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العالم

العالم

فلسطين

الواليات المتحدة

«السلطة» تضرب صمود األسرى مجددًا
ينته مسلسل َتحويل السلطة
لم ِ
الفلسطينية وزارة األسرى إلى مجرد هيئة،
فهي منذ أن أقالت قبل مدة قصيرة
عيسى قراقع من إدارة الهيئة ،تواصل
تقليص دورها ،في وقت تحاصر فيه
«نادي األسير» ،المؤسسة األقدم ،تحت
وقع «الضغوط» اإلسرائيلية
رام الله ــ مي رضا
فوجئ أحد عشر محاميًا يعملون في
«هيئة شــؤون األســرى» الفلسطينية
بإنهاء خدماتهم وتمثيلهم األســرى
أمام محاكم العدو اإلسرائيلي ،إذ لم
ُ
تجدد الهيئة عقود عملهم السنوية
ك ـم ــا جـ ــرت ال ـ ـعـ ــادة م ـن ــذ عـ ــام .2008
الـ ـخـ ـط ــوة غ ـي ــر امل ـس ـب ــوق ــة ق ـب ــل أيـ ــام
طاولت رئيس الــدائــرة القانونية في
الهيئة إيــاد مـســك ،ومحامني آخرين
شهيرين في قضايا األسرى ،في وقت
امتنعت فيه الهيئة ،التي كانت وزارة
ســاب ـقــا ،ع ــن ت ـقــديــم أس ـب ــاب واض ـحــة
ل ــذل ــك ،ت ـمــامــا ك ـمــا فـعـلــت ع ـنــد إقــالــة

تحاول رام الله تقليص دور «نادي
األسير» لمصلحة «الهيئة»
رئيسها السابق (كان وزير األسرى)
عيسى قــراقــع ،وســط أزم ــات تراكمية
تــاحــق الـهـيـئــة وبـجــانـبـهــا مؤسسة
«نادي األسير الفلسطيني».
ويــربــط كـثـيــرون بــن مــا ح ــدث ،وبــن
ال ـت ـه ــدي ــد األمـ ـي ــرك ــي واإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
املتواصل في ملف األســرى ،وخاصة
قـضـيــة روات ـب ـهــم ال ـتــي صـ ــارت طــرف
مقايضة مقابل استمرار املساعدات
للسلطة الفلسطينية ،بل صار ّ
تحول
وق ـ ــف م ـخ ـص ـص ــات األسـ ـ ـ ــرى شــرطــا
ألي م ـف ــاوض ــات الح ـق ــة .وع ـلــى مــدى

اعتدى مجهولون على ّ
مقر تلفزيون «فلسطين» الرسمي في غزة أمس (آي بي ايه)

السنتني املاضيتني ،لوحظ أن «هيئة
األس ـ ــرى» أوق ـف ــت ص ــرف مستحقات
م ـج ـمــوعــة م ــن األسـ ـ ــرى وامل ـح ــرري ــن،
لكنها تراجعت جراء ضغوط واسعة.
مع ذلك ،خرجت تسريبات نهاية العام
املاضي عن إعادة هيكلة املؤسستني،
ثم ثبتت التوقعات مع إقالة قراقع ،ثم
إيقاف رواتب  27محاميًا يعملون في
«ن ــادي األس ـيــر» ،وحاليًا وقــف عقود
األخـيــريــن ،وهــي الخطوات التي رأى
فيها املحامون والباحثون في قضايا
األسرى وحقوق اإلنسان أنها مقدمة
للتخلص من «النادي» والتخلي عنه،
رغم أنه مؤسسة عريقة تخدم األسرى
قبل إنشاء السلطة وهو جزء من إرث
ق ـي ــادات «ف ـت ــح» .وك ــان ــت الـسـلـطــة قد

حولت «وزارة شــؤون األس ــرى» التي
تــأسـســت ع ــام  1998إل ــى هـيـئــة تتبع
«مـنـظـمــة الـتـحــريــر» فــي  ،2014جــراء
تحريض إســرائـيـلــي وأمـيــركــي تحت
عنوان «استغالل املساعدات الدولية
ف ــي ت ـمــويــل األس ـ ــرى ال ــذي ــن يـنـفــذون
عمليات إرهابية».
منذ متى بدأت اإلشكالية؟ كان واضحًا
أن اإلض ـ ـ ــراب ال ـج ـمــاعــي األخـ ـي ــر في
سجون العدو الذي جرى في نيسان/
أبريل ( 2017انتهى بعد  41يومًا) كان
محطة فارقة في األزمة الداخلية لكل
من «النادي» و«الهيئة» .فمنذ أن أثار
ً
اإلض ــراب ج ــدال فــي األوس ــاط املعنية
جـ ـ ــراء ع ـ ــدم ت ـح ـق ـي ـقــه ك ــام ــل أه ــداف ــه،
اس ـت ـغ ـلــت ال ـس ـل ـطــة امل ــوق ــف لتشكيل

لجنة يــرأسـهــا أمــن الـســر لـ«مركزية
ً
فـتــح» ال ـلــواء جـبــريــل ال ــرج ــوب ،قــائــا
نهاية العام املاضي« :ستتم مأسسة
ال ــدوائ ــر املـخـتـصــة ب ـش ــؤون األس ــرى
ودمجها فــي دائــرة واحــدة هــي هيئة
ش ــؤون األس ــرى واملـحــرريــن فــي إطــار
فهمنا الــوطـنــي ،بـعـيـدًا عــن املــزاجـيــة
وال ـش ـخ ـص ـن ــة» ،م ـض ـي ـفــا« :س ـن ـكــرس
مبدأ التخصص لرفع جودة الخدمة
املقدمة إلى األسرى واملحررين ...وفقًا
آلليات واضحة وقائمة على الرقابة
والشفافية».
واآلن ،تـ ـتـ ـح ــدث م ـ ـصـ ــادر إع ــام ـي ــة
ومـ ـحـ ـلـ ـي ــة عـ ـ ــن أن إن ـ ـ ـهـ ـ ــاء خـ ــدمـ ــات
م ـســك وزم ــائ ــه ف ــي «ال ـه ـي ـئــة» يـعــود
إلـ ـ ــى «ت ــوصـ ـي ــات األجـ ـ ـه ـ ــزة األم ـن ـي ــة

(ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة) ب ــوق ــف عـ ـق ــوده ــم»،
ف ــي ح ــن أن م ـص ــادر أخـ ــرى وأس ــرى
م ـ ـحـ ــرريـ ــن ،ق ـ ــال ـ ــوا ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن
الـ ـسـ ـب ــب ال ــرئـ ـيـ ـس ــي هـ ــو «ت ـغ ـي ـي ــرات
جــذريــة متدحرجة سيشهدها نــادي
األس ـ ـيـ ــر وه ـي ـئ ــة ش ـ ـ ــؤون األسـ ـ ـ ــرى»،
وذلــك بتقليص صالحيات «النادي»
ً
أوال ،وإخ ــراج «املزعجني» من الهيئة
ّ
ثانيًا» .ويرد هؤالء على التبرير األول
بالقول إن «غالبية الوظائف الرسمية
ً
تخضع للفحص األم ـنــي أص ــا منذ
سنوات تلقائيًا».
تـ ـ ـش ـ ــرح ت ـ ـلـ ــك املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر أن «ه ـي ـئ ــة
األس ـ ـ ــرى» ت ـن ــوي ضـ ــرب عـصـفــوريــن
بـحـجــر جـ ــراء وق ــف امل ـحــامــن ال ـ ـ ،11
ألن هــذه الـخـطــوة تريحها مــن أعباء

البشير يقمع «جمعة التغيير» :احتجاجات الخبز أزمة مفتوحة؟

في استمرار الحتجاجات الخبز في السودان ،املطالبة
بــإس ـقــاط ن ـظــام الــرئ ـيــس عـمــر الـبـشـيــر ،عـلــى خلفية
األزم ــة االقـتـصــاديــة الـخــانـقــة ،خــرج امل ـئــات ،أم ــس ،في
جمعة «التغيير والحرية» ،في تظاهرات في العاصمة
الـخــرطــوم ومدينة أم درم ــان ،الــواقـعــة قبالة العاصمة
على الضفة الغربية لنهر النيل ،تلبية لدعوة «تجمع
املهنيني الـســودانـيــن» ،الــذي انضمت إليه قــوى «نــداء
السودان» و«اإلجماع الوطني» ،و«التجمع االتحادي».
تظاهرات محدودة ،أمس ،دشنت دعوات ألسبوع حافل
بالتظاهرات ،تعتزم قوى املعارضة إطالقها في األيام
املقبلة ،بتنظيم موكب ثالث إلــى القصر الجمهوري،
األحد املقبل ،لتسليم مذكرة تطالب البشير بالتنحي،
قبل التوجه نحو البرملان في أم درمان ،األربعاء املقبل،
ُ
لتسليم مذكرة تطالب برحيل الحكومة الحالية.
فــي الـخــرطــوم ،خــرجــت تـظــاهــرات متفرقة فــي أحـيــاء

م ـس ـت ـح ـق ــات نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ل ـه ــم،
وخ ــاص ــة أن الـعـقــد ال ـس ـنــوي (ال ـنــوع
القابل للتجديد) ّ
يمهد للوصول إلى
صيغة قانونية تجيز لهم الحصول
على «نهاية الخدمة» ،وهو ما عملت
«ال ـه ـي ـئــة» ع ـلــى اس ـت ـبــاقــه ،عـلـمــا بــأن
العقود من هذا النوع تعمل به غالبية
مؤسسات السلطة وقائمة واسعة من
شركات القطاع الخاص.
ثـ ـم ــة خـ ـ ـطـ ــوات أخـ ـ ـ ــرى ي ـ ـحـ ــذر مـنـهــا
محررون دخلت حيز التنفيذ وتهدف
إل ــى إض ـع ــاف دور «ال ـه ـي ـئــة» ولـيــس
«ن ـ ـ ــادي األس ـ ـيـ ــر» ف ـح ـس ــب ،وه ـن ــا لــم
ت ـن ـجــح ت ـص ــري ـح ــات رئـ ـي ــس الـهـيـئــة
ال ـجــديــد ،ال ـل ــواء قـ ــدري أب ــو ب ـكــر ،في
طمأنة األسرى واملحررين ،ملا قال إن
ما يحدث هو مباحثات بني «الهيئة»
و«ال ـ ـنـ ــادي» لـتـقــديــم خ ــدم ــات أفـضــل
وصياغة «عالقة تكاملية» دون تكرار
ل ـل ـخــدمــات واخـ ـت ــاط ل ـل ـصــاح ـيــات.
وم ــا س ـبــق ي ــؤك ــده ام ـت ـعــاض رئـيــس
الهيئة السابق ،قراقع ،مما يجري ،إذ
ح ــذر مــن وج ــود م ـحــاوالت إلضـعــاف
«الـهـيـئــة» وتـهـمـيــش دوره ـ ــا ،تــزامـنــا
مع استهداف حكومة العدو لألسرى.
وقــال قراقع في تصريحات إعالمية:
«جـمـعـيــة نـ ــادي األس ـي ــر أي ـضــا يجب
ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـل ـي ـه ــا وت ـ ـعـ ــزيـ ــز دوره ـ ـ ــا
وه ــي كـمــا الهيئة رسـمـيــة ومسجلة،
وأعضاؤها منتخبون ديموقراطيًا».
وكان وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي
جلعاد أردان قد ّلوح بفرض عقوبات
إضافية على األســرى الفلسطينيني،
وم ـ ـن ـ ـهـ ــا تـ ـقـ ـلـ ـي ــص عـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارات
العائلية ،وإل ـغــاء االع ـتــراف بممثلي
األق ـ ـسـ ــام والـ ـسـ ـج ــون ،ووقـ ـ ــف ال ـف ــرز
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي داخ ـ ــل ال ـ ـغـ ــرف وأقـ ـس ــام
املعتقالت ،ووقــف «أمــوال الكانتينا»
(امل ـ ـق ـ ـصـ ــف) ال ـ ـتـ ــي ت ـح ــول ـه ــا «ه ـي ـئــة
األسـ ـ ـ ــرى» إل ـي ـه ــم (  400ش ـي ـكــل لـكــل
أسـيــر) ،وكذلك األم ــوال التي ُيدخلها
أهاليهم (م ــن  600شيكل إلــى 1200
ش ـي ـك ــل كـ ـح ــد أعـ ـ ـل ـ ــى) ،وأي ـ ـضـ ــا مـنــع
ّ
األســرى من تسلم مطابخ األقسام أو
تحضير الطعام بأنفسهم.

إغالق «الحكومة الفدرالية» مستمر:
 800ألف عامل ينتظرون «الشيوخ» وترامب
بدأ الكونغرس األميركي
دورته الجديدة بعقد
جلسته األولى وسط انقسام
بين الديموقراطيين الذين
يسيطرون على مجلس
النواب والجمهوريين الذين
ّ
عززوا غالبيتهم في مجلس
الشيوخ .ومن أول التحديات
بين الحزبين ،كان إقرار تمويل
الحكومة من أجل وقف
للوكاالت
اإلغالق الجزئي
ّ
الفدرالية .وفيما تمكن
الديموقراطيون من تمرير
مؤقت في مجلس
تمويل ّ
النواب ،إال أن من المتوقع أن
ُيعرقل من قبل الجمهوريين
في مجلس الشيوخ
م ــا زال م ــن غ ـي ــر امل ـ ـعـ ــروف إل ـ ــى مـتــى
سيستمر اإلغ ــاق الـجــزئــي للحكومة
ال ـفــدرال ـيــة األم ـيــرك ـيــة ،عـلــى الــرغــم من
إقـ ــرار مـجـلــس ال ـن ــواب ،أول مــن أمــس،
ّ
نصني تشريعيني يرميان إلى إنهائه.
األم ــر اآلن بـيــد مجلس الـشـيــوخ الــذي
ّ
مــن املـ ّ
ـرجــح أل يــوافــق عليهما بسبب
عــدم تلبيتهما شــرط الرئيس دونالد
ترامب بتمويل بناء جدار على الحدود
مع املكسيك.
ف ـج ــوة ال ـت ـمــويــل ال ـت ــي ظ ـه ــرت لـلـمــرة
الـ ـث ــالـ ـث ــة خ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــام ،ت ـل ـق ــي الـ ـض ــوء
عـلــى واح ــد مــن أط ــول اإلغ ــاق ــات التي
تشهدها الحكومة الفدرالية تاريخيًا.
وقــد أدى ذلــك إلــى إغــاق أجــزاء كبيرة
م ــن وزارات رئ ـي ـس ـيــة ع ـ ـ ّـدة ووك ـ ــاالت

اتحادية ،منذ  21كانون األول ،عندما
فشل الكونغرس فــي تمرير امليزانية.
فعلى الــرغــم مــن أن نـحــو  75فــي املئة
من الحكومة قد ّ
موله الكونغرس ،إال
أن وك ــاالت رئيسية مـثــل وزارة األمــن
الداخلي ،والعدل ،والزراعة ،والخزانة،
وال ـن ـقــل والـ ـتـ ـج ــارة ،ووزارة اإلس ـك ــان
والـتـنـمـيــة املــدن ـيــة ،إضــافــة إل ــى وكــالــة
حماية البيئة ،بقيت من دون تمويل.
ّ
النصان اللذان ّ
النواب،
أقرهما مجلس
ّ
ً
يلحظان تمويال مؤقتًا
أول من أمــس،
ُ
ل ــإدارات الفدرالية املغلقة ،ويتيحان
ّ
للتوصل إلى
الوقت إلجراء مفاوضات
اتـفــاق بــن البيت األبـيــض واملعارضة
الديموقراطية ،بـشــأن السبيل األمثل
لـلـتـصـ ّـدي لـلـهـجــرة غـيــر الـشــرعـيــة .إال
أن زعـ ـي ــم األغ ـل ـب ـي ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة فــي
ـس ال ـش ـي ــوخ م ـي ـتــش مــاكــون ـيــل،
م ـج ـلـ ّ
أعـلــن أنــه لــن يـحـ ّـدد مــوعـدًا للتصويت
ّ
ّ
النصني إل إذا حصل من
على هذين
ت ـ ّـرام ــب ع ـلــى ال ـض ــوء األخ ـض ــر بــذلــك،
ألن ـه ـم ــا ف ــي ن ـه ــا ّي ــة املـ ـط ــاف ل ــن يــريــا
ال ـنــور إذا لــم يــوقــع عليهما الــرئـيــس.
ويضمن أحد ّ
النصني لغاية  30أيلول،
تمويل معظم اإلدارات الفدرالية املغلقة
حاليًا ،فيما ّ
يمول ّ
النص اآلخــر لغاية
 8ش ـبــاط املـيــزانـيــة الـحـســاســة ل ــوزارة
األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي امل ـس ــؤول ــة ع ــن ضبط
الـ ـح ــدود ،وذلـ ــك ب ـهــدف إت ــاح ــة الــوقــت
ّ
ّ
للتوصل إلى حل لهذه املسألة
الكافي
الخالفية.
وف ـي ـمــا ي ــدخ ــل ه ــذا اإلغـ ـ ــاق أسـبــوعــه
ّ
ال ـث ــال ــث ،ف ـهــو يــت ـخــذ أوج ـه ــا عـ ـ ّـدة من
تبادل االتهامات واللوم بني الحزبني.
وفـ ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ي ـص ـ ّـر ف ـيــه تــرامــب
ضغوطًا
على مطلبه ،يواجه ماكونيل
ّ
أعضاء في حزبه من أجل التدخل
من
ٍ
ّ
لـحــل امل ــأزق ال ــذي تــرك  800ألــف عامل
فــدرالــي ،إمــا في إجــازة أو يعملون من
دون أج ــر .ماكونيل ال ــذي يسعى ،من
خــال تغييب نفسه حــالـيــا ،إلــى إلقاء
اللوم على الديموقراطيني ،يعمل على
«ح ـم ــاي ــة» ال ـج ـم ـهــوريــن ،وخـصــوصــا

ينوي ترامب إبقاء اإلغالق قائمًا
إلى أن يحصل على تمويل الجدار
مع المكسيك (أ ف ب)

يعارض البيت األبيض
ّ
بشدة اإلجراءين اللذين
ّ
أقرهما مجلس النواب

هؤالء الذي قد يترشحون لالنتخابات
الــرئــاس ـيــة ع ــام  ،2020بـمــن فـيـهــم هو
نفسه.
األمــر نفسه يسري على تــرامــب ،الــذي
يتحدث عن الحاجة لـ«الحماية» على
الحدود الجنوبية للبالد .هو قال إنه
يـنــوي إبـقــاء اإلغ ــاق الحكومي قائمًا
إل ــى أن يـحـصــل عـلــى تـمــويــل ال ـج ــدار،

ـال ب ــال ـع ـم ــاء فــي
ف ـي ـم ــا ب ـ ــدا غ ـي ــر م ـ ـبـ ـ ٍ
إدارة أمـ ــن املـ ــواصـ ــات ،وغ ـي ــره ــم من
ّ
والعمال
العاملني فــي املـجــال األمـنــي،
ال ـ ـفـ ــدرال ـ ـيـ ــن ،ال ـ ــذي ـ ــن ب ـ ــات ـ ــوا ض ـح ـيــة
مواجهة سياسية .أمــا امل ــرة الوحيدة
التي ّ
تطرق خاللها الرئيس األميركي
إلى العمال الحكوميني ،فقد كانت من
خالل اعتباره العديد منهم أنهم «قوة
معادية» وجــزءًا من «الدولة العميقة»
ال ـتــي ال يـثــق بـهــا ه ــو وداع ـم ـي ــه« .هــل
ـون أن غــال ـب ـيــة
ي ـ ـ ــدرك ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ـ ّ
األشـخــاص الــذيــن ال يتلقون أج ـرًا هم
دي ـم ــوق ــراط ـي ــون؟» ت ـس ــاءل ت ــرام ــب في
تغريدة عبر «تويتر».
رؤيــة ترامب هــذه التي تستند إلــى أن
غالبية القوة العاملة هي ديموقراطية
«غ ـيــر مـثـ ّـبـتــة» ،بـحـســب مــا أش ــار إليه
البروفسور بــول اليــت فــي حديث إلى
صحيفة «نيويورك تايمز» .وقــد لفت
ه ــذا األخ ـيــر إل ــى أن اسـتـنـتــاج تــرامــب
مبني عـلــى أن «االتـ ـح ــادات الـفــدرالـيــة
تملك وجودًا كبيرًا بني القوى العاملة
ال ـف ــدرال ـي ــة ،وغــالـبـيــة ه ــذه االت ـح ــادات
ديـمــوقــراطـيــة .ولـكــن لــم يكن هـنــاك أي
ّ
يتطرق إلى تلك املسألة».
استطالع
املــواجـهــة األول ــى بــن الديموقراطيني
وال ـج ـم ـه ــوري ــن بـ ـ ـ ــدأت ،ويـ ـب ــدو أن ـهــا
س ـت ـس ـت ـمــر إلـ ـ ــى وقـ ـ ــت لـ ـي ــس ب ـق ــري ــب،
خصوصًا أن البيت األبـيــض يعارض
ّ
بشدة اإلجراءين اللذين ّ
أقرهما مجلس
ً
الـ ـن ــواب ،ألن ـه ـمــا ال يـلـحـظــان تـمــويــا
لـبـنــاء ال ـج ــدار ال ـح ــدودي ال ــذي يــريــده
ت ــرام ــب ،وي ــرف ـض ــه ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،س ـ ـ ـ ــارع ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــون إلـ ــى
ـ«التصويت العديم الفائدة
التنديد ب ّ
ال ــذي ال يــوفــر الــوســائــل الـتــي نحتاج
إلـيـهــا لـتــأمــن ح ـ ّـدودن ــا» ،فـيـمــا يـقــول
الديموقراطيون إنهم يـ ّ
ـؤيــدون تعزيز
بـ ـع ــض اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات األمـ ـنـ ـي ــة مل ــراق ـب ــة
ال ـح ــدود وضـبـطـهــا ،لكنهم يــرفـضــون
بـ ـش ــدة بـ ـن ــاء جـ ـ ــدار ي ـع ـت ـبــرونــه «غ ـيــر
ّ
فعال» و«باهظ الكلفة».
(األخبار)

تقرير

السودان

تتجدد االحتجاجات في السودان
ضد نظام البشير ،وسط دعوات
وتوجيهات المعارضة التي تسعى
إلى التركيز على القصر الجمهوري
والحكومة ،فيما يستمر البشير في
مواجهة أكبر األزمات السياسية التي
يشهدها باستخدام العنف
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الحلفايا ،وأركــويــت ،وبيت املــال ،والكالكلة ،والجريف
شرق العاصمة .أما في مدينة أم درمان ،معقل طائفة
األنصار ،التي يتزعمها رئيس حزب «األمــة» القومي
امل ـع ــارض ،ال ـصــادق امل ـهــدي ،فـخــرج املـحـتـجــون عقب
أدائـهــم صــاة الجمعة ،فــي مسجد نــوبــاوي ،هاتفني:
«حرية ســام وعــدالــة» ،تنديدًا باستمرار أزمــة انعدام
الـخـبــز (ارت ـف ـعــت أس ـع ــاره ثــاثــة أض ـع ــاف) وال ــوق ــود
والسيولة ،وقمع الـحــريــات ،ومطالبني برحيل النظام
الحاكم.
وك ـمــا دأب ــت ق ــوات األم ــن مـنــذ ان ـطــاق االحـتـجــاجــات
فــي ال ــ 19مــن كــانــون األول/ديـسـمـبــر املــاضــي ،أطلقت
الـ ـش ــرط ــة ،أم ـ ـ ــس ،ال ـ ـغـ ــاز امل ـس ـي ــل لـ ـل ــدم ــوع ل ـت ـفــريــق
املتظاهرين ،بعدما انتشرت في الساحات الرئيسية
في كل من الخرطوم وأم درمــان ،في استخدام مفرط
للقوة ،بــرره البشير ،قبل يــوم ،خــال حديث لزعماء
الـ ـط ــرق ال ـص ــوف ـي ــة ،ف ــي م ـقــر إق ــام ـت ــه ف ــي ال ـخ ــرط ــوم،
ُ
بالقول« :أحيانًا نجبر على استخدام السالح ،ولكننا
نستخدمه في أقل درجة ممكنة ،وحتى في هذه نحن
ً
نستخدمه لوقف قتل املزيد وحفظ األم ــن» .وفضال
ع ــن م ــواج ـه ــة االح ـت ـج ــاج ــات بــال ـع ـنــف املـ ـف ــرط ال ــذي
وصل حد إطــاق الرصاص الحي بوجه املتظاهرين،
ال ــذي سقط منهم  37ســودانـيــا ،وفــق منظمة «العفو
الدولية» (أقرت الداخلية بمقتل  19منهم) ،يواجه نظام
البشير ،املعارضة السياسية الداعمة لالحتجاجات،
عبر عناصر جـهــاز األمــن واملـخــابــرات الــوطـنــي ،التي
تعتقل منذ مدة ،قادتها والنشطاء والصحافيني ،الذين
ّ
يعبرون عن آراء مناهضة للنظام ،آخرهم ،مساء أمس،

خرج
المحتجون
عقب أدائهم
صالة الجمعة
في مسجد
نوباوي تنديدًا
باستمرار
األزمة والقمع
(أ ف ب)

اعتقلت ُّاألجهزة األمنية القيادي البارز
في «تجمع المهنيين» محمد ناجي األصم
عـضــو س ـكــرتــاريــة «تـجـمــع امل ـه ـن ـيــن» ،مـحـمــد نــاجــي
األصم ،بحسب ما أعلن التجمع في صفحته الرسمية
ً
فــي «فـيـسـبــوك» ،مـحـمــا األج ـهــزة األمـنـيــة مسؤولية
ســام ـتــه ،ب ـعــد ي ــوم م ــن اع ـت ـقــال ال ـص ـحــافــي فيصل
محمد صالح ،الحائز جائزة «بيتر ماكلر» للصحافة
األخالقية والشجاعة عام  ،2013وأحــد املدافعني عن
ح ـقــوق الـصـحــافـيــن فــي الـ ـس ــودان ،بـحـســب مــا أفــاد

أقرباؤه وكالة «فرانس برس».
ّ
يجمع املراقبون على أن االحتجاجات الدامية تشكل
أكـبــر تـهــديــد يــواجــه الـبـشـيــر ،مـنــذ تــولـيــه السلطة في
ان ـقــاب ع ــام  .1989دبـلــومــاســي أوروب ـ ــي ،طـلــب عــدم
ال ـك ـش ــف ع ــن اسـ ـم ــه ،ت ـح ــدث إلـ ــى وك ــال ــة ال ـص ـحــافــة
الـفــرنـسـيــة ،رأى أن «الـبـشـيــر سـيـكــون تـحــت ضغط
دائ ــم» ،موضحًا أن «العامل الحاسم سيكون موقف
أج ـهــزة األمـ ــن ،وخـصــوصــا ال ـج ـيــش» .وأضـ ــاف« :إذا
استمر القمع بهذه القسوة ،فلن يسمح الجيش بذلك،
وهــذا هــو السبب فــي أن حركة االحتجاجات الحالية
خطيرة (على مستقبل البشير)» .من جهته ،يوضح
الخبير األميركي في الشؤون السودانية ،البروفيسور
في جامعة هــارفــرد ،إريــك ريفز ،أن «هــذه التظاهرات
والغضب الذي أدى إليها ،أقوى من أي تظاهرات أخرى
شهدناها في السنوات األخيرة» ،مشيرًا إلى أن «ليس
هـنــاك شــيء يمكن أن يخفف مــن املشكلة» .فبشأن
االقتصاد ،الــذي يواجه صعوبات ،خصوصًا بسبب
ّ
ارتفاع نسبة التضخم ،والنقص في العمالت األجنبية،
رغــم رفــع الــواليــات املتحدة في تشرين األول /أكتوبر
عام  ،2017الحصار االقتصادي الذي كان مفروضًا
عـلــى ال ـبــاد مـنــذ عـشــريــن عــامــا ،ي ــرى ريـفــز أن ــه «فــي
حالة انهيار منذ نحو عقد» ،وأن «النظام يحافظ على
السلطة فقط مــن خــال ميزانيات وطنية مخصصة
بشكل كبير لنفقات الجيش وأجهزة األمــن» ،مشيرًا
إل ــى أن الـبـشـيــر «ي ــواج ــه مـعــارضــة شعبية مفتوحة
ومتزايدة ...وكل ذلك يجعل مستقبله غير مؤكد».
(األخبار)

عمران خان في أنقرة:
دوافع اقتصادية لباكستان ...وفوائد سياسية لتركيا
أظهرت زيارة عمران خان
ألنقرة حرص إسالم آباد
على توسيع العالقات
الثنائية في إطار البحث عن
جدد.
شركاء اقتصاديين ّ
في الوقت نفسه ،تلقف
إردوغان المبادرة بحرص
مقابل ،بغية جني عوائد
في السياسة ،كما االستثمار،
أبرزها مسعى ألداء دور أكبر
في الملف األفغاني
ال اسـتــراتـيـجـيــة واض ـح ــة ،حـتــى اآلن،
ب ـشــأن ال ـت ـمــوضــع ال ـس ـيــاســي لـعـمــران
خـ ـ ـ ـ ــان .األك ـ ـ ـيـ ـ ــد أن رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
الباكستانيّ ،
املعبر صراحة عن خيبة
أم ـ ــل م ــن ال ـح ـل ـي ــف األمـ ـي ــرك ــي ،يـصــب
اهتمامه على ملف األزمة االقتصادية
إلس ــام آبـ ــاد .وف ــي سـبـيــل الـبـحــث عن
الحلول االقتصادية ،ال يخفي الرجل
عدم رغبته في الركون إلى اصطفافات

عمودية ،بما فيها العالقات التاريخية
مع الرياض وواشنطن ،ونسج عالقات
م ـت ـش ـع ـبــة ،تـ ـب ــدأ مـ ــن الـ ـص ــن وإي ـ ــران
وال تنتهي بـتــركـيــا .ج ــوالت خارجية
شــرع بها خــان منذ م ــدة ،سيطر على
جميعها العنوان االقـتـصــادي ،لتحط
رحاله أخيرًا في أنقرة.
الــزيــارة الـتــركـيــة ،بــدت ُمـ َـعـ ّـدة بعناية،
إذ سبقتها م ـبــادرة إلس ــام آب ــاد ،قبل
أي ــام فـقــط ،تمثلت فــي تجريم القضاء
الباكستاني منظمة املعارض التركي
فـ ـت ــح ال ـ ـلـ ــه غ ـ ــول ـ ــن ،ووض ـ ـع ـ ـهـ ــا ع ـلــى
ق ــائ ـم ــة اإلرهـ ـ ـ ــاب وت ـس ـل ـيــم م ــدارس ـه ــا
املــوجــودة على األراض ــي الباكستانية
إلــى السلطات التركية .وقــد استمرت
الــزيــارة ليومني ،التقى خاللهما خان
الرئيس التركي رجــب طيب إردوغــان.
وب ــدا ال ـطــرفــان حــريـصــن عـلــى زي ــادة
التعاون التجاري ،إذ أوضح إردوغــان
ف ــي امل ــؤت ـم ــر ال ـص ـحــافــي امل ـش ـت ــرك أنــه
ب ـح ــث م ــع ض ـي ـفــه اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات املـمـكــن
اتـخــاذهــا مــن أج ــل رف ــع حـجــم الـتـبــادل
ال ـت ـج ــاري ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أنهما اتفقا على «إعداد اتفاقية تجارة
حـ ــرة ،وأع ـط ـي ـنــا الـتـعـلـيـمــات ل ـل ــوزراء
امل ـع ـن ـيــن م ــن أج ــل ات ـخ ــاذ اإلج ـ ــراءات
ال ــازم ــة ب ـه ــذا ال ـ ـصـ ــدد» .ب ـ ـ ــدوره ،قــال

رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــاك ـس ـتــانــي ،أث ـنــاء
م ـش ــارك ـت ــه ف ــي م ــأدب ــة عـ ـش ــاء أقــام ـهــا
ات ـح ــاد ال ـغ ــرف وال ـب ــورص ــات الـتــركـيــة
وال ـس ـف ــارة الـبــاكـسـتــانـيــة ل ــدى أن ـقــرة،
وحضرها وزيرا الخارجية والتخطيط
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ـي ــان« :جـ ـئ ــت مـ ــع فــري ـقــي
ألن ــه ح ــان الــوقــت ألن تــرفــع بــاكـسـتــان
وت ــركـ ـي ــا حـ ـج ــم تـ ـج ــارتـ ـهـ ـم ــا» .وح ــث
الشركات التركية على االستثمار في
ب ـ ــاده ف ــي مـ ـج ــاالت م ـخ ـت ـل ـفــة ،بـيـنـهــا
الـتـنـقـيــب عــن ال ـغــاز والـنـفــط وامل ـعــادن
وم ـشــاريــع إسـكــانـيــة ضـخـمــة .الجدير
ذكره أن البلدين يتمتعان بنمو الفت،
بــدأ الـعــام املــاضــي ،فــي الـعــاقــات على
صعيد الصناعات العسكرية التركية.
لشراء
إذ وقعت إســام آبــاد اتفاقيات ّ
م ــروحـ ـي ــات «أت ـ ـ ـ ــاك» ال ـت ــرك ـي ــة ،ووق ـ ــع
الجانبان اتفاقية لصناعة أربــع سفن
مــن ط ــراز «مـيـلـغــم» ،كـمــا ف ــازت شركة
تــركـيــة بمناقصة لـتـحــديــث غــواصــات
البحرية الباكستانية.
مـ ــن هـ ـن ــا ،ت ـن ـظــر ت ــرك ـي ــا إل ـ ــى ان ـف ـتــاح
إس ــام آب ــاد عـلــى أن ــه فــرصــة أكـبــر لها
لتعزيز اقـتـصــادهــا فــي إط ــار مكافحة
التضخم واالسـتـثـمــار ال ـخــارجــي ،من
جانب ،ومن جانب آخر تعزيز موقفها
الـسـيــاســي ،عبر أداء دور أكـثــر تأثيرًا

أطلق
إردوغان
مبادرة لعقد
قمة ثالثية
تجمع تركيا
وباكستان
وأفغانستان
(األناضول)

في ملف أفغانستان واجتذاب جارتها
باكستان إلى صفها في إطار املنافسة
على الزعامة اإلسالمية مع السعودية.
وتــرى أنقرة أنها قــادرة على أداء دور
أكبر في امللف األفغاني كونها الدولة
املسلمة الــوحـيــدة امل ــوج ــودة عسكريًا
ه ـ ـنـ ــاك ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار «ال ـ ـن ـ ــات ـ ــو» .ف ــرص ــة
انتهزها إردوغـ ــان ليعلن عــن مـبــادرة
لعقد قمة ثالثية في إسطنبول تجمعه
إل ــى كــل مــن خ ــان والــرئ ـيــس األفـغــانــي
أشرف غني .واعتبر أن القمة «ستكون
وس ـي ـل ــة ل ـت ـج ــاوز م ـش ـك ــات ع ــدي ــدة»،
مشيرًا إلــى موافقة كل من غني وخان
عـلــى ع ـقــدهــا ،وت ــوق ــع تنظيمها عقب
االن ـت ـخ ــاب ــات امل ـح ـل ـيــة ف ــي ت ــرك ـي ــا فــي
آذار /مـ ــارس امل ـق ـبــل .ورحـ ــب الضيف

الباكستاني باملبادرة ،وقــال إن «على
املجتمع الــدولــي وأي جـهــة بإمكانها
تـحـقـيــق ال ـس ــام (ف ــي أفـغــانـسـتــان) أن
ت ـقــدم امل ـس ــاع ــدة» ،مضيفًا «بــاكـسـتــان
تبذل مــا فــي وسعها مــن أجــل تحقيق
حــوار بني الواليات املتحدة األميركية
وح ــرك ــة ط ــال ـب ــان ،وع ـلــى دول ال ـجــوار
وأصحاب املصالح بذل جهود في هذا
اإلطار».
ويـ ــربـ ــط مـ ــراق ـ ـبـ ــون بـ ــن زي ـ ـ ـ ــارة خ ــان
وان ـخ ــراط ب ــاده فــي م ـب ــادرة «ال ـحــزام
والطريق» ،على أنها رغبة في استمالة
أنقرة نحو لعب في املشروع الصيني.
مهما تكن أهــداف خــان من وراء نسج
العالقات الخارجية هــذه ،فهي بالحد
األدن ــى تـهــدد بــانــزيــاح عــن االلـتـصــاق
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ب ــالـ ـسـ ـع ــودي ــة ،سـيـجـعــل
ل ـ ــأخ ـ ـي ـ ــرة م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــن ف ـ ـ ــي الـ ـحـ ـص ــة
ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة .وأم ـ ــس ،حـ ــاول الــرجــل
إع ـطــاء زيــارتــه الـتــركـيــة بـعـدًا يتجاوز
ال ـس ـي ــاس ــة ،ح ــن زار ق ــونـ ـي ــا ،مــدي ـنــة
زعيم التصوف اإلسالمي جالل الدين
الــرومــي ،وقــال عند ضريح األخير إنه
مهتم بــالـتـصــوف ،معتبرًا أن الــرومــي
هـ ــو «األب اإليـ ــديـ ــولـ ــوجـ ــي» لـ ـ ـ ــ«األب
اإليديولوجي لباكستان محمد إقبال».
(األخبار)

