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السودان
مقالة

البشير يقمع «جمعة الغضب» الثالثة

أميركا وتحالفاتها «الرخوة»

أسبوع «االنتفاضة الشاملة» ينطلق غدًا

ُيبدي منظمو االحتجاجات الشعبية
عزمًا على مواصلة التظاهرات
المطالبة بإسقاط نظام البشير،
بالدعوة إلى أسبوع تصعيد جديد،
فيما ال يزال األخير مكتفيًا باالعتماد
على حنكته السياسية ،تارة ،وإحكام
قبضته األمنية وتحميل المحتجين
مسؤولية العنف ،تارة أخرى
بينما يمضي الحزب الحاكم قدمًا في
خـطــط لـتـعــديــل الــدس ـتــور بـمــا يسمح
ل ـلــرئ ـيــس ع ـمــر ال ـب ـش ـيــر ،بــال ـب ـقــاء في
السلطة إل ــى مــا بـعــد فـتــرتــه الحالية،
التي تنتهي عام  ،2020يسعى األخير
الى احتواء أكبر تهديد يواجه حكمه
منذ ثالثة عقود ،بأساليب وتبريرات
عدة ،بدءًا من استخدام العنف املفرط
تجاه املتظاهرين ،واعتقال املعارضني
وال ـن ـش ـطــاء وال ـص ـحــاف ـيــن ،وتـخــويــن
امل ـح ـت ـجــن ب ــأن ـه ــم ي ــأتـ ـم ــرون ب ــأوام ــر
«سفارات وجهات خارجية» ،وإطالق

ّ
يحمل حزب الرئيس «الشيوعيين
والبعثيين» مسؤولية
«األعمال التخريبية»
ال ـ ــوع ـ ــود ب ـت ـح ـس ــن أداء ال ـح ـك ــوم ــة،
وتحميل واشـنـطــن مـســؤولـيــة األزم ــة
االقـتـصــاديــة .لكن مـحــاوالتــه ه ــذه ،لم
تتمكن حتى اليوم ،بعد ثالثة أسابيع
ع ـلــى ال ـت ـظ ــاه ــرات امل ـنــدل ـعــة إثـ ــر ق ــرار
ح ـكــوم ـتــه رفـ ــع أسـ ـع ــار ال ـخ ـب ــز ثــاثــة
أض ـ ـعـ ــاف ،م ــن ت ـه ــدئ ــة االح ـت ـج ــاج ــات

شبه اليومية ،املطالبة بتنحيه ،وسط
األزم ـ ـ ــة ال ـخ ــان ـق ــة ال ـت ــي ي ـع ــان ــي فـيـهــا
ال ـش ـع ــب م ــن ن ـق ــص ال ـخ ـب ــز وال ــوق ــود
والسيولة.
أس ـ ـبـ ــوع ج ــدي ــد مـ ــن االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
ب ــانـ ـتـ ـظ ــار الـ ـبـ ـشـ ـي ــر ،بـ ـ ـ ــدءًا م ـ ــن ي ــوم
األحـ ـ ــد املـ ـقـ ـب ــل ،ب ــدع ــوة م ــن «ت ـج ـمــع
املـه ـن ـيــن ال ـس ــودان ـي ــن» الـ ــذي يضم
قطاعات عدة؛ بينها أطباء وأساتذة
ج ــام ـع ـي ــون ومـ ـهـ ـن ــدس ــون ،وي ـك ـســب
تأييد أحزاب املعارضة ،للخروج في
مـسـيــرات فــي أنـحــاء الـبــاد األسـبــوع
امل ـق ـب ــل ،ف ــي م ــا أط ـل ــق ع ـل ـيــه أس ـبــوع
«االنتفاضة الشاملة» .وتدشينًا له،
خ ــرج املـحـتـجــون أمـ ــس ،ف ــي «جمعة
غ ـ ـضـ ــب» جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،تـ ـح ــت ش ـ ـعـ ــارات
«حرية ،ســام ،عــدالــة» ،في العاصمة
الخرطوم ،ومدينة أم درمان ،الواقعة
ع ـلــى ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة ل ـن ـهــر ال ـن ـيــل،
ومدينة بارا ،في والية شمال كردفان
(ج ـنــوب) ،عقب صــاة الجمعة .ففي
ال ـعــاص ـمــة ،شـمـلــت ال ـت ـظــاهــرات حي
جـ ـب ــرة ،ح ـي ــث خـ ــرج امل ـح ـت ـج ــون مــن
مسجد «خاتم املرسلني» ،الذي يؤمه
الداعية عبد الحي يوسف ،املحسوب
على جماعة «أنصار السنة» ،ومدينة
الـجـيـلــي ،شـمــالــي الـعــاصـمــة .أم ــا في
أم درم ــان ،فقد شملت االحتجاجات
أحياء بيت املال ،وودنوباوي ،معقل
أنـ ـ ـص ـ ــار ح ـ ــزب «األم ـ ـ ـ ـ ــة» املـ ـ ـع ـ ــارض.
وكعادتها ،تصدت الشرطة واألجهزة
األم ـن ـيــة للمحتجني بــال ـغــاز املسيل
ل ـلــدمــوع ،قـبــل وصــول ـهــم إل ــى ش ــارع
رئـ ـيـ ـس ــي ي ـ ــرب ـ ــط الـ ـ ـخ ـ ــرط ـ ــوم ب ـم ــدن
شـ ـم ــال الـ ـ ـس ـ ــودان ،ف ــي ح ــن ال ت ــزال
تــداع ـيــات الـهـجــوم ال ــذي نـفــذتــه ،أول
مــن أم ــس ،عـلــى مستشفى أم درم ــان
الحكومي خالل تظاهرة جرت حوله
(س ـق ــط ف ـي ـهــا  3ق ـت ـلــى و 12مـصــابــا
بطلقات في الــرأس والصدر والبطن
واألرج ــل) ،تلقى صـ ً
ـدى محليًا ولدى
مـنـظـمــات ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان .ووص ــف
وزيـ ــر الـصـحــة ف ــي واليـ ــة ال ـخــرطــوم،

وليد شرارة

وصلت أعداد المعتقلين إلى أكثر من ألف شخص منذ اندالع االحتجاجات (أ ف ب)

مــأمــون حـمـيــدة ،الـهـجــوم بــأنــه «غير
مـ ـقـ ـب ــول» ،ف ـي ـم ــا أعـ ـل ــن وال ـ ـ ــي واليـ ــة
الـخــرطــوم ،الـفــريــق أول فــي الشرطة،
هاشم عثمان الحسني ،تشكيل لجنة
لتقصي الحقائق حوله.
لـ ـك ــن رد ال ـب ـش ـي ــر ال ي ـق ـت ـص ــر عـلــى
استخدام العنف وإطــاق الرصاص
الحي بوجه املتظاهرين ،بل يذهب،

ت ــارة ،إلــى اعتقال املـعــارضــن ،الذين
وص ـلــت أعـ ــداد املــوقــوفــن مـنـهــم إلــى
أك ـث ــر م ــن ألـ ــف ش ـخــص م ـنــذ انـ ــدالع
االحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ــات ،حـ ـس ــب م ـ ــا ت ـش ـيــر
مجموعات مؤيدة لحقوق اإلنسان،
بينهم قادة في املعارضة وناشطون
وصحافيون إلى جانب املتظاهرين.
وت ــارة أخ ــرى ،يشهر س ــاح تخوين

املحتجني ،باتهامهم بأنهم يأتمرون
ب ــأوام ــر خ ــارج ـي ــة .وب ــن ه ــذا وذاك،
يـسـعــى ح ــزب الـبـشـيــر ،ف ــي الـيــومــن
املاضيني ،إلــى تحميل «الشيوعيني
والـ ـبـ ـعـ ـثـ ـي ــن» و«أحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ـيـ ـس ــار»
م ـســؤول ـيــة «األع ـ ـمـ ــال ال ـت ـخــري ـب ـيــة»،
وهــو مــا أشــار إليه كــل مــن مساعده،
فيصل حسن إبراهيم ،أول من أمس،

وأمـ ــن «أم ــان ــة الـفـكــر وال ـث ـقــافــة» في
ح ــزب ــه ،ال ـف ــات ــح ع ــز ال ــدي ــن ،ورئ ـيــس
لـجـنــة م ـنــاصــرتــه ،خ ــال ل ـقــاء نظمه
ال ـ ـحـ ــزب ،مـ ـه ــددًا ب ــ«ق ـط ــع رؤوس...
الـشـيــوعـيــن والـبـعـثـيــن وامل ــارق ــن».
وبينما أكــد إبــراهـيــم ،أول مــن أمــس،
حق التظاهر السلمي ،أوضح الفاتح
عز الدين ،أمس ،أن «رايتنا لن تسقط

ولو خرج أهل األرض جميعًا».
ويحاول البشير تهدئة احتجاجات
الخبز بوعود بتحسني أداء الحكومة
وحل األزمــة التي يقر بوجودها هو
ومسؤولون سودانيون آخرون ،لكنه
يـلـقــي بــال ـلــوم فـيـهــا عـلــى واشـنـطــن،
الـ ـت ــي ف ــرض ــت حـ ـظـ ـرًا ت ـج ــاري ــا عـلــى
الـبــاد منذ عــام  1997حتى تشرين
األول /أكـ ـت ــوب ــر ع ـ ــام  .2017وه ــي
ق ـي ــود ف ــي م ـج ــال ال ـت ـج ــارة الــدول ـيــة
والـتـعــامــات املــالـيــة .لـكــن معارضي
البشير يشيرون إلــى أن ســوء إدارة
حكومته للقطاعات األهــم ،وإنفاقها
ً
أمــواال ضخمة ملحاربة تمرد أقليات
عــرق ـيــة ف ــي مـنـطـقــة دارفـ ـ ــور (غـ ــرب)،
وفي املناطق القريبة من الحدود مع
جنوب الـســودان ،تتسبب بمشكالت
اقتصادية منذ سنوات.
وعن مدى إمكانية تحقيق التظاهرات
أهدافها ،أشــارت الخبيرة في شؤون
ال ـســودان ،املــؤرخــة البريطانية ويلو
بيريدج ،في مقابلة مع وكالة «فرانس
بـ ــرس» ،إل ــى أن االن ـت ـفــاضــة الـحــالـيــة
ت ـش ـبــه إلـ ــى ح ــد ك ـب ـيــر االن ـت ـفــاض ـتــن
الشعبيتني اللتني أطاحتا النظامني
األولني في تاريخ السودان (املستقل)
في  1964و ،1985الفتة إلى أن الثورة
األخـ ـي ــرة بـ ــدأت م ــن ع ـط ـبــرة (شـ ــرق)،
كما هو شــأن االحتجاجات الحالية.
وب ـ ـشـ ــأن احـ ـتـ ـم ــال ان ـ ـقـ ــاب ال ـج ـيــش
والشرطة على البشير ،كما حصل في
األزمتني السابقتني ،رأت أنه «ال يمكن
ال ـجــزم بأنهما لــن ينقلبا يــومــا ضد
البشير» ،لكنها أشارت إلى أن األخير
ي ـح ـظــى ف ــي امل ـق ــاب ــل «ب ــدع ــم الـكـثـيــر
م ــن امل ـي ـل ـي ـش ـيــات املـ ـ ــوازيـ ـ ــة ...ال ـقــويــة
وامل ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـ ــه ش ـخ ـص ـي ــا وبـ ـح ــزب
ً
امل ــؤت ـم ــر» الـ ــذي ي ـتــزع ـمــه ،ف ـض ــا عن
أنه «كان منخرطًا بقوة في انتفاضة
 ،1985وي ـ ـعـ ــرف تـ ـم ــام ــا كـ ـي ــف تـمــت
األمـ ــور .وه ــو لــذلــك ع ــزز رقــابـتــه على
أجهزة األمن».
(األخبار)

العراق

تحذيرات من انتقال المواجهة إلى الشارع« :حرب بيانات» بين «العـــصائب» و«الحكمة»
حرب بيانات محمومة اندلعت ،خالل
الساعات الماضية ،بين «عصائب أهل
بمفاقمة
الحق» و«تيار الحكمة» ،منذرة ّ
التوتر السياسي في البالد ،في ظل دعوة
ّ
كل من الطرفين جمهوره إلى االحتشاد
في وجه اآلخر
ف ـجــأة وم ــن دون ســابــق إن ـ ــذار ،انــدلــع
ال ـتــوتــر ب ــن «ت ـي ــار الـحـكـمــة» بــزعــامــة
عمار الحكيم ،و«عصائب أهل الحق»
بزعامة قيس الخزعلي ،بعدما نشرت
قـنــاة «ال ـف ــرات» ،الـتــابـعــة لــ«الـحـكـمــة»،

استطاع برهم صالح «وقف إطالق
البيانات» وتثبيت هدوء إعالمي
خبرًا مفاده «إلـقــاء القبض على قاتل
ص ــاح ــب م ـط ـعــم ل ـي ـمــونــة ف ــي مــدي ـنــة
ال ـ ـصـ ــدر ،وبـ ـح ــوزت ــه بـ ـط ــاق ــات تـثـبــت
انتماءه للعصائب» ،وتــزامــن ذلــك مع
ع ـ ــرض ت ـس ـج ـي ــات مـ ـص ــورة مل ــا قـيــل

إنها تهديدات ّ
وجهها أحد املنتسبني
لـ«العصائب» إلــى أستاذ جامعي في
مدينة البصرة الجنوبية.
وع ـ ـلـ ــى رغ ـ ـ ــم نـ ـف ــي وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
ال ـع ــراق ـي ــة ،ف ــي ب ـي ــان م ـق ـت ـضــب ،إل ـقــاء
قــوات ـهــا ال ـق ـبــض ع ـلــى قــات ـلــي صــاحــب
«مطعم ليمونة» ،إال أن خبر «الفرات»
ً
ك ــان كـفـيــا بتفجير غـضــب دف ــن بني
ال ـط ــرف ــن .أزمـ ــة مـسـتـجــدة س ــرع ــان ما
ّ
دخــل على خطها رئـيــس الجمهورية،
ب ــره ــم ص ــال ــح ،ال ـ ــذي اس ـت ـط ــاع «وق ــف
إط ـ ـ ــاق الـ ـبـ ـي ــان ــات» ،وت ـث ـب ـي ــت هـ ــدوء
إعــامــي ،مــع إع ــان الـقـيــادي فــي «تيار
الحكمة» ،صالح العرباوي ،أن «األمور
تتجه للحل ...العقالء أكبر من املشاكل»،
في وقت تسود فيه الخشية من انتقال
املــواج ـهــة إل ــى ال ـش ــارع ،فــي ظــل رفــض
ال ـق ـي ــادت ــن س ـحــب دع ـ ـ ــوات الـتـجـمـهــر
والتجمع في املكان والتوقيت عينه.
ودع ـ ــت «ال ـع ـص ــائ ــب» أنـ ـص ــاره ــا إل ــى
الـتـظــاهــر الـيــوم عـنــد الـســاعــة الثالثة،
أمـ ـ ـ ــام مـ ـق ــر «ال ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة» ،ف ـ ــي مـنـطـقــة
ال ـ ـجـ ــادريـ ــة ،وذلـ ـ ــك ل ـ ــ«وقـ ــف ه ـج ـمــات
قناة الفرات اتجاه الحشد واملرجعية
الــدي ـن ـيــة ،وم ـح ــارب ــة اس ـت ـغــال أم ــاك
الـ ــدولـ ــة ل ـل ـم ـصــالــح ال ـش ـخ ـص ـيــة مـنــذ
ع ــام  ،2003ول ـغــايــة الـ ـي ــوم» ،ف ــي حني

واشنطن لبغدادّ :
تحملوا تكلفة احتاللنا!
تحاول الواليات املتحدة تحميل الحكومة العراقية تكلفة وجودها في بالد
الــرافــديــن ،بما ينسجم مــع استراتيجية الرئيس األمـيــركــي ،دونــالــد ترامب،
القائمة على ّ
الحد من اإلنفاق العسكري في الشرق األوسط .وفي هذا اإلطار،
رفع مستشار لرئيس الــوزراء العراقي ،عــادل عبد املهدي ،خطة ُم ّ
قدمة من
أحد قادة القوات األميركية في العراقّ ،
ّ
تتضمن املوازنة
تنص على ضرورة أن
املالية االتحادية بندًا لتغطية تكاليف الوجود األميركي ،بدعوى أن «واشنطن
ضد
قدمت الكثير من الخدمات إلى الشعب العراقي ،في إطار التحالف الدولي ّ
داعــش» .ولفت هذا املستشار ،في تقريره ،إلى أن «الواليات املتحدة تخطط
لزيادة وجودها العسكري في العراق على نفقة الحكومة العراقية» ،بذريعة
عدم قدرة األخيرة على حفظ األمن في البالد.
(األخبار)
ّ
التجمع اليوم في المكان ذاته (أ ف ب)
دعت «العصائب» و«الحكمة» جماهيرهما إلى

دع ـ ــا «الـ ـحـ ـكـ ـم ــة» ،ع ـل ــى لـ ـس ــان عـضــو
مكتبه التنفيذي أحمد الساعدي ،إلى
االنـ ـط ــاق ف ــي «ت ـظ ــاه ــرة ح ــاش ــدة في
ســاحــة الـحـسـنــن ف ــي ب ـغ ــداد ،تـشــارك
فيها قوى شعبية من أطياف مختلفة،
للدفاع عن قدسية الحشد ،والتنديد
باستغالل اسمه للتغطية على جرائم

االغتيال والسرقة».
ه ــذه االت ـه ــام ــات ،ال ـتــي تـعـيــد تسليط
الـ ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى الـ ـ ـه ـ ــوة ال ـع ـم ـي ـق ــة بــن
الحزبني ،يسود الترقب النعكاساتها
املحتملة على املشهد السياسي ،في
ّ
ظ ــل ال ـخ ــاف امل ـت ــواص ــل ب ــن تـحــالــف
«الـ ـبـ ـن ــاء» ال ـ ــذي ت ـن ـض ــوي ف ــي إطـ ــاره

«العصائب» ،وبني تحالف «اإلصالح»
الــذي يمثل «الحكمة» جــزءًا منه .وفي
انـ ـتـ ـظ ــار اتـ ـض ــاح م ــوق ــف ال ـت ـحــال ـفــن
ال ـل ــذي ــن ل ــزم ــا ـ ـ ـ ـ ح ـت ــى مـ ـس ــاء أم ـ ــس ـ ـ ـ
الصمت إزاء تعارك حليفيهما ،يبدو
أن ثمة قلقًا من أن يضع هــذا الخالف
عقبة جديدة أمام مسار إتمام تشكيل

ً
الحكومة املتعثر أصال ،وعجز رئيس
ال ــوزراء ع ــادل عبد املـهــدي عــن التقدم
ف ـيــه .ك ــذل ــك ،تـعـيــد «حـ ــرب ال ـب ـيــانــات»
إح ـ ـ ـيـ ـ ــاء الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن الـ ـت ــوصـ ـ ُيـ ـف ــات
امل ـت ـض ــادة ،م ــن قـبـيــل االت ـه ــام امل ـ ّ
ـوج ــه
إلى «العصائب» بانتهاج «سلوكيات
منافية ألداء الفصيل امل ـق ــاوم» ،وفــي

امل ـق ــاب ــل وسـ ــم «ال ـح ـك ـمــة» ب ـ ــ«اإلغـ ــراق
فــي بــث اإلش ــاع ــات ،ومـحــاولــة إح ــداث
ّ
الـبـلـبـلــة» ،فــي ظ ــل حــديــث مـتـجــدد عن
تلقي وســائــل اإلع ــام التابعة للتيار
م ـســاعــدات مــالـيــة بـمــايــن الـ ــدوالرات
من السعودية.
(األخبار)

من عالمات االنحدار املستمر لإلمبراطورية األميركية
على الصعيد العاملي ،التراجع املتزايد في قدرتها على
التحكم بالحلفاء ،وعلى إلزامهم بسياسات تتناقض مع
مصالحهم القومية الحيوية .وما يضاعف من التبعات
السلبية لهذا التطور بالنسبة إلى استراتيجيتها العامة
وغايتها العليا ،إدام ــة هيمنتها العاملية املـنـفــردة ،بناء
حلفاء مـحــوريــن ،كتركيا والـهـنــد ،شــراكــات وازن ــة مع
خـصــومـهــا املـتـهـمــن بــالـسـعــي إل ــى تـقــويــض زعامتها
العاملية أو اإلقليمية ،كروسيا والصني وإيران .لم ينجح
التهديد والوعيد تجاه الحلفاء من جهة ،وال «العروض
ال ـس ـخ ـيــة» واإلغ ـ ـ ـ ــراءات م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ف ــي حملهم
على وقــف الـشــراكــات املــذكــورة والـعــودة إلــى سياسات
معادية للقوى الصاعدة الجديدة دوليًا وإقليميًا .وما
يضاعف من الحنق األميركي ،إمكانية ّ
تحول سلوك
هؤالء الحلفاء إلى مثال يحتذى من قبل حلفاء آخرين
باتوا يضيقون ذرعــا بطريقة تعامل واشنطن معهم،
التي ترى أن من حقها الزامهم بأولويات جدول أعمالها
االستراتيجي من دون أن تعير ألولوياتهم أي اعتبار.

تركيا وصفقة  ...S400واإليغور
سعت الواليات املتحدة دائمًا إلى فرض ما يشبه احتكار
الـســاح على حلفائها ،وهــي سياسة قديمة سبقتها
إليها الــدول االستعمارية األوروبـيــة ،أي إجبارهم على
شــراء الـســاح األمـيــركــي حـصـرًا ،خــاصــة فــي مجاالت
كالطيران وأنظمة الدفاع الجوي وال ــرادارات واالتصال
واملراقبة ،لتعميق تبعيتهم العسكرية حيالها .االتجاه
لـكـســر اح ـت ـك ــار الـ ـس ــاح ف ــي هـ ــذه املـ ـج ــاالت م ــن قبل
بعض الحلفاء حاليًا يؤشر بنظرها على إرادة للحد
من تبعيتهم العسكرية والسياسية لها تثير غضبها
ّ
وتسبب ردود فعل من قبلها تفاقم من تأزم العالقات
بينها وبـيـنـهــم .آخ ــر مـثــال عـلــى ذل ــك ،طــريـقــة تعاملها
مع تركيا بعد قرارها شــراء منظومة صواريخ S400
الروسية .بدأت التهديدات بفرض عقوبات على تركيا،
وصلت إلى ذروتها مع التلويح باحتمال إلغاء صفقة
طــائــرات  ،35-Fعلى الــرغــم مــن أن تركيا شــريــك «من
ال ــدرج ــة الـثــانـيــة» فــي م ـشــروع إنـتــاجـهــا ،وأن ـهــا تعتزم
ش ــراء  111طــائــرة تـصــل كلفة ال ــواح ــدة منها إل ــى 85
مليون دوالر .لم تأبه أنقرة لتهديدات واشنطن ،فانتقلت
األخ ـيــرة إل ــى م ـحــاوالت «اإلغ ـ ــراء» عـبــر اق ـتــراح لبيعها
منظومة صواريخ «باتريوت» األميركية ّقدمها وفد من
«البنتاغون» زارهــا األسبوع املاضي .جاء الرد التركي
واضـحــا على لـســان وزي ــر الـخــارجـيــة مــولــود جاويش
أوغلو« :تركيا قد تشتري نظام باتريوت في املستقبل،
ً
لكن األمــر سيكون مستحيال إن كــان الشرط املسبق
إلغاء صفقة  .»S400حاولت واشنطن قبل الزيارة زرع
بذور الشك بني روسيا وتركيا عبر تسريب معلومات
عن اقـتــراح تركي ســري لألميركيني بعرض املنظومة
الصاروخية الروسية على خبرائهم ليقوموا بدراستها،
ما استدعى تكذيبًا مباشرًا للمعلومات من وزير الدفاع
خلوصي أكار.
ت ـطــور آخ ــر يـسـهــم ف ــي تـ ّعـمـيــق أزم ــة الـثـقــة األمـيــركـيــة
 الـتــركـيــة ،هــو الـنـمــو امل ــط ــرد فــي ال ـعــاقــات الـتــركـيــة -الصينية الذي كان بني نتائجه املهمة توقف تركيا عن
إثــارة قضية أقلية اإليغور في الصني واتهام هذا البلد
باعتماد سياسة تنكيل بحقهم وصلت إلى حد حديث
الرئيس رجب طيب أردوغــان عام  2015عن تعرضهم
لعملية إبادة منهجية .وبمعزل عن مدى صحة اعتماد
ال ـص ــن ل ـس ـيــاســات م ــن هـ ــذا الـ ـن ــوع ،فـ ــإن االس ـت ـن ـكــار
األمـيــركــي «لـصـمــت» ال ــدول اإلســامـيــة عنها هــو األمــر
الالفت .الكونغرس ووسائل اإلعالم أول من ّ
عبروا عن
«يقظة الضمير» األميركي حيال هــذا املــوضــوع ،فرأى
عضو الكونغرس براد شيرمان ،خالل جلسة استماع،
أن «م ــن املـعـيــب أن تـتـجــاهــل دول كـبــاكـسـتــان وتركيا
وبلدان الخليج ،التي قادت الجهود العاملية لدعم الالجئني
الروهينغا ،قمع اإليغور املسلمني في الصني» .وسائل
اإلع ــام األمـيــركـيــة قــدمــت تفسيرها لـهــذه «الـخـيــانــة»،
مشيرة إلى أن تعاظم االستثمارات الصينية في تركيا
في ظل أوضاعها االقتصادية الصعبة وتأزم عالقاتها

مــع الــواليــات املتحدة هما االعـتـبــاران الرئيسيان الــذان
يـقـفــان خـلـفـهــا .اع ـت ـب ــارات اق ـت ـصــاديــة أي ـضــا مرتبطة
بالوزن املتزايد للمصالح املشتركة بني الصني من جهة،
ودول الخليج وباكستان من جهة أخرى ،حكم مواقفها
مما يدور في غرب الصني حسب وسائل ًإعالم وخبراء
أميركيني .ما يغيظ الواليات املتحدة حقيقة ،رهانها على
تبني الدول اإلسالمية «قضية اإليغور» وتوظيفها ضد
الصني ،على غرار ما فعلت هذه الدول في الثمانينيات
أيام الجهاد األفغاني ضد السوفيات بتشجيع وإشراف
ّ
ينصب الغضب على
منها ،وفشل هــذا الــرهــان الـيــوم.
تركيا نتيجة عالقاتها التاريخية مع اإليغور ودعمها
لهم منذ عــام  1949وقــدرتـهــا لــو رغـبــت فــي ذلــك على
الـتـحــول إل ــى مــركــز قـيــادة ملـعــركــة انفصالية فــي غــرب
ال ـص ــن .ل ـكــن أه ـم ـيــة امل ـصــالــح امل ـش ـتــركــة بـيـنـهــا وبــن
الصني تحول دون ذلك ،إلى جانب رفضها االنجرار في
مخططات رسمتها أميركا خدمة ملصالحها حصريًا.
ل ـقــد حـصـلــت تــرك ـيــا ع ـلــى ق ــرض صـيـنــي بـقـيـمــة 3,6
مليارات دوالر ،وتتوسع االستثمارات الصينية فيها
بـنـحــو كـبـيــر .فـقــد اش ـتــرى  ،ZTEع ـمــاق االت ـصــاالت
الصيني %49 ،من أسهم شركة ،Turkish Telecom
وأكبر بنك في الصني والعالم ،بنك الصناعة والتجارة،
اشترى بنك  ،Turkish Textilbankوتجري مباحثات
بني مصارف ومجموعات مالية صينية وتركية أخرى
لبناء شراكات ،وبينها  AK BANKوHALK BANK
املحسوبان على حزب «العدالة والتنمية» .تعتزم شركة
الـسـكــك الـحــديــد الـتــركـيــة الــرسـمـيــة مــن جهتها تطوير
شـبـكـتـهــا ل ــوص ــل ش ــرق ال ـب ــاد ب ـغــرب ـهــا ،وخـصـصــت
مـيــزانـيــة بقيمة  45مـلـيــار دوالر لــذلــك ،بــالـتـعــاون مع
شركات صينية.

الهند وروسيا وإيران
خـضـعــت الـهـنــد مل ـح ــاوالت اب ـت ــزاز مـشــابـهــة لـتـلــك التي
تعرضت لها تركيا لثنيها عن اقتناء منظومة 400-S
ال ـصــاروخ ـيــة ال ــروس ـي ــة .يـشـيــر الــدب ـلــومــاســي الـهـنــدي
الـســابــق م.ك .بــدراكــومــار فــي مـقــال نـشــره على موقع
«إنــديــان بــونـشــايــن» بـعـنــوان «مل ــاذا ينبغي أن يحظى
ال ـخــاف ال ـتــركــي  -األم ـيــركــي ح ــول  400-Sبــاهـتـمــام
الهند» ،إلى أن «جماعات الضغط األميركية شنت حربًا
نفسية إلثارة الذعر بني صناع القرار في الهند من مغبة
توقيع االتـفــاق مــع الـ ــروس ...لقد أظـهــرت هــذه التجربة
أن األميركيني خبراء في عملية الـخــداع .لم ُت َ
فرض أية
ً
عقوبات ،ولم يكن هذا األمر خيارًا واقعيًا أصال .هدف
الضغوط كان اإلساءة إلى العالقات الهندية  -الروسية.
وال ـق ـصــة الـشـبـيـهــة ال ـتــي ج ــرت ب ــن واش ـن ـطــن وأن ـقــرة
ينبغي أن تـكــون درس ــا للمعنيني بــالـشــؤون الدفاعية
ّ
واالستراتيجية في الهند .لقد حذر األميركيون تركيا
ّ
من عواقب وخيمة ،لكن أردوغان لم يرف له جفن».
ال ـت ـعــاون االق ـت ـص ــادي وال ـت ـج ــاري ال ـه ـنــدي  -اإلي ــران ــي
مــوضــوع خــافــي آخ ــر بــن واشـنـطــن ونـيــودلـهــي .فقد
وقــع اتفاق في  24كانون األول املاضي بني حكومات
ّ
إيران والهند وأفغانستان تشغل الهند بموجبه قسمًا
من ميناء شبهار اإليــرانــي .يفتح هــذا االتـفــاق الطريق
أمام السلع واملنتجات الهندية نحو إيــران وأفغانستان
وآسيا الوسطى وروسيا وأوروبــا .األخطر في االتفاق
من منظور أميركيّ ،أن بني نتائجه آلية مالية للتعامل
بني البلدين ال تتضمن استخدامًا للدوالر .وقد تال هذا
االت ـفــاق اجـتـمــاع بــن وزي ــر الـخــارجـيــة اإليــرانــي محمد
جواد ظريف ،ووزير النقل الهندي نيتكني غدكاري في
الثامن من الشهر الحالي ،تمحور حول تطوير العالقات
االقتصادية وإيجاد صيغ للتبادل التجاري ،كاعتماد
ً
ن ـظــام املـقــايـضــة م ـث ــا ،تـتـيــح ت ـج ــاوز عـقـبــة اسـتـخــدام
الدوالر .وفي ختام اللقاء ،قال الوزير اإليراني إن «البلدين
متكامالن ،ونستطيع التعاون في شتى املجاالت ،على
الرغم من العقوبات األميركية املنافية للقوانني الدولية،
ملا فيه مصلحة شعبينا».
رفـ ــض اع ـت ـب ــار الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة مـ ـص ــدرًا حـصــريــا
لألسلحة النوعية ،وعــدم الـتــزام ثــوابــت استراتيجيتها
الدولية واإلقليمية من قبل دول محورية حليفة تحوالن
ي ـن ــدرج ــان ض ـمــن امل ـت ـغ ـيــرات ال ـك ـبــرى ال ـت ــي تـشـهــدهــا
العالقات الدولية في عالم «ما بعد الغرب».

