
يص��ادف الي��وم، 23 فرباي��ر 2021، الذك��رى 
61 مليالد صاح��ب الجاللة إمرباط��ور اليابان 
ناروهيتو. لذا، أود اغتنام هذه الفرصة ألهّنئ 
بالذكرى السنوية لصاحب الجاللة االمرباطور 
وأن أش��ارككم متّنيايت ب��دوام االزدهار لبالدنا 
وللعائل��ة االمرباطورية. وكإحي��اٍء لذكرى هذا 
الي��وم االحتفايل، أود أن أعرب، كس��فريٍ لليابان 
يف الس��ودان، ع��ن خال��ص امتن��اين ألصدقاء 
الياب��ان يف الس��ودان الذي��ن يتعاون��ون مع 
بالدن��ا ويدعمونها، وكذلك لل��ركاء الدوليني 
الذين نس��عى معهم لتحقيق هدفنا املشرتك 
الذي يتمثّل يف املس��اهمة يف تنمية السودان 

وإفريقيا بصورٍة أفضل. 
واالجتامع��ي  الس��يايس  املش��هد  يتغ��ري 
واالقتصادي يف الس��ودان بوت��ريٍة أرسع مام 
كان يف املايض. ويعتربرَ إزالة اس��م الس��ودان 
م��ن قامئ��ة ال��دول الراعي��ة لإلره��اب، يف 
ديس��مرباملايض، دليالً عىل املس��اعي الحثيثة 
للحكومة االنتقالية السودانية منذ انبثاقها يف 
عام 2019. كام ترم��ز اإلصالحات الحكومية 
الجاري��ة، يف إط��ار عملي��ة إعف��اء الدي��ون 
الخارجي��ة، إىل ع��زم الحكومة ع��ىل انخراط 
الب��الد م��رًة أخ��رى يف الس��احة الدولية من 
أجل الحصول عىل فرٍص أوس��ع للمساعدات 
اإلمنائي��ة والقروض متعددة الس��نوات. عىل 
الرغم من التأثري املدّمر لوباء كوفيد 19، فإّن 
الس��ودان ما زال يواصل مس��ريته نحو حقبٍة 

جديدة.
ال شّك أنه بالتزامن مع إعادة اندماج السودان 
تدريجي��اً يف الس��احة االقتصادي��ة واملالي��ة 
الدولية، بدأ زخٌم إيجايٌب لتنش��يط األنش��طة 
التجارية العابرة للحدود مع السودان يف عدٍد 
م��ن البلدان. مبج��رد االختفاء الت��ام للصورة 
الس��ابقة املعيبة عن البالد، ستبدأ العديد من 
الركات الخاصة من مختلف بلدان العامل يف 
النظر للس��ودان كوجهٍة تجاريٍة واس��تثامريٍة 
مربح��ة. ولتمتّع الس��ودان بأراٍض شاس��عٍة 
لإلنتاج الزراعي وامل��وارد الطبيعية األخرى - 
وغن��ي عن الذكر توفر الق��وى العاملة فيه - 
فقد بدأ الكثري من املستثمرين األجانب النظر 
ملا ميكن أن تعدهم به استثامراتهم املبكرة يف 

هذا البلد من أرباٍح كبرية. 
اليابان، بالطبع، ليست استثناًء. يف عهد النظام 
الس��ابق، مل تُب��د غالبي��ة ال��ركات اليابانية 
اهتامًم��ا كب��ريًا بإجراء معام��الٍت مبارشٍة مع 
السودان وقطاعاته الخاصة املحلية. مع ذلك، 

بعد سقوط النظام القديم، وخاصًة مع حذف 
اسم السودان من قامئة الدول الراعية لإلرهاب، 
تلّقت س��فارتنا العديد من االستفسارات من 
الركات اليابانية التي ترغب يف توسيع نطاق 
أعاملها يف السودان. ونظرًا لوجود العديد من 
رّواد األعامل الس��ودانيني الذين يحّققون، أو 
حت��ى يتجاوزون، املعاي��ري الدولية ، فإيّن أرى 
أن��ه، عندم��ا يتم ح��ل املش��كالت الهيكلية، 
س��تكون هناك فرصٌة كبريٌة لتس��هيل تكوين 
الركات الياباني��ة الخاصة لراكات مع تلك 
الس��ودانية وأرى أنه م��ن واجبي العمل عىل 

 . تجسري التعاون النشط بني الجانبنينْ
صحي��ٌح أنه ال ي��زال هناك الكث��ري مام يجب 
معالجته وتحسينه يف السودان، من أجل خلق 
بيئة أعامٍل مواتيٍة لجذب االس��تثامر األجنبي 
املب��ارش، مثل إصالح نظ��ام معامالت الرصف 
األجنب��ي، إال أن اليابان تقّدر الجهود الحثيثة 
الت��ي تبذلها الحكوم��ة االنتقالية، وإن كانت 
موجعة، للقيام باإلصالحات املختلفة من أجل 
التنمية املستقبلية لهذا البلد. ويف هذا الصدد، 
نرحب بالخطوة الحالية يف اإلصالح التريعي 
املح��ي مثل تعديل قانون االس��تثامر، والذي 
نعل��م أن��ه اآلن قيد املناقش��ة. نأمل أن يفي 
التعديل مبعايري املستثمرين األجانب وأن يتم 

تنفيذ بنوده برصامة.
عالوًة عىل ذلك، يس��عدنا رؤية النجاح الكبري 
الذي حققت��ه الحكوم��ة االنتقالية يف عملية 
الس��الم، من خالل التوقيع ع��ىل اتفاق جوبا 
للسالم يف أكتوبر املايض. نتوقع أن يتم اإلبرام 
الكامل التفاق الس��الم الش��امل يف املستقبل 
القريب لوضع حٍد لالقتت��ال الداخي بصورٍة 

دامئة. 
التحدي��ات  بع��ض  اآلن  الس��ودان  يواج��ه 
اإلنس��انية الناش��ئة حديثاً، مث��ل كوفيد 19، 
وتدفق الالجئني اإلثيوبيني، واملخاوف بش��أن 
زيادة املخاطر األمنية يف دارفور بعد انسحاب 
اليونامي��د. ل��ذا فإنه باإلضاف��ة إىل تخصيص 
اليابان مؤخراً ملبلغ 3.3 ماليني دوالر أمرييك، 
للمفوضية الس��امية لألمم املتحدة لش��ؤون 
اللالجئني وبرنامج األغذية العاملي، لالستجابة 
ألزمة الالجئني اإلثيوبيني، فقد قررت حكومة 
الياب��ان متويل 10 مش��اريع إنس��انية دولية 
يف الس��ودان بقيمٍة إجاملي��ٍة تبلغ حواىل 16 
مليون دوالر أمرييك. م��ع الرتكيز عىل تدابري 
الوقاية من  كوفيد 19، تغطي هذه املشاريع 
املمولة م��ن الياب��ان مجموعًة واس��عًة من 

األنش��طة اإلنس��انية العاجلة، مث��ل التوفري 
الط��ارئ للغ��ذاء، واملاء، وال��رصف الصحي، 
وتوفري امل��أوى لألش��خاص املعرضني للخطر، 
وكذلك لاّلجئني والنازحني وغريهم من الفئات 
الضعيفة اجتامعياً. كام تس��اهم هذه املبالغ 
يف تعزي��ز برنامج دعم األرسة يف الس��ودان. 
تقدم بعض املش��اريع أيًضا تدريباٍت عاجلة 
عىل امله��ارات أو خلق ف��رص عمل لتحقيق 
الرتابط التنموي واإلنس��اين املتصور لتحقيق 

التنمية األفضل واألكرث استدامة للسودان. 
أم��ا بالنس��بة للدع��م املبارش ال��ذي نقدمه 
للس��ودان، فم��ن الجدير بالذكر ب��دء ثالثة 
مش��اريع مبن��ٍح ياباني��ة. أحده��ا يهدف إىل 
تعزي��ز ق��درات الصيانة والتنس��يق لهيئات 
إم��دادات املي��اه، مبيزانية تبل��غ 9.6 ماليني 
دوالر أمري��يك. س��نقوم أيًضا بتوف��ري 11.8 
مليون دوالر أمرييك ملروع إدارة النفايات، 
الذي توفِّر من خالله مركبات جمع النفايات 
وغريها م��ن التحس��ينات التيس��ريية. أخرياً 
وليس آخ��راً، ونظرًا لوجود طلٍب متزايٍد عىل 
الخدمات الصحية الطارئة يف السودان، الذي 
توش��ك طاقته الطبية ع��ىل االنهيار يف خضم 
أزمة كوفيد 19، فإن اليابان س��توفر سيارات 
إسعاف وسيارات مربَّدة لتوصيل اللقاحات مبا 

يعادل 2.85 مليون دوالر أمرييك.
بتحويل نظرن��ا إىل القارة اإلفريقي��ة برّمتها، 
ف��رى أن العالق��ة ب��ني الياب��ان وإفريقي��ا 
تتط��ور برسع��ة. منذ ديس��مرب امل��ايض، زار 
وزي��ر الخارجي��ة الياب��اين الس��يد موتيجي 
س��ت دوٍل إفريقية، هي تون��س وموزمبيق 
وجن��وب إفريقيا وموريش��يوس والس��نغال 
وكيني��ا، ألول م��رٍة بعد تولي��ه منصب وزير 
الخارجي��ة. وافقت اليابان ع��ىل التعاون مع 
جميع حكوم��ات هذه البلدان لتحقيق رؤية 
»منطقة املحيط��ني الهندي واله��ادئ الحرة 
واملفتوحة«، وهي السياسة االسرتاتيجية التي 
ترب��ط القارات النامية يف آس��يا وإفريقيا من 
خ��الل 1( تعزيز وتأس��يس س��يادة القانون، 
وحري��ة املالحة والتجارة الحرة؛ 2( الس��عي 
لتحقي��ق االزده��ار االقتص��ادي ؛ 3( االلتزام 
بالس��الم واالس��تقرار. عالوًة عىل ذلك، ونظرًا 
لترضر الياب��ان وجميع االقتصادات اإلفريقية 
بش��دة من جائحة كوفيد 19، وافقت جميع 
الحكومات عىل زي��ادة تعزيز عالقة األعامل 
التجاري��ة واالس��تثامرية مع بعضه��ا البعض 
لتنشيط عالقاتها االقتصادية يف سياق ما بعد 
كوفي��د. ويف هذا الص��دد، أعلنت اليابان عن 
إرس��ال بعثاٍت من القطاع��نينْ العام والخاص 

وإجراء تح��اورات تجارية م��ع بعض الدول 
املذكورة أعاله.

وعن��د الحدي��ث ع��ن العالق��ات متع��ددة 
األطراف، فإنه من املقرر عقد الدورة الثامنة 
من مؤمت��ر طوكيو الدويل للتنمي��ة بإفريقيا، 
تيكاد 8، يف عام 2022 يف تونس، والذي ستتم 
خالله مناقشات جادة بشأن سياسات التنمية 
الشاملة وتوسيع التبادالت التجارية بني العامل 
اليابانية الدول  وإفريقيا. تناش��د الحكوم��ة 
األفريقية للعمل مًعا ملش��اركة القيم العاملية 
وكذل��ك لتأكيد دوافع النم��و. يف آخر مؤمتر، 
تيكاد 7، يف عام 2019م، أطلق رئيس الوزراء 
السابق آيب »النهج الجديد للسالم واالستقرار 
يف إفريقي��ا« وال��ذي تلت��زم الياب��ان مبوجبه 
باملس��اعدة يف تحقي��ق األنظم��ة القضائي��ة 
والحكومي��ة والتريعية املس��تقرًة واآلمنة. 
نظ��راً ألن تحقيق الس��الم هو رشط أس��ايس 
إلفريقيا من أج��ل تعزيزها داخلي��اً وتعزيز 
أعاملها مع الخارج، ف��إن كيفية تحرير هذه 
الق��ارة من املخاوف األمنية الدامئة س��تكون 
محوراً مستمراً للمس��اعدة اليابانية إلفريقيا، 
وأن��ا متأك��ٌد من أن ه��ذا هو النهج نفس��ه 
املطل��وب تنفيذه عند معالج��ة القضايا التي 
تواج��ه الف��رتة االنتقالية يف الس��ودان حالياً. 
اآلن، وبعد أن تخلصت إفريقيا من تس��ميتها 
التقليدية الخاطئ��ة باعتبارها املتلقي املعتاد 
للدعم الخريي، وبدأت تكش��ف عن نفس��ها 
كري��ٍك تجارٍي منت��ج، فأنا متأك��ٌد من أن 
التزامنا باستقرار هذه القارة بأكملها سيكون 
ذا تأثريٍ إيجايٍب ضخٍم، ليس فقط عىل البلدان 
اإلفريقية، ولكن أيضاً ع��ىل االقتصاد العاملي 

بأرسه. 
ال يزال ش��بح الفريوس القاتل يط��ارد العامل، 
وتع��ايف الذين ترضروا من��ه، والذي ال يختص 
بتعايف صحتهم فقط وإمنا أيًضا بسبل عيشهم 
وأعاملهم، يظ��ل القضية األك��رث أهمية لعام 
2021م. م��ع الصرب والتصميم الراس��خ ميكن 
لإلنسانية أن تتغلب بالتأكيد عىل هذا املأزق، 
ويف وقت مواجهة هذه املشاق، تتزايد أهمية 
التعاون الدويل. ستظل حكومة اليابان ملتزمًة 
دامئاً بتحقيق التنمية املستدامة والتطور عايل 
الج��ودة إلفريقيا عرب جمي��ع النوافذ املتاحة. 
أختتم مقالتي هذه بالوعد بأن تلعب اليابان 
كال دوريها كداعٍم إمنايٍئ و إنس��ايٍن موثوٍق به، 
وكريٍك تجارٍي واس��تثامرٍي للس��ودان من 

أجل ازدهار مستقبله. 
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