Τραμπ: "Ακλόνητες οι σχέσεις μας
με τη Σαουδική Αραβία", παρά την
υπόθεση Κασόγκι
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Οπρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν αποκλείει ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος
Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν να γνώριζε για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, αλλά
ξεκαθάρισε ότι δεν απειλείται η "ακλόνητη" σχέση των ΗΠΑ και του Βασιλείου της Σαουδικής
Αραβίας.
"Θαμπορούσε ο πρίγκιπας (Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν) να είχε γνώση αυτού του τραγικού γεγονότος,
ίσως ναι, ίσως και όχι!", ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός
Οίκος.
"Ίσωςνα μην μάθουμε ποτέ όλα τα γεγονότα γύρω από τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι. Σε
κάθε περίπτωση, η σχέση μας είναι με το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες
προτίθενται να παραμείνουν ακλόνητος εταίρος της Σαουδικής Αραβίας", πρόσθεσε.
Σημείωσεότι δεν έχει καμία πρόθεση ακύρωσης στρατιωτικών συμβολαίων με το Ριάντ,
υπογραμμίζοντας: "Αν βλακωδώς ακυρώσουμε αυτά τα συμβόλαια, η Ρωσία και η Κίνα θα
επωφεληθούν τεράστια".
ΟΡεπουμπλικάνος πρόεδρος απαρίθμησε τους λόγους που κάνουν αυτή τη στρατηγική συμμαχία:
η καταπολέμηση του ιρανικού κοινού εχθρού, η μάχη ενάντια στην "ριζοσπαστική ισλαμική
τρομοκρατία", η αγορά αμερικανικών όπλων, η σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου, του οποίου
το Ριάντ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως.
Σύμφωναμε τον ένοικο του Λευκού Οίκου, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών "συνεχίζουν
να αναλύουν όλες τις πληροφορίες".
Πολλάαμερικανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της Washington Post στην οποία ο
Κασόγκι διατηρούσε μόνιμη στήλη έχουν αναφέρει ότι η CIA έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο
διάδοχος του θρόνου βρισκόταν πίσω από τη στυγνή δολοφονία.
Τηνπερασμένη εβδομάδα η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις εναντίον
17 σαουδαράβων αξιωματούχων που ενέχονται στον φόνο του Κασόγκι, μεταξύ των οποίων

οικείοι του πρίγκιπα διαδόχου Σαλμάν.
Σεαντίθεση με την ήπια στάση που δείχνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέναντι στο Βασίλειο της
Σαουδικής Αραβίας για την υπόθεση, μέλη του Κογκρέσου, ανάμεσά τους και Ρεπουμπλικάνοι,
επιθυμούν την επιβολή περισσότερων τιμωρητικών μέτρων εναντίον όσων εμπλέκονται στην
υπόθεση.
"Κατανοώότι μέλη του Κογκρέσου επιθυμούν να πάνε προς μια άλλη κατεύθυνση, για πολιτικούς ή
άλλους λόγους. Είναι ελεύθεροι να το πράξουν", πρόσθεσε στην ανακοίνωση του ο Τραμπ.
"Θαλάβω υπόψη όλες τις ιδέες που θα μου υποβληθούν, αλλά μόνο αν αυτές δεν έρχονται σε
αντίθεση με την απόλυτη ασφάλεια της Αμερικής", κατέληξε.
Στην ίδια γραμμή ο Πομπέο - Αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου
ΟΑμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά
τη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο Στέιτ
Ντιπάρτμεντ υπερασπίστηκε την αμερικανική στήριξη στη Σαουδική Αραβία. Όπως σημείωσε, οι
ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να υιοθετούν πολιτικές που εξυπηρετούν τα αμερικανικά συμφέροντα
εθνικής ασφάλειας .
Απότην πλευρά του, ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένη με
το επίπεδο συνεργασίας που λαμβάνει από τη Σαουδική Αραβία για την διαλεύκανση της
δολοφονίας και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο υποβολής επίσημου αιτήματος για διεξαγωγή μιας
έρευνας από τα Ηνωμένα Έθνη.
ΟΔημοκρατικός βουλευτής Άνταμ Σιφ, υψηλόβαθμο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή
για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, ζήτησε τον τερματισμό της
στήριξης των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβίας, επισημαίνοντας ότι είναι "αδιανόητο ότι ο Σαουδάραβας
πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είτε να μην γνώριζε είτε να μην εμπλέχθηκε" στη
δολοφονία του Κασόγκι.
"Πρέπειάμεσα να τερματίσουμε τη στήριξη στους Σαουδάραβες στον πόλεμο στην Υεμένη και να
φέρουμε ένα τέλος σε αυτή τη σύρραξη, να αναστείλουμε τις πωλήσεις όπλων στο Βασίλειο και να
μειώσουμε την εξάρτησή μας από το Ριάντ αναφορικά με άλλα θέματα στην περιοχή", τόνισε ο Σιφ
με ανακοίνωσή του.
Ηγερουσιαστής των Δημοκρατικών ΗΠΑ Νταϊάν Φάινσταϊν παράλληλα ανακοίνωσε ότι δεν θα
υπερψηφίσει μελλοντικής πώλησης όπλων ή πιστώσεων στη Σαουδική Αραβία, δηλώνοντας
"σοκαρισμένη" που ο Τραμπ δεν θα τιμωρήσει τον Σαλμάν για τον "εκ προμελέτης φόνο" του
Σαουδάραβα δημοσιογράφου.
"Οπρόεδρος προσθέτει στο ιστορικό που έχει ο ίδιος δημιουργήσει να αγνοεί τις δικές του
υπηρεσίες πληροφοριών και να υπονομεύει τις αμερικανικές αξίες εντός και εκτός χώρας,

αφήνοντας ατιμώρητη τη Σαουδική Αραβία για τη στυγνή, εκ προμελέτης δολοφονία ενός
αμερικανικού κατοίκου και δημοσιογράφου. Εξοργιστικό", τόνισε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής
Ντικ Ντούρμπιν με tweet του.
Απότην πλευρά της Τεχεράνης, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Τζαβάντ Ζαρίφ χαρακτήρισε
"ντροπιαστική" την ανακοίνωση Τραμπ.
"Οκος Τραμπ παραδόξως αφιερώνει την ΠΡΩΤΗ παράγραφο της ντροπιαστικής του ανακοίνωσης
για τις θηριωδίες των Σαουδαράβων για να κατηγορήσει το ΙΡΑΝ για κάθε είδους αδικήματος
μπορεί να σκεφτεί. Ίσως είμαστε επίσης υπεύθυνοι για τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, επειδή δεν
βοηθήσαμε να καθαρίσουμε τα δάση – όπως έκαναν οι Φιλανδοί;", ανέφερε με tweet του ο Ζαρίφ.
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