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تقرير

فنزويال

مادورو ينفي اتهامات بومبيو:
ال عالقة لنا بحزب الله

ماض في ضغوطه على السعودية:
الكونغرس ٍ

خاشقجي «يظهر» من جديد!

مع انتهاء المهلة التي ُمنحت إلدارة
دونالد ترامب لحسم موقفها من
قضية جمال خاشقجيّ ،
يجدد
الكونغرس األميركي ضغوطه على
اإلدارة لدفعها إلى إجراءات أكثر حزمًا
ضد الرياض .وهي تحركات تجد فيها
أنقرة فرصة ثمينة إلعادة ّتزخيم
القضية ،وخصوصًا في ظل اإلدانة
األممية الصريحة للسلطات السعودية
على خلفية الجريمة
ي ـت ـجــه ال ـك ــون ـغ ــرس األم ـي ــرك ــي نحو
تصعيد ضغوطه على إدارة الرئيس
دونــالــد تــرامــب ،مــن أجــل دفعها إلى
ات ـخ ــاذ مــوقــف حــاســم ح ـيــال قضية
مـقـتــل ال ـص ـحــافــي ال ـس ـع ــودي جـمــال

كاالمارد :السعودية عقدت
جلسة محاكمة ثانية للمتهمين
بعيدًا عن اإلعالم
خــاشـقـجــي ،ف ــي قـنـصـلـيــة بـ ــاده في
إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ،فـ ــي الـ ـث ــان ــي مـ ــن شـهــر
تشرين األول /أكتوبر املاضي .وهي
بقدر ما تحرج إدارة ترامب،
ضغوط ّ
بقدر ما تمثل عرقلة إضافية ملساعي
اململكة إلى االنعتاق من املأزق الذي
دفعتها إليه حادثة القنصلية.
يـ ـ ـ ــوم أم ـ ـ ـ ــس ،ح ـ ـ ـ ــاول وزي ـ ـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة
للشؤون الخارجية السعودي ،عادل
ال ـج ـب ـي ــر ،م ـ ـجـ ــددًا ،ت ـب ـي ـيــض صـفـحــة
ولي العهد محمد بن سلمان ،املتهم
الــرئ ـيــس ف ــي الـقـضـيــة .إذ ق ــال ،عقب
يوم من لقائه نظيره األميركي مايك
بومبيو(« ،إن ـنــا) نعرف أنها عملية

جرت بدون إذن .لم يصدر أمر للقيام
ب ـه ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة .ن ـع ـلــم أن ـه ــا عـمـلـيــة
خرجت عن مسارها» .وكـ ّـرر الجبير
الـحــديــث عــن «أن الـقـضــاء السعودي
ملتزم بمحاسبة املتورطني» ،معتبرًا
أن «م ـحــاولــة الــربــط بــن ول ــي العهد
وقـضـيــة خــاشـقـجــي ال أس ــاس لـهــا»،
مـشــددًا على أن «الـقـيــادة السعودية
خط أحمر» .ورفض الوزير السعودي
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــق عـ ـل ــى تـ ـق ــري ــر ل ـص ـح ـي ـفــة
«نيويورك تايمز» ذكر أن ابن سلمان
أب ـلــغ أح ــد م ـســاعــديــه ،قـبـيــل ع ــام من
م ـق ـتــل خ ــاش ـق ـج ــي ،أنـ ــه سـيـسـتـخــدم
«رصاصة» ضد الصحافي السعودي
إذا لــم يعد إلــى الــوطــن ويـتــوقــف عن
ان ـت ـق ــاد ال ـس ـل ـط ــات .وان ـت ـق ــد الـجـبـيــر
ّ
«كل من يعتقد أنه يستطيع أن يملي
علينا مــا ينبغي أن يفعله قادتنا»،
مـ ــدرجـ ــا تـ ـح ـ ّـرك ــات الـ ـك ــونـ ـغ ــرس فــي
م ــا يــرت ـبــط بــاغ ـت ـيــال خــاشـقـجــي في
إطـ ــار «الـلـعـبــة ال ـس ـيــاس ـيــة» ،وداع ـيــا
الـهـيـئــة الـتـشــريـعـيــة األم ـيــرك ـيــة إلــى
«أخــذ خطوة إلــى ال ــوراء والنظر إلى
العالقة» بني البلدين.
دع ـ ــوة ال ي ـب ــدو أن ـه ــا سـتـلـقــى آذانـ ــا
ص ــاغـ ـي ــة ل ـ ـ ــدى مـ ـجـ ـل ـ َـس ــي ال ـش ـي ــوخ
ّ
والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ،ف ـ ــي ظـ ـ ــل تـ ـح ـ ّـم ــس ت ـي ــار
واسـ ــع م ــن امل ـش ـ ّـرع ــن إلع ـ ــادة الـنـظــر
فــي الـعــاقــات مــع املـمـلـكــة ،وتـحــديـدًا
رأس ـهــا املتمثل فــي اب ــن سـلـمــان .في
ه ــذا اإلطـ ــار ،وقـبـيــل ي ــوم مــن انتهاء
املـ ـهـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي م ـن ـح ـه ــا ال ـك ــون ـغ ــرس
لـ ـت ــرام ــب ل ـت ـق ــري ــر مـ ــا إذا ك ـ ــان ول ــي
العهد متورطًا فــي مقتل خاشقجي
( 120يــومــا ب ــدءًا مــن تـشــريــن األول)،
ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ّـدم مـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ّـرع ـ ـ ــون ج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــون
ودي ـم ــوق ــراط ـي ــون ب ـم ـش ــروع قــانــون
يـ ـف ــرض عـ ـق ــوب ــات ع ـل ــى امل ـس ــؤول ــن
ع ــن اغ ـت ـيــال ال ـص ـحــافــي ال ـس ـعــودي،
وي ـم ـن ــع ب ـع ــض مّ ـب ـي ـع ــات األس ـل ـح ــة
ل ـ ـل ـ ــري ـ ــاض .وتـ ـ ــوقـ ـ ــع أح ـ ـ ــد ط ــارح ــي
امل ـ ـشـ ــروع ،ال ـس ـي ـنــاتــور ال ـج ـم ـهــوري

الجبير :محاولة الربط بين ّ
ّ
وقضية خاشقجي ال أساس لها (أ ف ب)
ولي العهد

املـقـ ّـرب مــن تــرامــب ،ليندزي غــراهــام،
«دع ـمــا قــويــا مــن الـحــزبــن لعقوبات
صارمة» ،معتبرًا في بيان أنه «على
ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أن الـ ـسـ ـع ــودي ــة حـلـيــف
استراتيجي ،فــإن سلوك ولــي العهد
يعكس عدم احترام للعالقة ،ويجعله
ش ــدي ــد الـ ـض ــرر» .ورأى أك ـب ــر عضو
ديـ ـم ــوق ــراط ــي فـ ــي ل ـج ـنــة ال ـع ــاق ــات
الخارجية في مجلس الشيوخ ،بوب
مينينديز ،من جهته ،أنه «نظرًا إلى
أن إدارة ترامب ليس لديها على ما

ي ـبــدو نـيــة ل ــإص ــرار عـلــى املحاسبة
الكاملة لقتلة خاشقجي ،فقد حان
الوقت للكونغرس للتحرك ،وفرض
عواقب فعلية ،إلعادة تقويم عالقتنا
م ــع امل ـم ـل ـك ــة ،وم ـ ــع ال ـت ـح ــال ــف ال ــذي
تقوده في اليمن».
ل ـكــن ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن تـلــك الـضـغــوط،
إال أن إدارة تــرامــب لــم تــرســل إش ــارة
إلـ ــى اس ـت ـع ــداده ــا ل ـل ــرض ــوخ ملـطــالــب
املـشـ ّـرعــن ،حتى إنـهــا ملحت إلــى أنها
ال تقيم وزنــا للمهلة التي منحت لها

قبل أشهر .إذ نقلت شبكة «سي إن إن»
األميركية ،مساء أمس ،عن مسؤول في
البيت األبيض قوله إن اإلدارة ترفض
االل ـ ـتـ ــزام ب ـت ـلــك امل ـه ـل ــة ،وإن «ت ــرام ــب
ي ـح ـت ـفــظ ب ـح ـق ــه فـ ــي رف ـ ــض االل ـ ـتـ ــزام
ب ـط ـل ـبــات ل ـج ــان ال ـك ــون ـغ ــرس عـنــدمــا
ّ
ي ــرى ذل ــك م ـنــاس ـبــا» .وذك ـ ــر امل ـســؤول
بـ ــأن «ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة ك ــان ــت أول
دولــة تتخذ إج ــراءات كبيرة ،بما في
ذلــك إج ــراءات التأشيرات والعقوبات
ب ـمــوجــب ق ــان ــون مــاغـنـيـتـسـكــي ،ضد

املـســؤولــن عــن ه ــذا الـعـمــل الشنيع».
وكان املتحدث باسم وزارة الخارجية
األميركية ،روبرت باالدينو ،قد أشار
إل ــى تـلــك اإلج ـ ــراءات نفسها ،مضيفًا
«(إنـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا) س ـ ـنـ ــواصـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاور مــع
ال ـكــون ـغــرس وال ـع ـمــل ع ـلــى مـحــاسـبــة
املسؤولني عن قتل خاشقجي».
ّ
وت ـمــثــل عـ ــودة ض ـغــوط الـكــونـغــرس
فرصة ثمينة لتركيا إلعــادة تزخيم
الـقـضـيــة ال ـتــي ب ــدا ،خ ــال األســابـيــع
امل ــاضـ ـي ــة ،أنـ ـه ــا خـ ـم ــدت ع ـل ــى نـحــو
كبير .ودعا وزير الخارجية التركي،
مــولــود جــاويــش أوغ ـل ــو ،أم ــس ،إلــى
فتح تحقيق أممي رسمي في قضية
خــاشـقـجــي ،معلنًا «(أن ـنــا) سنتقدم
بطلب مشترك مع بعض الــدول» في
ه ــذا ال ـشــأن .وأش ــار جــاويــش أوغـلــو
إل ــى أن «ه ـن ــاك ت ـن ـبــؤات وادعـ ـ ــاءات
عديدة حــول الجهة ّ التي أعطت أمر
القتل ،لكننا لم نتلق جوابًا واضحًا
مــن الـجــانــب الـسـعــودي ح ــول صحة
تلك األنـبــاء حتى اآلن» ،فــي تشكيك
مـبـطــن ف ــي ال ـحــديــث ال ـس ـع ــودي عن
بــراءة ابــن سلمان .وأضــاف إنــه «في
ضــوء هــذه املـعـطـيــات ،يـبــدو أن أخذ
األمــم املتحدة زمــام املبادرة سيكون
الطريق األكثر صــوابــا ،وخاصة مع
توافق املعلومات التي ّ
قدمها التقرير
األممي مع األدلة التي توصلت إليها
السلطات التركية» .وكانت املسؤولة
ّ
األمـ ـمـ ـي ــة امل ـك ــل ـف ــة م ــن ِق ـ َـب ــل مـجـلــس
حقوق اإلنسان بالتحقيق في حادثة
ال ـق ـن ـص ـل ـيــة ،أغ ـن ـيــس ك ـ ــاالم ـ ــارد ،قد
أعلنت ،أول مــن أمــس عقب زيارتها
ت ــركـ ـي ــا ،ت ـ ّ
ـوص ـل ـه ــا إل ـ ــى أن اغ ـت ـي ــال
ّ
ّ
خاشقجي «جــريـمــة متعمدة خطط
ّ
لـهــا ونــفــذهــا م ـســؤولــون فــي الــدولــة
السعودية» ،قبل أن تكشف أمس أن
ال ـس ـعــوديــة ع ـق ــدت جـلـســة مـحــاكـمــة
ثانية للمتهمني ،إنما «في هدوء تام،
وبعيدًا عن اإلعالم».
(األخبار)

مساع خارجية ال تسعف االقتصاد :واشنطن تضغط على البشير
ٍ

يحاول الرئيس عمر البشير التخفيف
من ّ
حدة غضب الشارع السوداني ،من
خــال مسارين :سياسي واقتصادي.
األول بالدعوة إلى انتظار انتخابات
 2020لـ ـتـ ـك ــون ص ـ ـنـ ــاديـ ــق االقـ ـ ـت ـ ــراع
ال ـس ـب ـي ــل ال ــوحـ ـي ــد ل ـت ـغ ـي ـيــر ال ـن ـظ ــام،
وال ـتــأك ـيــد أن ذل ــك ل ــن ي ـت ـ ّـم م ــن خــال
«فيسبوك وواتـســآب» ،في إشــارة إلى
«تـجـمــع املـهـنـيــن» امل ــدع ــوم م ــن قــوى
املـعــارضــة .والـثــانــي بــاإلقــرار بأحقية
مطالب املحتجني والظروف املعيشية،
وهـ ـ ــو مـ ــا اع ـ ـتـ ــرف بـ ــه أخ ـ ـي ـ ـرًا رئ ـيــس
الحكومة معتز موسى ،ووزير الدفاع
محمد أحـمــد بــن ع ــوف ،باعتبارهما
التظاهرات «مشروعة».
وبينما تؤكد التظاهرات املستمرة
عــدم استجابة املحتجني ،وال سيما
ال ـش ـبــاب ،ل ـت ـحــذيــرات الـسـلـطــات من
«الفوضى» وتحويل مواطني البالد

ال تزال الواليات المتحدة
تراهن على إحداث انشقاق
مؤثر داخل الجيش الفنزويلي،
وسط ًتصعيد الضغوط،
وصوال إلى اختالق مخاوف
في شأن «أمن أميركا» ،عبر
الحديث عن نشاط حزب الله
وإيران في فنزويال ،وهو
ما رفضه مادورو أمس،
بالتوازي مع رفضه دخول
المساعدات األميركية
ن ـف ــى ال ــرئ ـي ــس ال ـف ـن ــزوي ـل ــي ،ن ـي ـكــوالس
مــادورو ،االتهامات األميركية لحكومته
ب ــإق ــام ــة عـ ــاقـ ــات مـ ــع ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه .وف ــي
م ـعــرض ّ
رد عـلــى س ــؤال صـحــافــي حــول
االتـ ـه ــام ــات ع ـق ــب ك ـل ـمــة ألـ ـق ــاه ــا أم ــس،
قــال« :ال عالقة تربطنا بحزب الـلــه ،لكن
فنزويال تستضيف كثيرًا من اللبنانيني
ال ــذي ــن يـقـيـمــون ه ـن ــا» ،وزاد« :ف ـنــزويــا
قــادرة على حماية نفسها بذاتها ،وهي
ال تـحـتــاج إل ــى أي مـجـمــوعــات مسلحة
ل ـلــدفــاع ع ـن ـهــا» .ت ـصــريــح مـ ـ ــادورو جــاء
ب ـع ــد م ــزاع ــم س ــاق ـه ــا وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األمـ ـي ــرك ــي ،م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو ،أمـ ـ ــس ،عــن
ام ـتــاك ح ــزب الـلــه «خــايــا نــاشـطــة» في
فنزويال وأميركا الجنوبية .ففي مقابلة
مــع شبكة «فــوكــس بزنيس» األميركية،
وصف خاللها مــادورو بـ«الشرير» ،قال
بــومـبـيــو إن «اإلي ــران ـي ــن ي ــؤث ــرون على
الشعب الفنزويلي وعـلــى جميع أنحاء
أم ـي ــرك ــا ال ـج ـنــوب ـيــة» ،وأض ـ ــاف« :لــديـنــا
املسؤولية ملواجهة ذلك الخطر من أجل
أميركا».
فــي األث ـن ــاء ،حـضــر م ـ ــادورو إل ــى مـيــدان
«بــول ـي ـفــار» وس ــط الـعــاصـمــة ك ــاراك ــاس،
حـيــث يـتــدفــق الـفـنــزويـلـيــون لـلـمـشــاركــة

في حملة تواقيع ضد التدخل األميركي
تـ ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «اس ـ ـح ـ ـبـ ــوا أي ــديـ ـك ــم مــن
فـ ـن ــزوي ــا» ،وألـ ـق ــى خ ـطــابــا أكـ ــد ف ـيــه ّ أن
مـحــاولــة االن ـقــاب لــم تـنـجــح ،وأن ــه وقــع
على العريضة «من أجل السالم ،والدفاع
عن حق فنزويال في سيادتها املقدسة،
وتـ ـح ــدي ــد م ـص ـي ــره ــا ب ـ ـيـ ــدهـ ــا» .وألـ ـق ــى
الــرئـيــس م ــادورو بالالئمة على نظيره
األميركي فــي تقويض مساعي الـحــوار،
وقال« :قد تكون أيديولوجيتنا أو وجهة
نظرنا ال تروقكم ،ولكن نحن موجودون
وبــاملــايــن ،فالرئيس األمـيــركــي دونالد
تــرامــب يريد تقويض مـحــاوالت الحوار
ح ـس ـن ــة ال ـن ـي ــة الـ ـت ــي ب ــدأتـ ـه ــا امل ـك ـس ـيــك
واألوروغـ ـ ـ ـ ـ ــواي م ــن أجـ ــل ال ــوص ــول ال ــى
ح ــل سـلـمــي ف ــي ف ـنــزوي ــا» .وت ـ ّ
ـوج ــه إلــى
املعارضة بالتحذير من أن رفض دعوات
التفاوض «يعني اعتبار استخدام القوة
ه ــو ال ـس ـب ـيــل» .ورأى أن ه ـن ــاك تـحــالـفــا
ّ
دول ـ ـيـ ــا تـ ـش ــك ــل ،عـ ـل ــى رأسـ ـ ــه الـ ــواليـ ــات
املتحدة ،طامع في نفط البالد وثرواتها
األخ ــرى ،معتبرًا أن فنزويال مـ ّـرت بأيام
«س ـت ـح ـ ّـدد مـسـتـقـبـلـهــا» .وف ــي مـنــاسـبــة
أخــرى ،رفض مــادورو دخــول املساعدات
ّ
املتكدسة فــي مدينة كوكوتا
األميركية
الكولومبية الواقعة على حدود فنزويال،

والـ ـ ـت ـ ــي طـ ــالـ ــب بـ ـه ــا رئ ـ ـيـ ــس ّال ـ ـبـ ــرملـ ــان،
االنقالبي خوان غوايدو ،وحذر الجيش
م ــن ع ــرق ـل ــة وص ــولـ ـه ــا .وش ـ ــدد م ـ ــادورو
عـلــى أن «ف ـنــزويــا لــن تـقـبــل اسـتـعــراض
امل ـس ــاع ــدات اإلن ـســان ـيــة امل ــزع ــوم ــة ألنـنــا
لـسـنــا م ـت ـسـ ّـولــن» ،ودع ــا إل ــى تــوزيـعـهــا
ف ــي «ك ــوك ــوت ــا ح ـيــث ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر مــن
امل ـح ـت ــاج ــن» ،س ــاخ ـرًا م ــن رم ــي الـفـتــات
فــي وق ــت تمنع فـيــه الـعـقــوبــات نـحــو 10
مليارات دوالر من عائدات النفط.
ّ
وتستمر اإلشــارات املقلقة حيال النيات
األم ـيــرك ـيــة ت ـجــاه ك ــاراك ــاس .وف ــي حني
ق ــال غ ــواي ــدو ،ف ــي آخ ــر ت ـصــري ـحــات لــه،
إنـ ـ ــه ال ي ـس ـت ـب ـعــد الـ ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـك ــري
األم ـ ـيـ ــركـ ــي «إذا اقـ ـتـ ـض ــت الـ ـ ـض ـ ــرورة»

يستبعد غوايدو
لم ً
تدخال عسكريًا أميركيًا
«إذا اقتضت الضرورة»

ّ
المتكدسة في مدينة كوكوتا الكولومبية (أ ف ب)
رفض مادورو دخول المساعدات األميركية

وف ــق مــا نقلت «فــرانــس ب ــرس» ،سـ ّـربــت
وكالة «رويترز» معلومات عن اتصاالت
عسكريني في
يجريها األمـيــركـيــون مــع
ّ
الـجـيــش الـفـنــزويـلــي بـهــدف حــثـهــم على
االنشقاق ،إلى جانب رهان على انضمام
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن إل ـ ــى ت ـص ـع ـيــد ال ـض ـغ ــوط.
ونـقـلــت الــوكــالــة عــن م ـســؤول فــي البيت
األب ـ ـيـ ــض ت ــوق ـع ــه مـ ــزي ـ ـدًا مـ ــن ع ـم ـل ـيــات
االن ـش ـقــاق فــي ال ـج ـيــش« ،وال ـت ـخ ـلــي عن
مــادورو» .لكن املصدر اعترف بأن عددًا
مـحــدودًا مــن كبار الضباط انشق حتى
اآلن منذ ان ــدالع األزم ــة ،وق ــال« :ال نــزال
ن ـج ــري م ـنــاق ـشــات م ــع أفـ ـ ــراد م ــن نـظــام
مـ ــادورو الـســابــق وم ــع عـسـكــريــن ،على
الــرغــم مــن أن ه ــذه املـنــاقـشــات مـحــدودة
ج ـدًا جـ ـدًا» .وأف ــادت امل ـصــادر األميركية
بـ ــأن ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض يـ ـ ــدرس ع ـقــوبــات
إضافية على كاراكاس تطاول الجيش،
وعقوبات على مسؤولي االستخبارات
فـ ــي ك ــوب ــا امل ـت ـه ـم ــن ب ـم ـس ــاع ــدة ن ـظــام
ّ
مـ ـ ـ ــادورو .ب ـ ـمـ ــوازاة ذل ـ ــك ،ش ــك ــك مـصــدر
م ـق ــرب م ــن امل ـع ــارض ــة ال ـف ـنــزوي ـل ـيــة فــي
واشنطن في ما إذا كانت إدارة ترامب قد
«وضعت أسسًا كافية إلثارة ّ
تمرد أوسع
في صفوف الجيش».
وان ـض ـم ــت ،أمـ ــس ،روم ــان ـي ــا إل ــى ال ــدول
األوروب ـ ـيـ ــة امل ـع ـتــرفــة ب ـغ ــواي ــدو رئـيـســا
ش ــرعـ ـي ــا ل ـ ـف ـ ـنـ ــزويـ ــا .وأعـ ـ ـل ـ ــن ال ــرئ ـي ــس
الـ ــرومـ ــانـ ــي ،كـ ـ ــاوس ي ــوه ــان ـي ــس ،ق ــرار
االعتراف ،فيما ذكرت الرئاسة الرومانية
ُّ
أن القرار اتخذ «بعد تحليل حــذر شمل
ال ـج ــوان ــب ال ـس ـيــاس ـيــة والــدب ـلــومــاس ـيــة
والقانونية ،آخذًا في االعتبار أن أغلبية
الـ ــدول األع ـض ــاء فــي االت ـح ــاد األوروبـ ــي
وعددًا من الحلفاء والشركاء من أوروبا
وم ـن ـط ـقــة األط ـل ـس ــي اع ـت ــرف ــوا بـشــرعـيــة
الرئيس املؤقت خوان غوايدو» .الجدير
ذكره أن إيطاليا عرقلت ،االثنني املاضي،
إصــدار االتحاد األوروبــي بيانًا مشتركًا
يعترف بـغــوايــدو ،وســط أزمــة بــن رومــا
وبــاريــس وصفتها الـصـحــف اإليطالية
بـ«غير املسبوقة».
(األخبار ،رويترز ،األناضول)

إيران

السودان

بينما يسعى الرئيس السوداني
إلى الخروج من قائمة اإلرهاب األميركية،
ّ
مدد مجلس األمن والية الفريق المعني
بتطبيق العقوبات أكثر من عام ،في
ّ
ظل استمرار الخناق المفروض على
اقتصاد البالد
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إلى «الجئني» ،كما قال أمس القيادي
في حزب «املؤتمر الوطني» الحاكم،
محمد املصطفى الضو ،يجد البشير
أن اس ـت ـخ ــدام ال ـع ـنــف املـ ـف ــرط ،ال ــذي
راح ضـحـيـتــه أك ـثــر م ــن  50شخصًا
ب ــال ــرص ــاص ،ي ـت ـحـ ّـول إل ــى أن يـكــون
الـسـبــب الــرئ ـيــس لـلـتـظــاهــرات ،الـتــي
ّ
تجددت أمس في العاصمة الخرطوم
وعــدد من مناطق الـبــاد ،إذ خرجت
إح ـ ــداه ـ ــا بـ ـ ـ ــاآلالف اح ـت ـج ــاج ــا عـلــى
مقتل امل ـ ّ
ـدرس أحــد الخير ( 36عامًا)
ب ـع ــد اع ـت ـق ــال ــه م ــن م ـن ــزل ــه ف ــي ب ـلــدة
خشم القربة .أمــا فــي باقي املناطق،
فــانـطـلـقــت ت ـظ ــاه ــرات مـمــاثـلــة تحت
ع ـن ــوان «الـ ـح ــراك الـ ـث ــوري» ،وف ــق ما
أطلق عليها «تجمع املهنيني».
مــواجـهــة الـتـظــاهــرات بالعنف أثــارت
حملة انتقادات من دول غربية حذرت
من تداعيات ذلك على العالقات معها،
بما ّ
يهدد البشير بالعودة إلى مربع
ّ
العزلة .وتـجــددت تلك الضغوط ،أول
مــن أم ــس ،مــع اعـتـمــاد مـجـلــس األمــن
ال ـ ــدول ـ ــي بـ ــاإلج ـ ـمـ ــاع ق ـ ـ ـ ــرارًا صــاغ ـتــه
واش ـن ـط ــن ،ي ــدع ــو إلـ ــى ت ـمــديــد والي ــة
لجنة العقوبات الدولية على البالد
ح ـتــى آذار /مـ ــارس  .2020وتـنـقـســم
الـ ـعـ ـق ــوب ــات إلـ ـ ــى م ـج ـم ــوع ـت ــن ه ـمــا:
الحظر املفروض على األسلحة وحظر
الـسـفــر ،وتـجـمـيــد أص ــول األش ـخــاص
امل ـت ـ ّ
ـورط ــن ف ــي الـ ـص ــراع ال ــدائ ــر منذ

أكـثــر مــن  11عــامــا فــي إقـلـيــم دارف ــور.
وقـ ــد ُمـ ـ ـ ّـدد ل ـهــا ع ـلــى رغـ ــم م ـح ــاوالت
الخرطوم خطب ّ
ود واشنطن أخيرًا،
سعيًا لــرفــع اســم ال ـســودان مــن قائمة
«الـ ــدول الــراع ـيــة ل ــإره ــاب» ،وه ــو ما
كانت تأمل الخرطوم حدوثه في شهر
حزيران /يونيو املقبل ،كما قال وزير
النفط أزهري عبد القادر قبل حوالى
ثالثة أسابيع ،كاشفًا عن مفاوضات
كــانــت جــاريــة مــع الـجــانــب األمـيــركــي
إلكـمــال عملية إزال ــة املـقــاطـعــة بشكل

كامل خالل هذا العام.
لكن بعيدًا عن الضغوط الخارجية،
ت ـب ــدو س ـيــاســة ال ـب ـش ـيــر ال ـخــارج ـيــة،
وف ـ ـسـ ــاد م ـن ـظ ــوم ــة ح ـك ـم ــه داخـ ـلـ ـي ــا،
ال ـ ـس ـ ـب ـ ـبـ ــن ال ـ ــرئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــن لـ ــأزم ـ ـتـ ــن
االقتصادية والسياسية فــي البالد.
وه ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ي ـ ـع ـ ــود إل ـ ـ ـ ــى الـ ـخـ ـط ــأ
نـ ـفـ ـس ــه ال ـ ـ ـ ــذي ارت ـ ـك ـ ـبـ ــه ع ـ ـ ــام ،2013
ح ــن انــدل ـعــت مــوجــة ُوص ـف ــت بأنها
األوس ــع احـتـجــاجــا عـلــى رف ــع أسـعــار
ّ
ً
امل ـح ــروق ــات (خــل ـفــت  86ق ـت ـيــا وفــق

المهنيين» تظاهرات أمس بـ«الحراك الثوري» (أ ف ب)
«تجمع
وصف ّ
ّ

يحظر على
السودان الحصول
على تمويل من
صندوق النقد الدولي

األرقـ ـ ـ ـ ــام الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة) .ح ـي ـن ـه ــا ،قـ ـ ّـرر
البشير البحث عن دعم خارجي عام
 ،2014فـقـطــع عــاقــاتــه مــع إيـ ــران في
تغيير جـ ــذري ،وت ـح ـ ّـول إل ــى املـحــور
ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ،بـ ـغـ ـي ــة املـ ـس ــاهـ ـم ــة فــي
إق ـنــاع إدارة الــرئـيــس الـســابــق ب ــاراك
أوبــامــا برفع العقوبات االقتصادية
وال ـت ـجــاريــة ال ـتــي فــرضـتـهــا اإلدارات
األمـيــركـيــة املتعاقبة مـنــذ ع ــام 1997
حـتــى ع ــام  .2017حـصــل البشير في
حينها عـلــى رفــع جــزئــي للعقوبات،
ل ـ ـكـ ــن ذل ـ ـ ـ ــك ل ـ ــم يـ ـنـ ـعـ ـك ــس ان ـ ـفـ ــراجـ ــة
اقتصادية ،بــل تــوالــى ارتـفــاع أسعار
ّ
السلع ،محطمًا كل التوقعات .وتبدو
الـنـتـيـجــة الـعـكـسـيــة م ـس ـت ـمــرة ،وفــق
مــا يــؤكــد تـحـمـيــل الـبـشـيــر واشـنـطــن
ّ
مسؤولية األزمة االقتصادية ،في ظل
استمرارها في إدراج السودان ضمن

خامنئي :لو استسلمنا ألميركا لكان مصيرنا كالسعودية!
قائمة الــدول الراعية لــإرهــاب ،وهو
م ــا يـحـظــر عـلــى الـ ـس ــودان الـحـصــول
عـ ـل ــى تـ ـم ــوي ــل م ـ ــن صـ ـ ـن ـ ــدوق ال ـن ـقــد
الدولي والبنك الدولي ،في وقت هو
ّ
بأمس الحاجة إليه.
فيه
ً
وف ـضــا عــن تــداعـيــات الـعـقــوبــات ،لم
تنعكس خـيــارات البشير الخارجية
إيـجــابــا على اقـتـصــاد الـبــاد املـتــأزم،
منذ بــدء مشاركته فــي الـعــدوان على
اليمن .إذ تصاعدت األزمة االقتصادية
ّ
م ــول ــدة ت ـظ ــاه ــرات وع ـص ـيــانــا مــدنـيــا
عام  ،2016إثر رفع الدعم عن الوقود
وال ـك ـهــربــاء واألدوي ـ ـ ــة ،قـبــل تـحـ ّـولـهــا
ّ
إلــى أزمــة سياسيةَ ،حــل البشير على
أث ــره ــا ح ـك ــوم ــة «الـ ــوفـ ــاق ال ــوط ـن ــي»
ّ
ب ـع ــد أقـ ـ ــل م ــن ع ـ ــام ع ـل ــى تـشـكـيـلـهــا،
وقـبــل ثــاثــة أشـهــر مــن االحتجاجات
ال ـحــال ـيــة .وه ــو ال ـي ــوم ي ـك ـ ّـرر الـلـجــوء
إلـ ـ ــى الـ ــدعـ ــم ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،إذ يـسـعــى
(منذ اليوم األول لالحتجاجات) إلى
اس ـت ـق ـطــاب مـ ـس ــاع ــدات م ــن مـخـتـلــف
الــدول املتنافسة على البحر األحمر،
كــالـسـعــوديــة وتــرك ـيــا وم ـص ــر ،إال أن
تلك املـســاعــدات لــم تسهم فــي خفض
ّ
وتيرة االحتجاجات ،في ظل تقديرات
ب ــأن مـعــالـجــة األسـ ـب ــاب ت ـح ـتــاج إلــى
أشـ ـه ــر أو أك ـ ـثـ ــر ،وال س ـي ـمــا أزم ـت ــي
الوقود والسيولة النقدية لترابطهما
بعضهما ببعض.
(األخبار)

على عتبة ذكرى مرور أربعة عقود
على انتصار الثورة اإليرانية ،خرج
المرشد األعلى علي خامنئي ،بين
قادة القوة الجوية في القوات
المسلحة ،مؤكدًا التشبث بمبادئ
الثورة والموقف من الواليات
المتحدة ،وداعيًا إلى مشاركة غير
مسبوقة في المناسبة االثنين المقبل
ال تزال ذكرى مبايعة القوات الجوية اإليرانية ملؤسس
الجمهورية اإلسالمية اإلمام الخميني ،بعد أيام من
عودته إلــى البالد في  ،1979من أبــرز األحــداث التي
يستعيدها النظام اإليراني كل عام كمفصل تاريخي
كــان حاسمًا فــي ضـمــان انتصار ال ـثــورة .وكعادته
فــي كــل عــام ،التقى املــرشــد اإليــرانــي علي خامنئي،
قـ ــادة ومـنـتـسـبــي ال ـق ـطــاع ال ـع ـس ـكــريُ ،م ـ ِّ
ـوج ـه ــا من
ّ
خاللهم رسائل تتعلق بملفات السياسات الداخلية
والخارجية عشية الــذكــرى ال ـ  40النتصار الـثــورة،
والتي تحييها طهران االثنني املقبل.
ّ
وعلق خامنئي في الخطاب على املفاوضات الجارية
مع األوروبيني للمحافظة على االتفاق النوويّ ،
مجددًا

التشكيك فــي الـنـيــات األوروب ـي ــة تـجــاه ب ــاده .ودعــا
ً
الحكومة إلــى عــدم الثقة بهذه الــدول ،قائال« :أوصــي
املسؤولني بــأن ال يثقوا بهم ،طبعًا ال أطــالــب بــأن ال
تـكــون لــديـنــا ات ـصــاالت مــع األوروب ـي ــن ،لـكــن عليكم
أن تـنـظــروا إل ــى األوروبـ ـي ــن ب ـســوء ظ ــن» .وأض ــاف:
«انطالقًا من كوننا بلدًا قويًا ومقتدرًا لدينا عالقات
مــع العالم بأجمعه ،عــدا بعض االسـتـثـنــاءات ،سوف
ّ
نستمر في إقامة هذه العالقات ،لكن علينا أن نعلم
ّ
مع من نتحدث ،وأن ال ننسى ممارسات الفرنسيني
والبريطانيني واآلخرين في مختلف املراحل».
وعــاتــب املــرشــد امل ـســؤولــن اإليــران ـيــن عـلــى الــوثــوق
ّ
بــالــواليــات املتحدة فــي ملف االتـفــاق ال ـنــووي ،وذكــر
بــأنــه «دوم ــا ك ــان يـقــول فــي الـجـلـســات الـخــاصــة مع
املسؤولني وفي الجلسات العامة :ال تثقوا باألميركيني
وبعهودهم وابتسامتهم وتوقيعهم ،فإنهم ال يمكن
الــوثــوق بـهــم» ،وتــابــع« :النتيجة أن املـســؤولــن الذين
كانوا يتفاوضون في ذلك الوقت أخذوا اليوم يقولون
بــأنـفـسـهــم :ال يمكن الــوثــوق بــأمـيــركــا! ك ــان عليهم
والتصرف ً
ّ
بناء على
تشخيص هذا األمر منذ البداية
هذا األساس».
ّ
التمسك
ونقل املوقع الرسمي لخامنئي عنه تجديد
ّ
«يجسد الشر
بهتاف «املــوت ألميركا» ،النظام الــذي
والـعـنــف وتــأجـيــج األزم ــات وال ـح ــروب» ،موضحًا أن
الشعار ال ُيقصد بــه الشعب األمـيــركــي ،بــل زعماء
أميركا« ،وفــي هــذه املرحلة :املــوت لترامب وبولتون

ّ
وبــوم ـب ـيــو» .وزاد« :ل ــن ي ـكــف الـشـعــب اإلي ــران ــي عن
ّ
ال ـه ـتــاف ب ــامل ــوت ألم ـيــركــا م ــا دامـ ــت أم ـيــركــا تــتـســم
بالخبث والــرذالــة» .كما ّ
تمسك برفض «االستسالم
للعدو» ،في إشــارة إلــى الــواليــات املتحدة ،معتبرًا أن
ال ـخ ـيــارات االسـتـســامـيــة ينتج منها «ذل وتشريد
للشعب» ،ولو حدثت «حينها سيكون مصير إيراننا
كـمــا ك ــان فــي فـتــرة حـكــم الـنـظــام الـبـهـلــوي (ال ـشــاه)
أو بـلــدان كالسعودية حيث أمـيــركــا مسيطرة على
مصيرهم ومصادرهم ومصالحهم».
وت ـطـ ّـرق الــزعـيــم اإلي ــران ــي إل ــى األزمـ ــات االقـتـصــاديــة
الــداخ ـل ـيــة ،م ــؤك ـدًا أن ــه «ع ـلــى عـلــم بــال ـغــاء املعيشي
وســائــر املـشــاكــل» ،لكن فــي الــوقــت نفسه «تغمرني
نظرة مفعمة باألمل تجاه البلد ألنني أرى أن الشعب
يـتـصـ ّـدى لجبهة ال ـعــدو كــاألب ـطــال ،ولــديــه شخصية
قوية ،ويعلم النهج الــذي يجب أن يسير عليه»ّ .
ونبه
ّ
إلــى أن «بـ ّـث اليأس والقلق واالضـطــراب يشكل عمل
أظهر ثقته
العدو وعناصره األساسية للتغلغل» ،لكنه ّ
بعدم تحول القضايا االقتصادية إلى أزمة تؤثر على
الـنـظــام ،وق ّــال« :ل ــدى ال ـنــاس ع ـتــاب ،وه ــم منزعجون
ولديهم توقعات ّمعينة ،لكن أي قضية لــم تــؤد ولن
تؤدي إلى أن يتخلى الناس عن الدعم الشامل لجميع
مـبــادئ وأه ــداف اإلم ــام الخميني والـثــورة اإلسالمية
والنظام»ّ .
وحث على املشاركة في احتفاالت الذكرى الـ
 40النتصار الثورة بصورة أكبر من األعوام املاضية.
(األخبار)

