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المخابرات األلمانية: نشكك في عالقة غولن 
بانقالب تركيا

تفكيك أكثر من 3 آالف شبكة لالتجار بالبشر في المغرب   

 ق��ال رئي�س جه��از �ملخابر�ت �لأملاين )بي.�ن.دي(، �إن �أنقرة مل ت�س��تطع �إقناع 
جه��ازه ب��اأن فتح �هلل غول��ن رجل �لدين �لرتك��ي �ملقيم يف �لولي��ات �ملتحدة، 
كان ور�ء �لنق��اب يف تركي��ا �لعام 2016. وقال برونو كال يف حديث ل�"دير 
�س��بيغل" �لأملانية ن�رش �ل�س��بت 18 مار�س/�آذ�ر: "حاولت تركي��ا �إقناعنا بذلك 
عل��ى كل �مل�س��تويات لكنها مل تنجح بعد". ورد� عل��ى ما �إذ� كانت منظمة غولن 
"�إ�سامية مت�سددة �أو �إرهابية"، قال كال: �إنها "منظمة مدنية تهدف �إىل تقدمي 
�ملزيد من �لتعاليم �لدينية و�لعلمانية"... "ل �أعتقد باأن �حلكومة �لرتكية كانت 
ور�ء "�لنق��اب". و�أ�س��اف كال: "�حلكومة بد�أت عملية �لتطهري قبل يوم �ل�15 
يوليو/متوز.. ما جعل �أجز�ء من �جلي�س تعتقد �أنها يجب �أن تقوم بانقاب على 
نح��و �ل�رشعة قب��ل �أن يلحق بهم �أي�سا ه��ذ� �لتطهري". يذك��ر �أن �لعا�سمة �أنقرة 
ومدين��ة �إ�سطنبول، �سهدتا منت�سف يوليو/متوز 2016، حماولة �نقاب فا�سلة 
نفذته��ا عنا�رش حم��دودة من �جلي�س حم�سوب��ة على منظمة "فت��ح �هلل غولن"، 
وحاولت خالها �ل�سيطرة على مفا�سل �لدولة وموؤ�س�ساتها �لأمنية و�لإعامية.
وقوبل��ت �ملحاول��ة �لنقابي��ة باحتجاج��ات �سعبي��ة عارم��ة يف معظم �ملدن 
و�لولي��ات �لرتكية، وتوج��ه �ملو�طنون بح�سود غفرية جت��اه �لربملان ورئا�سة 
�لأركان يف �لعا�سم��ة، و�ملط��ار �لدويل يف مدينة �إ�سطنب��ول، ومديريات �لأمن 
يف عدد من �ملدن، ما �أجرب �آليات ع�سكرية كانت تنت�رش حولها على �لن�سحاب، 

و�أف�سل �ملخطط �لنقابي.

متكنت �ل�سلطات �لأمنية �ملغربية من تفكيك 3 �آلف و94 �سبكة لاجتار بالب�رش خال 
�لفرتة �ملمتدة من مطلع عام 2002 حتى نهاية مايو/�أيار 2016، ح�سب �إح�سائيات 
ر�سمي��ة. و�أظه��رت �لإح�سائي��ات �لتي �أعلنها ممث��ل وز�رة �لهج��رة و�ملغرتبني، في�سل 
بوزك��ري، �أن ع��ام 2004 �سهد تفكيك �أكرب عدد من هذه �ل�سب��كات مبعدل 425 �سبكة، 
بينم��ا �سه��د 2016 حتى نهاي��ة مايو/�أيار منه تفكي��ك 19 �سبكة. و�أ�س��اف �مل�سوؤول 
�ملغربي �أن باده "�عتمدت عدة خطط و��سرت�تيجيات للت�سدي لظاهرة �لجتار بالب�رش، 
من �سمنها �ل�سرت�تيجية �ملغربية حول �لهجرة �لقائمة على ت�سوية و�سعية �ملهاجرين 
�ملقيم��ني ب�سورة غري �رشعية يف �أر��سي �ململك��ة، �لتي �أطلق �ملغرب مرحلتها �لثانية 
نهاي��ة �ل�سنة �ملا�سية". و�عترب بوزكري �أن هذه �لعملية "ت�سكل مدخا �أ�سا�سي حلماية 

�ملهاجرين من �ل�سبكات �ملتخ�س�سة يف �لجتار بالب�رش".

 

بكين وواشنطن تتعهدان بتعزيز العالقة بينهما
�أعل��ن �لرئي���س �ل�سيني �سي جني بين��غ ووزير �خلارجية �لأمريك��ي ريك�س تيلر�سون 
�لأحد 19 مار�س/�آذ�ر، ��ستعد�دهما للعمل معا من �أجل تقارب بلديهما، وذلك خال 
�لزي��ارة �لأوىل لتيلر�س��ون �إىل بك��ني. وقال �لرئي���س �ل�سيني، "علينا ب��ذل مزيد من 
�جله��ود �مل�سرتكة لدفع �لتع��اون �ل�سيني �لأمريكي قدما.. نعتقد �أننا ن�ستطيع �لعمل 
لتتق��دم �لعاقة )�لثنائية( ب�سكل بناء يف �لع�رش �جلديد"، موؤكد� ثقته يف �أن �لعاقة 
ب��ني �لبلدين "ميكنها �ل�س��ري يف �لجتاه �ل�سحيح". من جهته ق��ال تيلر�سون، "نعلم 
�أن��ه م��ن خال �حلو�ر �سن�س��ل �إىل فهم �أف�سل ي��وؤدي �إىل تعزيز �لرو�ب��ط بني �ل�سني 
و�لوليات �ملتحدة وير�س��م مامح عاقة �لتعاون �مل�سقبلي بيننا". كما �لتقى وزير 
�خلارجي��ة تيلر�س��ون مع نظريه �ل�سين��ي و�نغ يي، لت�سليط �ل�س��وء و�لعمل مع بكني 
�حلليف��ة �لرئي�سية للنظام �لكوري �ل�سمايل، لإنهاء برناجمه �لنووي. يذكر �أن �ل�سني 
كان��ت �أحد �أهد�ف تر�م��ب خال حملته �لنتخابية �إذ �تهما ب�رشقة مايني �لوظائف 
م��ن �لوليات �ملتحدة، وهدد بفر�س ر�سوم جمركية عقابية على �ملنتجات �ل�سينية 

�مل�ستوردة.

تظاه��ر نح��و 30 �أل��ف �سخ���س م��ن �لأت��ر�ك �لأك��ر�د يف مدين��ة 
فر�نكفورت �لأملانية �سد �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغان.

وتوج��ه �ملحتجون �إىل فر�نكف��ورت من �أنحاء متفرقة من �أملانيا، 
قبيل �لحتفال بالعام �جلديد بالتقومي �لكردي.

وطالب �ملتظاه��رون بالدميقر�طية، ودع��و� �إىل رف�س �لتعديات 
�ملقرتح��ة لتو�سي��ع �ساحيات �لرئا�س��ة يف ��ستفت��اء من �ملزمع 
عق��ده �ل�سه��ر �ملقبل يف تركي��ا. وحمل كثريون �سع��ار�ت جلماعة 

"حزب �لعمال �لكرد�ستاين" �ملحظورة.
و�أد�ن��ت �حلكوم��ة �لرتكي��ة �ملظاه��رة بو�سفه��ا "غ��ري مقبول��ة"، 

و�تهمت �أملانيا بالنفاق ل�سماحها بخروجها.

ومن��ذ �أ�سبوع��ني، تت�ساع��د �أزم��ة دبلوما�سي��ة ب��ني �لبلدي��ن بعد 
�أن رف�س��ت �حلكوم��ة �لأملاني��ة �ل�سماح لل��وزر�ء �لأت��ر�ك باإقامة 
جتمع��ات موؤيدة لأنقرة يف �أملانيا. وق��ال �إبر�هيم قالن، �ملتحدث 
با�س��م �أردوغان، يف بي��ان "من غري �ملقبول روؤية رموز و�سعار�ت 
نع �لوزر�ء و�مل�رشعون �لأتر�ك  حزب �لعمال �لكرد�ستاين... فيما ميمُ
ذّكر �لدول �لأوروبية  من �لجتماع مبو�طنيه��م". و�أ�ساف قالن "نمُ
م��رة �أخرى: �لقر�ر ي��وم 16 �أبريل �سيتخذه �ل�سع��ب �لرتكي ولي�س 
�أوروبا". وو�سف متحدث با�سم �ل�رشطة يف فر�نكفورت �ملظاهرة 
باأنه��ا كان��ت �سلمية. وحت��ارب جماعة حزب �لعم��ال �لكرد�ستاين 
ت��ل �أكرث من 40 �ألف  �لدول��ة �لرتكي��ة منذ �أكرث من ثاثة عقود. وقمُ
�سّنف  �سخ�س من��ذ �سنت �جلماعة حملة مترد يف ع��ام 1984. وتمُ
�لولي��ات �ملتح��دة وكذل��ك �لحت��اد �لأوروب��ي �جلماع��ة �سم��ن 

�ملنظم��ات �لإرهابية. ويحق لنح��و 1.4 مليون تركي مقيمني يف 
�أملانيا �لإدلء باأ�سو�تهم يف �ل�ستفتاء �ملقرر يف �أبريل/ ني�سان، 
و�ل��ذي قد مين��ح �أردوغان �سلطات جديدة عل��ى �مليز�نية، وتعيني 

�لوزر�ء و�لق�ساة، بالإ�سافة �إىل �ساحية حل �لربملان.
و�س��دد �أردوغان ي��وم �لثنني �ملا�سي لهجته �س��د �أملانيا، متهما 
�مل�ست�س��ار �لأملانية ب�"دعم �لإرهابي��ني"، وهو ما رف�سه متحدث 
با�سمه��ا باعتب��اره "منافي��ا للعق��ل". كم��ا �تهم �لرئي���س �لرتكي 
�أملاني��ا با�ستخ��د�م "�أ�ساليب �لنازي��ة" مبنع وزر�ئه م��ن �لتحدث 
�أم��ام جتمع��ات م��ن �لأت��ر�ك هن��اك. باملقاب��ل، �س��كك م�سوؤولون 
�أمل��ان يف فر�س تركي��ا يف �لن�سمام �إىل �لحت��اد �لأوروبي، مع 
��ستم��ر�ر زعمها �أنها تلق��ى معاملة ظاملة م��ن دول غرب �أوروبا. 
ويف مقابلة مع جملة دير �سبيغل �لأ�سبوعية، �أ�سار وزير �خلارجية 

�لأمل��اين، �سيغم��ار غابريل، �إىل �أن �أق�سى ما ميك��ن �أن تطمح �إليه 
تركيا حاليا ه��و دخولها يوما ما يف "�رش�كة مميزة" مع �لحتاد 

�لأوروبي.
وقال غابريل "تركيا �أبعد من �أي وقت م�سى عن ع�سوية �لحتاد 
�لأوروب��ي". وجاء هذ� بعدما ح�س �أردوغان �لأتر�ك �ملقيمني يف 

�أوروبا على زيادة �لإجناب رد� على "�لظلم" �لأوروبي.
وتوجه �لرئي�س �لرتك��ي باحلديث �إىل رعاياه �ملقيمني يف �أوروبا 
باحلديث، قائا "�أجنبو� خم�سة �أطفال بدل من ثاثة. �ملكان �لذي 
تعي�س��ون وتعمل��ون في��ه هو �لآن وطنك��م وم�سقط ر�أ�سك��م. طالبو� 
بحقوقك��م فيه". و�أ�س��اف "�فتحو� �ملزي��د من �لأعم��ال، و�أدخلو� 
�أطفالك��م مد�ر���س �أف�س��ل، و�أ�سكن��و� عائاتك��م يف �أحي��اء �أف�سل، 

وقودو� �أف�سل �ل�سيار�ت، وعي�سو� يف �أجمل �ملنازل".

�أج��رت كوري��ا �ل�سمالي��ة �سل�سل��ة م��ن �لختب��ار�ت 
�ل�ساروخي��ة �أف��ادت و�سائ��ل �لإع��ام �لر�سمية يف 
كوري��ا �ل�سمالي��ة باأن �جلي���س �أجرى �ختب��ار� على 
حم��رك �ساروخ��ي ذي �أد�ء فائ��ق. ونقل��ت وكال��ة 
"كي��ه �س��ي �إن �ي��ه" �لر�سمي��ة لاأنب��اء ع��ن زعيم 
كوريا �ل�سمالي��ة، كيم جونغ �أون، قوله �إن �لختبار 
مبثاب��ة "مي��اد جديد" لبل��ده. و�أ�س��اف جونغ �أون 
�أن �ملح��رك �سي�ساع��د كوريا �ل�سمالي��ة على �متاك 

�لق��درة عل��ى �إط��اق �أقم��ار �سناعية ب��ني �لأف�سل 
يف �لع��امل، بح�سب �لوكال��ة.ومل يرد عل��ى �لفور �أي 
تاأكي��د لاختبار م��ن م�سادر �أخ��رى. وياأتي �إعان 
كوريا �ل�سمالية بالتز�من مع زيارة وزير �خلارجية 
�لت��ي  �ل�س��ني،  �إىل  تيلر�س��ون،  ريك���س  �لأمريك��ي، 
تع��د �أوثق حلف��اء بيونغيانغ. وبح�س��ب وكالة "كيه 
�س��ي �إن �ي��ه"، فق��د �أ���رشف جون��غ �أون بنف�سه على 
�لختب��ار، ثم "�أكد �أن �لع��امل �سي�سهد قريبا �لأهمية 
�لبالغ��ة للن���رش ب��ادرة �لعهد �جلديد �ل��ذي حققناه 
�ليوم". و�أ�سافت �لوكالة �أن �لختبار مبثابة مياد 

ل�سناع��ة �ل�سو�ري��خ يف كوريا �ل�سمالي��ة. وخيمت 
�ملخ��اوف ب�س��اأن قدر�ت كوري��ا �ل�سمالي��ة �لنووية 
عل��ى جولة يقوم بها وزي��ر �خلارجية �لأمريكي يف 
���رشق �آ�سي��ا. وق��ال تيلر�س��ون يف كوري��ا �جلنوبية 
ي��وم �جلمع��ة �إن �ل��رد �لع�سك��ري �سيك��ون مطروحا 
عل��ى �لطاول��ة �إذ� ه��ددت كوري��ا �ل�سمالي��ة �لقو�ت 
وتعه��دت  �جلنوبي��ة.  كوري��ا  ق��و�ت  �أو  �لأمريكي��ة 
�لولي��ات �ملتح��دة و�ل�سني بالعم��ل �سويا من �أجل 
�إقن��اع كوريا �ل�سمالي��ة بانتهاج "م�س��ار خمتلف" 

و�لتخلي عن برناجمها لاأ�سلحة. 

�أوقف��ت �ل�سلط��ات يف �لرب�زيل 33 م�س��وؤول حكوميا عن 
�لعم��ل و�سط مز�عم باأن بع�سا من كربى �رشكات ت�سنيع 
�للح��وم يف �لبلد باعت حلوم �أبق��ار ودو�جن فا�سدة على 
م��دى �سنو�ت. كما �أغلقت �ل�سلط��ات ثاثة م�سانع حلوم، 
ج��رى فح���س 18 م�سنع��ا �آخري��ن. ويج��ري  يف ح��ني يمُ
ّتهَمة  ت�سدي��ر كثري من �للحوم �لت��ي تنتجها �ل�رشكات �ملمُ
�إىل �أوروب��ا ودول �أخ��رى يف �لع��امل. وتع��د �لرب�زيل �أكرب 
�س��ّدر للحوم �حلم��ر�ء يف �لعامل. ويعت��زم وزير �لزر�عة  ممُ
�لرب�زيل��ي، بل��ريو ماغ��ي، لق��اء �سف��ر�ء دول �أجنبية يوم 
�لإثنني لطماأنتهم وحماولة �حليلولة دون فر�س عقوبات 
�سّدري �للحوم �لرب�زيليني. و�سنت �ل�سلطات حملة  عل��ى ممُ
مد�هم��ات و��سعة يف �ل�ساعات �لأوىل من يوم �جلمعة يف 
�ست وليات بر�زيلي��ة بعد حتقيق ��ستمر عامني.ود�همت 
�ل�رشط��ة �لفيدر�لي��ة 194 موقعا، مب�سارك��ة ما يزيد عن 
1000 �رشط��ي. ويق��ول حمقق��ون �إن بع�سا من مديري 
���رشكات �للح��وم قدم��و� ر�س��ى �إىل مفت�س��ني و�سيا�سيني 
به��دف �حل�س��ول عل��ى ت�ساري��ح حكومي��ة ملنتجاته��م. 
ووّج��ه �ملحقق��ون �تهامات �إىل ما يرب��و على 30 �رشكة 
مبمار�س��ات غ��ري �سحي��ة. ومن تل��ك �ل���رشكات �ملتهمة 
�س��ّدر للحوم �لأبقار  �رشكت��ا جيه ب��ي �إ�س )JBS(، �أكرب ممُ
للح��وم  �أك��رب منت��ج   ،)BRF( �إف  �آر  وب��ي  �لع��امل،  يف 
يف  �لفيدر�لي��ة  �ل�رشط��ة  وقال��ت  �لع��امل.  يف  �لدو�ج��ن 
�لرب�زي��ل �إن لديها �أدلة على ما ل يقل عن 40 حادث يف 

�إطار هذه �لتهامات.

تظاهرة كردية حاشدة ضد أردوغان في ألمانيا

عمالقة إنتاج اللحوم في كوريا الشمالية "تختبر محركًا صاروخيًا فائقًا"
البرازيل "صدروا لحومًا فاسدة"

سيول - متابعة

عواصم - متابعة

فرانكفورت -وكاالت

الضرائب تدفع اللبنانيين للخروج إلى الشارع

تظاه��ر مئات �للبنانيني، �ل�سب��ت 18 مار�س/�آذ�ر يف 
ب��ريوت �عرت��سا عل��ى �سل�سلة �رش�ئ��ب �أقرها جمل�س 
�لن��و�ب. و�عت�س��م �ملتظاهرون �أم��ام مبنى �مل�رشف 
ب��ريوت،  �لتج��اري يف  �س��ارع �حلم��ر�  �ملرك��زي يف 
ر�فعني لفتات منددة بال�سيا�سات �ل�رشيبية، ل �سيما 
�لإجر�ء�ت �لأخرية �لتي �عتمدها �لربملان. وياأتي هذ� 
قبي��ل تظاهرة يتوق��ع �أن تكون حا�س��دة، �ليوم �لأحد، 
دع��ت �إليه��ا �أح��ز�ب �سيا�سية ومنظمات م��ن �ملجتمع 
�ملدين و�سط �لعا�سم��ة �للبنانية. ويقود �لنائب �سامي 
�جلميل، رئي�س حزب "�لكتائب �للبنانية"حملة �رش�سة 
يف �لربمل��ان �س��د �لإج��ر�ء�ت �ل�رشيبي��ة �ملفرو�س��ة 
حتت ذريعة متويل �سل�سل��ة �لرتب و�لرو�تب للموظفني 
يف �لقط��اع �لع��ام. وق��ال حن��ا غري��ب، �لأم��ني �لعام 
للح��زب �ل�سيوع��ي �للبن��اين، يف كلم��ة �ألقاه��ا خ��ال 
�لعت�س��ام: "�لتغي��ري ب��د�أ وحق��وق �لنا���س يج��ب �أن 
ت�س��ل لأ�سحابها"، معربا عن "رف�س��ه �ل�رش�ئب غري 
�ملبا���رشة عل��ى �لفقر�ء". و�س��دد غريب عل��ى �رشورة 
�إق��ر�ر �حلقوق يف �سل�سل��ة �لرتب و�لرو�ت��ب للموظفني 
�لعموميني، د�عيا �إىل �إ�سقاط "�لبنود �لتخريبية" �لتي 
�أقرها موؤمتر "باري�س 3"... بدوره، طالب �لأمني �لعام 
ل�"ح��زب �هلل" �ل�سي��د ح�سن ن�رش�هلل ب��اأن يكون فر�س 
�ل�رش�ئب من�سفا، بحيث ل تز�د �ل�رش�ئب على �لفقر�ء 
و"نحن نق��ول ل تزيدو� �ل�رش�ئب عل��ى �لفقر�ء وذوي 
�لدخ��ل �ملحدود وه��ذ� موقفنا منذ �لع��ام 1992 ومل 
ن�س��وت يف ي��وم من �لي��ام على زي��ادة �رشيبة على 
ذوي �لدخ��ل �ملح��دود".  و�سمل��ت �لبن��ود �ل�رشيبي��ة 
�ملخ�س�سة لتموي��ل م�رشوع �سل�سلة �لرت��ب و�لرو�تب، 
زي��ادة عل��ى �ل�رشيبة عل��ى �لقيم��ة �مل�ساف��ة بحيث 
ت�سب��ح %11 بدل ع��ن %10، بالإ�ساف��ة �إىل زيادة 
ر�س��م �لطاب��ع �مل��ايل للمعام��ات �لر�سمي��ة مبعدلت 
ت��رت�وح بني �ألف ل��رية )ح��و�يل 0.66 دولر( و�ربعة 
�آلف لرية )ح��و�يل3 دولر�ت(.  كما ت�سمل �لجر�ء�ت 
فر�س �رشيب��ة على رخ�س �لبن��اء بن�سبة %1.5 من 
�لقيم��ة �لتخميني��ة للعق��ار�ت، و�رشيب��ة عل��ى �إنتاج 
عل��ى �لأ�سمن��ت ويكون �لر�س��م مبعدل �ست��ة �آلف لرية 

لبناني��ة )4 دولر�ت( عن �لطن �لو�ح��د. وكذلك ت�سمل 
�ل�رش�ئ��ب رف��ع �لر�س��وم عل��ى ��سته��اك �مل�رشوبات 
�لروحي��ة �مل�ستوردة بن�سب ت��رت�وح بني 25 و35%، 
و�رش�ئب �أخ��رى على منتجات �لتب��غ. كذلك مت زيادة 
�لر�س��وم على �مل�سافري��ن بطريق �جلو عل��ى �لرحات 

لت��رت�وح ما ب��ني 75 �أل��ف ل��رية )50 دولر�( و400 
270 دولر�( عل��ى كل م�ساف��ر  ل��رية )ح��و�يل  �أل��ف 
عل��ى منت طائ��ر�ت خا�سة. �إ�ساف��ة �إىل ذلك مت حتديد 
�ل�رشيبة على �لدخل للموؤ�س�سات ب� %15، و�ل�رشكات 
بن�سب��ة %17، وفر�س ر�سم على عقود �لبيع �لعقارية 

بن�سب��ة %2، و�رشيبة على �لفو�ئ��د �مل�رشفية بن�سبة 
%7. من جهته، د�فع وزير �خلارجية �للبناين جرب�ن 
با�سي��ل ع��ن �لإج��ر�ء�ت �ل�رشيبية، وق��ال �إن "80% 
م��ن �ل�رش�ئب تطال �لطبقات �ملي�س��ورة فقط و�لباقي 

ي�سمل �جلميع".

بيروت - متابعة

و�أ�سارت �مل�سادر �إىل �أن رغبة م�رش يف �لحتفاظ 
بعاقة قوية مع �ل�سعودية ل تعني ��سطفافها �آليا 
ور�ء �لتحال��ف �ل�سعودي �لأمريك��ي لتطويق �إير�ن، 
و�أنه��ا ما تز�ل تتاب��ع بحذر �أف��كار و��سنطن ب�ساأن 
بناء هذ� �لتحالف حت�سبا لأي �رتباك قد يحدث يف 
��سرت�تيجي��ة و��سنطن. وكان �أحمد �أبوزيد �ملتحدث 
عل��ى  �جلمع��ة  �أك��د  �مل�رشي��ة  �خلارجي��ة  با�س��م 
�لقاهرة و�لريا�س،  ب��ني  “��سرت�تيجية” �لعاقات 
نافيا �أن يكون قد �عرت�ها �أّي �هتز�ز، ومتهما �إير�ن 
باأن تدخاتها توؤثر ب�سكل �سلبي على دول �ملنطقة. 
و�عت��رب متابعون لل�ساأن �مل�رشي �أن هذ� �لت�رشيح 
“�نخ��ر�ط ذك��ي” يف �لنقا���س حول بن��اء حتالف 
عرب��ي �أمريك��ي �س��د �إي��ر�ن، لك��ن دون �أن يف�س��ح 
�مل�سوؤول �مل�رشي عن موقف باده، وقد ترك �لباب 

مفتوحا للتفاعل �مل�ستقبلي مع هذ� �لتحالف. 
�أبوزي��د  ت�رشيح��ات  �أن  �إىل  �ملتابع��ون  و�أ�س��ار 
�ملتز�من��ة م��ع ��ستقب��ال تر�م��ب ل��ويّل ويّل �لعه��د 
�ل�سع��ودي �لأم��ري حمم��د ب��ن �سلم��ان يف و��سنطن 
و�جل��دل ح��ول تطوي��ق �إير�ن ه��ي مبثاب��ة ر�سائل 
م�رشي��ة ح��ذرة توح��ي بال�ستع��د�د للتعاط��ي مع 

فكرة �لتحالف �جلديد، لكنها حتتاج �إىل وقت.
ولفت��و� �إىل �أن م���رش �لت��ي �تخ��ذت م�ساف��ة م��ن 
�ل�سيا�سة �لأمريكية يف فرتة �لرئي�س �ل�سابق بار�ك 
�أوبام��ا بع��د �أن ��ستخ��دم �مل�ساع��د�ت ورقة �سغط 
�س��د �لقاه��رة يف مل��ف �لإخ��و�ن، ما ت��ز�ل تنتظر 
�إج��ر�ء�ت لبن��اء �لثق��ة �س��ادرة ع��ن �إد�رة دونال��د 
تر�مب، وتل��ك خطوة مهمة لدعم �لعاقات �لثنائية 
قب��ل �لتفك��ري يف �لن�س��و�ء حت��ت حتال��ف �أو�س��ع. 
ور�سح��ت معلومات من م�س��ادر م�رشية تفيد باأن 

�لتقارب �لثنائي م��ع �ل�سعودية ي�سري بوترية جيدة 
وب��رزت �أوىل عامات��ه �لإيجابي��ة عندم��ا ق��ررت 
�لريا���س ��ستئناف �رشكة �أر�مك��و �سخ كميات من 
�لنف��ط متفق عليها منذ ف��رتة، وتوقفت قبل خم�سة 
�أ�سهر، عقب ت�ساعد حدة �خلاف بني �لبلدين حول 

�ملوقف من �لأزمة �ل�سورية. 
وتز�م��ن ع��ودة �س��خ �لنف��ط �ل�سع��ودي مل���رش مع 
زي��ارة �لأم��ري حمم��د ب��ن �سلم��ان لو��سنط��ن جعل 
بع���س �لدو�ئ��ر �ل�سيا�سية يف �لقاه��رة متيل �إىل �أن 
هند�س��ة �لعاقات بني �لبلدي��ن لن تكون بعيدة عن 
�لت�س��ور�ت �لأمريكي��ة للمنطق��ة، �لأم��ر �لذي ي�سي 

ب��اأن �لتح�س��ن من �ل���رشوري �أن ياأتي ع��رب نافذة 
و��سنط��ن وعلى قاعدة �ملوقف م��ن �إير�ن �لتي من 

�ملرجح �أن تتعر�س ملزيد من �لتطويق. 
ويف�س��ل خ��رب�ء وحملل��ون م�رشي��ون ب��ني م�سار 
�لتحال��ف �سد �إي��ر�ن وم�س��ار �لعاق��ات �مل�رشية 
�ل�سعودي��ة، معتربي��ن �أن �لأول يحت��اج �إىل وق��ت 
لختب��ار جديته و�أهد�فه، فيم��ا �لثاين هو �رشورة 
��سرت�تيجي��ة مل���رش و�ملنطقة، خا�س��ة �أن �لقاهرة 
�لتي تقر بالدعم �خلليجي �لكبري �لذي ح�سلت عليه 
من��ذ ث��ورة يولي��و 2013 كانت �قرتح��ت بناء قوة 

عربية م�سرتكة حلماية �لأمن �لإقليمي. 

وق��ال حممد جماهد �لزي��ات وكيل �سابق يف جهاز 
�ملخاب��ر�ت �مل�رشي ل�”�لع��رب” �إن �لعاقات بني 
�لريا���س و�لقاه��رة مت�سابك��ة ومتد�خل��ة وميك��ن 
حت�سينه��ا من خال �لتو�ف��ق يف ملفات عديدة لأن 
مو�س��وع �سحنات �لنف��ط من �رشكة ل يع��د موؤ�رش� 
كافي��ا على مباركة �لقاه��رة لأّي حتالف ي�ستهدف 

طهر�ن.
وذه��ب �لبع�س من �ملر�قب��ني �إىل �أن �لتو�فق حول 
�أزم��ة مث��ل �سوري��ا رمب��ا يك��ون ركيزة ب��ني م�رش 
و�ل�سعودي��ة و�لولي��ات �ملتح��دة، لكن��ه ق��د ي�سع 
�ملوق��ف �مل�رشي يف تناق�س مع رو�سيا �لتي كلما 

تتقدم خطوة نح��و �لقاهرة حلقت بها خطوة �أخرى 
تقّرب �لأخرية من و��سنطن. 

و�أو�س��ح �لزيات �أنه بالفعل هن��اك حماولت ل�سم 
�لقاهرة �سمن منظوم��ة �إقليمية تكون يف �لو�جهة 
منها �لريا�س وو��سنط��ن لتطويق �إير�ن معترب� �أنه 
لي���س بال�رشورة �أن تنجح هذه �ملحاولت لأن ثمة 
ملف��ات �أخ��رى ت�س��رتك فيه��ا �لقاهرة م��ع مو�سكو 
و�أوروب��ا وجتعل م���رش بطيئة ن�سبي��ا نحو �لتوجه 
�لأمريكي.ويعتقد بع�س �ملتابعني �أن �لأور�ق �لتي 
متلكه��ا م�رش �لآن متنحه��ا �أف�سلي��ة، لكن جتعلها 
ت�س��ري بح��ذر �سديد خ�سي��ة �أن تقع يف ���رشك بع�س 
�لق�سايا �حلرجة لأنها يف حلظة معينة �سوف تكون 
م�سط��رة �إىل حتدي��د خيار�تها بو�س��وح. ويف نظر 
بع���س �جلهات �أ�سبح��ت �لقاه��رة مطالبة باتخاذ 
مو�ق��ف حم��ددة نحو عم��ق حتالفه��ا م��ع مو�سكو 
وجتاه �إي��ر�ن لأن �لت�رشيح��ات �لر�سمية �لغام�سة 
و�ملطاط��ة �أحيان��ا ل��ن تك��ون مريح��ة ل��كل م��ن 
و��سنط��ن و�لريا�س، خا�س��ة �إذ� مت تد�سني حتالف 
عرب��ي برعاية �أمريكية يكون ج��زء من �أهد�فه جلم 

�إير�ن ووقف زحف رو�سيا على �ملنطقة. 
و�أ�س��ار �لزي��ات �إىل �أنه ل تز�ل هن��اك تباينات يف 
�ل��روؤى ب��ني �لأط��ر�ف �لثاث��ة )م���رش و�ل�سعودية 
و�لوليات �ملتحدة(، يف ملفات مثل �سوريا و�ليمن 
وليبيا، ومنها عل��ى �سبيل �ملثال مدى ��ستعد�د كل 
من �لقاهرة و�لريا�س يف تغيري مفهوم ��سرت�تيجية 
�ملو�جهة بحي��ث يتم و�سعها يف �إطارها �ل�سيا�سي 
ولي���س �لطائفي. و�أمل��ح �إىل �أن �لعاقات �مل�رشية 
�لإير�ني��ة عر�سة يف �أّي وق��ت للت�سوي�س و�لنفات 
ب�سب��ب طبيع��ة �لنظام��ني يف �لقاه��رة وطه��ر�ن، 
ووج��ود �ختاف يف �لتعامل مع كثري من �لق�سايا 

�لإقليمية.

واشنطن - متابعة

�أّكدت م�سادر دبلوما�سية 
يف �لقاهرة �أن م�سر عازمة 

على ��ستعادة عالقتها 
�لقوية مع �ل�سعودية 

�نطالقا من �لرغبة 
�مل�سرتكة يف �لتعامل مع 

بع�ض �لق�سايا بر�ؤية 
متقاربة حتفظ للد�لتني 

م�ساحلهما �ال�سرت�تيجية 
�جتعل منهما حمور� مهّما 
يف �لتطور�ت �ملنتظرة يف 

�ملنطقة.
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