ ــارة إلـ ــى ال ـجــانــب
األمـيــركــي ،موضحًا أن «أملــانـيــا تتابع
دور الترويكا األوروبية».
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي مــع
الــرســائــل الــدبـلــومــاسـيــة ،أزاح الجيش
اإليـ ــرانـ ــي أمـ ــس ال ـن ـق ــاب ع ــن مـنـظــومــة
« 15خ ـ ـ ـ ــرداد» لـ ـل ــدف ــاع ال ـ ـجـ ــوي .وق ــال
وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ال ـع ـم ـيــد أم ـي ــر حــات ـمــي،
إن امل ـن ـظ ــوم ــة ي ـم ـك ـن ـهــا ك ـش ــف أه ـ ــداف
كاملقاتالت والطائرات املسيرة على بعد
 150كلم ومتابعتها على بعد  120كلم
ومتابعة أهــداف متخفية على بعد 85
كلم واالشـتـبــاك معها وتــدمـيــرهــا على
بـعــد  45ك ـلــم .وأف ـ ــاد ب ــأن « 15خـ ــرداد»
لديها منصات إطالق مستقلة تستخدم
ص ــواري ــخ «ص ـيــاد  ،»3ومـ ــزودة ب ــرادار
ق ـ ــادر ع ـلــى ك ـشــف وم ـتــاب ـعــة  6أهـ ــداف
فــي آن واالشـتـبــاك مــع  5أه ــداف أخــرى،
وتستغرق جاهزيتها أقل من  5دقائق.
(األخبار)

وزير الدفاع اإليراني :منظومة « 15خرداد» قادرة على كشف ومتابعة  6أهداف في آن واالشتباك مع  5أخرى

