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عواصم/ وكاالت
خالل  السياسية  التوترات  وازدادت  العالقات  تأزمت  لقد 
األسابيع املاضية بني أملانيا والسعودية وهذا األمر خلق حالة 
والسياسات  املواقف  تجاه  األوروبي  االتحاد  لدى  القلق  من 
منطقة  يف  الجدد  الرياض  حكام  يمارسها  التي  الفوضوية 
عىل  األملانية  الخارجية  وزارة  فعل  ردة  كانت  لقد  آسيا.  غرب 
هي  السعودية  يف  الحريري"  "سعد  الوزراء  رئيس  احتجاز 
الرشارة األوىل لنشوب هذه التوترات بني البلدين. حيث انتقد 
وزير الخارجية األملاني "سيغمار غابرييل" يف مؤتمر صحفي 
العاصمة  اللبناني "جربان باسل" يف  الخارجية  جمعه بوزير 
األملانية "برلني" يف 16 نوفمرب 2017م، السياسيات السعودية 
التي  األزمة  بعد  وتحديدا  اإلقليمية  القضايا  بعض  حيال 

خلقتها يف لبنان واجبارها سعد الحريري عىل االستقالة.
إن هذه االنتقادات تشري إىل أن أملانيا تعتقد بأن الحريري 
عىل  يجب  وأنه  خطر  يف  حياته  وبأن  السعودية  يف  محتجز 
الشؤون  يف  التدخل  وعدم  سياساتها  مراجعة  السعودية 
هذا  يف  جديدة  سياسية  أزمة  خلق  وعدم  للبنان  الداخلية 
يف  سفريها  استدعاء  السعودية  قــررت  فلقد  ولهذا  البلد. 
وزير  وجهها  التي  االنتقادات  هذا  عىل  احتجاجاً  "برلني" 
الرياض  يف  أملانيا  سفري  أيضا  وسلمت  لها  األملاني  الخارجية 
مذكرة احتجاج عىل هذه االنتقادات والترصيحات. ومن جهة 
االنتقادات  هذه  أن  السعودية  الخارجية  وزارة  اعتربت  اُخرى 
"زيغمار  األملاني  الخارجية  وزير  اطلقها  التي  والترصيحات 
اعتربت  كما  الصحة.  من  أساس  لها  وليس  سيئة  غابرييل"، 
رصح  التي  غابرييل"   " انتقادات  السعودية  الخارجية  وزارة 
الخارجية  بوزير  جمعه  الذي  الصحفي  املؤتمر  ذلك  يف  بها 
التوترات،  هذه  أعقاب  ويف  للسعودية.  إهانة  بأنها  اللبناني، 
بالشؤون  الخاص  ممثلها  زيــارة  بإلغاء  السعودية  قامت 
الحارثي"  "زهري  طلب  نفسه،  الوقت  ويف  "برلني".  إىل  اليمنية 
من  السعودي،  الربملان  يف  الخارجية  العالقات  لجنة  رئيس 
أملانيا االعتذار لبالده وأشار أيضا إىل احتمال فرض عقوبات 
اقتصادية عىل "برلني" قائال: "أن السعودية ال تسعى إىل زيادة 
السعودية  تستخدم  أن  املستبعد  من  ليس  ولكن  التوترات 
العقوبات االقتصادية  لها بما فيها  الوسائل املرشوعة  جميع 

لتحقيق مصالحها".
الفعل  لردة  اهتمام  أي  تعر  لم  األملانية  الحكومة  أن  إال 
بياناً  السعودية وأصدرت وزارة خارجيتها  التي أطلقتها  هذه 
قالت:  حيث  أملانيا،  لدى  السعودي  السفري  استدعاء  حول 
التي تشهدها  الجديدة  التطورات  إزاء  للغاية  قلقه  برلني  "أن 
االستقرار  زعزعة  إىل  أدت  والتي  األوســط  الــرشق  منطقة 
واألمن يف املنطقة وهنا ندعو جميع األطراف إىل تخفيف حدة 
التوترات يف املنطقة ". ومع ذلك، لم تكن ردود الفعل تلك هي 
فلقد  ذلك،  من  العكس  عىل  بل  البلدين،  بني  للخالفات  نهاية 
نوفمرب   24) يف  أدىل  غابرييل"   " األملاني  الخارجية  وزير  عرب 
الحايل) مجددا يف لقاء جمعه مع وزير الخارجية الربيطاني 
" بوريس جونسون"، بأن الحكومة األملانية قلقة من األعمال 
وذكرت  األوسط  الرشق  منطقة  يف  السعودية  بها  تقوم  التي 
العاصمة  انتقد من  التقارير أيضا أن وزير الخارجية األملاني 

الربيطانية "لندن" السياسات الفوضوية السعودية التي أدت 
إىل تفاقم الوضع اإلنساني يف اليمن ودعا إىل رضورة تغيري هذه 

السياسة التي تنتهجها السعودية.
أساس الخالفات والتوترات

إن الرشارة األوىل لنشوب هذه الخالفات بني البلدين، يرجع 
إىل الترصيحات التي أطلقتها وزارة الخارجية األملانية والتي 
عربت فيها بأنها قلقة بشأن السياسات الفوضوية التي تقوم 
بها السعودية يف املنطقة وتجدر اإلشارة هنا بأن االضطرابات 
من  الفرتة  خالل  آسيا  غرب  منطقة  شهدتها  التي  األخرية 
مبارشة  آثار  لها  كانت  والتي  هذا  يومنا  وحتى  2011م  عام 
واألمنية  واالقتصادية  السياسية  املصالح  عىل  مبارشة  وغري 
السياسية  وآثارها  املهاجرين  أزمة  مثل   ) األوروبية  للبلدان 
اثر  أيضا  لها  كان  والتي  األوروبية  البلدان  عىل  واالقتصادية 
بالجماعات  لاللتحاق  األوروبيني  املواطنني  من  الكثري  دفع  يف 

النرصة"  و"جبهة  اإلرهابي"  داعش  "تنظيم  مثل  اإلرهابية 
والتي  الوهابي  التطرف  أيديولوجية  املبنية عىل  و"القاعدة"، 
قامت بشن الكثري من الهجمات اإلرهابية يف كثري من األرايض 
آآلن  فهم  األوروبية،  الدول  تلك  عىل  أثر  لها  كان   ،( األوروبية 
غرب  منطقة  يف  والسالم  االستقرار  تحقيق  بأهمية  يوقنون 
العدوانية  الدور والسياسة  يتناقض مع  آألمر  آسيا ولكن هذا 
االتحاد  وافــق  املثال،  سبيل  فعىل  املنطقة.  يف  للسعودية 
إىل  األسلحة  توريد  حظر  عىل  2017م  سبتمرب  يف  األوروبــي 
بها  تسبب  التي  الكارثية  األوضاع  بسبب  وذلك  السعودية 
هذا البلد يف اليمن. واآلن، فإن أملانيا وباعتبارها أقوى دولة يف 
االتحاد األوروبي، تشعر بقلق بالغ إزاء السياسات السعودية 
املتطرفة واملدمرة التي تمارسها يف منطقة غرب آسيا وخاصة 

يف اليمن ولبنان.
التهديد بفرض عقوبات اقتصادية والتقرب من روسيا

نفوذها  استغالل  السعودية  تعتزم  أخــرى،  ناحية  من 
من  والتقرب  أملانيا  مع  االقتصادية  عالقاتها  من  والتقليل 
بالتزام  األخرى  األوروبية  والدول  "برلني"  تجرب  لكي  روسيا، 
التي تقوم بها يف منطقة  الفوضوية  الصمت تجاه سياساتها 
لها رأي موحد  الدول األوروبية  أن  الرشق األوسط. ونظرا إىل 
إزاء بعض القضايا الهامة مثل قضية االتفاق النووي اإليراني 
بقضية  يتعلق  فيما  وخاصة  لبنان  يف  السعودي  والتدخل 
"الحريري"، فهذا يدل عىل أن الدول األوروبية لن تقوم بدعم 
سياسات "الرياض" يف املنطقة. ومثاًال عىل هذا، يمكن اإلشارة 
"إيمانويل  الفرنيس  والرئيس  فرنسا  لعبته  الذي  الدور  إىل 
رساح  إلطالق  السعودية  السلطات  عىل  بالضغط  ماكرون"، 
"سعد الحريري" وهذا األمر يدل عىل أن األوروبيني ليسوا عىل 

استعداد لدعم املغامرات السعودية.
التوترات الحالية بني أملانيا والسعودية،  النهاية، فإن   ويف 
عن  فشئ  شيئاً  تبتعد  ــي  األوروب االتحاد  دول  بأن  تثبت 
السعوديني وأنه يف املستقبل القريب، ستتأزم عالقات الرياض 

اكرث واكرث بالدول األوروبية.

بسبب سياسة الفوضى الني تمارسها الرياض في المنطقة:بسبب سياسة الفوضى الني تمارسها الرياض في المنطقة:

تدهور غير مسبوق للعالقات األلمانية السعوديةتدهور غير مسبوق للعالقات األلمانية السعودية

القاهرة : صرف تعويضات ألهالي الشهداء والمصابين في هجوم الروضةالقاهرة : صرف تعويضات ألهالي الشهداء والمصابين في هجوم الروضة موسكو تدعو واشنطن وبيونج يانج إلى وقف "التهديدات المتبادلة"موسكو تدعو واشنطن وبيونج يانج إلى وقف "التهديدات المتبادلة"
القاهرة/ وكاالت

ــوزراء  ال مجلس  باسم  املتحدث  سلطان  أرشف  قال 
رصفها  املقرر  العاجلة  التعويضات  إن  األول،  أمس  املرصي 
ألهايل الشهداء واملصابني يف حادث الروضة، ستتم فورا من 

خالل محافظة شمال سيناء.
إعالم  لوسائل  ترصيحات  يف  سلطان  أرشف  وأوضــح 
الضحايا  ألرس  عاجلة  إعانة  رصف  تقرر  أنــه  مرصية، 

واملصابني إىل حني رصف التعويضات املقررة لهم.
أنه تقرر رصف إعانات غذائية ألهايل  وأشار سلطان إىل 
القرية ملدة 3 أشهر، بحيث تعّوض األرس التي فقدت معيلها 
من خالل مرشوعات صغرية أو توفري فرص عمل مناسبة من 

ناحية أخرى.
سيتم  أنه  املرصي  الوزراء  مجلس  باسم  املتحدث  وأكد 
النساء  مع  الرتكيز  وسيتم  نفسيا  الضحايا  ذوي  تأهيل 

واألطفال.
عبدالفتاح  املرصي  الرئيس  إن  املذكور  املسؤول  وقال 
السييس وجه بعمل مخطط كامل ملركز برئ العبد يف شمال 
سيناء، من تنمية شاملة لتلبية كافة االحتياجات التنموية 
أو  صحية  سواء  املقدمة  الخدمات  كفاءة  ورفع  باملنطقة 

تعليمية.
تنظيم  إىل  بانتمائهم  يشتبه  متشددون  واستهدف 
شمال  يف  العبد  برئ  بمنطقة  الروضة،  مسجد  ــش"  "داع
سيناء، بعبوات ناسفة وإطالق النريان، أثناء صالة الجمعة، 

ما  حسب  آخرون،   128 وأصيب  أشخاص   305 قتل  حيث 
أعلنت النيابة العامة، السبت.

يذكر أن الرئاسة املرصية أعلنت الحداد العام عىل أرواح 
الضحايا ملدة 3 أيام، فيما تبارش األجهزة األمنية والقضائية 

مواصلة التحقيق يف الحادث. 
عالم  شوقي  املرصية  الديار  مفتي  أكد  آخر  جانب  من 
أن جزاء منفذي املجزرة التي استهدفت مصلني يف مسجد 

القتل  هو  املــايض،  الجمعة  يوم  سيناء  بشمال  الروضة 
والصلب.

"الجريدة"  صحيفة  معه  أجرته  حوار  يف  عالم  وقال 
اإلسالمي  الدين  عن  تماماً  بعيدون   " هؤالء  إن  الكويتية 
ومفاهيمه الصحيحة، والعقيدة التي يستندون إليها ال تعرب 
الدين الحنيف، بل هي عقيدة فاسدة"، مضيفا  مطلقاً عن 

إن جزاءهم القتل والصلب ألنهم مفسدون يف األرض.

موسكو/
الــرويس  الخارجية  ــر  وزي نائب  قــال 
تدعو  موسكو  إن  أمس  مورغولوف،  ايغور 
واشنطن وبيونج يانج إىل وقف "التهديدات 
املتبادلة" واالنتقال إىل املحادثات، لتفادي 

"سيناريو نهاية العالم".
وأكد مورغولوف، خالل فعاليات "نادي 
أن   ، أمــس  سيئول  يف  ــدويل  ال فــالــداي" 
خارطة  ترفضا  لم  يانج  وبيونج  واشنطن 
الطريق الروسية للتسوية يف شبه الجزيرة 
الكورية، مشريا إىل أن كوريا الشمالية تلتزم 
بالبند األول من هذه الخارطة ممتنعة منذ 
صاروخية،  تجارب  إجراء  عن  سبتمرب   15
مناورات  وحلفائها  واشنطن  مواصلة  لكن 

عسكرية يف املنطقة يزيد الوضع تعقيدا.
موسكو  ثقة  عن  الدبلومايس  وأعــرب 

بني  مبارشة  محادثات  عقد  بإمكانية 
الطرفني، مضيفا إن أول ما يتطلبه ذلك هو 

"التوقف والتهدئة دون انفعاالت".
تظهر  يانج  "بيونج  مورغولوف:  وقال 
ضبط النفس خالل الشهرين املاضيني، ... 
وإذا قابلت الواليات املتحدة ذلك بخطوات 
يف  قدما  امليض  املمكن  من  سيكون  مماثلة، 
الطريق،  الثانية من خارطة  تنفيذ املرحلة 

وهي إطالق محادثات مبارشة بينهما".
للمحادثات  الرئييس  "املوضوع  وتابع: 
مبادئ  مناقشة  يكون  أن  يمكن  املبارشة 
التعايش السلمي"، إلنهاء العداء املتبادل 
وانعدام الثقة بني الواليات املتحدة وكوريا 

الديمقراطية". 
يف  موسكو  أن  إىل  مورغولوف  وأشــار 
تؤكد  الشماليني  بالكوريني  اتصاالتها 

كدولة  الشمالية  كوريا  وضع  رفضها  لهم 
به  يقومون  ما  وقف  عىل  وتحثهم  نووية، 
من تجارب، مضيفا إنه ال أحد يعرف مدى 
السالح  صنع  مجال  يف  يانج  بيونج  تقدم 

النووي.
أن  االعتقاد  السذاجة  من  إنه  وقــال 
تشديد العقوبات عىل بيونج يانج سيحل 
إنسانية  كارثة  إىل  يؤدي  قد  بل  املشكلة، 
يف  البالد، وإن التخيل عن السالح النووي 
هو آخر ما قد يفعله الكوريون الشماليون 

تحت ضغط وتهديدات واشنطن.
أن  إىل  الـــرويس  الدبلومايس  ولفت 
تلك  يف  موجود  العالم  نهاية  "سيناريو 
املنطقة"، وأعرب عن أمله يف قدرة املجتمع 

اإلقليمي عىل الحيلولة دون تحقيقه.

وفد الحكومة السورية يرجئ وفد الحكومة السورية يرجئ 
سفره إلى "جنيف سفره إلى "جنيف ٨٨""

دمشق/ 
نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر دبلوماسية يف جنيف أن وفد دمشق 

إىل جنيف أرجأ سفره نتيجة استيائه من مخرجات "الرياض 2".
 ووفق الصحيفة فإن دمشق كانت مستاءة بعد قراءة مجهرية لبيان "الرياض 2" 

والتفسري امللتبس لقرار مجلس األمن 2254 تجاه تمثيل املعارضات كافة.
وقال مصدر الصحيفة: إن موقف دمشق تم التعبري عنه بوضوح خالل االجتماع 
الذي عقده رمزي عز الدين رمزي معاون املبعوث األممي ستيفان دي ميستورا، يوم 

السبت يف الخارجية السورية.
وأشار إىل أن دمشق ترى يف بيان "الرياض 2" عودة إىل املربع األول يف املفاوضات 
وخاصة تجاه فرض رشوط مسبقة مثل عبارة "سقف املفاوضات رحيل الرئيس بشار 
العبارة و"األلفاظ  األسد عند بدء املرحلة االنتقالية"، كما تعترب دمشق أن مثل هذه 
يليق  للقرار 2254 وال  البيان وغريها من رشوط مبطنة، هو تجاوز  الواردة يف  النابية" 
خاللها  تم  سنوات   7 منذ  مستمرة  لحرب  حل  إىل  التوصل  شأنه  من  سيايس  بمسار 

القضاء عىل آالف اإلرهابيني.
وحسب املصادر الدبلوماسية توجهت دمشق بسؤال لرمزي حول عدم تمثيل أكرب 
طيف ممكن من املعارضات يف الوفد املشكل كما نص القرار الدويل، وأبدت استغرابها 
لتمثيل  بالنسبة   2254 القرار  نص  تطبيق  معرض  يف  واالجتهاد  االستنسابية  من 

املعارضات.
رفضها  أعلنت  املعارضة  السورية"  الديمقراطية  "الجبهة  أن  الصحيفة  وأفادت 
ملخرجات مؤتمر "الرياض 2"، واصفة إياه بـ"امللتبس وغري النزيه واإلقصائي بصيغته 
الرياض،  الدويل"، ورأت فيها إمكانية لهيمنة منصة  التي تؤرش لعدم االلتزام بالقرار 

عىل القرارات املتخذة يف وفد املعارضة املوحد املنبثق عن املؤتمر.
ويف بيانها طالبت الجبهة الناشطة يف الداخل دي ميستورا بعدم قبول هذا التوجه.


