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السعودية
ّ
ثالث سنوات تبدو كافية بالنسبة إلى السعوديين لتقييم «رؤية  »2030االقتصادية ،التي ولدت
تحوالت غير مكتملة باتجاه دولة «جبائية» ،ال تزال تتكئ بثقلها حتى اآلن على كاهل المواطن
وحده ،فيما تبدو برامج الرؤية الداخلية والخارجية متعثرة ،وذلك قبل عام واحد من موعد قياس
أداء األجهزة الحكومية في إطار «برنامج التحول الوطني »2020

ثالث سنوات على «رؤية »2030

جباية...
بال إنجازات
علي جواد األمين
قبل ثالث سنوات من اليوم ،أعلن ولي
الـعـهــد ال ـس ـعــودي ،محمد بــن سلمان،
رؤي ـ ـت ـ ــه االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـح ــول مــن
اقتصاد ريعي تعيش اململكة في كنفه،
ّ
ع ـلــى األق ـ ــل م ـنــذ ال ـط ـفــرة الـنـفـطـيــة في
سبعينيات القرن املاضي ،إلى اقتصاد
متنوع في عام  ،2030تمهيدًا ملرحلة ما
بعد النفط ،من خالل زيادة االستثمار
وتعزيز اإلنتاجية .لكن إنتاج اململكة
ُ
املحلي الفعلي ،إذا استثني منه إنتاج
الـنـفــط ال ــذي يستحوذ عـلــى  60باملئة
مـنــهُ ،يـعـ ّـد غير قــابــل لــاسـتــدامــة ،وفق
ما يخلص إليه االستشاري الخبير في
االقتصاد السعودي ،والوكيل السابق
لــوزارة املالية واالقتصاد ،عبد العزيز
الدخيل ،في كتابه األخير «أزمــة مالية
في طــور التكوين» الصادر عــام .2016
يعني ذل ــك ،أن تخفيف االعـتـمــاد على
الـنـفــط ،وف ــق رؤي ــة اب ــن سـلـمــان ،يجب
أن يكون مصحوبًا بإصالحات عميقة
في االقتصاد ،الذي اعتمد لعقود على
ً
إعادة توزيع الريع بدال من إنتاجه.
تـ ـب ــدو «رؤي ـ ـ ـ ــة  »2030أشـ ـب ــه ب ــدائ ــرة
حلزونية يقبع املــواطــن السعودي في
ّ
وسطها .تدور وتدور لتحط أخيرًا على
عاتقه في دولة باتت تعتمد «الجباية»
لـتـنــويــع م ـص ــادر دخ ـل ـهــا ،م ــن دون أن
توفر بيئة اقتصادية تحمي الشركات

واملستثمرين والعمال وأربــاب العمل.
منذ ثــاث سـنــوات ،تــراوح رؤيــة «رجل
اإلصالحات» في دوامــة لم تعد خافية
ع ـلــى االق ـت ـص ــادي ــن ،ت ـبــدأ م ــن التعثر
ف ــي ت ــأم ــن مـ ـص ــادر ال ـت ـم ــوي ــل ،س ــواء
ببيع  5باملئة مــن شــركــة «أرام ـك ــو» أو
استقطاب مستثمرين أجانب أو عوائد
اس ـت ـث ـم ــارات ف ــي ش ــرك ــات وم ـص ــارف
عــامل ـيــة ،م ـ ــرورًا ب ـتــداع ـيــات اإلجـ ـ ــراءات
الـتـقـشـفـيــة ال ـقــاس ـيــة ،كــرفــع ال ــدع ــم عن
ال ـ ــوق ـ ــود والـ ـكـ ـه ــرب ــاء وال ـخ ـص ـخ ـصــة
وف ـ ــرض ال ـض ــرائ ــب وإلـ ـغ ــاء ال ـح ــواف ــز،
ول ـيــس ان ـت ـه ـ ً
ـاء ب ــارت ـف ــاع ال ـ َّـدي ــن ال ـعــام
ونفاد االحتياط املالي للبالد.
بالنظر إلى أهداف «الرؤية» ونتائجها
ال ـيــوم ،يـبــدو جليًا اقـتــرابـهــا مــن حافة
ً
االنهيار .فبدال من تقليل نسبة البطالة
وجعلها تصل إلى  7باملئة ،تفيد آخر
اإلحـ ـص ــاءات الــرسـمـيــة بــأنـهــا وصلت
إل ــى  12.7بــاملـئــة (ك ـمــا ف ــي الـ ـس ــودان)،
عـلـمــا ب ــأن األرقـ ــام الــرسـمـيــة ال تعكس
الـصــورة الحقيقية تمامًا .هــذا املعطى
يشير إلى فشل مشاريع عدة في إطار
«ال ــرؤي ــة» ،منها م ـشــروع «ال ـس ـعــودة».
إذ تـشـيــر آخ ــر األرقـ ـ ــام إل ــى أن الـطــاقــة
االستيعابية للتوظيف في اململكة تبلغ
 12.5مليون وظيفة في مختلف املهن،
ال يشغل السعوديون منها ســوى 3.1
ماليني ،بينما يستحوذ األجانب على
البقية ،على رغم وجود أكثر من 6000

سعودي عاطل من العمل ِم َّمن يحملون
شهادات عليا ،وقد يضاف إليهم أكثر
من سبعة ماليني طالب وطالبة حاليًا
في الجامعات إن لم تنجح اململكة في
«توطني» الوظائف سريعًا.
ومـ ــع أن ن ـس ـبــة ال ـب ـطــالــة ت ـب ــدو قــابـلــة
لـ ــان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض ،إال أنـ ـ ـه ـ ــا فـ ـ ــي س ــرع ــة
ارتفاعها غير مألوفة فــي ثاني أغنى
دولة في العالم ،خصوصًا أنها تترافق
مــع أزم ــات ع ــدة ،كــارتـفــاع نسبة الفقر
إل ــى ( %12.3ع ــام  ،)2017فيما تحتل
اململكة املرتبة الثامنة في قائمة الدول
ال ــ 10األكـثــر احتضانًا للمليارديرات.
وال ـج ــدي ــر ذك ـ ــره ه ـنــا أن ن ـس ـبــة الـفـقــر
ه ــذه سـبـقــت إجـ ـ ــراءات رف ــع الــدعــم عن
الطاقة (الوقود والكهرباء) ،وانخفاض
م ـ ـ ـعـ ـ ــدالت الـ ـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ـ ــب (ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ب ــات ــت
بحسب «املــؤسـســة العامة للتأمينات
االجـتـمــاعـيــة»  3آالف ري ــال كمتوسط
دخـ ــل) ،مــا يـعـنــي أن ـهــا قــد ت ـكــون أكـبــر
بكثير .كــذلــك ،بينما ب ــات  6.9ماليني
م ــواط ــن ب ــا ح ـســابــات بـنـكـيــة ،تــراجــع
مـعــدل االدخ ــار إلــى  2.4باملئة بحسب
مــؤس ـســة «سـ ــامـ ــا» ،وهـ ــو رقـ ــم يعتبر
منخفضًا ج ـدًا مـقــارنــة بــالـحــد األدن ــى
العاملي البالغ  10باملئة.
ارتـ ـ ـف ـ ــاع ن ـس ـب ــة ال ـب ـط ــال ــة وان ـخ ـف ــاض
ّ
الرواتب ،في ظل رفع الدعم عن الوقود
والـ ـكـ ـه ــرب ــاء وفـ ـ ــرض ض ــري ـب ــة الـقـيـمــة
املضافة ،عوامل أدت إلى ضعف القدرة

ال ـش ــرائ ـي ــة ل ـل ـم ــواط ــن الـ ـسـ ـع ــودي مــن
ج ـهــة ،وارت ـف ــاع تـكــالـيــف اإلن ـت ــاج لــدى
ال ـشــركــات ،وبــالـتــالــي ارت ـفــاع األسـعــار
مـ ــن جـ ـه ــة ث ــانـ ـي ــة .وبـ ـحـ ـس ــب األرق ـ ـ ــام
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،زادت فـ ــاتـ ــورة ال ـك ـه ــرب ــاء
بـنـسـبــة  250ب ــامل ـئ ــة ،وس ـع ــر الـبـنــزيــن
بنسبة  130باملئة ،وكلفة االتـصــاالت
ب ـن ـس ـبــة  50ب ــامل ـئ ــة ،وراوح ـ ـ ـ ــت زي ـ ــادة
سعر مختلف السلع االستهالكية بني
 10و 30بــاملـئــة .وعـلــى رغ ــم أن اململكة
أك ـب ــر مـ ـص ـ ّـدر ل ـل ـن ـفــط ف ــي الـ ـع ــال ــم ،إال
أن ـهــا لـيـســت ضـمــن قــائـمــة أرخ ــص 10
دول ،إذ تسبقها فـنــزويــا وال ـســودان
وإيـ ـ ـ ـ ــران والـ ـك ــوي ــت وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ...وم ــن
املـعـلــوم أن ارت ـفــاع أس ـعــار املـحــروقــات
املـحـلـيــة ي ـهــدف إل ــى زي ـ ــادة اإليـ ـ ــرادات
غير النفطية ،لكن ذلك يؤثر بتكاليف
األع ـم ــال ،وبــالـتــالــي يـسـبــب زيـ ــادة في
أسعار املــواد االستهالكية ،خصوصًا
أن الـشــركــات الـسـعــوديــة ،الـتــي تصنع
بـمـعـظـمـهــا مـ ـ ـ ّ
ـواد اس ـت ـهــاك ـيــة ،ب ــدأت
تواجه خسائر باملاليني بحسب األرقام
الـتــي تــرد فــي صحيفة «االقـتـصــاديــة»
شـ ـب ــه ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،كـ ـش ــرك ــات «نـ ـ ـ ــادك»
و«سـ ــول ـ ـيـ ــدرتـ ــي تـ ـك ــاف ــل» و«امل ـم ـل ـك ــة
القابضة» و«األسـمــاك» و«التعاونية»
و«والء للتأمني» و«العربية لألنابيب»
و«سـ ــاي ـ ـكـ ــو» و«امل ـ ـ ـ ــراع ـ ـ ـ ــي» ،وغ ـي ــره ــا
الكثير .واألخيرة واجهت حملة تدعو
إل ــى مقاطعتها فــي وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي في يوليو /تموز من العام
املــاضــي ،بـعــد إعــانـهــا ارت ـفــاع أسـعــار
األل ـب ــان ،فــي م ـثــال ب ـ ّـن عـلــى تــداعـيــات
السياسات االقتصادية على الشركات
وامل ـس ـت ـه ـل ـك ــن ع ـل ــى حـ ــد سـ ـ ـ ــواء .ول ــم
ينحصر تــراجــع ال ـقــدرة الـشــرائـيــة في

هروب المستثمرين دفع
السعودية إلى إدخال صندوقها
السيادي في دوامة االقتراض
مـجــال امل ــواد االسـتـهــاكـيــة ،بــل ضــرب
قطاعات كبرى كاإلسكان والسيارات.
إذ يشهد ســوق الـعـقــارات حالة ركــود،
فـيـمــا ي ـتــوقــع مـتـخـصـصــون اسـتـمــرار
هـ ـب ــوط أسـ ـع ــار امل ـن ـت ـج ــات ال ـع ـق ــاري ــة
بسبب ارتـفــاع املـعــروض مقابل تدني
الطلب ،علمًا أن عدد املالكني للمساكن
يبلغ  37باملئة فقط من السكان ،وعدد
امل ـس ـتــأجــريــن  44ب ــامل ـئ ــة .واألخـ ـي ــرون
ال ي ـج ــدون خ ـي ــارًا غـيــر االقـ ـت ــراض من
«ال ـص ـن ــدوق ال ـع ـق ــاري» ،الـ ــذي يـفــرض
فوائد عالية جدًا على املقترضني.
ّ
خضم ذلك ،لم تتخذ الحكومة سوى
في
إجراء واحد لحماية املواطن املستهلك،
هــو «حـســاب املــواطــن» الــذي مــن شأنه
تقديم رزمة مساعدات للمتضررين من
ارتفاع أسعار الوقود وضرائب القيمة

االستثمار األجنبي المباشر بلغ العام الماضي  1.4مليار
دوالر فقط مقارنة بـ  7.5مليار العام السابق (أ ف ب)

املـ ـض ــاف ــة الـ ـج ــدي ــدة ،مل ـ ــدة ع ـ ــام واح ــد
(ت ـن ـت ـهــي ف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي /يـنــايــر
املـقـبــل) .إال أن ذلــك لــم يكن كافيًا ّ
لسد
الفارق بني األسعار السابقة والحالية،
وانتشال املواطنني من دوامــة الديون،
التي ال تــزال مستمرة في االتـســاع؛ إذ
ارتفعت ـ ـ وفــق «بلومبرغ» ـ ـ القروض
االستهالكية الشخصية خــال ،2018
لـتـصــل إل ــى أع ـلــى مـسـتــوى فــي عامني
ونـصــف ع ــام .رغــم ه ــذا ،بــدأ محمد بن
س ـل ـمــان ي ـلـ ّـمــح إلـ ــى وقـ ــف امل ـس ــاع ــدات
أو تعديل خططها ،وهــو مــا ذكــره في
مـقــابـلــة م ــع «ب ـلــوم ـب ـيــرغ» ف ــي تشرين
األول /أكتوبر املاضي ،حني أشار إلى
أن «لــدي ـنــا اآلن ك ـث ـي ـرًا م ــن الـنـقــاشــات
حول ما إذا كان يجب علينا أن نستمر
بحساب املواطن أو أنه يجب علينا أن
نعتمد على التعويض».
ـواز ،ف ــي ظ ــل تـعـثــر رؤي ــة
ع ـلــى خ ــط م ـ ـ ٍ
اب ــن س ـل ـمــان ،وانـ ـع ــدام م ـنــاخ األع ـمــال
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ،بـ ـ ـ ــدأت مـ ــوجـ ــة هـ ــروب
جـ ـم ــاع ــي ل ـل ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن واألثـ ـ ــريـ ـ ــاء
م ــن ال ـس ـعــوديــة ،عـلــى رغ ــم اإلج ـ ــراءات
الطمأنة الـتــي اتخذتها السلطات في
أعـ ـق ــاب ح ـم ـلــة الـ ــ«ال ــريـ ـت ــز ك ــارل ـت ــون»
ف ــي ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي /نــوفـمـبــر .2017
ووف ـق ــا ألح ــدث تـقــريــر ع ــن االسـتـ ُثـمــار
ال ـعــاملــي ص ــادر ع ــن «أون ـك ـت ــاد» (نـشــر
فــي  7ح ــزي ــران /يــونـيــو امل ــاض ــي) ،فــإن
االستثمار األجنبي املباشر بلغ العام
املاضي  1.4مليار دوالر فقط ،مقارنة
بـ  7.5مليارات دوالر في العام السابق.
وت ــرج ــع زيـ ــادة هـ ــروب االس ـت ـث ـمــارات،
أيضًا ،إلى حرب اليمن وقضية اغتيال
جمال خاشقجي ،اللتني ّ
أضرتا بأسهم
الشركات العاملة في السعودية بمجرد
ت ــوع ــد أعـ ـض ــاء ال ـك ــون ـغ ــرس بـمـعــاقـبــة
الرياض ،ما دفع مستثمرين إضافيني
إلــى االنـسـحــاب مــن أجــل الحفاظ على
سمعتهم في السوق.
ه ـ ــروب امل ـس ـت ـث ـمــريــن دفـ ــع ال ـس ـعــوديــة
إلى إدخــال صندوقها السيادي ،للمرة
األولــى ،في دوامــة االقتراض ،وذلك في
أيلول /سبتمبر املاضي ،عندما ُجمع
دوالر.
ق ــرض دولـ ــي بـقـيـمــة  11مـلـيــار
ّ
ّ
َ
الدافع إليها أيضًا تعث ُر
استدانة عــزز
املصدر الرئيس لتمويل «الرؤية» ،وهو
بيع نسبة  5باملئة من «أرامكو» ،بسبب
ســوء تقدير السعر الحقيقي للشركة،
ال ـتــي يــدعــي ال ـس ـعــوديــون َأن قيمتها
اإلج ـم ــال ـي ــة ت ـب ـلــغ ت ــري ـل ـي ــون ــي دوالر،
بينما هــي فــي أعـلــى تـقــديــر تبلغ 1.2
ترليون .والحل الذي يسعى ابن سلمان
لتحقيقه ال ـي ــوم ،رف ــع قـيـمــة «أرام ـك ــو»
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ش ـ ـ ـ ــراء األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ال ـح ـص ــة
املسيطرة ( )%70من الشركة السعودية
للصناعات األســاسـيــة «ســابــك» ،علمًا
أن كلتا الشركتني ملك للدولة ،وبذلك
يكون عمليًا (فــي حــال حصول البيع)
قد باع نسبة من الشركتني معًا.
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الدستورية:
استفتاء التعديالت
َ
ال  %90للسيسي رغم «الكراتين»
القاهرة ــ جالل خيرت
ط ــوت مـصــر صـفـحــة اسـتـفـتــاء ال ـت ـعــديــات الــدس ـتــوريــة ،بـعــد إع ــان «الـهـيـئــة الــوطـنـيــة
لــانـتـخــابــات» نـتــائــج االسـتـفـتــاء بنسبة تــأيـيــد بلغت  ،٪88.8ومـعــارضــة وصـلــت إلــى
 ،٪11.37ومشاركة قاربت  ٪44.33بحسب املعلن رسميًا ،والذي ُي ّ
عد األعلى في تاريخ
بيانات املشاركات املصرية في االستحقاقات االنتخابية .لكن نسبة املوافقة املعلنة جاءت
ّ
أقل بكثير مما حاولت األجهزة األمنية تحقيقه ،كما أنها األدنى في االستحقاقات التي
جرت منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في  ،2014علمًا بأن التعديالت
الجديدة ّ
تضمنت تمديد واليته الحالية حتى  ،2024مع أحقيته في الترشح استثنائيًا
ملرة ثالثة.
ّ
طـ ّـي الصفحة بــإعــان النتائج ال يمنع مــن مــراجـعــة تفاصيل مــا ج ــرى .ففي أق ــل من
أسـبــوع ،أقـ ّـر البرملان التعديالت ،وخاطب رئيس الجمهورية الــذي قــام بــدوره بمخاطبة
«هيئة ّ االنتخابات» التي أنجزت عملية التصويت داخل مصر وخارجها ،وفرزت النتائج
في أقــل من  6أيــامّ ،
ليمر االستفتاء في زمن قياسي قبل بداية اإلجــازات التي تدخلها
مصر اعتبارًا من اليوم ،بالتزامن مع احتفاالت أعياد «تحرير سيناء» .فتحت «الهيئة»
بابًا واسعًا للتشكيك ،بعدما منعت رؤســاء اللجان من إعــان النتائج ،وأوعــزت إليهم
برفض حضور الصحافيني والحقوقيني الحاصلني على تصريح ملتابعة عملية الفرز،
ليتم إرسال النتائج من دون أي رقابة ،فيما لم توفر «الهيئة» على موقعها اإللكتروني
نسخة منها.
كذلك ،خرجت عملية املراقبة على العملية االنتخابية بالصورة التي تريدها األجهزة
األمنية؛ فاملتحدث باسم «البعثة الدولية ملراقبة االستفتاء» ،أيمن عقيل ،عقد مؤتمرًا
ُصحافيًا أمــس لإلشادة بمجرياته ،حيث قــال« :بضمير مستريح ،إن االستفتاء الذي
أعلنت نتائجه أمس األول جاء متوافقًا مع املعايير الدولية املتعارف عليها ،بما يجعلنا
تعبر عن اإلرادة الشعبية» ،مضيفًا أن «االستفتاء يأتي فى ظل
مطمئنني إلى أن نتائجه ّ
معركة بناء اقتصادي ال تقل في أهميتها عن ًمعركة الحرب على اإلرهاب» .هكذا ،جاءت
الرقابة التي ُسمح بها من ِق َبل «الهيئة» رقــابــة من منظمات حقوقية داعمة للسيسي
ونظامه بشكل كــامــل ،لتتحدث عــن اإلره ــاب ،وليس عــن الـخــروقــات التي شابت عملية
االستفتاء ،بداية من توجيه الناخبني وإجبارهم على التصويت ،مرورًا بتهديدهم باتخاذ
ً
إجراءات عقابية ضدهم ،وصوال إلى توزيع ّسلع ومواد غذائية عليهم.
التشكيك في مصداقية النتيجة املعلنة ال يقلل من أهميتها للمعارضة ،خصوصًا في
حــال عملت األخيرة على استغاللها بشكل جيد .فاملعارضة التي ُمنعت من الترويج
لرفض التعديالت ،وحوصرت بشكل غير مسبوق ،تمكنت من الحصول على دعم أكثر
مــن  3ماليني شخص فــي صناديق االق ـتــراع .رقــم يبدو األكـبــر فــي التعبير عــن رفض
السيسي ـ ـ وفق األوراق الرسمية ـ ـ منذ ظهوره على الساحة .فالرئيس الذي كان يعتبر
االستفتاء بمثابة اختبار جديد لشعبيتهُ ،صدم ـ ـ رغم توجيهه الشكر للمصريني فور
إعالن النتيجة ـ ـ بتراجع نسبة التأييد .هذه املرة ،نجحت املعارضة في إثبات نفسها ،ليس
في اإلقبال على التصويت بـ«ال» فقط ،بل أيضًا في محاوالت التحرك في الشارع ،والتي
جاءت كاستغالل لحالة الغضب ضد الرئيس وسياساته.
انتهاء االستفتاء بسرعة ال يعني بالضرورة سرعة االنتهاء من االلتزامات التي ّ
نص
عليها .فمجلس النواب الذي يفترض أن يقوم بإقرار القوانني املنصوص عليها دستوريًا
ّ
بموجب التعديالت ،لم يتلق حتى اآلن من األجهزة األمنية التصورات املبدئية لتلك القوانني.
لكن ،وفق املعلومات ،لن يضع البرملان على أجندته قانون البلديات إلجراء انتخاباتها التي
لم ُت َ
جر منذ  ،2010وسيعمل فقط على التشريعات الخاصة بقوانني انتخابات مجلس
النواب املقررة في النصف الثاني من  .2020كذلك ،سيكون على البرملان الحالي صياغة
قانون كامل جديد خاص بمجلس الشورى ،ينص على اختصاصاته ومهامه وتوزيع
دوائره ،باإلضافة إلى صياغة تشريعات جديدة مرتبطة بنائب رئيس الجمهورية.

تقرير

ميارديت يواكب جهود القاهرة وأبو ظبي جوبا طرفًا في «الـــثورة المضادة»؟

تحيط الشكوك
باتفاق السالم
في جنوب
السودان بعد
إطاحة البشير
(أرشيف)

في إطار الجهودالتي
يبذلهاإلعادة تشكيل
المشهدالسوداني بمايالئم
مصالحه ،يسعى المحور
السعودي ـ ـ اإلماراتي ـ ـ
المصري إلى إدخال جنوب
السودان في دائرة تلك
الجهود ،باالستفادة من
العالقات التي تملكها
جوبامع أطراف المعارضة
مساع يبدوأن
السودانيةٍ .
سلفاكير ميارديت اليمانع
االستجابة لهاوالتفاعل معها،
وفق ماأوحت به زيارته خالل
األيام الثالثة الماضية لإلمارات

جوبا ــ أتيم سايمون
تندرج زيــارة رئيس جنوب السودان،
سلفاكير ميارديت ،الحالية لإلمارات،
فــي إط ــار الــديـنــامـيــات ال ـتــي توجبها
الـعــاقــة املتينة بــن الـجـنــوب ومصر،
إحـ ـ ــدى أبـ ـ ــرز دول املـ ـح ــور اإلق ـل ـي ـمــي
(إلـ ــى جــانــب ال ـس ـعــوديــة واإلم ـ ـ ــارات)،
الذي يعمل على إعادة تشكيل املشهد
ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي ال ـ ـسـ ــودان ب ـم ــا يــائــم
مـصــالـحــه ،بـعــد الـ ــدور ال ــذي ّأداه في
إطاحة الرئيس السابق عمر البشير.
وي ــذه ــب ب ـعــض امل ـح ـل ـلــن ف ــي جـنــوب
السودان إلى القول إن زيارة ميارديت
لإلمارات ،التي ّ
تعد األولى من نوعها
منذ استقالل الجنوب في عــام ،2011
ت ــأت ــي ب ــإي ـع ــاز م ــن ال ــرئ ـي ــس امل ـص ــري
عبد الـفـتــاح السيسي ،رئـيــس ال ــدورة
الحالية لالتحاد األفريقي ،خصوصًا
أن البلدين قــد سبقا العديد مــن دول
القارة اإلفريقية في االعتراف باملجلس

العسكري الحالي في السودان ،ضمن
ج ـ ـهـ ــود إب ـ ـعـ ــاد اإلسـ ـ ّـام ـ ـيـ ــن عـ ــن أي
حـكــومــة ُمــدنـيــة م ـتــوقــع تــألـيـفـهــا ،في
ح ــال ت ــواف ــق ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة على
الهياكل االنتقالية واألسماء املرشحة
لتولي املناصب القيادية.
األسبوع املاضي ،بعث ميارديت بوفد
ع ــال ــي املـ ـسـ ـت ــوى ،ي ــرأس ــه م ـس ـت ـشــاره
الخاص للشؤون األمنية توت قلواك،
والــوزيــر فــي مكتبه مييك أيــي دينق،
بجانب وزير النفط إيزيكيال قاتكوث،
ل ـل ـقــاء امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري وتـسـلـيـمــه
رس ــال ــة تــأي ـيــد رس ـم ــي م ــن الـحـكــومــة
فــي جــوبــا .وأعـلــن مكتبه أن «الرئيس
عرض املساعدة في التوسط في عملية
االنتقال السياسي في الـســودان ،بعد
س ـقــوط الــرئ ـيــس عـمــر الـبـشـيــر ،تحت
ضـ ـغ ــط اح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ش ـع ـب ـي ــة ع ـلــى
م ـ ــدى أسـ ــاب ـ ـيـ ــع» .وق ـ ــال إن ـ ــه مـسـتـعــد
ل ــدع ــم «ال ـط ـم ــوح ــات الــدي ـمــوقــراط ـيــة»
للسودان ،واملساعدة في عملية انتقال

سلمي هـنــاك .مــن جـهـتــه ،أش ــار مييك
أيــي دينق ،في حديث إلــى «األخـبــار»،
إل ــى أن «ال ــوف ــد أع ـلــم رئ ـيــس املـجـلــس
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ب ـ ـشـ ــأن ج ـ ـهـ ــود ال ــرئ ـي ــس
سلفاكير في إجراء عدد من االتصاالت
بــالـقــادة األف ــارق ــة ،بغية إع ــادة النظر
في املهلة املمنوحة للسودان من ِق َبل
االت ـ ـحـ ــاد اإلفـ ــري ـ ـقـ ــي» .وكـ ـ ــان مـجـلــس
السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي
قــد أمـهــل املجلس العسكري  15يومًا
لتسليم السلطة لحكومة مدنية ،تحت
طــائـلــة تعليق عـضــويــة ال ـس ــودان في
املنظمة اإلقليمية.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــار ،ي ـ ـ ــرى ال ـص ـح ــاف ــي
ّ
ّ
املتخصص في شؤون جنوب
واملحلل
السودان ،مصطفى سري سليمان ،أن
«جنوب السودان أقرب دولة يمكن أن
ّ
تقدم مساهمات حقيقية في تجسير
ال ـهــوة وال ـخ ــروج بمعالجة للمشكلة
الراهنة فــي ال ـســودان» ،مشيرًا إلــى أن
ّ
«سلفاكير مؤهل ألداء دور إيجابي في

مــا يــدور حاليًا فــي الـخــرطــوم ،ذلــك أن
ّ
الرجل يتمتع بعالقات جيدة مع كافة
األطــراف السودانية ،بحكم أن الحركة
الشعبية لتحرير السودان كانت ـ ـ قبل
اس ـت ـقــال ال ـج ـنــوب ـ ـ ـ ض ـمــن مـكــونــات
املـ ـع ــارض ــة الـ ـس ــودانـ ـي ــة ف ــي الـتـجـمــع
الوطني الديموقراطي» .هذه العالقات
ي ـبــدو أن م ـي ــاردي ــت يــريــد تسخيرها
اليوم ،تحت مظلة املحور السعودي ـ ـ
اإلماراتي ـ ـ املصري ،من أجل التوسط
فـ ــي األزم ـ ـ ـ ــة الـ ـس ــودانـ ـي ــة بـ ـم ــا ي ــؤم ــن
مصالح جوبا التي أثار سقوط البشير
هواجس في شأنها ،خصوصًا في ما
ّ
يتعلق باتفاق السالم الذي ّ
تم برعاية
الرئيس املخلوع ،إلــى جانب املسائل
األخـ ــرى املــرتـبـطــة بــالـنـفــط ال ــذي يـمـ ّـر
عـبــر األراضـ ــي الـســودانـيــة ،بــاإلضــافــة
ّ
إل ـ ــى ال ـت ـف ــاه ـم ــات امل ـت ـعــل ـقــة بـقـضــايــا
الحدود وحركة التجارة بني البلدين.
مـ ـ ــن وج ـ ـهـ ــة نـ ـظ ــر ف ــولـ ـيـ ـن ــو أك ـ ـ ــوت،
ال ـص ـحــافــي وامل ـح ـل ــل ال ـس ـيــاســي في

ص ـح ـي ـف ــة «ال ـ ـ ــوط ـ ـ ــن» ال ـ ـتـ ــي ت ـص ــدر
ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ج ــوب ــا ،ف ـ ــإن «زيـ ـ ــارة
م ـيــارديــت ل ــإم ــارات تــأتــي ف ــي إط ــار
امل ـب ــادرة ال ـتــي طــرحـهــا لــإسـهــام في
إيـ ـج ــاد م ـخ ــرج ل ــأزم ــة ال ــراه ـن ــة في
السودان» .ويقول أكوت ،لـ«األخبار»،
ّ
إن ـهــا «م ـح ــاول ــة إي ـجــاب ـيــة ق ــد تتكلل

يريد ميارديت تسخير
عالقاته من أجل التوسط
في األزمة السودانية
ب ــالـ ـنـ ـج ــاح ،وتـ ـح ــديـ ـدًا فـ ــي ال ـج ــان ــب
امل ـت ـع ـل ــق ب ـن ـق ــل ال ـس ـل ـط ــة ل ـح ـكــومــة
ّ
مدنية ،ألنها تتسق مع املوقف الذي
أعلنه االتحاد اإلفريقي» ،مشيرًا في
هذا املجال إلى «العالقات واملصالح
االستراتيجية التي تربط بني جوبا
ْ
والخرطوم» .ويعتقد أكوت أن «ليس

أم ــام الـجـنــوب س ــوى دع ــم الـخـيــارات
التي تؤدي لالستقرار الديموقراطي
ف ــي الـ ـ ـس ـ ــودان ،ألن ذل ـ ــك سـيـنـعـكــس
كذلك
إيجابًا على جـنــوب ال ـســودانّ ،
ف ــإن زي ـ ــارة ك ـيــر ل ــإم ــارات سـتـحــقــق
م ـكــاســب ك ـب ـيــرة ل ـل ـج ـنــوب ،ف ــي حــال
قيادتها جهوده إلى توافق األطراف
ع ـل ــى رؤي ـ ـ ــة م ـش ـت ــرك ــة لـ ـلـ ـخ ــروج مــن
األزمة الحالية».
من جهته ،يتوقع الصحافي واملحلل
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ،ل ـ ــؤي ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن ،أن
«تشهد األوضــاع انفراجًا نسبيًا بعد
زيارة سيلفا كير» .ويرى ،في تصريح
لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،أن ال ــزي ــارة «جـ ــاءت في
توقيت جيد ،يؤكد قــوة العالقة التي
تـجـمــع شـعـبــي الـبـلــديــن فــي ال ـســودان
وجنوب السودان» ،معربًا عن اعتقاده
بأن «هذه الزيارة ستنجح في إحداث
اختراقً ،
بناء على عالقات سيلفا كير
ال ـقــدي ـمــة امل ـت ـج ــددة ب ـق ــوى امل ـعــارضــة
السودانية التي تقود التظاهرات».

