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فوز ألكسندر فوتشيتس في االنتخابات الرئاسية في صربيا

التحقيق مع كويتية صورت خادمتها وهي تسقط من النافذة 

فاز رئي�س الوزراء ال�رصبي األك�س��ندر فوت�س��يت�س يف االنتخابات الرئا�س��ية بن�س��بة 
مريح��ة، ح�س��ب التقاري��ر االأولي��ة الواردة م��ن هن��اك. وينتمي فوت�س��يت�س للحزب 
التقدم��ي ال�رصب��ي، امل��وايل لالحت��اد االأوروب��ي، وه��و جناح من�س��ق ع��ن احلزب 
الراديكايل ال�رصبي، الذي كان فوت�س��يت�س نائب��ا عنه يف الربملان واأمينا عاما له 
يف 1995، عندما وقعت مذبحة �رصيربينيت�س��ا. وا�ستنادا اإىل النتائج االأولية التي 
اأعقب��ت عملي��ة ف��رز االأ�س��وات، التي انطلقت م�س��اء االأحد، فاز فوت�س��يت�س بن�س��بة 
50 يف املئ��ة م��ن االأ�س��وات، مما يجنب��ه الدخول يف جولة اع��ادة لالنتخابات. 
وحقق مناف�س��ه الكبري �سا�س��ا يانكوفيت�س 14 يف املئة من ن�س��بة االأ�سوات، بينما 
حلت املر�س��حة ليوبي�س��ا بريليتا�س��يفيت�س يف املرتب��ة الثالثة. وتوىل فوت�س��يت�س 
)47 عام��ا( رئا�س��ة ال��وزراء بعد فوز حزب��ه يف انتخابات برملانية فوزا �س��احقا، 
يف االنتخاب��ات الت��ي جرت يف 2014، وحققت البالد منوا اقت�س��اديا معتربا منذ 
تعيينه يف من�سبه احلكومي. "ال اأخفي اأنني تغريت" وكان فوت�سيت�س من القوميني 
ال�رصب، الذين عملوا حتت رئا�سة الرئي�س ال�رصبي ال�سابق �سلوبودان ميلوزوفيت�س 
يف 1990. لكن��ه غ��ادر �رصبيا يف 2008، وعمل على تاأ�س��ي�س حزب اأكرث اعتداال 
مقارنة باحلزب اال�س��راكي ال�رصبي الذي ينتمي اإليه الرئي�س ال�س��ابق، وكان ذلك 
مبثاب��ة القطيعة احلقيقي��ة لفوت�سيت�س مع ما�سيه القومي. و���رصح فوت�سيت�س يف 
2012 يف مقابل��ة �سحفي��ة مع وكالة االأنباء الفرن�سي��ة بالقول: "ال اأخفي اأنني 

تغريت واأنا فخور بذلك."

 �سحيف��ة االأنب��اء الكويتي��ة بثت مقطع��ا م�سورا اآخ��ر يوم اخلمي���س، تظهر فيه 
اخلادم��ة وه��ي تتلقى م�ساعدة من م�سعفني ورجل اإطف��اء للنزول عرب �ُسلم بداأت 
ال�سلط��ات الكويتي��ة التحقي��ق يف مقط��ع فيدي��و، ُيظهر ام��راأة ت�س��ور خادمتها 
االإثيوبي��ة وه��ي ت�سقط م��ن نافذة بال��دور ال�ساب��ع دون اأن حت��اول م�ساعدتها، 
ح�سبم��ا اأف��ادت تقاري��ر حملي��ة. و�ُسمع��ت اخلادم��ة وه��ي ت���رصخ "ام�سكيني، 
ام�سكين��ي"، قب��ل اأن تنزل��ق يده��ا وت�سق��ط على �سق��ف مبنى جم��اور باالأ�سفل. 
و�س��ارع امل�سعفون اإىل اإنقاذ اخلادمة، ونقلوه��ا للم�ست�سفى للعالج من ك�رص يف 
الذراع واإ�سابات اأخرى. وقالت اجلمعية الكويتية حلقوق االإن�سان اإن ربة املنزل 
كان م��ن واجبها اإنقاذ اخلادمة. واأ�سارت اجلمعية اإىل اأن قانون اجلزاء الكويتي 
ين���س عل��ى اأن اأي �سخ���س ميتنع عمدا ع��ن اإنقاذ �سخ�س اآخ��ر يف خطر، ُي�سبح 

عر�سة لعقوبة ت�سل اإىل ال�سجن ثالثة اأ�سهر.

 

ترامب: سنحل مشكلة كوريا الشمالية بمساعدة الصين أو من دونها
ق��ال الرئي�س االأمريك��ي، دونالد ترام��ب، اإن الواليات املتحدة �س��وف "حتل" م�سكلة 
التهديد النووي القادم من كوريا ال�سمالية، �سواء مب�ساعدة ال�سني اأو بدونها. وخالل 
مقابلة مع �سحيفة فاينان�سيال تاميز الربيطانية، حذر ترامب من اأنه م�ستعد التخاذ 
اإج��راء اأحادي اجلان��ب للق�ساء على ه��ذا التهديد، اإذا مل ت�سغط ال�س��ني على النظام 
احلاك��م يف بيون��غ يانغ. وقال ترامب: "ح�سن��ا، اإذا مل تعمل ال�س��ني على حل ق�سية 
كوري��ا ال�سمالي��ة �سنفع��ل نحن. هذا كل ما اأقول��ه لكم". ويف رد على �س��وؤال حول ما 
اإذا كان يعتق��د اأن باإمكان��ه النج��اح يف ذلك من دون تعاون ال�س��ني، اأجاب ترامب: 
"متاما". وتاأتي ت�رصيحات ترامب قبيل زيارة مرتقبة للرئي�س ال�سيني "�سي جني 
بين��غ" للواليات املتحدة، خالل االأ�سبوع اجلاري. واأ�ساف ترامب: "ال�سني لها نفوذ 
كب��ري عل��ى كوريا ال�سمالي��ة. و�ستقرر بك��ني اإذا ما كان��ت �ست�ساعدنا عل��ى حل هذه 
امل�سكلة اأم ال. واإذا �ساعدونا �سيكون ذلك جيدا بالن�سبة لهم، واإذا مل يفعلوا فلن يكون 
ذل��ك جي��دا الأي ط��رف". ولدى �س��وؤال ترامب حول م��ا اإذا كان يق�سد حت��ركا منفردا 

و"مبا�رصا اإزاء كوريا اجلنوبية"، فقال: "ل�ست م�سطرا اأن اأقول اأكرث من ذلك".
ومل يع��ط ترام��ب تفا�سي��ل ح��ول طبيع��ة الت���رصف ال��ذي ميك��ن اأن يتخذه.وتاأت��ي 
ت�رصيحات ترامب قبل لقائه املرتقب مع الرئي�س ال�سيني يف نادي "مار اإيه الغو"، 
ال��ذي ميتلكه ترام��ب يف والية فلوري��دا، اخلمي�س املقب��ل، وتعد االأح��دث يف �سل�سلة 

حتذيرات اأ�سدرها ب�ساأن تطورات الربنامج النووي لكوريا ال�سمالية.

ق�س��ت حمكم��ة م�رصي��ة ب�رصي��ان اتفاقي��ة تر�سيم 
احلدود البحري��ة بني م�رص ال�سعودية الذي يت�سمن 
تبعي��ة جزيرتي ت��ريان و�سناف��ري اال�سراتيجيتني 
يف البح��ر االأحم��ر للمملك��ة. وج��اء حك��م حمكم��ة 
القاه��رة لالأم��ور امل�ستعجل��ة االأح��د لي�سق��ط، كم��ا 
تق��ول املحكمة، ق��رارا �سابقا �س��ادرا عن املحكمة 
االإداري��ة العليا ببطالن اتفاقي��ة تر�سيم احلدود مع 
ال�سعودي��ة واالإبقاء على جزيرت��ي تريان و�سنافري 
حت��ت ال�سي��ادة امل�رصية. واعتربت حمكم��ة االأمور 

امل�ستعجلة حكم املحكمة االإدارية العليا "منعدما". 
حك��م املحكم��ة االإداري��ة العليا يف يناي��ر املا�سي 
الذي ق�سى بتبعية جزيرتي تريان و�سنافري مل�رص 
اعت��رب انت�سارا من جانب معار�سي اتفاقية تر�سيم 
احلدود م��ع ال�سعودية. وقال املحامي ال�سهري خالد 
عل��ي، ال��ذي يقود حمل��ة الإلغاء االتفاقي��ة، لبي بي 
�سي اإن احلك��م اجلديد "ُيعد ا�ستم��رارا لنهج حمكمة 
االأم��ور امل�ستعجل��ة بالف�س��ل يف دع��وى ه��ي غري 
خمت�س��ة بنظرها". وو�سف احلكم باأنه عدوان على 
اخت�سا�س املحكمة االإدارية العليا وجمل�س الدولة. 
وح��ذر من اأن هذا "ي�سدر ر�سال��ة تت�سمن اأن هناك 

تنازعا بني املحاكم فيما يخ�س هذا احلكم". وقال 
املحام��ي ط��ارق جني��دة اإن حك��م حمكم��ة االأمور 
امل�ستعجل��ة "هو والعدم �سواء الأن الق�ساء االإداري 
ب��ات  ت��ريان و�سناف��ري يف حك��م  اأق��ر مب�رصي��ة 
ونهائي." ومن املقرر اأن ت�سدر املحكمة الد�ستورية 
العلي��ا يف وقت الحق هذا ال�سه��ر حكمها يف دعوة 
االإداري.  الق�س��اء  رفعته��ا احلكوم��ة، �س��د حك��م 
وكانت م�رص وال�سعودية قد وقعتا يف �سهر اأبريل/
ني�س��ان املا�سي اتفاقي��ة تر�سيم احل��دود، ما اأثار 
احتجاجات وا�سعة يف م���رص. واعترب املعار�سون 
اأن االتفاقية مبثابة بيع لالأر�س لل�سعودية. اأثارت 

االتفاقي��ة احتجاجات وا�سعة النطاق يف م�رص يف 
اإبريل/ ني�س��ان املا�سيغ��ري اأن احلكومة امل�رصية 
تقول اإن املباحثات ب�ساأن االتفاقية اأظهرت تبعية 
اجلزيرتني لل�سعودية. واعترب الرئي�س امل�رصي عبد 
الفت��اح ال�سي�سي ذلك ردا للحقوق. وت�رص ال�سعودية 
عل��ى اأن لديه��ا وثائ��ق تثبت ملكيته��ا للجزيرتني. 
كانت احلكوم��ة امل�رصية قد اأحال��ت يف دي�سمرب/
كان��ون االأول املا�سي االتفاقية اإىل جمل�س النواب 
راآه  واإقراره��ا، وه��و م��ا  )الربمل��ان( ملناق�سته��ا 
منتق��دو االتفاقي��ة حماول��ة لاللتف��اف على حكم 

الق�ساء.

 �سيتوج��ه وزراء مالية عدة دول من العامل اإىل وا�سنطن 
حل�س��ور االجتماع��ات الربيعية ل�سن��دوق النقد الدويل 
والبن��ك الدويل يف ني�س��ان 2017، وللم��رة االأوىل منذ 
تاأ�سي���س االأخريين، يبدو م��ن الوا�سح اأن بع�س الوزراء 
ل��ن يكون��وا مو�س��ع ترحي��ب يف االجتماع��ات. ط��رح 
رئي���س الواليات املتح��دة دونالد ترام��ب يف �سهر اآذار 
ميزانية ت�سمنت تقلي�س امل�ساهمات املقدمة ل�سندوق 
البن��ك ال��دويل مبق��دار 650 ملي��ون دوالر، وتخفي���س 
امل�ساهم��ات االأمريكية املقدمة ل�سن��دوق النقد الدويل 
اأي�س��ًا. ويف الوق��ت ال��ذي يراجع فيه الدع��م االأمريكي 
عل��ى ال�ساح��ة العاملية حت��رز ال�سني تقدم��ًا ملحوظًا، 

فمن��ذ ن�س��وب االأزمة املالي��ة قدمت ال�س��ني -وال تزال 
تق��دم- امل�ساعدات لل��دول االأجنبية، باإعط��اء مليارات 
ال��دوالرات لتنمي��ة التموي��ل.  ي��وؤدي البن��ك املرك��زي 
ال�سين��ي )بن��ك ال�سع��ب يف ال�س��ني( دوراً متزاي��داً يف 
تق��دمي الدع��م لل�سيول��ة الدولي��ة، فبع��د االأزم��ة املالية 
اأب��دى مدير البن��ك ت�س��و �سياو ت�س��وان ا�ستغراب��ه منها 
قائ��اًل: “اإن اله��دف املنا�س��ب الإ�سالح النظ��ام النقدي 
ال��دويل… اإن�س��اء عمل��ة احتياطية دولية غ��ري مت�سلة 
بال��دول امل�ستقلة وق��ادرة على اأن تبق��ى م�ستقرة ملدة 
طويل��ة؛ وبالت��ايل �سيوؤدي ه��ذا اإىل اإزال��ة العجز الناجت 
ع��ن ا�ستخدام العمالت الوطنية املبنية على االئتمان”، 
لق��د اتخذ ت�سوان بع�س اخلط��وات اجلادة يف هذا ال�ساأن 
عل��ى الرغم من طرحه بع�س الكلمات احلادة؛ وبهذا اأكد 

الربوفي�سور يف جامع��ة �سرياكيوز دانييل ماكدويل يف 
ورق��ة بحثية له اأن بنك ال�سع��ب ال�سيني قام بتوفري ما 
يق��ارب 550 مليار دوالر ملقاي�سات العمالت املحلية 
حول العامل، لي�سري بعده اخلبري االقت�سادي يف جامعة 
كورني��ل اإ�س��وار برا�س��اد -يف كت��اب ل��ه- اإىل اأن هذه 
املقاي�س��ات ال تعن��ي اأن الرمنينبي -العمل��ة الر�سمية 
لل�س��ني- يف طريقه��ا اإىل الهيمن��ة، اإذ ال ي��زال الدوالر 
االأمريك��ي العمل��ة االأ�سا�سي��ة يف الع��امل وال�سيم��ا بعد 
اأن وف��ر النظ��ام االحتياطي الف��درايل -البنك املركزي 
للوالي��ات املتحدة- كميات غ��ري حمددة من الدوالرات 
بع��د االأزمة املالية، ومع ذلك ُتعُدّ املقاي�سات ال�سينية 
�سخم��ة، وه��ي �ست�ساعد عل��ى ت�سهيل التج��ارة، ورمبا 
مته��د الطري��ق اأي�س��ًا الأ�سي��اء اأك��رب يف امل�ستقب��ل. ُتعُدّ 

قي��ادة ال�س��ني لهذه املفاو�س��ات مثااًل يحت��ذى به، اإذ 
قام بنك ال�سعب ال�سيني -يف خطوة هي اأكرث ان�سجامًا 
مع اتفاق بريت��ون وودز- باإعادة تنظيم تدفقات راأ�س 
امل��ال؛ للتخفيف م��ن انع��دام اال�ستقرار امل��ايل، ومنع 
ح��دوث انخفا���س كبري يف قيمة العمل��ة ال�سينية، لكن 
يف الوق��ت نف�سه تعهدت اإدارة الرئي�س ترامب بالراجع 
ع��ن التنظيم��ات املالي��ة الت��ي مت اإقرارها بع��د حدوث 
االأزم��ة. برزت ال�سني اأي�سًا كمر�س��د يف جمال التمويل 
االإمنائ��ي، اإذ ميتل��ك اجلن��اح العامل��ي لبن��ك التنمي��ة 
الوطن��ي ال�سين��ي �ِسجل قر�س يقرب م��ن 400 مليار 
دوالر، اأما بنك اال�سترياد والت�سدير ال�سيني فيمتلك ما 
يقارب 300 مليار دوالر، فهذان البنكان ميتلكان اأكرب 

�سلة من املدخرات مقارنًة بالبنك الدويل .

تيران وصنافير: حكم جديد في مصر يقضي بسريان اتفاق نقل ملكية الجزيرتين االستراتيجيتين 

نمو النفوذ الصيني على التمويل العالمي وتراجع الدعم األميركي
سيول - متابعة

القاهرة -وكاالت

بريطانيا ترسل عسكريين إلى األردن للمساعدة في قتال داعش

تعت��زم بريطاني��ا اإر�س��ال مدرب��ني ع�سكري��ني اإىل االأردن 
مل�ساع��دة الق��وات اجلوية يف البالد يف قتاله��ا �سد تنظيم 
داع���س، بح�س��ب م��ا �ستعلنه رئي�س��ة الوزراء، تريي��زا ماي. 
وحت��دد م��اي االثن��ني ع��ددا م��ن االإج��راءات الهادف��ة اإىل 
اإنعا���س التعاون ب��ني اململكة املتح��دة واالأردن، ملعاجلة 
التطرف، خالل زيارتها للعا�سمة االأردنية عمان. وتناق�س 
م��اي اأي�سا دعم الب��الد ملواجهة اأف��واج الالجئني الفارين 
من ال���رصاع يف �سوريا. ومت�سي رئي�س��ة الوزراء جولة يف 
ال���رصق االأو�س��ط ت�ستغرق ثالث��ة اأيام. و�سيت��م التدريب يف 
االأردن واململك��ة املتح��دة مل�ساعدة ق��وات االأردن اجلوية 
يف حت�س��ني قدراته��ا عل��ى ���رصب اأه��داف تنظي��م داع�س. 
وت��زور م��اي اأي�سا خ��الل جولتها ال�سعودي��ة، حيث تركز 
املباحثات هن��اك على تدعيم الرواب��ط التجارية واالأمنية 
يف الوق��ت ال��ذي ت�ستع��د في��ه بريطانيا ملغ��ادرة االحتاد 
االأوروب��ي. وقالت ماي يف ت�رصيح قبل بدء اجلولة اإن هذا 
"يخدم م�سالح بريطانيا من حيث الرخاء واالأمن. وحتى 
ن�ساع��د يف مواجهة التهدي��دات التي نواجهها من االإرهاب 
وع��دم اال�ستق��رار ال�سيا�س��ي يف املنطقة، ينبغ��ي اأن نلتقي 
به��م يف بالدهم". واأ�سافت ماي اأن االأردن يقع يف اجلبهة 
االأمامي��ة ل�"اأزم��ات اإقليمية متعددة"، والعم��ل مع االأردن 
�سي�ساع��د على "احلفاظ عل��ى اأمن الربيطاني��ني". "وكذلك 
احلال مع ال�سعودية: اإذ ال ينبغي اأن نن�سى اأن اال�ستخبارات 
التي تلقيناها يف املا�سي من هذا البلد، اأنقذت حياة مئات 
االأ�سخا���س يف اململك��ة املتحدة، كان ميك��ن اأن يتعر�سوا 
للخط��ر". وال�سعودي��ة هي اأك��رب �رصيك جت��اري لربيطانيا 
يف منطقة ال���رصق االأو�سط، اإذ بلغت قيمة ال�سلع واخلدمات 
امل�س��درة اإلي��ه 6.6 ملي��ار جني��ه ا�سرلين��ي يف 2015.
وتدع��م بريطانيا كذل��ك التحالف ال��ذي تق��وده ال�سعودية 
لقتال املتمردي��ن يف اليمن بال�س��الح. وتعر�ست احلكومة 
النتق��ادات ل�سلوعها مع ال�سعودي��ة ب�سبب عدد القتلى بني 
املدني��ني، وا�ستم��رار املجاع��ة يف املنطقة.كم��ا تعر�ست 
احلكومة ل�سغوط من نواب يف الربملان من اأحزاب خمتلفة 
لتغي��ري �سيا�ستها يف ه��ذا ال�سدد.و�سوف تث��ري زيارة ماي 
لل�سعودي��ة اأ�سئل��ة �سائك��ة له��ا يف الداخ��ل ب�س��اأن حق��وق 

االإن�سان يف ال�سعودية.

لندن - متابعة

 تعك�س زيارة الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح ال�سي�سي 
اإىل الوالي��ات املتح��دة ولقاوؤه بنظ��ريه االأمريكي 
دونال��د ترامب، االثنني، ع��ودة ا�سراتيجية للدور 
امل���رصي كالع��ب اإقليم��ي يف املنطق��ة العربي��ة، 
ومرحل��ة جديدة يف العالقات امل�رصية االأمريكية 
الت��ي تراجع��ت يف حقب��ة الرئي�س ال�ساب��ق باراك 
اأوبام��ا. وكانت العالقات ب��ني البلدين قد توترت 
عندما وجه اأوبام��ا انتقادات اإىل ال�سي�سي، اأفرزت 
لنح��و  امل�رصي��ة  للم�ساع��دات  اأمريكي��ا  جتمي��دا 
عام��ني، وذلك ل�سن��ه حملة على جماع��ة االإخوان 
امل�سلم��ني ب�سبب �سيا�ساته��ا التخريبية والفو�سى 
الت��ي اأحدثته��ا يف الب��الد.  وك�سف لق��اء ال�سي�سي 
يف اجتم��اع االأمم املتح��دة بنيويورك يف �سبتمرب 
املا�س��ي، عن تواف��ق م�رصي اأمريك��ي يف الروؤى 
االإقليمية خا�سة يف ما يخ�س االإخوان امل�سلمني 
وتبعات فرة حكمهم على االأمن القومي امل�رصي 
واالأم��ن العرب��ي والعامل��ي، وم��ا جن��م عن��ه م��ن 
ح��وادث اإرهابي��ة انتقامية. وق��ال البيت االأبي�س 
اإن عالق��ة ترامب مع ال�سي�سي �سه��دت بداية جيدة 
قب��ل انتخابات الرئا�سة االأمريكي��ة اأثناء اجتماع 
يف نيوي��ورك يف �سبتم��رب املا�س��ي عندم��ا كان 
ترامب مر�سح احلزب اجلمهوري. وقال م�سوؤول يف 
البيت االأبي�س يف ت�رصيحات اإعالمية �سابقة “اإن 
ترام��ب يوؤيد نه��ج ال�سي�سي يف مكافح��ة االإرهاب 
وال�سيا�سي��ة،  الع�سكري��ة  اجله��ود  ي�سم��ل  ال��ذي 
ودع��وات  م���رص  اقت�س��اد  الإ�س��الح  وم�ساعي��ه 

ال�سي�سي اإىل اإ�سالح وجتديد اخلطاب الديني".
واأ�ساف "نح��ن، اإىل جانب عدد م��ن الدول، لدينا 
بع�س املخ��اوف ب�ساأن اأن�سطة متع��ددة مار�ستها 

جماعة االإخوان امل�سلمني يف املنطقة". و�ست�رصع 
زي��ارة الرئي���س امل�رصي اإىل وا�سنط��ن يف اأهداف 
القم��ة العربي��ة الت��ي انعق��دت االأ�سب��وع املا�سي 
الع��رب  الق��ادة  فيه��ا  اأجم��ع  والت��ي  االأردن،  يف 
على ���رصورة تقوي�س ال��دور االإي��راين والت�سدي 
لظاه��رة التط��رف كاأولوي��ة ا�سراتييج��ة عربية. 
وتتفق الروؤية العربية مع اال�سراتيجية االأمريكية 
اجلدي��دة التي ترتك��ز على مواجهة اإي��ران، واإنهاء 
وجود داع���س وتقوي�س االإ�س��الم ال�سيا�سي، وهي 
تهدي��دات وجودي��ة للمنظومة العربي��ة يف �سكلها 
التقلي��دي. ترامب يوؤيد نه��ج ال�سي�سي يف مكافحة 
م���رص  اقت�س��اد  الإ�س��الح  وم�ساعي��ه  االإره��اب 
ودعوات��ه اإىل اإ�س��الح وجتدي��د اخلط��اب الدين��ي 
عل��ى الرغم من اأن الرئي�س��ني امل�رصي واالأمريكي 
اجتمع��ا �سابقا مرة واحدة فق��ط، قبل االنتخابات 
االأمريكية على هام�س اجتماعات اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة يف الع��ام املا�سي، اإال اأنهما اأقاما 
عالقات جي��دة وفقا جلميع الروايات �سمن تقييم 
ملعهد وا�سنطن للدرا�سات. ويف ذلك الوقت، و�سف 
الرئي�س االأمريك��ي دونالد ترامب الرئي�س ال�سي�سي 
باأن��ه "رج��ل رائع"، يف ح��ني مل يتوق��ف الرئي�س 
امل���رصي عبدالفتاح ال�سي�سي من��ذ ذلك احلني عن 
االإ�س��ادة "مب��دى عم��ق تفّه��م" نظ��ريه للتطورات 
اجلاري��ة يف ال���رصق االأو�س��ط وم���رص. ويب��دو اأن 
عالقتهم��ا، تق��وم اإىل ح��د كب��ري، عل��ى مكافح��ة 
حها  االإره��اب، وهي اأولوية �سيا�سي��ة كان قد و�سّ
كال الزعيم��ني ب�سكل متكرر ومن املرجح اأن تكون 
حم��ور اجتماعهم��ا االثنني. خا�س��ة اأن العمليات 

االإرهابية مازالت م�ستمرة يف م�رص والعامل.
وي��رى معه��د وا�سنط��ن اأن لق��اء البي��ت االأبي���س 
ي�سّكل فر�سة لت�سليط ال�سوء على حت�ّسن العالقات 

امل�رصية مع وا�سنطن، ورمبا طلب ال�سي�سي متويال 
االأجنب��ي  الع�سك��ري  التموي��ل  ع�سكري��ا يتج��اوز 
ال�سنوي التي حت�سل عليه م�رص والذي يبلغ حاليا 
1.3 ملي��ار دوالر. وعلى اأقل تقدي��ر، �سوف َيطلب 
ال�سي�س��ي م��ن الرئي�س ترام��ب اأن ي�س��ادق جمددا 
على قرار متويل م�رص عرب التدفقات النقدية، وهو 
بن��د ا�ستثنائي ميّك��ن القاهرة من اإب��رام �سفقات 
�سخم��ة ل�رصاء اأنظمة اأ�سلحة قدمي��ة، وذلك اأ�سا�سا 
با�ستخدام التزامات امل�ساعدات املالية االأمريكية 
قب��ل عق��د م��ن ا�ستحقاقه��ا، وه��ي مبثاب��ة �سلفة 

يتع��ني على م���رص ت�سديدها الحق��ا. وكانت اإدارة 
اأوباما قد األغت هذه االإكرامية يف عام 2015 بعد 
دع��وات �سعبية طالب��ت باالإطاح��ة مبحمد مر�سي 
ممث��ل جماعة »االإخ��وان امل�سلمني« م��ن من�سبه.  
و�سيك��ون هناك طريق اأك��رث اأهمية للنقا�س يتمثل 
يف النك�س��ات التي تعر�ست له��ا احلملة امل�رصية 
ملكافح��ة االإره��اب يف �سين��اء. فبع��د �سنوات من 
خو�س اجلي�س امل�رصي املعركة الدائرة يف م�رص، 
ويف ظ��ل التق��دم ال�سئيل الذي يحقق��ه يف �ساحة 
املعرك��ة، ال ي��زال م��ن غ��ري الوا�س��ح م��ا اإذا كان 
�سع��ف اأدائه ينّم عن نق���س يف االإرادة اأو املقدرة 
الع�سكري��ة. ويف اأعقاب حمادثة هاتفية جرت بني 
ترامب وال�سي�سي يف يناير املا�سي اأعلن املتحدث 
با�س��م البي��ت االأبي�س �س��ون �سباي���رص اأن االإدارة 
االأمريكي��ة ملتزم��ة مبوا�سل��ة املعون��ة الع�سكرية 
وب�سم��ان اأن امل�ساع��دات “تدع��م بفعالية احلرب 

التي ي�سنها اجلي�س امل�رصي �سد االإرهاب”.
لق��اء البيت االأبي�س ي�سّكل فر�س��ة لت�سليط ال�سوء 
عل��ى حت�ّس��ن العالق��ات امل�رصي��ة م��ع وا�سنطن، 
ورمب��ا طل��ب ال�سي�س��ي متوي��ال ع�سكري��ا يتج��اوز 
التموي��ل الع�سكري االأجنبي ال�سن��وي وتركز اإدارة 
ترام��ب عل��ى هزمي��ة تنظي��م الدول��ة االإ�سالمي��ة، 
لذل��ك ف��اإن جهوده��ا لفت��ح �سفح��ة جدي��دة م��ع 
القاه��رة �سوف يدعم ه��ذا اله��دف. وم�رص حليف 
وثي��ق للواليات املتح��دة يف ال���رصق االأو�سط منذ 
وق��ت طويل وتتلق��ى م�ساعدات ع�سكري��ة اأمريكية 
بقيم��ة 1.3 ملي��ار دوالر �سنوي��ا. ويحم��ل توقيت 
الزي��ارة دالالت مهم��ة، حي��ث ياأتي عق��ب انتهاء 
اأعم��ال القم��ة العربية باالأردن، الت��ي �سددت على 
اأهمية ت�سوية الق�سية الفل�سطينية على اأ�سا�س حل 

الدولتني، والت�سدي الإيران ومكافحة االإرهاب.

واشنطن - متابعة

السيسي في واشنطن بحثًا عن الدعم األميركي االقتصادي والحرب على اإلرهاب


