الثالثاء  27كانون الثاني  2015العدد 2503

العالم

15

مصر
مستشار سابق للحكومة البريطانية
أن االنتخابات اليونانية تعد الدوي
األول للزلزال السياسي واالقتصادي
املـحـتـمــل ف ــي ال ـف ـضــاء األوروب ـ ـ ــي ،في
عــام  .2015وأض ــاف أنــه على الجبهة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ف ـ ــإن ان ـت ـخ ــاب ــات األح ــد
ّ
تـ ـس ــل ــط الـ ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى تـ ـن ــام ــي ق ـ ـ ّـوة
األح ـ ـ ــزاب ال ـش ـع ـبــويــة ال ـت ــي ك ــان ــت قد
ب ــدأت تـظـهــر ف ــي ان ـت ـخــابــات الـبــرملــان
األوروبي في أيار املاضي.
فــ«الـنـتــائــج حينها أظ ـهــرت انـتـصــارًا
كبيرًا بــن أعـضــاء االتـحــاد األوروب ــي
الـ ـ  ،28لــأحــزاب املناهضة لالندماج
واألح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب املـ ـشـ ـكـ ـك ــة فـ ـ ــي ّ االتـ ـ ـح ـ ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـم ـ ــث ـ ــل ط ـي ـف ــا
إيـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا يـ ـمـ ـت ــد مـ ـ ــن ال ـج ـب ـه ــة
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـي ـم ـي ـن ـيــة امل ـت ـط ــرف ــة ال ـتــي
فــازت في االنتخابات الفرنسية ،إلى
سـيــريــزا ال ــذي أتــى فــي املــرتـبــة األولــى
في اليونان».
أمـ ـ ـ ــا الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب اآلخـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـجــب
أخ ـ ــذه ف ــي ال ـح ـس ـب ــان ،ف ـهــو إمـكــانـيــة
أن «تـ ـك ــون إس ـبــان ـيــا ال ـح ــال ــة األك ـثــر
تشابهًا مع الـيــونــان» ،وفــق هاموند،
ذاك ـ ـ ـرًا أن «االقـ ـتـ ـص ــاد اإلس ـب ــان ــي قد
ع ــان ــى ان ـ ــزالق ـ ــات اق ـت ـص ــادي ــة ك ـبــرى
ّ
غ ـ ــزت ن ـه ــوض ال ـح ــرك ــات املـنــاهـضــة
لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــات ،وال ـ ـح ـ ــزب الـ ـيـ ـس ــاري
املـ ـتـ ـط ــرف بـ ــودي ـ ـمـ ــوس ،ال ـ ـ ــذي ج ــرى
ت ــأس ـي ـس ــه فـ ــي ع ـ ــام  ،»2014وال ـ ــذي
ي ـت ــزاح ــم ع ـلــى صـ ـ ــدارة اس ـت ـطــاعــات
الرأي مع أحزاب أخرى.
وبالعودة إلــى احتمال حــدوث زلــزال
اق ـت ـص ــادي وش ـي ــك ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا ،فقد
رأى هــامــونــد أن انـتـصــار «سـيــريــزا»
االن ـت ـخ ــاب ــي ،يـعـيــد ف ـتــح ال ـب ــاب أم ــام
ّ
م ـظ ــاه ــر تـ ـم ــزق االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي،
وس ــط ال ـحــديــث ع ــن إمـكــانـيــة خ ــروج
اليونان« ،التي حتى إن زادت نسبتها
إال أنها ما زالت أقل من 50في املئة».

الشرطة المصرية في خدمة ...النظام
قبل  4سنوات ،كانت
الشرطة المصرية في
أقوى حاالتها :قنابل الغاز
واألسلحة ...وقبضة حاسمة.
سرعان ما سقطت الشرطة
في أقل من  72ساعة بسبب
الهبة الشعبية ،ورغم الوعود
بإعادة بنائها ،فإنه ال جديد
في السياسات األمنية العنفية
مع التظاهرات
القاهرة ـ أحمد جمال الدين
«الـ ـش ــرط ــة فـ ــي خ ــدم ــة ال ـ ـن ـ ـظـ ــام» ،م ـقــولــة
تلخص أوضاع الشرطة املصرية في أربعة
أعوام دافعت فيها عن أنظمة مختلفة ،ألن
انـحـيــازهــا بقي دائـمــا إلــى الـنـظــام وليس
إلى الشعب ،فيما يطالب قادته باستخدام
أقسى الطرق لفض التظاهرات ،السلمية
وغيرها.
وعندما بــدأت املعارضة املصرية الجادة
بالتبلور ،على يــد «الجبهة املصرية من
أجل التغيير» (كفاية) عام  ،2004للمطالبة
بمنع ترشح حسني مبارك لوالية رئاسية
جــديــدة فــي انـتـخــابــات  ،2005ك ــان جهاز
ال ـش ــرط ــة ق ــد أص ـب ــح ف ــي ع ــز ق ــوت ــه ،بعد
م ــراج ـع ــات ال ـق ـي ــادات ال ـج ـهــاديــة وتــوقــف
العمليات املسلحة بصورة ملحوظة.
وبالتوازي ،ظلت قوة الشرطة في الحشد

والتسليح ذاهبة نحو التصاعد على مدار
السنوات الالحقة ،وأظـهــرت فــي ثــورة 25
يناير  2011أنها الذراع األقوى في الدولة،
ل ـيــس ل ـن ـفــوذ وس ـي ـطــرة وزيـ ــر داخـلـيـتـهــا
األسـبــق ،الـلــواء حبيب الـعــادلــي ،فحسب،
بل لفرض السيطرة بالقوة ،والقبض على
املعارضني واعتقالهم ،وتلفيق التهم لهم،
وهــي الثقافة التي انهارت مع الثورة في
نحو  72ساعة.
وسجل في تلك األيام أن الضباط والجنود
ّفروا هاربني ،بل بعضهم خلعوا مالبسهم
الرسمية وآخ ــرون تــركــوا منازلهم خوفًا
مــن مــاحـقــة املنتقمني منهم ملــا ارتـكـبــوه
مــن أخ ـطــاء ،فظلت ال ـشــوارع املـصــريــة بال
جهاز للشرطة ألكثر من شهرين ،قبل أن
يعود إلى العمل على استحياء إلى جوار
قـ ــوات الـجـيــش ال ـتــي فــرضــت ال ـن ـظــام في
املحافظات.
عـلــى م ــدار والي ــة خـمـســة وزراء تـنــاوبــوا
على الوزارة منذ انهيار الشرطة ،في عهد
املجلس العسكري ومحمد مرسي وعدلي
منصور ثم عبد الفتاح السيسي ،ال تزال
إعادة هيكلة الجهاز الشرطي غامضة رغم
وع ــد التغيير فــي ثـقــافــة الـتـعــامــل األمـنــي
مــع املــواط ـنــن .وإن ك ــان مــوقــف الـشــرطــة،
طوال األحــداث واألنظمة املتعاقبة ،مؤيدًا
لـلـنـظــام ،فــإنــه ف ــي عـهــد جـمــاعــة اإلخـ ــوان
املسلمني لــم يكن مــؤيـدًا بسبب مــا أشيع
عــن مـضــايـقــات تـعــرضــوا لـهــا عـلــى أيــدي
م ـح ـب ــوس ــن س ــاب ـق ــن ت ـ ـصـ ــدروا امل ـش ـهــد
السياسي خالل حكم اإلخوان.
أي ـضــا ،ف ــإن سـيــاســة الـكـيــل بمكيالني في
ال ـت ـفــرقــة ب ــن امل ـت ـظــاهــريــن ال ـت ــي تتبعها
ال ـشــرطــة م ـس ـت ـمــرة ،ف ـهــي تـحـمــي وتــدعــم
املدافعني عــن النظام ،فيما تفض بالقوة
املعارضني ،رغم أن قانون حظر التظاهر

يشمل الـطــرفــن .وعـمـلـيــا ،فــإعــادة هيكلة
«الداخلية» ،التي تبناها الوزراء الخمسة،
ل ــم تـ ـ ّ
ـؤد س ــوى إل ــى إق ــال ــة مـعـظــم ق ـيــادات
ال ـ ــوزارة ال ـتــي اش ـت ـهــرت بــالـفـســاد وس ــوء
استخدام السلطة ،ولكن سرعة الترقيات
فـيـهــا وزيـ ـ ــادة أع ـ ــداد امل ـق ـبــولــن ف ــي كلية
الـشــرطــة إل ــى الـضـعــف ،أم ــران لــم ّ
يحسنا
وضع الشرطة في ظل سيطرة وجوه قديمة
عملت في الصف الثاني لحبيب العادلي،
ومـ ــن أب ــرزه ــم امل ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي بــاســم
«الــداخ ـل ـيــة» ،ال ـل ــواء هــانــي عـبــد اللطيف.
حتى تصريحات وزيــر الداخلية ،محمد
إبراهيم ،في حكومة كمال الجنزوري ،عن
إعـ ــداد مـلــف بــاحـتـيــاجــات إعـ ــادة الهيكلة
ذهبت مع خروجه من السلطة بعد وصول
الرئيس األسبق محمد مرسي إلى الحكم،
ثــم جــاء اسـتـحــداث منصب مساعد وزيــر
الداخلية لـشــؤون حقوق اإلنـســان ليبقى
إج ـ ً
ـراء بروتكوليًا مرتبطًا بــإرضــاء الــرأي
الـعــام والــرافـضــن لسياسات الـ ــوزارة في
ظل بقاء هذه االستحداث الجديد من دون
أي خطوات جدية منذ إنشائه قبل أكثر من
 18شهرًا.
وم ـ ــع األح ـ ـ ـ ــداث الـ ـت ــي ج ـ ــرت ف ــي ال ــذك ــرى
الرابعة للثورة ،منذ السبت املاضي حتى

ال يبدو أي أثر لرؤية
جدية لدى وزارة الداخلية
في تغيير سياستها

أم ــس ،ال يـبــدو أي أث ــر لــرؤيــة واض ـحــة أو
جدية لــدى ال ــوزارة فــي تغيير سياستها
مــع الـتـظــاهــرات ،ورغ ــم تــواتــر تصريحات
الحكومة بالبحث عــن قــاتــل عضو حزب
التحالف الشعبي ،شيماء الصباغ ،التي
ق ـت ـلــت ب ـط ـل ـقــة «خ ـ ــرط ـ ــوش» ف ــي رأسـ ـه ــا،
فــإن اع ـتــذار الداخلية فــي حــال إدان ــة أحد
املجندين بإطالق الرصاص ال تعبر سوى
عــن اسـتـجــابــة لـضـغــوط ال ـقــوى الـثــوريــة،
وخاصة أن  23شخصًا احتجزوا في قسم
الشرطة بتهمة املثلية الجنسية ،أعلنوا
أخيرًا أنهم تعرضوا ألبشع أنواع التعذيب
واإلهــانــة ،ثــم ظهرت براءتهم مــن دون أن
يخرج اعتذار من الوزارة.
أما الوزير الحالي ،محمد إبراهيم ،املستمر
في املنصب منذ عهد مرسي ،فتصريحاته
ال تزال مرتبطة برد فعل الشارع ،وخاصة
أن املطالب بإقالته تتجدد بني حني وآخر،
وهكذا تمر جميع الجرائم التي ترتكبها
الـشــرطــة مــن دون مـحــاسـبــة سـيــاسـيــة أو
جنائية ،األمــر الــذي زاد العنف املفرط في
التعامل مع املحتجني ،حتى وإن لم يكن
هناك قرار رسمي من القيادات.
ويعقب مساعد وزي ــر الــداخـلـيــة األسـبــق،
الـ ـل ــواء مـحـمــد ن ــور ال ــدي ــن ،ع ـلــى أس ـلــوب
وزارة الــداخـلـيــة ،مــؤكـدًا أنـهــا ال تستخدم
العنف املفرط ،بل «يوجد عناصر مندسة
ً
من اإلخ ــوان» ،ومستدال في الوقت نفسه
ب ـس ـق ــوط ع ـ ـشـ ــرات الـ ـضـ ـب ــاط والـ ـجـ ـن ــود.
وأضــاف نــور الدين لــ«األخـبــار»« :تسليح
ق ـ ــوات ال ـش ــرط ــة ف ــي ال ـت ـظ ــاه ــرات مــرتـبــط
بقانون يحدد نوعية التسليح ويدرج في
السجالت الرسمية قبل تحرك القوات إلى
أماكنها ...عقيدة الشرطة ثابتة في الدفاع
عن الشعب ،وقــد استعدنا األمــن ومنعنا
جرائم السرقة والسطو املسلح».

السعودية

ٌ
العالقات مع أميركا في عهد سلمان :شريك بحاجة إلى شريك
ّ
وج ــه وحـ ــوش ال ـس ــوق امل ــال ـي ــة ،تـحــطــم
خدمة لتلك األسواق نفسها ،على خلفية
أزمة اندلعت في الواليات املتحدة؛ بعد
 7س ـنــوات ،يـبــدو الـعــم س ــام فــي أفضل
حــال مع معدالت نمو تفوق  ،%3فيما
تغرق القارة العتيقة في الركود القاتل.
صحيح أن معظم البلدان التي ذاقت شر
األزمة املالية وفي الوقت نفسه البرامج
اإلصالحية التي نشأت بعدها ،تشهد
اسـتـقــرارًا نسبيًا اآلن .غير أن الجروح
ل ــم تـنــدمــل ف ــي ذاك ـ ــرة ش ـعــوب أوروب ـ ــا.
ُ
وت ـعـ ّـد الـيــونــان أول الـبـلــدان األوروب ـيــة
التي تنتفض على التقشف الناتج من
إمالءات بروكسل ومعها صندوق النقد.
ولـكــن قــد ال يـكــون للحكومة اليسارية
امل ـق ـب ـل ــة خـ ـ ـي ـ ــارات ك ـث ـي ــرة ل ـل ـم ـن ــاورة.
فالترويكا تتمتع أيضًا ب ــأدوات قوية
للتفاوض مــع أثينا .بحسب التقارير
الـ ـ ـص ـ ــادرة م ــن أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،وتـ ـح ــديـ ـدًا مــا
نشرته صحيفة «ذا تلغراف» ،فإن وزراء
مال االتحاد األوروبي سيرفعون سقف
ال ـت ـفــاوض مــع حـكــومــة «س ـيــريــزا» .من
بني أدوات الضغط التلويح بأنه إذا لم
تلعب الحكومة اليسارية لعبة االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ـ أي االنـ ـصـ ـي ــاع ل ـبــرنــامــج
ال ـتــروي ـكــا وتـجـنـيــب الـ ـي ــورو وأوروب ـ ــا
املتحدة خضات جديدة ـ فإنه لن َّ
تمدد
مهلة مراجعة إج ــراءات خطة التقشف
بعد  28شباط املقبل.
وم ــن دون ه ــذا الـتــأجـيــل ،ف ــإن املـصــرف
امل ــرك ــزي األوروبـ ـ ـ ــي سـيـعـمــد ،وف ـق ــا ملا
ت ـن ـق ـل ــه ال ـص ـح ـي ـف ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة عــن
مـســؤولــن أوروب ـي ــن ،إل ــى سـحــب خط
اإلنـعــاش املــالــي البالغ  40مليار يــورو
الذي تستخدمه البالد لدعم مصارفها.
بـ ـ ــدون هـ ــذا ال ــدع ــم ق ــد ي ــدخ ــل ال ـق ـطــاع
امل ـصــرف ــي ف ــي أزم ـ ــة خ ـط ـي ــرة ،م ــن غير
املـتــوقــع أن ت ـكــون الـحـكــومــة الـيـســاريــة
مستعدة لها.

ل ـ ــن ت ـ ـكـ ــون زي ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
ب ــاراك أوبــامــا الـيــوم للسعودية ذات بعد
بــروتــوكــولــي فـقــط لـتـقــديــم واج ــب ال ـعــزاء
بــاملـلــك ال ــراح ــل عـبــد ال ـلــه بــن عـبــد الـعــزيــز
وت ـه ـن ـئــة امل ـل ــك ال ـج ــدي ــد س ـل ـمــان بـتـبــوئــه
ســدة الحكم .الــزيــارة الثانية ألوبــامــا في
أقــل مــن عــام يــراد لها التأكيد على متانة
العالقات بني البلدين التي عادت للتتجذر
أكـ ـث ــر ب ـس ـب ــب ال ـ ـحـ ــرب ع ـل ــى «اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب»
املتمثل بتنظيم «داعــش» عدا عن التناغم
الــواضــح فــي ملف أسـعــار النفط العاملية،
والـ ـت ــي أراد م ــن خــال ـهــا ال ـب ـل ــدان ضــرب
االقتصادات املناوئة لسياساتهما ،وعلى
رأسـ ـه ــا روسـ ـي ــا وإيـ ـ ـ ــران (ت ـق ــري ــر مــوســع
عـلــى مــوقـعـنــا) .واس ـت ـبــق أوب ــام ــا زيــارتــه
للسعودية ،بتأكيده «أن العالقة السعودية
األميركية مهمة من أجل االستقرار واألمن
في الشرق األوسط وأبعد من ذلك» ،مشددًا
على أن «قــوة شراكتنا بني بلدينا تشكل
جزءًا من إرث امللك عبد الله».
أوب ــام ــا ال ــذي يـصــل ال ـيــوم بــرفـقــة زوجـتــه
ميشيل إل ــى ال ــري ــاض ،ق ــادم ــا م ــن الـهـنــد،
سيبحث مع امللك الجديد سلمان« ،على
األرج ـ ــح» ال ـح ــرب ع ـلــى تـنـظـيــم «داعـ ــش»
واألزم ـ ــة الـسـيــاسـيــة ف ــي ال ـي ـمــن ،بحسب
م ــا أع ـلــن نــائــب مـسـتـشــار األمـ ــن الـقــومــي
األميركي بن رودز.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح رودز ،ف ـ ــي إفـ ـ ـ ـ ــادة ص ـحــاف ـيــة
ف ــي ن ـيــودل ـهــي ،ب ــأن امل ـلــك س ـل ـمــان ملتزم
باستمرار التعاون مع الــواليــات املتحدة
في القضايا الثنائية الهامة.
مستقبل الـعــاقــات بــن البلدين سيكون
حــاضـرًا أيـضــا على لـقــاء أوبــامــا ـ سلمان
في ظل األوضاع اإلقليمية والدولية ،ولعل
أب ــرزه ــا امل ـفــاوض ــات ال ـنــوويــة ـ ـ اإليــران ـيــة
الـتــي تسببت بتصدع فــي الـعــاقــات بني
البلدين بعد االتفاق بني إيران ومجموعة
( ،)1+5والتقارب اإليــرانــي ـ األميركي ،ما
أجبر الرئيس األميركي حينها على زيارة

ال ــري ــاض وتــأك ـيــد ال ـت ــزام واش ـن ـطــن بأمن
السعودية.
ع ــدا ع ــن ذلـ ــك ،ف ــإن ت ــراج ــع واش ـن ـطــن عن
ضرب سوريا وإطاحة نظام الرئيس بشار
األسد ساهم أيضًا في تصدع العالقة بني
البلدين ،باإلضافة إلــى مواقف واشنطن
الضبابية من أزمة اليمن .وحدها الحرب
ع ـلــى «داع ـ ـ ــش» ف ــي الـ ـع ــراق ســاه ـمــت في
تهدئة األجواء بني واشنطن والرياض.
ويـ ـمـ ـك ــن اإليـ ـ ـج ـ ــاز أن عـ ــاقـ ــة الـ ــريـ ــاض
بواشنطن خــال الوالية الثانية للرئيس
بـ ـ ــاراك أوب ــام ــا ك ــان ــت األسـ ـ ــوأ ف ــي تــاريــخ
عــاقــات الـبـلــديــن بـعــدمــا كــانــت قــد بلغت
م ــرات ــب مـهـمــة ف ــي ع ـهــد ال ــرئ ـي ــس ج ــورج
دبـ ـلـ ـي ــو بـ ـ ــوش الـ ـ ـ ــذي عـ ـم ــل عـ ـل ــى تـمـتــن
العالقات بعيد الحرب على العراق.
إال أن املسؤولني األميركيني يقولون إنه
على مــدار األشهر القليلة املاضية ،عادت
ال ـع ــاق ــات ب ــن واش ـن ـطــن وال ــري ــاض إلــى
الــدفء من جديد ،وتعززت بالزيارة التي
قام بها أوباما للعاصمة الرياض في آذار

املــاضــي ،واألك ـثــر أهمية بتركيز البلدين
األساسي على التصدى لصعود «داعش».
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،رأت صـحـيـفــة «واش ـن ـطــن
بوست» أن االضطرابات وعدم االستقرار
في الشرق األوسط يضعان العالقات بني
الواليات املتحدة وامللك السعودي الجديد
محل اختبار .ونقلت «واشنطن بوست»
عن أحــد كبار مسؤولي اإلدارة األميركية
قوله إنه ال يريد أن يرسم صورة لالنسجام
ال ـك ــام ــل ف ــي الـ ـع ــاق ــات« .ف ــال ـس ـع ــودي ــون
يــريــدون مــن واشنطن أن تكون أكثر قوة
ً
مع إيران ومع سوريا» ،إال أنه أضاف قائال
إن ــه يـعـتـقــد أن ــه عـلــى ك ــا ال ـجــان ـبــن ،كــان
هناك تطور ،ويعتقد أن صعود «داعــش»
قــد ق ـ ّـرب بــن الـبـلــديــن .وأض ــاف املـســؤول
الذي لم يكشف عن هويته إن «السعوديني
يرون (داعش) تهديدًا مباشرًا الستقرارهم
ال ــداخـ ـل ــي» ،كــاش ـفــا أن ولـ ــي ولـ ــي الـعـهــد
الجديد ،األمير محمد بن نايف ،أكد خالل
زيارته لواشنطن في كانون األول املاضي،
أنه «ليس هناك خالفات واضحة في اآلراء،

سيبحث أوباما مع سلمان «على األرجح» الحرب على «داعش» واألزمة السياسية في اليمن (أرشيف)

وق ـض ـيــة ب ـعــد أخـ ـ ــرى ،أص ـب ـح ـنــا ق ــادري ــن
عـلــى االت ـفــاق عـلــى املـضــي قــدمــا» .ولفتت
الصحيفة إلى أن «املخاطر في هذه العالقة
عالية .فــالــواليــات املتحدة تريد مساعدة
مـ ــن الـ ـس ـع ــودي ــة فـ ــي ت ـع ـقــب اإلره ــابـ ـي ــن
ووق ـ ـ ــف ت ـم ــوي ــل الـ ـجـ ـم ــاع ــات ال ـج ـه ــادي ــة
املسلحة ،وباعتبارها أكبر مصدر للنفط
فــي الـعــالــم ،ف ــإن اسـتـقــرار الـسـعــوديــة هام
لــاقـتـصــاد ال ـعــاملــي .كـمــا أن ال ــري ــاض من
جانبها تريد مساعد الواليات املتحدة في
حماية بنيتها التحتية النفطية الشاسعة
وممرات مالحية لناقالتها النفطية».
مــن جهته ،الخبير فــي ال ـشــؤون النفطية
واالستراتيجية ،جــان فرنسوا سيزنيك،
يؤكد أن «السعوديني على كل املستويات
يرون أن األميركيني لم يعودوا محل ثقة».
ويضيف سيزنيك إن السعوديني يرون أن
«األميركيني سينسحبون (استراتيجيًا)
مــن املنطقة بكل األحـ ــوال ،وبإمكانهم أن
يـتــوصـلــوا ب ــدوره ــم إل ــى ات ـفــاق مــع إي ــران
بعد اتفاقها مع القوى الكبرى ،وبإمكانهم
ب ـم ــوج ــب ه ـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق أن ي ـن ـس ـق ــوا مــع
اإلي ــران ـي ــن لـتــرتـيــب شـ ــؤون املـنـطـقــة من
سوريا إلى اليمن».
وخ ـلــص سـيــزنـيــك إل ــى ال ـق ــول «ق ــد يـكــون
هناك مناسبة اآلن للتالقي بني واشنطن
والرياض» ،لكن «السعوديني فقدوا ثقتهم
باألميركيني على املدى الطويل».
وع ـم ــا إذا كـ ــان ال ـس ـع ــودي ــون قـلـقــن ازاء
إم ـك ــان ـي ــة ت ــوص ــل م ـج ـمــوعــة ( )1+5إل ــى
ات ـفــاق ن ــووي مــع إيـ ــران ،ق ــال سيزنيك إن
«السعوديني ال ينظرون في الواقع إلى هذا
االتفاق بشكل إيجابي».
لكن أوبــامــا قد يكون يحصل حاليًا على
هــديــة ثمينة مــن قبل السعوديني بفضل
سـيــاسـتـهــم الـنـفـطـيــة ال ـت ــي ســاه ـمــت في
انخفاض أسعار الخام عبر عــدم التدخل
لخفض اإلنتاج.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

