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عواصم/وكاالت
ــعبان،  ــوري  بثينة ش ــارة الرئيس الس ــدت مستش أك
ــتعدة لها إن  ــتكون مس ــوريا ال تخىش الحرب وس أن س
ــهده حرباً نفسية يريد الغرب  وقعت، معتربة أن ”ما نش

من خاللها إظهار القوة بعد فشله“.
ــاء  ــاة امليادين، مس ــعبان يف لقاء مع قن ــت ش وأضاف
ــاها  ــا ال نخش ــروب لكنن ــب بالح ــن ال نرغ ــس،“ نح أم
ومستعدون لها إذا ما وقعت وال سيما أن موازين القوى 
ــوريا فنحن  ــتباك تغريت كثرياً ملصلحة س وقواعد االش

أفضل بكثري عما كنا عليه يف السابق“.
ــار  انتص أن  ــد  األس ــس  الرئي ــارة  مستش ــربت  واعت
ــار الحرب الكونية  ــمة يف مس ــكل نقطة حاس الغوطة ش
ــوريا وهزيمة للمخطط األمريكي الصهيوني يف  عىل س
ــائل للعالم أجمع  ــط جديد وبعث رس ــاء رشق أوس إنش
ــوري وحلفاءه قادرون عىل تحرير كل  بأن الجيش الس
ــورية من رجس اإلرهاب وداعميه  ــرب من األرض الس ش

يف املنطقة.
ــة وخليجية  ــاك دوًال غربي ــعبان إىل أن هن ولفتت ش
ــتهدف  ــزال تدعم وتمول اإلرهاب الذي يس ــت وما ت كان
ــيادتها  ــل النيل من س ــن أج ــالح م ــوريا باملال والس س

ووحدة أراضيها.
ــه خياراته  ــة لدي ــور املقاوم ــعبان أن ”مح ــدت ش وأك
ويترصف بهدوء وال يخضع للغة التهويل ضده، ومحور 
ــري وفق رغبة املحور  ــق لن يرتك األمور تس حلفاء دمش
ــاً كبرياً يف  ــزم“، ورأت أن ”هناك تناقض ــر الذي انه اآلخ
ــض ووزارتي  ــت األبي ــة بني البي ــات األمريكي الترصيح

الدفاع والخارجية“.
ــددت شعبان عىل أن ”ارسائيل تعمل عىل تصفية  وش
القضية الفلسطينية عرب إثارة االنقسامات والتفرقة يف 
الفضاء العربي“، معتربة ”أن كيان االحتالل اإلرسائييل، 
املستفيد األكرب مما يجري يف سوريا، ويستميت إلطالة 
ــاً أن انتصارها اليوم  ــدرك تمام ــد الحرب فيها ألنه ي أم
ــيجعله الخارس  ــم وس ــة والعال ــة املنطق ــيغري خريط س

األكرب.

إيطاليا: لن نشارك
ــة، أمس، رفضها  ــت الحكومة اإليطالي ــك، أعلن إىل ذل
ــرية إىل  ــوريا، مش ــكري ضد س االنخراط بأي عمل عس
ــاط عسكري قيد  ــارك مبارشة يف أي نش أن روما لن تش

التنفيذ من قبل الحلفاء يف سوريا.
ــس عن مصدر  ــون الحكومي صباح أم ــل التلفزي ونق
رسمي يف الحكومة القول: ”بناء عىل االتفاقات الدولية 
والثنائية املربمة فقد قدمت إيطاليا دائماً الدعم ألنشطة 

قوات التحالف يف سبيل ضمان األمن والحماية لها“.
وأشار املصدر يف السياق ذاته إىل أن ”إيطاليا مع ذلك 
ــت رشيكة بشكل مبارش فيما يتعلق بأي نشاط قيد  ليس
ــا إىل أن ”إيطاليا،  ــوريا“، الفت ــذ حالياً يتعلق بس التنفي
ــطة  ــارك قط يف أنش ــا كان موقفها حتى اآلن، لم تش كم

عسكرية يف سوريا“.
ــة ”أدانت عىل الدوام  ــح أن ”الحكومة اإليطالي وأوض
ــان وجميع أشكال العنف  جميع انتهاكات حقوق اإلنس
ــكان املدنيني، وتعترب أنه ليس مقبوًال استخدام  ضد الس

األسلحة الكيميائية ”.
وكان الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، حذر األربعاء 
روسيا من ”رد قادم“، وأضاف ”روسيا تعهدت بإسقاط 
ــاف:  ــوريا“، وأض ــىل س ــا ع ــم إطالقه ــخ يت أي صواري
ــة.. صواريخ  ــيا ألن الصواريخ قادم ــا روس ــتعدي ي ”اس

جميلة وجديدة وذكية“.
كارتر: أتمنى عدم المبالغة

ــبق  ــس األمريكي األس ــّذر الرئي ــة  أخرى ح ــن جه م
ــر إدارة الرئيس دونالد ترامب من تداعيات  جيمي كارت
ــوات  ــتهداف الق ــوريا واس ــد س ــكري ض ــل عس أي عم
ــرياً إىل احتمال خروج الوضع عن  ــية هناك، مش الروس

السيطرة بما يهدد البرشية جمعاء.
وأضاف كارتر، بحسب وكالة أسوشيتد، ”أتمنى عىل 
ــا أو زيادة  ــدم املبالغة يف إجراءاته ــة ع اإلدارة األمريكي
تحدياتها لروسيا وسوريا وبيونغ يانغ وأن تبقى بالدنا 

آمنة“.
ــت  ــو كان ــكرية ل ــة عس ــر أن أي ”مواجه ورأى كارت

ــن أن يخرج يف  ــراء خطري يمك ــد بمثابة إج ــرية تع صغ
ــن أمله أن  ــيطرة“، معرباً ع ــر عن نطاق الس ــة األم نهاي
ــاء اآلخرون أن أي تبادل  يدرك ترامب كما أدرك الرؤس
ــؤدي إىل كارثة للبرشية  ــن أن ي ــات النووية ممك للرضب

جمعاء.
ــب وقراراته تتعرض  ــر إىل أن إدارة ترام ــت كارت ولف
ــن الناس  ــري م ــة وأن الكث ــات مختلف ــن جه ــاد م لالنتق
ــاً  باتوا يدركون أنهم أخطأوا يف اختيارهم لرتامب رئيس

للبالد.
موسكو: هذا انتهاك

ــية  ــت وزارة الخارجية الروس ــياق دع عىل ذات الس
ــات  االتهام ــب  عواق يف  ــري  التفك إىل  ــدويل  ال ــع  املجتم
ــق،  ــي توجهها الدول الغربية إىل دمش ــدات الت والتهدي

ويف تداعيات العمل العسكري املحتمل.
ــية ماريا  ــم الخارجية الروس ــة باس ــت املتحدث وقال
ــنطن  "واش إن  ــس  أم ــي  صحف ــر  مؤتم يف  ــا  زاخاروف
ــرب، التي  ــات بنربة الح ــالق الترصيح ــتمرة يف إط مس
ــا  ــه اتهاماته ــة، وال توج ــري للغاي ــد خط ــدد بتصعي ته
ــا، التي  ــيا أيض ــا لروس ــل تصدره ــب، ب ــق فحس لدمش
ــد وبالتايل تتقاسم املسؤولية معه عن  تدعم نظام األس

جرائمه عىل حد الزعم (األمريكي)".
ــة  غاي يف  ــرارات  ق ــاذ  اتخ ــن  يمك ــف  "كي ــت:  وتابع
املسؤولية بشأن استخدام القوة ضد دولة ذات سيادة، 
ــاحة الدولية بناء  ــتخدام القوة عىل الس والتهديد باس
ــة ملا  ــورة حقيقي ــاب ص ــة ويف غي ــات كاذب ــىل معلوم ع

حدث؟".
وأضافت زاخاروفا: "ندعو كافة األعضاء املسؤولني 
ــدي يف العواقب  ــكل ج ــدويل للتفكري بش ــع ال يف املجتم
املحتملة ملثل هذه االتهامات والتهديدات، ويف األعمال 

التي يخططون لها".
ــم إطالق تهديدات عىل  ــارت زاخاروفا إىل أنه "ت وأش
ــات املتحدة  ــيس الوالي ــل رئي ــىل من قب ــتوى األع املس
ــوريا.  ــتخدام القوة ضد س ــع اس ــاس م ــا برد ق وفرنس
ــو يف  ــة عض ــد دول ــوة ض ــتخدام الق ــد باس وإن التهدي

ــاكا فظا مليثاق هذه  ــدة بحد ذاته يعترب انته األمم املتح
املنظمة".

موقف ألمانيا
ــارة األملانية أنجيال  ــت املستش ــن جانب آخر أعلن م
ــق،  ــارك يف أي رضبة عىل دمش مريكل أن بالدها لن تش
ــواع اإلجراءات  ــىل رضورة النظر يف جميع أن ــدة ع مؤك

بخصوص الوضع يف سوريا.
ــرتك مع  ــالل مؤتمر صحفي مش ــريكل خ ــارت م وأش
ــني يف  ــي راسموس ــارك الرس ليك ــس وزراء الدانم رئي
ــود توافق قوي يف الغرب  ــني أمس الخميس، إىل وج برل
ــدة عىل  ــوريا، مؤك ــع يف س ــة الوض ــرق معالج ــول ط ح
ــذه الوحدة"، وأنه من الصعب الوقوف  "أهمية إظهار ه

مكتويف األيدي حيال ما يحدث، حسب تعبريها.
ــت مريكل مع الرئيس  ــابق من امس، بحث ويف وقت س
ــال هاتفي، الهجوم  ــيس إيمانويل ماكرون يف اتص الفرن
ــن قلقها من  ــوريا وعربت ع ــرتض يف س ــي املف الكيميائ
ــلحة  ــىل حظر األس ــدويل ع ــع ال ــدرة املجتم ــع ق تراج

الكيميائية.
ــر الخارجية  ــا وزي ــس أيضا، دع ــابق أم ويف وقت س
ــاور حلفاء برلني  ــاس، إىل رضورة تش ــي هايكو م األملان

الغربيني معها قبل شن أي هجوم عىل سوريا.
ــع  نظريه  ــاع م ــد اجتم ــني  بع ــاس للصحفي ــال م وق
ــق  ــن: "علينا أن ننس ــي يف دبل ــاين كوفن ــدي س األيرلن
ــا عىل تحرك فردي  ــا، وإذا أقدمت دول بعينه تحركاتن

معني، فأتوقع منها التشاور مع الحكومة األملانية".
ــك قادر  ــال أن تعتقد أن ــض الخي ــاف: "من مح وأض
عىل زيادة الضغط عىل أحد دون التأكد من أن املجتمع 
ــك يف الرأي، وأعتقد أن هذا أمر  ــي متفق تماما مع الغرب

بالغ األهمية".
ــل أيام  ــد ترامب قب ــي دونال ــس األمريك ــدد الرئي وه
ــام الحكومة  ــة اته ــىل خلفي ــوريا ع ــه رضبة لس بتوجي
ــورية بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي يف دوما، إال  الس
ــل  يف وقت ليس  ــة يمكن أن تحص ــه أوضح أن الرضب أن

بالقريب.

عواصم/وكاالت 
ــته فيلله األملانية،  ــبكة دويش اعتربت ش
ــة  ــدأ بكذب ــراق ب ــي للع ــزو األمريك أن الغ
أن  إىل  ــرية  مش ــة،  كارثي ــج  بنتائ ــى  وانته
ــؤولية إزهاق  ــنطن تتحمل اليوم مس واش

أرواح مئات آالف العراقيني.
ــا  ــة يف مقاله ــبكة األملاني ــارت الش وأش
ــرى 15 للغزو  ــبة الذك ــاء بمناس ــذي ج ال
ــراق، أن أمريكا تتحمل أيضاً  األمريكي للع
ــط  ــؤولية إغراق منطقة الرشق األوس مس

بحالة دائمة ومتنامية من الفوىض.
ــبكة األملانية مقالها باإلشارة  بدأت الش
ــر  ــه وزي ــذي جمع ــب ال ــف األكاذي إىل مل
ــذاك "كولن باول"  الخارجية األمريكية آن
ــامل يف  ــلحة الدمار الش ــوان أس ــت عن تح
ــاول" التي  ــورة "ب ــرية إىل ص ــراق، مش الع
ــخت يف الذاكرة الجماعية، يف خطابه  ترس
ــن  ـــ 5 م ــدويل يف ال ــن ال ــس األم ــام مجل أم
شباط /فرباير عام 2003. إذ شغل "بأول" 
ــابيع عىل بدء الحرب آنذاك،  قبل ستة أس
ــن خالل  ــة م ــدة 76 دقيق ــم مل ــرأي العال ال
ــن حرب  ــد فيه رضورة ش ــاب ألقاه أك خط
ــه  ــوى خطاب ــز محت وارتك ــراق.  الع ــىل  ع
ــني  حس ــدام  ص ــالك  امت ــىل  ع ــاس  باألس
ــي، وكذلك  ــامل وكيميائ ــار ش ــلحة دم أس
ــعيه إىل  ــاب الدويل وس ــه اإلره ــم نظام دع

صنع أسلحة نووية
ــة  قص إىل  ــة  األملاني ــبكة  الش ــارت  وأش
ــوان  ــد عل ــد أحم ــي راف ــي العراق الكيميائ
ــا كالجئ،  ــام 1999، إىل أملاني ــذي أتى ع ال
ــتخبارات الفدرايل  ــتجوبه جهاز االس واس
األملاني BND  إىل أن اكتشف كذبه، ومن ثم 
ــتخبارات األملانية بإخبار  قام عمالء االس
ــول هذا األمر، غري  رشكائهم األمريكيني ح
ـــ "كريفبول" قد ظهر مجدداً  أن االهتمام ب
بعد هجمات الـ 11 من سبتمرب عام 2001م 

من قبل االستخبارات األمريكية.
ــرات املتوالية  ــن التحذي ــىل الرغم م وع
ــة ترصيحات  ــدم صح ــن ع ــة م والواضح
"كريفبول"، إال أنها أصبحت محور ترويج 
ــد رئيس  ــراق، وأك ــرب يف الع ــاول" للح "ب
ــي  األملان ــدرايل  الف ــتخبارات  االس ــاز  جه
أن  ــغ"  هانين ــطس  "أغس ــابق  الس  BND
أمريكا لم تكن مهتمة ما إذا كان "كريفبول" 
ــرف ما الذي كان يتحدث عنه أم ال، كان  يع
ــرأي العام،  ــا يشء يمكنهم عرضه لل لديه
ــوال الكيميائي  ــبقاً أن أق ــا مس رغم علمه

ــؤولون  املس ــف  وكل ــة،  كاذب ــي  العراق
األمريكيون األشخاص املبدعني واملهنيني 
يف قسم الرسومات يف وكالة االستخبارات 
ــم  رس ــن  م ــوا  تمكن ــن  والذي ــة،  املركزي
ــة  ــة املتنقل ــلحة الكيميائي ــربات األس مخت
ــتخدمها "باول" يف  غري املوجودة، التي اس

عرضه.
ــة إىل أن إدارة  ــبكة األملاني ــت الش ولفت
ــو بوش،  ــورج دبلي ــي ج ــس األمريك الرئي
تجاهلت التحذيرات األوروبية حول زيف 
ــلحة دمار  ــود أس ــم وج ــي تزع ــة الت األدل

ــط للغزو  ــم التخطي ــراق، وت ــامل يف الع ش
ــبتمرب عام  ــع من س ــل التاس ــي قب األمريك
ــة الحرب عىل  ــة، بذريع ــرتة طويل 2011 بف

اإلرهاب.
ــاك  ــة إن هن ــبكة األملاني ــت الش وأضاف
ــا  أوله ــة،  املفتوح ــئلة  األس ــن  م ــد  العدي
السؤال عن عدد ضحايا حرب العراق عام 
ــي تلت ذلك  ــوىض العارمة الت 2003م والف
ــدث معظم  ــني، إذ تتح ــكان املحلي بني الس
ــرتاوح بني  ــدد ضحايا ي ــن ع ــرات ع التقدي
ــل، حتى أن  ــف مليون قتي ــف ونص 150 أل

ــادة تحدثت عن أرقام  بعض األبحاث الج
ــّجلت  ــذه األرقام، إذ س ــن ه ــىل بكثري م أع
ــهر يف العالم  ــة األقدم واألش ــة الطبي املجل
ــات  ــدد وفي ــام 2006م ع ــيت" يف ع "النس
ــة وفاة،  ـــ 650 ألف حال ــاوز ال ــة تج إضافي
وذلك باإلضافة إىل ضحايا العنف، كما تم 
األخذ بعني االعتبار أيضاً الضحايا الذين 
توفوا نتيجة البنية التحتية املدمرة ونظام 
الرعاية الصحي املتهالك يف البالد، غري أنه 
يبقى هناك أمر واحد معروف بشكل جيد 
ــكرية،  ــذه العملية العس ــباب ه وهو أن أس
ــي  ــى الحقيق ــذا باملعن ــاء ه ــام الدم وحم

للكلمة، كانت مبنية عىل أكاذيب.
ــي  ــزو األمريك ــىل الغ ــنوات ع ــد س وبع
ــرتف وزير  ــني، اع ــدر دم املدني ــراق وه للع
الخارجية األمريكي السابق "كولن باول" 
بأنه كاذب واعترب أن خطابه يف يناير2003 
ــار  ــلحة الدم ــأن أس ــدة بش ــم املتح يف األم

الشامل سيظل نقطة سوداء يف ملفه.
ــس  رئي ــت"  تين ــورج  "ج ــرتف  اع ــا  كم
ــذاك بخطئه  ــة آن ــتخبارات األمريكي االس
ــدم معلومات  ــد أنه يق ــه كان يعتق وقال إن
ــام  نظ ــأن  ب ــرتف  يع أن  ــل  قب ــة،  صحيح
ــكل  بش ــل  يعم ــن  يك ــم  ل ــتخبارات  االس
ــتخدمتها  ــع التي اس ــح، وأن الذرائ صحي

بالده لغزو العراق كانت أكاذيب.
ــي يف ظل تصاعد  ــي التقرير األملان ويأت
ــلحة كيميائية  ــث األمريكي عن أس الحدي
ــوري بشن  ــوريا، واتهام الجيش الس يف س
هجوم كيماوي عىل مدينة دوما يف الغوطة 
ــكيك  ــة، األمر الذي يفتح باب التش الرشقي
ــات األمريكية خاصة  يف مصداقية االتهام
ــنطن بإداراتها املختلفة من وزارة  أن لواش
ــا يف مجلس األمن إىل  ــة وممثليه الخارجي
ــل وتجربة  ــتخبارات باع طوي ــاز االس جه

سابقة يف الكذب وتدمري البلدان.

االتحاد األورويب يمدد 
العقوبات على إيران 

بروكسل- 
ــة  ــات املفروض ــد العقوب ــس تمدي ــي أم ــاد األوروب ــرر االتح ق
ــام يف الوقت  ــان ملدة ع ــاكات حقوق اإلنس ــبب انته عىل إيران بس
ــرض مجموعة جديدة  ــاد لصدام حول ف ــتعد فيه االتح الذي يس
ــووي املربم مع  ــاق الن ــاظ عىل االتف ــات عىل أمل الحف ــن العقوب م

الجمهورية اإلسالمية.
ــي أمس  ــاد األوروب ــدد االتح ــالم فقد م ــائل اإلع ــب وس وبحس
ــق بحقوق  ــران يف ما يتعل ــارية عىل إي ــزال س ــي ال ت ــات الت العقوب

اإلنسان ملدة عام حتى أبريل 2019.
وقال االتحاد يف بيان إن العقوبات تشمل تجميد أصول وقيودا 
ــخصا وكيانا واحدا، إضافة إىل حظر  ــفر تستهدف 82 ش عىل الس
ــتخدم  ــتخدم يف القمع الداخيل وأجهزة تس تصدير معدات قد تس

ملراقبة االتصاالت.
ــمل عىل  وكان االتحاد ألغى العقوبات االقتصادية واملالية األش

إيران يف 2016 بعد التوصل لالتفاق النووي.

سوريا: ال نخشى الحرب وقواعد االشتباك تغريت لصالح دمشق
ــع املعارضة بكثري  ــري، م ــوداني، عمر البش ــل الرئيس الس يتعام
ــوائية واملزاجية املمزوجة ببعض الحسابات السياسية  من العش
ــاز مجلس الوزراء  ــة؛ ففي نهاية مارس املايض أج ــة والرسيع اآلني
يف اجتماعه الدوري برئاسة النائب األول للرئيس، رئيس مجلس 
ــح، مرشوع  ــن صال ــق أول ركن بكري حس ــي، الفري ــوزراء القوم ال
ــنة 2018م، بموجبه يتم  ــة لس ــم املعلوماتي ــة جرائ ــون مكافح قان
ــنة 2017م ملواكبة التطور التقني الكبري  ــابق لس إلغاء القانون الس
يف مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وظهور جرائم حديثة 

يتم ارتكابها بواسطة برامج وتقنيات حديثة.
ــر  ــة األث ــم متعدي ــتيعاب الجرائ ــد الس ــون الجدي ــي القان ويأت
ــس واألموال والحقوق  ــدود والجرائم الواقعة عىل النف عابرة للح
واعرتاض التحويالت املالية وانتهاك حقوق امللكية الفكرية وإثارة 
ــة ضد الطوائف والجماعات وجرائم اآلداب والنظام العام  الكراهي
ــة العقائد  ــمعة وانتهاك حرم ــانة الس ــرش األخبار الكاذبة وإش ون
ــار بالبرش،  ــاب واإلتج ــوال واإلره ــل األم ــة وإهانتها وغس الديني
ــور وتهديد  ــدرات وخم ــرات العقلية من مخ ــم املؤث ــب جرائ بجان
ــدد عىل  ــأن مرشوع القانون ش ــز، ونوه ب ــدي التميي ــال وفاق األطف

العقوبات التي ترتتب عىل هذه الجرائم ورفعها إىل عرش سنوات.
تشديد الحكومة السودانية عىل العقوبات يف جرائم املعلوماتية 
ــي يف إطار تصاعد الجدل  ــل عقوبتها إىل عقد من الزمان، يأت لتص
يف الشارع السوداني خوًفا من التضييق عىل الحريات الشخصية 
ــون،  القان ــل  تعدي ــودانية  الس ــة  الحكوم ــالن  إع ــد  بع ــة،  والعام
ــتخدم  ــد ملعاقبة كل من يس ــون الجديد قد تمت ــات القان فصالحي
ــائل املعلومات، أو  ــات، أو االتصاالت، أو أي من وس ــبكة املعلوم ش
ــوال مخالفة  ــكار أو أفعال أو أق ــرش أف ــة، لن ــات إلكرتوني أي تطبيق

للنظام العام، أو اآلداب، أو الرتويج لها.
تضييق البشري عىل املعارضة أتت أيًضا من خالل أطر مختلفة؛ 
فقبل أسبوع أفادت تقارير إعالمية سودانية بأن الصادق املهدي، 
ــه اتهامات قد  ــزاب املعارضة، يواج ــزب األمة، أبرز األح رئيس ح
ــل عقوبتها إىل اإلعدام، حيث وجهت نيابة أمن الدولة دعاوى  تص
جنائية إىل املهدي، بسبب تعامله وتنسيقه مع الحركات املسلحة 
ــا لتحالف  ــد انتخابه رئيًس ــقاط النظام بالقوة، بع ــردة، إلس املتم
ــلح  ــقيها املس ــم املعارضة بش ــودان“، الذي يض ــداء الس ــوى ن ”ق
ــوداني للخدمات الصحفية املُقّرب  والسيايس، بحسب املركز الس
ــا ُتعرقل أي جهود  ــوة التي اعتربته ــن الحكومة، لتغضب الخط م

إلجراء حوار وطني وإنهاء الحرب التي تشهدها البالد.
ــة اتهمت  ــة، فإن النياب ــم املعلوماتي ــون جرائ ــودة إىل قان وبالع
ــائل التواصل  ــض املواطنني عرب وس ــوداني بتحري ــيايس الس الس
ــرد عليها  ــة، والتم ــة الدول ــروج عن سياس ــىل الخ ــي ع االجتماع
ــتقرار، وتأتي هذه التطورات، بعد  وإحداث الفوىض وزعزعة االس
ــات يف العاصمة  ــدة اجتماع ــودان لع ــد تحالف قوى نداء الس عق
ــت إىل رضورة  ــبوعني، توصل ــوايل أس ــل ح ــس، قب ــية باري الفرنس
ــلمية إلحداث التغيري؛ تكون عرب  ــائل السياسية الس اعتماد الوس

االنتفاضات الشعبية السلمية، أو حوار وطني.
ــالم  ــابع مللتقى ايوا للس كما انعقد يف أبريل الجاري املؤتمر الس
ــدة االمريكية،  ــيتي بالواليات املتح ــة بمدينة ايوا س والديمقراطي
بمشاركة ممثلني للقوى السياسية السودانية املعارضة يف أمريكا، 
ــائل االتصال  ــرب وس ــة ع ــته االفتتاحي ــر يف جلس ــب املؤتم وخاط
ــي ورئيس قوى  ــس حزب األمة القوم ــام الصادق املهدي رئي اإلم
ــودان)، وِجْربِيل إبراهيم رئيس حركة العدل واملساواة،  (نداء الس
وفاروق أبو عيىس رئيس هيئة قيادة قوى اإلجماع الوطني، وعيل 

محمود حسنني رئيس الجبهة الوطنية العريضة.
ــالق رساح  ــًرا بإط ــدر أم ــوداني أص ــس الس ــت، أن الرئي والالف
ــجناء السياسيني يف البالد، حسبما قالت وكالة األنباء  جميع الس
ــجناء  ــالق رساح الس ــي إط ــة: ”يأت ــونا)، موضح ــودانية (س الس
ــالم الذي  ــيني لدعم روح املصالحة والوفاق الوطني والس السياس
ــتور دائم  ــوات التحضري لدس ــن خط ــوار الوطني ضم ــه الح خلق

للبالد“.
ــىل املعارضة، يف  ــوداني ع ــل الرئيس الس ــوة تظهر تحاي الخط
ــلطات  ــاليب الرتهيبية التي يتبعها معهم، خاصة أن الس ظل األس
السودانية كانت أعلنت اإلفراج عن 80 من النشطاء والشخصيات 
ــري،  ــن العام املايض بعد أمر مماثل من البش ــية يف فرباير م السياس
ــجون النظام،  ــوا قابعني حتى اآلن يف س ــن الكثريين منهم مازال لك
ــهر املايض  ــودان أكدت الش ــع املعتقلني يف الس ــة التضامن م فلجن
ــتخبارات يف اعتقال 88 من القياديني  ــتمرار جهاز األمن واالس اس
ــيوعي  ــني العام للحزب الش ــطني، أبرزهم األم ــني والناش املعارض
ــوداني عمر  ــاء أحزاب املؤتمر الس محمد مختار الخطيب، ورؤس
ــد الوحدوي، صديق عبدالجبار، والناشط اإلسالمي  الدقري وحش
ــف الكودة، املعتقلني منذ بعد اندالع احتجاجات متفرقة ضد  يوس

إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة.
ــع  ــتمرة م ــات مس ــام 2015م، اجتماع ــذ ع ــري من ــد البش ويعق
املعارضة والجماعات املتمردة تحت لواء الحوار الوطني، ويهدف 
ــة يف دارفور، لكن  ــرصاع يف املناطق املتحارب ــا إلنهاء ال ــك جزئي ذل
ــمونه  ــري من الجماعات قاطعت املبادرة، مطالبة بإلغاء ما يس الكث
ــة وإطالق رساح  ــني الصحاف ــة القمعية وقوان ــراءات األمني باإلج

املعتقلني السياسيني.

املعارضة السودانية..
بني جزرة البشري وعصاه

خالد عبداملنعم 

كارتر يحذر ترامب.. وأيطاليا وألمانيا ترفضان المشاركة وروسيا تعارض التهديد

الغزو األمريكي للعراق بدأ بكذبة وانتهى بكارثة إنسانيةالغزو األمريكي للعراق بدأ بكذبة وانتهى بكارثة إنسانية
يف ذكراه السنوية الـ١٥
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