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العالم

العالم

السودان

«تــؤكــد مـطــارات أبــو ظبي وقــوع حــادثــة فــي مطار أبــو ظبي الــدولــيّ ،
تسببت فيها
مركبة لنقل اإلمدادات في ساحة املطار التابعة ملبنى املسافرين رقم  .»1ذلك كان
التعليق اإلماراتي الرسمي على إعالن حركة «أنصار الله» في شهر تموز /يوليو
عام  2018استهداف مطار أبو ظبي الدولي بطائرة ّ
مسيرة من طراز «صماد .»3
ٌ
بصمات للقوات اليمنية عليها.
تعليق استهدف التقليل من شأن الحادثة ،ونفي أي ّ
لكن بعد حوالى عام من وقوعها ،تأتي املشاهد التي بثتها أمس قناة «املسيرة»
التابعة لـ«أنصار الله» للعملية لتدحض االدعاءات اإلماراتية ،وتؤكد حجم التطور
الذي بلغته قدرات الجيش واللجان الشعبية ،وخصوصًا في مجال الطيران ّ
املسير.
إذ تـظـهــر املـشــاهــد األضـ ــرار الـتــي لحقت
ب ـ ــ« »1 TERMINALفي مطار أبــو ظبي
الدولي بعد استهدافه ،كاشفة عن إنجاز
عسكري مصحوب باحتراف أمني نظرًا
ّ
الى دقة اإلصابة.
وتـ ــرافـ ــق ن ـش ــر ت ـل ــك امل ـش ــاه ــد م ــع إع ــان
ال ـق ــوات الـيـمـنـيــة ،أم ــس ،لـلـمــرة الـثــالـثــة في
غضون ثالثة أيام ،استهداف مطار نجران
بـطــائــرة مـسـ ّـيــرة مــن ط ــراز «قــاصــف »2K
هاجمت منظومة الـ«باتريوت» في املطار،
بعد عملية استخبارية دقيقة ،فيما نقلت
وكالة األنباء السعودية عن املتحدث باسم
«التحالف» ،تركي املالكي (الصورة) ،قوله:
«اليوم تمكنت ( )...قوات الدفاع الجوي امللكي السعودي من اعتراض طائرة ّ
مسيرة
تحمل متفجرات أطلقتها امليليشيا الحوثية اإلرهابية ،محاولة استهداف مطار
نجران اإلقليمي الذي يستخدمه آالف املواطنني املدنيني واملقيمني يوميًا» .وكانت
طائرة من الطراز نفسه ،تابعة لسالح الجو ّ
املسير في القوات اليمنية ،قد استهدفت،
صباح أول من أمس ،مرابض الطائرات الحربية في مطار نجران ،وذلك بعد ساعات
من استهداف مخزن األسلحة في املطار عينه بـ«قاصف  »2Kثالثة ،صباح الثالثاء.
(األخبار)

مثلت نهاية المفاوضات بين «العسكر»
وقوى «الحرية والتغيير» عودة إلى المربع
الصفر ،حيث مماطلة «المجلس العسكري»
ّ
تصب في عدم االعتراف بتمثيل
بذرائع
قادة الحراك للشارع ،فيما تواصل «قوى
الثورة» برنامج خطواتها التصعيدية ،إلجبار
ما بات يعرف بـ«قوى الثورة المضادة» على
تسليم السلطة

عودة إلى المربع الصفر

«الثورة المضادة»
ماضية في «العسكرة»

بعد انتهاء املـفــاوضــات بــن املجلس
ال ـع ـس ـك ــري وتـ ـح ــال ــف ق ـ ــوى «إع ـ ــان
ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» أول م ــن أم ــس،
إلــى عــدم االتـفــاق على نسب التمثيل
ف ــي «امل ـج ـلــس ال ـس ـي ــادي» ورئــاس ـتــه،
وتـ ـمـ ـس ــك الـ ـط ــرف ــن بـ ـ ـق ـ ــرار ال ـج ـه ــاز
الــذي يمثل رأس الــدولــة ،عــاد املشهد
ال ـ ـ ـسـ ـ ــودانـ ـ ــي إلـ ـ ـ ــى مـ ــرح ـ ـلـ ــة مـ ـ ــا ق ـبــل
املفاوضات التي انطلقت بعد أسبوع
ع ـلــى إط ــاح ــة الــرئ ـيــس ع ـمــر الـبـشـيــر
وإع ــان تشكيل املـجـلــس الـعـسـكــري،
ليبقى الشارع السبيل الوحيد إلجبار
«الـعـسـكــر» على تسليم السلطة إلى
ح ـك ــم م ــدن ــي ان ـت ـق ــال ــي ،ي ـش ــرف عـلــى
عـمـلـيــة ت ـح ــول دي ـم ــوق ــراط ــي مــدتـهــا
ث ــاث سـ ـن ــوات ،وف ــق أه ــم مـخــرجــات
الحوار.
عودة املشهد إلى تلك املرحلة تتجلى
ّ
ف ــي الـ ـشـ ـع ــارات الـ ـت ــي ت ـط ــال ــب ب ـحــل
«ال ـع ـس ـكــري» ،وتـسـلـيــم الـسـلـطــة إلــى

مقالة تحليلية

اليمن

بالصورة« ...صماد  »3في مطار أبو ظبي

امل ــدنـ ـي ــن ،وت ـج ــدي ــد ق ـ ــوى «ال ـح ــري ــة
وال ـت ـغ ـي ـيــر» ال ــدع ــوات إل ــى مـسـيــرات
مليونية وتسيير املواكب صوب ّ
مقر
االعتصام املفتوح أمام قيادة الجيش
في الخرطوم ،وإيقاف مرور القطارات
ع ـب ــر س ــاح ــة االعـ ـتـ ـص ــام ،والـتـمـهـيــد
ل ـت ـن ـف ـيــذ إضـ ـ ـ ــراب وعـ ـصـ ـي ــان م ــدن ــي.
كما تتجلى في تجاهل «العسكري»
م ـط ــال ــب ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ،واسـ ـ ـت ـ ـم ـ ــراره فــي
ُ
إصـ ـ ــدار ال ـ ـقـ ــرارات غ ـيــر امل ـ ـخـ ـ ّـول بها
جـ ـه ــاز يـ ـفـ ـت ــرض أنـ ـ ــه انـ ـتـ ـق ــال ــي ،مــن
سبيل ق ــرار إل ـغــاء تجميد الـنـقــابــات
واالتـحــادات املهنية ،وتعيني أعضاء
جدد في املجلس ،وتهديد املضربني
عن العمل بخسارة وظائفهم.
ويسعى «العسكري» ،من خالل إعادة
عـمــل الـنـقــابــات واالتـ ـح ــادات املهنية
واالت ـ ـحـ ــاد الـ ـع ــام ألصـ ـح ــاب ال ـع ـمــل،
وال ـت ــي ك ــان املـجـلــس ق ــد جـ ّـمــدهــا في
ّ
نـ ـيـ ـس ــان /أبـ ــريـ ــل امل ـ ــاض ـ ــي ،فـ ــي ظ ــل

هدد «العسكري» المضربين عن العمل بالفصل من وظائفهم (أ ف ب)

اتهامات تواجهها بسيطرة موالني
لـ ـنـ ـظ ــام عـ ـم ــر ال ـب ـش ـي ــر ع ـل ـي ـه ــا ،إل ــى
ال ـت ـم ـه ـيــد ل ـس ـحــب ب ـس ــاط ال ـشــرع ـيــة
من التجمعات املهنية غير الرسمية
(غـ ـي ــر املـ ـعـ ـت ــرف بـ ـه ــا) الـ ـت ــي تـشـكــل

يسعى «العسكري» من خالل
إعادة عمل النقابات إلى سحب
الشرعية من «المهنيين»
«تجمع املهنيني الـســودانـيــن» الــذي
ي ـقــود االح ـت ـجــاجــات فــي ال ـبــاد منذ
ش ـ ـهـ ــور ،مـ ــن س ـب ـي ــل «ال ـب ـي ـط ــري ــون»
و«اإلعـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــون» و«الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــادل ـ ــة»
و«املحامون» ،علمًا منه
و«املعلمون»
ُ ّ
بــأن هــذا التجمع الــذي شكل في عام
 2016مــن دون أن يـحـظــى بــاعـتــراف
ّ
الـحـكــومــة فــي عـهــد الـبـشـيــر ،فــي ظــل

قانون يحظر تشكيل نقابات مهنية
ّ
تضم
مستقلة ويسمح فقط بنقابات
جـمـيــع الـعــامـلــن فــي املــؤس ـســات من
دون فصل ،يستلهم قوته من «العمل
ال ـج ـمــاعــي» ،وق ــد أث ـبــت ق ــدرت ــه على
ّ
تنظيم االحـتـجــاجــات فــي ظــل الـتــزام
املتظاهرين بالساعة التي يحددها
التجمع للتظاهر .وفــي هــذا اإلط ــار،
اعتبر «تجمع املهنيني» القرار َّ
«ردة
تخدم أجندة الثورة املضادة ،وتعمل
ع ـلــى ت ـبــديــد م ـكــاســب الـ ـ ـث ـ ــورة» ،في
ح ــن يــؤكــد ال ـقــانــون ـيــون أن تشكيل
هذه التجمعات املهنية يتماشى مع
الــدسـتــور فــي امل ــادة  ،40الـتــي ّ
تنص
ع ـلــى أن ــه «ي ـك ـفــل ال ـحــق ف ــي الـتـجـمــع
السلمي ،ولـكــل فــرد الـحــق فــي حرية
ال ـت ـن ـظ ـيــم م ــع آخـ ــريـ ــن ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
الحق في تكوين األحــزاب السياسية
والجمعيات والنقابات واالتـحــادات
املـهـنـيــة أو االن ـض ـمــام إلـيـهــا حماية
ملصالحه».

ول ـ ــم ي ـك ـت ــف «املـ ـجـ ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري»
بمواجهة قادة االحتجاجات ،بل ذهب
بعيدًا فــي اب ـتــزاز املحتجني فــي لقمة
الـعـيــش ،م ـهــددًا املـضــربــن عــن العمل
صــل مــن وظــائـفـهــم .ه ــذا مــا قاله
بــالـفـ ً
رئيس املجلس ،محمد
نائب
صراحة
ُ ّ
ح ـمــدان دق ـلــو ،امل ـلــقــب بــ«حـمـيــدتــي»،
فــي خ ـطــاب أم ــام مـجـمــوعــة مــن أف ــراد
قــوات «الــدعــم السريع» التي يرأسها،
ً
قــائــا« :كــل مــن ُيـضــرب عــن العمل لن
ي ـعــود إل ـيــه م ــرة أخـ ـ ــرى» ،بـحـســب ما
ظـهــر ف ــي مـقـطــع م ـصــور انـتـشــر على
مــواقــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،مساء
أول م ــن أمـ ــس .وردًا ع ـلــى ذلـ ــك ،نشر
مـحـتـجــون ص ــورًا لـهــم وه ــم يحملون
الفتات عليها عبارة «حميدتي ،تعال
اف ـص ـل ـن ــي» ،م ـت ـه ـمــن قـ ـ ــوات «ال ــدع ــم
السريع» ،التي سبق أن ّ
روعــت أهالي
املتظاهرين
دارفور ،بإطالق النار على ُ
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،ع ـنــدمــا ق ـت ــل عــدة
محتجني وأصيب عشرات آخرون.

إذًا ،هـ ـ ــي مـ ـع ــرك ــة كـ ـس ــر عـ ـظ ــم بــن
املـحـتـجــن ال ــذي ــن يـطــالـبــون الجيش
بـتـسـلـيــم الـسـلـطــة «فـ ـ ــورًا» إل ــى ق ــادة
الـحــراك مــن جهة ،و«العسكر» الذين
بـ ــاتـ ــوا ي ــوصـ ـف ــون بـ ـ ــ«ق ـ ــوى الـ ـث ــورة
املـ ـ ـ ـض ـ ـ ــادة» م ـ ــن جـ ـه ــة ثـ ــان ـ ـيـ ــة .وف ــي
ه ــذا اإلطـ ــار ،اعـتـبــرت مجلة «فــوريــن
ب ــول ـي ـس ــي» األم ـي ــرك ـي ــة أن «ال ـ ـثـ ــورة
امل ـض ــادة ب ــدأت تـنـشــط وس ــط جمود
املـ ـف ــاوض ــات» ،م ـش ـيــرة إل ــى أن ق ــادة
الجيش بدأوا يتراجعون عن تعهدهم
بتسليم الـسـلـطــة إل ــى املــدن ـيــن .لكن
بحسب كبير الباحثني في «املجلس
األط ـ ـل ـ ـن ـ ـطـ ــي» ،كـ ــام ـ ـيـ ــرون هـ ــدسـ ــون،
ُت ّ
عد استراتيجية «تبديد الوقت في
التفاصيل الصغيرة وتــرك اآلخرين
ي ـ ـ ـصـ ـ ــارعـ ـ ــون» س ـ ــاح ـ ــا ذا حـ ــديـ ــن.
ويعتبر هــدســون ،وفــق ما تنقل عنه
املجلة نفسها ،أن هناك مؤشرات على
وج ــود انـقـســام داخ ــل قـيــادة الجيش
وال ـق ــوات الـنـظــامـيــة ،مــن بينها منع

حراس مدير جهاز األمن واملخابرات
الوطني السابق ،الفريق صالح قوش،
فريق النائب العام من دخــول منزله
الحتجازه والتحقيق معه في قضية
فـســاد .وتـبــدو اإلق ــاالت والتعيينات
األخ ـي ــرة ف ــي املـجـلــس الـعـسـكــري في
اإلط ـ ـ ـ ــار نـ ـفـ ـس ــه ،وآخ ـ ــره ـ ــا أمـ ـ ــس مــع
تعيني الفريق أول ركــن جمال الدين
عمر إبراهيم ،عضوًا جديدًا ورئيسًا
للجنة األم ــن والــدفــاع ،خلفًا للفريق
ال ــرك ــن م ـص ـط ـفــى م ـح ـمــد مـصـطـفــى،
ال ـ ـ ــذي تـ ـق ــدم ب ــاس ـت ـق ــال ـت ــه «لـ ـظ ــروف
صحية» حسب بـيــان املـجـلــس ،علمًا
بأنه أدار ملف التفاوض مع «الحركة
الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة» وعـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن ال ـ ـحـ ــركـ ــات
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ،وهـ ـ ــو ُيـ ـصـ ـن ــف مـ ــن ذوي
التوجهات اإلســامـيــة داخ ــل الـقــوات
املـسـلـحــة ،وذل ــك بـعــد ثــاثــة أســابـيــع
على استقالة ثــاثــة أعـضــاء آخــريــن،
بينهم رئيس اللجنة السياسية.
(األخبار)
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الغضبة «الشرعية» على بريطانيا :منحازة لـ«أنصار الله»!
لقمان عبد الله
ُ ِّ
بات جليًا االختالف في أجندات الدول املشكلة لتحالف
ًّ
َ
الحرب على اليمن .إذ تجمع كل من بريطانيا واإلمارات
ٌ
أجندة مشتركة ،قبالة أخرى بني الواليات املتحدة
ً
ٌ
والسعودية .وهو خالف يأخذ أشكاال متعددة في مقاربة
القضايا كافة ،بدءًا من تلك املتصلة باستمرار الحرب
ً
وتفعيل املسار السياسي ،وصوال إلى تقاسم النفوذ
واملغانم .تقوم رؤية لندن وأبو ظبي على اعتماد الواقعية
السياسية في مقاربة األزمة ،من خالل التسليم بالواقع
التاريخي الجغرافي والديموغرافي ملحافظات شمال البالد،
أي ما يسمى تاريخيًا «الهضبة أو مناطق الجبال» .بمعنى
آخر ،االعتراف بموازين القوى الحالية باعتبارها أمرًا واقعًا
لم تستطع آلة الحرب تغييره أو اختراقه أو التأثير على
مراكز قراراته العسكرية والسياسية على رغم قساوة
الحرب ،والحصار املفروض على املنافذ البرية والبحرية
والجويةً .
بناء على هذه الرؤية ،دفعت لندن مباشرة ،ومن
خالل األمم املتحدة ،إلى اإلسراع في تطبيق املرحلة األولى
من اتفاقات السويد ،من خالل املوافقة على العرض ُامل َّ
قدم
من «أنصار الله» باالنسحاب من طرف واحد من املوانئ
الثالثة في الحديدة .والجدير ذكره ،هنا أيضًا ،أن السياسة
ّ
ّ
تشجع
والبرامج التطبيقية لكل من بريطانيا واإلمارات
انفصال الجنوب عن اليمن ،على اعتبار السيطرة على تلك
املنطقة الحيوية ذات أبعاد جيو ـ ـ سياسية ملصالح البلدين.
في مقابل ذلك ،تبدي الرؤية األميركية ـ ـ السعودية خشية
ً
من تطور حركة «أنصار الله» مستقبال ،وإمكانية تشكيلها
تهديدًا للداخل السعودي كونها على ّ
تماس مباشر مع
اململكة ،واألخطر من ذلك دخول الحركة كطرف في األمن
اإلقليمي ،وحديث مسؤوليها علنًا عن أنهم جزء من
محور املقاومة .وعليه ،ال تستطيع الرياض ،ومن خلفها
واشنطن ،القبول برهن األمور بالنيات واإلرادة التي تتغير
وفق الظروف واملصالح .وبدل ذلك ،تتمسك كل منهما
بإبقاء اليمن موحدًا ،شرط أن يكون ضعيفًا (لوحظ في
َ
َ
األميركيني،
السفيرين
اآلونة األخيرة تشديد كبير من ِق َبل
ُ
وامل َّ
عي حديثًا كريستوفر هينزيل،
السابق ماثيو تولر،
على وحدة األراضي اليمنية) ،والقبول ّ
بمكوناته كافة بما
فيها «أنصار الله» .وهي ّ
تقدر أن نسبة الحركة من البالد
تتراوح بني  15و 20باملئة ،وأن تلك النسبة يمكن تذويبها
من خالل الوصاية السعودية ـ ـ األميركية على ّ
املكونات
األخرى.
رغم ذلك ،ال يصل االختالف في الرؤى واألجندات إلى ّ
حد
انفراط عقد «التحالف» ،واضمحالل املصالح املشتركة
بني دوله .لكن االختالف ينعكس على األرض من خالل

التطبيقات العملية لألجندات املنفصلة الجاري تنفيذها على
قدم وساق ،بأوجه وأشكال مختلفة .ويستثمر الطرفان،
َ
في سعيهما لتنفيذ أجندتيهما ،في التنمية واألعطيات
املالية ،ومحاوالت السيطرة على مناطق نفوذ الطرف اآلخر،
كحالة الضغط التي تتعرض لها «الشرعية» املدعومة من
واشنطن والرياض لسحب ّقواتها من وادي حضرموت
وإحالل قوات «النخبة الحضرمية» التابعة لإلمارات
مكانها .وقد شهدت نهاية األسبوع املاضي تصعيدًا
خطيرًا في هذا اإلطار ،تجلى في الخطاب الذي ألقاه رئيس
«املجلس االنتقالي الجنوبي» في مؤتمر للفصائل املوالية
لإلمارات في عدن ،دعا فيه إلى تشكيل جبهة عسكرية
إلخراج قوات «الشرعية» من وادي حضرموت .يأتي ذلك
في وقت يتعرض فيه السفير السعودي في اليمن ،محمد
آل جابر ،لحملة إعالمية شرسة من ِق َبل ّ
املكونات املؤيدة
لإلمارات واإلعالم التابع لها.
ّ ً
ّ
يتعرض األداء السياسي البريطانيُ ،ممثال
في املقابل،
بالسفير لدى اليمن مايكل آرون ،ملوجة انتقادات واسعة
في األوساط السياسية واإلعالمية التابعة لـ«الشرعية».
وهي انتقادات تطاول حتى املبعوث األممي إلى اليمن،
مارتن غريفيث ،على خلفية انطالقه من «مبادئ خاطئة
في املساواة بني الطرفني» بحسب توصيفات حكومة عبد
ربه منصور هادي ،باإلضافة إلى اتهامه بعدم النزاهة
واالبتعاد عن الحياديةّ .
تهج ٌم بلغ ذروته أمس مع توجيه
حكومة هادي رسالة إلى األمني العام لألمم املتحدة شكت
فيها ما ّ
سمتها «تجاوزات» غريفيث ،متهمة األخير
بـ«شرعنة امليليشيات» ،و«تجزئة» اتفاق السويد ،وذلك
ُ
َ
بعدما أثار حنقها تصديقه على خطوة انسحاب «أنصار
الله» من موانئ الحديدة ،وأيضًا رفضه االنحياز إلى
موقفها في مشاورات ّ
عمان االقتصادية األخيرة ،حيث
ّ
حملته مسؤولية الفشل.
وكان السفير البريطاني قد انتقد ،في تغريدة على «تويتر»،
ّ
َمن أطلق عليهم «املتهكمني اليمنيني» ،الذين ينتقدون كل ما
ٌ
يفعله الطرف اآلخر حتى لو كان إيجابيًا .وهو موقف قوبل
ّ
بحملة إعالمية شككت في أداء آرون وأداء بالده ،واتهمتهما
باالنحياز إلى «أنصار الله» ،وخصوصًا أن اإلعالم
البريطاني يحاول في اآلونة األخيرة إعطاء مساحة لم تكن
موجودة في السابق لرأي صنعاء ،من خالل استضافة
شخصيات مقربة من «أنصار الله» أو شخصيات وطنية
ّ
تعبر عن رفضها العدوان على بالدها .وعلى ضوء ذلك،
وتعبيرًا عن رفض هذا التصرف ،قاطعت جهات سياسية
وإعالمية اإلفطار السنوي الذي يقيمه السفير البريطاني
لدى اليمن في العاصمة السعودية الرياض.

ّ
اتفاق السالم تحت تهديد السالح :تعثر احتواء «جبهة الخالص»
جنوب السودان

ترفض مجموعات مسلحة
في جنوب السودانَّ االلتحاق
باتفاق السالم ُ
الموقع مع
الحكومة ،والذي ترى الواليات
المتحدة وبلدان «الترويكا» أن ال
إمكانية ّ
لضم تلك المجموعات
إليه بحجة غياب اإلرادة السياسية
لديها ،في حين تطالب وساطة
«اإليغاد» بإلحاقها لوقف القتال
ضد الحكومة

ترى الحكومة ضرورة احتواء
«جبهة الخالص» والدخول معها
في مفاوضات منفصلة (أ ف ب)

جوبا ــــ أتيم سايمون
قـ ـبـ ـي ــل ت ــوقـ ـي ــع اتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـس ـ ــام بــن
ال ـح ـكــومــة واملـ ـع ــارض ــة امل ـس ـل ـحــة في
جنوب الـســودان ،في ال ـ  5من أيلول/
سبتمبر املاضي ،أعلنت حوالى ست
مجموعات مسلحة رفضها مسودة
ِّ
االت ـفــاق ال ــذي لــم تــوقــع عـلـيــهُ ،معللة
ذلـ ــك بـ ــأن ال ــوث ـي ـق ــة ال ـت ــي اعـتـمــدتـهــا
األطراف كتسوية سياسية لم تخاطب
األسباب الجذرية للنزاع ،إلى جانب
كونها أهملت قضية الفدرالية التي
ترى ضرورة اعتمادها كنظام للحكم.
وم ـمــا شـ ّـجــع تـلــك امل ـج ـمــوعــات ،الـتــي
تملك وج ــودًا عـسـكــريــا عـلــى األرض،
على اتـخــاذ مــوقــف الــرفــض ،ممانعة
الواليات املتحدة وبلدان «الترويكا»
(تـضـ ّـم إلــى جانب الــواليــات املتحدة،
املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة وال ـن ــروي ــج) ّ
ضمها
إل ـ ــى االت ـ ـفـ ــاق ب ـح ـجــة غـ ـي ــاب اإلرادة
السياسية لديها ،األمــر الــذي جعلها
ُ
تـ ـعـ ـل ــن ع ـ ــن مـ ــواص ـ ـلـ ــة ال ـ ـق ـ ـتـ ــال ضــد

الحكومةّ ،
مهددة بذلك جهود وساطة
«اإليـغــاد» ،التي شــددت على ضرورة
إلحاقها بالعملية السلمية.
وم ـ ــن ض ـم ــن ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات امل ـس ـل ـحــة
الـ ــراف ـ ـضـ ــة التـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـ ـسـ ـ ــام ،ح ــرك ــة
«جبهة الـخــاص الــوطـنــي» املسلحة
بزعامة توماس شريلو ،و«التحالف
الـجـمـهــوري الــديـمــوقــراطــي» (تنظيم
مسلح) يقيادة قاتويج ثيج ،و«حركة
جـنــوب ال ـســودان الوطنية للتغيير»
بـقـيــادة فــاكـيـنــدي أون ـف ــو ،و«الـحــركــة
ال ــوط ـن ـي ــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ب ـق ـيــادة
إيمانويل أبــان (مسلحة) ،و«الجبهة
امل ـت ـحــدة لـجـنــوب الـ ـس ــودان» بـقـيــادة
الـجـنــرال فــول مـلــونــق أوان ،و«حــركــة
الشعب الديموقراطي» بقيادة حكيم
داريـ ـ ـ ــو .وتـ ـ ــرى ت ـل ــك ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات أن
اتـفــاق الـســام ال يخدم شعب جنوب
ال ـس ــودان ،وإنـمــا يـصـ ّـب فــي مصلحة
الرئيس سالفا كير ميارديت ،وزعيم
املتمردين ريك مشار.
ُ
وتعتبر «جبهة الـخــاص الوطني»،

املـ ـتـ ـم ــرك ــزة فـ ــي إق ـل ـي ــم االس ـت ــوائ ـي ــة
ج ـنــوب ال ـب ــاد ،مــن أك ـبــر الـجـمــاعــات
الــراف ـضــة لــات ـفــاق ،إذ إن ـهــا تسيطر
على الوضع امليداني في اإلقليم الذي
ي ـضـ ّـم أك ـثــر م ــن خـمــس والي ـ ــات ،كما
أن قائد املجموعة ،تــومــاس سريلو،
ي ـن ـح ــدر م ــن امل ـن ـط ـق ــة ول ــدي ــه تــأث ـيــر
سياسي كبير فيها ،إلى جانب شعور
مواطني اإلقليم بالظلم والتهميش
م ــن ِق ـ َـب ــل ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـت ــي اس ـتــولــت
على أراضيهم داخل العاصمة جوبا
والعديد من املناطق ،لذلك أصبحوا
ي ـطــال ـبــون بــإقــامــة ال ـن ـظــام ال ـفــدرالــي
الذي ُيعيد إليهم السلطة في اإلقليم.
وتخشى «مفوضية مراقبة وتقويم
اتفاق السالم» (تتبع وساطة الهيئة
الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا
«إي ـ ـغـ ــاد») ان ـه ـيــار االت ـفــاق ـيــة بسبب
اس ـت ـم ــرار امل ــواجـ ـه ــات امل ـس ـل ـحــة بني
ال ـح ـك ــوم ــة وبـ ـع ــض ال ـف ـص ــائ ــل غـيــر
املوقعة على اتفاق السالم ،وتحديدًا
حركة «جبهة الخالص» .ويرى رئيس

املفوضية ،أوغسطينو نجورغي ،في
تصريحات إلى «األخبار» ،أن «عملية
ال ـ ـسـ ــام فـ ــي جـ ـن ــوب الـ ـ ـس ـ ــودان ت ـمـ ّـر
بمنعطف خطير جدًا ،كما أنها يمكن
ّ
أن تـتـعــرض لـلـتــراجــع فــي ظ ــل ورود
تـقــاريــر تفيد بــاسـتـمــرار املــواجـهــات
املسلحة بني قــوات الحكومة وجبهة
الخالص في والية نهر ياي».
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـتـ ـمـ ـس ــك ف ـيــه
وســاطــة «اإلي ـغ ــاد» ب ـضــرورة إلـحــاق
تـلــك الـجـمــاعــات بالعملية السلمية،
بـشــرط ع ــدم فـتــح االت ـفــاق للتفاوض
م ــن ج ــدي ــد ،ي ـط ــال ــب رئـ ـي ــس «ح ــرك ــة
ال ـش ـعــب ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» املـسـلـحــة،
حكيم داريو ،غير املوقع على االتفاق،
ب ـم ـفــاوضــات ج ــدي ــدة ب ــن الـحـكــومــة
وفـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــل امل ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة ،وت ـض ـم ــن
م ـق ـت ــرح ــات ـه ــا وم ـط ــال ـب ـه ــا لـتـحـقـيــق
ال ـس ــام ال ـشــامــل ف ــي الـ ـب ــاد .وكــانــت
ّ
«اإلي ـ ـغ ـ ــاد» ق ــد ك ــل ـف ــت ،ف ــي اج ـت ـمــاع
ل ـه ــا ال ـش ـه ــر امل ــاض ــي ف ــي ال ـعــاص ـمــة
اإلثـ ـي ــوبـ ـي ــة أديـ ـ ـ ــس أب ـ ــاب ـ ــا ،ال ـس ـف ـيــر

إسماعيل وايس ،بالعمل على إلحاق
الـجـمــاعــات الــراف ـضــة الت ـفــاق الـســام
بــال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـل ـم ـيــة ،ك ـم ــا هــددت ـهــا
بتصنيفها كجماعات مناوئة للسالم
ح ــال رفـضـهــا .وق ــال واي ــس ،مبعوث
«اإلي ـ ـ ـغـ ـ ــاد» إلـ ـ ــى جـ ـن ــوب الـ ـ ـس ـ ــودان،
ف ــي ت ـصــري ـحــات إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،إن
«القضية الرئيسة تتمثل في كيفية
إلحاق املجموعات الرافضة بالعملية
السلمية ،حتى تكون جزءًا من تنفيذ
اتـفــاقـيــة ال ـس ــام .ون ـحــن نـعـمــل على
ذلك ،وال يوجد أمامنا خيار آخر».
وأدى رف ـ ــض امل ـج ـم ــوع ــات الـخـمــس
امل ـن ـض ــوي ــة ت ـح ــت ل ـ ـ ــواء «ال ـت ـح ــال ــف
ال ــوط ـن ــي ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ،الـتــوقـيــع
على اتفاق السالم ،إلى بروز مخاوف
جديدة ،وال سيما أن تطابق مواقف
تلك املجموعات مع مواقف الواليات
املتحدة ودول «الترويكا» ،التي ترى
أن هذا االتفاق لن يستطيع الصمود
بفعل غياب «اإلرادة السياسية» ،قد
يقود إلــى حصولها على دعــم دولي

ف ــي ال ـقــريــب ال ـع ــاج ــل ،وخ ــاص ــة بعد
فشل األطراف املوقعة في تنفيذ بنود
ال ـف ـتــرة م ــا قـبــل االن ـت ـقــال ـيــة ،وإرجـ ــاء
ت ـك ــوي ــن ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة لـسـتــة
أشهر أخرى.
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـح ـك ــوم ــة ،ه ــي ت ــرى
ض ـ ــرورة احـ ـت ــواء «ج ـب ـهــة ال ـخــاص»

ُ
رفض واشنطن ّ
ضم
الجماعات المسلحة دفع
االخيرة إلى مواصلة القتال
وحدها ،والدخول معها في مفاوضات
منفصلة عــن بقية املجموعات ،التي
تـعـتـبــرهــا جـ ــزءًا م ــن ال ـت ـحــالــف ال ــذي
تحركه مجموعة توماس سريلو .مع
ذل ــك ،يــدعــو مـسـتـشــار رئ ـيــس جنوب
ال ـس ــودان لـلـشــؤون األمـنـيــة ،ورئـيــس
لجنة إدارة الفترة ما قبل االنتقالية،
ت ــوت ق ــات ـل ــواك ،ف ــي ت ـصــري ـحــات إلــى

«األخـ ـب ــار»« ،جـمـيــع الـجـمــاعــات غير
املوقعة ،وبالتحديد الجنرال توماس
سـ ــري ـ ـلـ ــو ،إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاوض ،ف ـن ـحــن
ك ـح ـك ــوم ــة ج ـ ــاه ـ ــزون ل ـل ـت ــوص ــل إل ــى
اتفاق سالم معه».
إال أن «جـ ـبـ ـه ــة الـ ـ ـخ ـ ــاص» رف ـض ــت
ال ــدع ــوة ال ـح ـكــوم ـيــة ،مـثـلـمــا رفـضــت
دع ـ ـ ـ ــوة سـ ــاب ـ ـقـ ــة مـ ـ ــن ِقـ ـ ـ َـبـ ـ ــل وسـ ــاطـ ــة
«اإليـ ـ ـغ ـ ــاد» ،م ــؤك ــدة أن ـه ــا ل ــن تــدخــل
أي مـ ـب ــاحـ ـث ــات م ـ ـن ـ ـفـ ــردة .وأوض ـ ـ ــح
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـج ـب ـهــة امل ـس ـل ـحــة،
ســوبــا صـمــوئـيــل ،ل ــ«األخ ـب ــار» ،أنهم
ال ي ـم ـك ـن ـه ــم أن يـ ــدخ ـ ـلـ ــوا «ف ـ ـ ــي أي
مباحثات بصورة منفصلة ،وبمعزل
عــن التحالف الــوطـنــي .فقد سبق أن
أخطرنا وساطة اإليغاد بذلك حينما
دعـتـنــا إل ــى االج ـت ـمــاع مـعـهــا الشهر
الـ ـف ــائ ــت» .وأضـ ـ ـ ــاف« :نـ ـح ــن نـطــالــب
ب ـس ــام ش ــام ــل ي ـعــالــج ك ــل الـقـضــايــا
الـ ـت ــي أدت إل ـ ــى الـ ـح ــرب ف ــي ج ـنــوب
السودان ،من دون استثناء أي فصيل
أو مجموعة».

