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تقرير

باريس حذرة
من إعالن
واشنطن
ب ــدت فــرنـســا ح ــذرة بـشــأن
إع ـ ــان «ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
ع ــن ام ـت ــاك ـه ــا أدلـ ـ ــة تـثـبــت
قيام إيران بتزويد الحوثيني
فـ ـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ب ــاألسـ ـلـ ـح ــة»،
وق ــال ــت إن ـه ــا ال تـ ــزال تـقـ ّـيــم
مـ ــا ل ــدي ـه ــا مـ ــن م ـع ـل ــوم ــات.
وردًا على س ــؤال بـشــأن ما
إذا ك ــان ــت ب ــاري ــس تـعـتـقــد
أن األجـ ـ ــزاء ا ّمل ـع ــروض ــة من
الـصــاروخ تمثل أدلــة دامغة،
رفــض نائب املتحدث باسم
وزارة الخارجية ،ألكسندر
جــورج ـي ـنــي ،ت ـقــديــم إجــابــة
مباشرة .وقال «لم تتوصل
األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة إل ـ ــى نـتــائــج
حتى اآلن ،وفرنسا ال تزال
ت ـف ـح ــص املـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـتــي
بحوزتها».
(رويترز)

بغرفتيه الــذيــن وصلتهم رســالــة خالد
بــن سـلـمــان كــانــوا جـمـهــوريــن حـصـرًا،
وف ـ ــي ذل ـ ــك إشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى س ـع ــي لـحـشــد
الجمهوريني وتوحيدهم وراء التوجه
الــرسـمــي للبيت األب ـيــض .فـفــي رســالــة
ّ
ابن سلمان جملة مفتاحية تعزز الفكرة
عندما يقول« :إنــه الوقت املناسب ،في
ضوء التصعيد غير املسبوق ،أن نرفع
من جهودنا املشتركة ملواجهة التهديد
الـ ـ ــذي ت ـس ـب ـبــه الـ ـص ــواري ــخ اإلي ــرانـ ـي ــة.
هـ ــذا ال ـت ـهــديــد ط ـب ـعــا ي ـش ـمــل امل ـصــالــح
العسكرية األميركية الحيوية والوجود
األمـيــركــي فــي املنطقة» .تستفيد إدارة
ترامب من تبني الرواية السعودية هذه
ض ـمــن مـ ـح ــاوالت ال ـتــأث ـيــر ف ــي املــوقــف
األوروبـ ـ ـ ــي ال ــراف ــض ل ـف ــرض م ــزي ــد من
ال ـع ـق ــوب ــات ع ـلــى طـ ـه ــران ع ـلــى خلفية
برنامجها الصاروخي وحتى إقناعهم
بتأييد ترامب باالنسحاب من االتفاق
النووي ،باإلضافة إلى تبرير إجراءات
تشديد الحصار السعودي على اليمن
ُّ
التي اتخذت بداية الشهر املاضي.

في ليما ،إلى جانب الحفاظ على خط
إن ـت ــاج ص ــواري ــخ «ب ــات ــري ــوت» لـشــركــة
«ري ـث ـي ــون» بـعــد ع ـقــود ش ــراء وقعتها
الـسـعــوديــة واإلم ـ ــارات .وقــالــت رئيسة
اللجنة الفرعية ملخصصات الدفاع في
مجلس النواب األميركي كاي جرانجر،
ردًا عـلــى ق ــرار إدارة الــرئ ـيــس دونــالــد
تـ ــرامـ ــب ب ـت ــأخ ـي ــر ب ـع ــض املـ ـس ــاع ــدات
ُ َّ
الـعـسـكــريــة مل ـصــر ،إن ــه عـنــدمــا تـقــلــص
املبيعات «تتضرر الـشــركــات والعمال
معًا في الواليات املتحدة».
وذك ــر تـقــريــر لهيئة خــدمــات األبـحــاث
ف ــي «ال ـك ــون ـغ ــرس» ،ص ــدر ف ــي تشرين
األول املــاضــي حــول مبيعات األسلحة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـع ــرب ـي ــة ،أن
م ـش ـتــري ــات ال ـس ـع ــودي ــة م ــن األس ـل ـحــة
األميركية في الفترة من  2010ـ ،2016
ب ـلــغ  134م ـل ـيــار دوالر ،فـيـمــا ذك ــر أن
ترامب حصل في زيــارتــه للرياض في
أيار املاضي على تعهد سعودي بشراء
أس ـل ـحــة ب ـن ـحــو  110م ـل ـي ــارات دوالر.
وبـلـغــت مـشـتــريــات اإلمـ ـ ــارات ف ــي ذات
الفترة نحو  24مليار دوالر ،والعراق
 34مليار دوالر ،وقطر  50مليار دوالر،
مصر  2مليار دوالر وإسرائيل نحو 10
مليارات دوالر.

موسكو على خطين متوازيين:
ُتداري واشنطن ...وتدعم بيونغ يانغ
تتواصل املساعي الروسية فــي أزمــة
كــوريــا الشمالية ال ـنــوويــة ،بــاالتـجــاه
إلى حل القضية ديبلوماسيًا ،إذ أعلن
الكرملني أن الرئيس فالديمير بوتني
ون ـظ ـي ــره األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب،
ب ـح ـثــا أول م ــن أمـ ــس امل ـل ــف ال ـك ــوري
هــات ـف ـيــا .ووف ـ ــق ب ـي ــان روس ـ ــي أم ــس،
بـحــث الــرئ ـي ـســان ال ـعــاقــات الثنائية
والـ ــوضـ ــع ف ــي م ـن ــاط ــق األزم ـ ـ ـ ــات ،مــع
الـتــركـيــز عـلــى تـســويــة «مـشـكـلــة شبه
ال ـجــزيــرة ال ـك ــوري ــة» .وأضـ ــاف الـبـيــان
أن ال ـجــان ـبــن «ات ـف ـق ــا ع ـلــى اس ـت ـمــرار
االتصاالت بينهما» ،فيما قال متحدث
باسم بوتني ،إن األخير أطلع أعضاء
«مجلس األمن القومي» الروسي ،على
فحوى مكاملته مع ترامب.
وك ـ ــان ب ــوت ــن ق ــد رحـ ــب ف ــي مــؤت ـمــره
ال ـص ـح ــاف ــي املـ ـ ـط ـ ـ ّـول ،أول م ــن أم ــس،
بما وصـفــه بــ«الـتـقــدم لــدى السلطات
األميركية نحو إدراك الواقع في األزمة
الـ ـك ــوري ــة» ،ف ــي إشـ ـ ــارة إلـ ــى تـصــريــح
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ري ـكــس تـيـلــرســون،
باستعداد بــاده للتفاوض والحوار
ـغ يــانــغ .كــذلــك دع ــا الطرفني
مــع بـيــونـ ّ
إلـ ــى «ال ـ ـكـ ــف ع ــن ت ـص ـع ـيــد ال ــوض ــع»،
مؤكدًا أن موسكو «ال تعترف بكوريا
الشمالية كقوة نووية».
أمـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ،فـ ـ ــأجـ ـ ــاب ب ــاقـ ـتـ ـض ــاب
لـ ـ ــدى سـ ــؤالـ ــه أمـ ـ ــس عـ ــن دعـ ـم ــه فـتــح
ح ـ ــوار ب ــا ش ـ ــروط م ــع ب ـيــونــغ يــانــغ،
بالقول« :سنرى ما يحدث مع كوريا
الشمالية» .وحول محادثته مع بوتني،
ّ
عــلــق« :إذا كــانــت الـصــن تـســاعــد ،فإن
روس ـيــا ال تـســاعــد ال ــوالي ــات املـتـحــدة
في ملف كوريا الشمالية ...واشنطن
ترغب في أن تساعد موسكو .هذا مهم
جدًا».
على الخط نفسه ،قال وزير الخارجية
الروسي ،سيرغي الفروف ،إن احتمال
ان ـه ـيــار «االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي م ــع إي ــران
سيبعث بــإشــارة غير صائبة فــي ما
يخص محاولة حل األزمــة مع كوريا
ال ـش ـمــال ـيــة» ،مـضـيـفــا ف ــي كـلـمــة أم ــام
«مجلس االتـحــاد الــروســي» أمــس ،أن
«أي م ـحــاولــة لـلــدفــع نـحــو سـيـنــاريــو

عسكري حيالها سيؤدي إلى كارثة».
مع ذلك ،وصف نائب الفــروف ،إيغور
مــورغــولــوف ،الـعــاقــات املـشـتــركــة مع
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ب ــأن ـه ــا «م ـث ـم ــرة».
ونقلت وكــالــة «إنترفاكس» الروسية
عن مورغولوف قوله إن «لدينا الكثير
من قنوات الحوار املشتركة مع بيونغ
يانغ ،ونأمل أن تؤتي هذه االتصاالت
ثمارها بطريقة أو بأخرى» .وأضاف:
«نـ ـ ـع ـ ـ ّـول كـ ـثـ ـيـ ـرًا عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مــع
كوريا الشمالية ...التقديرات األولية
للحوار القائم بني وزارتــي الخارجية
واالتـ ـص ــاالت ب ــن ال ـبــرملــان ـيــن تبشر
بــال ـن ـجــاح» .ك ــذل ــك ،ق ــال إن «مــوسـكــو
ليست مستعدة للمشاركة في عقوبات
ج ـ ــدي ـ ــدة عـ ـل ــى بـ ـي ــون ــغ يـ ــانـ ــغ ت ـ ــؤدي
إل ــى خـنـقـهــا اق ـت ـصــاديــا» ،مـضـيـفــا أن
الضغط على كوريا الشمالية يقترب
م ــن «خ ــط أحـ ـم ــر» ،وأن «ال ـض ـمــانــات
األم ـن ـيــة األم ـيــرك ـيــة» يـمـكــن أن تـكــون
موضوع املحادثات بني بيونغ يانغ
وواشنطن.
أمــا املمثل األمـيــركــي الـخــاص لكوريا
ال ـش ـم ــال ـي ــة ،ج ــوزي ــف يـ ـ ــون ،فـ ـق ــال إن
«الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة ي ـجــب أن تـجــري
ديبلوماسية مباشرة مع بيونغ يانغ
إل ــى ج ــان ــب ف ــرض ال ـع ـقــوبــات بسبب
برامج الشمال النووية والصاروخية
ال ـ ـ ـبـ ـ ــال ـ ـ ـي ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــة» .وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف يـ ـ ــون
للصحافيني فــي بانكوك التايالندية
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أن ـ ـ ـ ـ ــه «يـ ـ ـ ـج ـ ـ ــب أن ت ـ ـ ـمـ ـ ــارس
الــدب ـلــومــاس ـيــة امل ـب ــاش ــرة إلـ ــى جــانــب
الـعـقــوبــات ...هــذه هــي سياستنا التي
تستند إلى الضغط والتواصل ونريد
م ـمــارســة ال ـض ـغــط والــدب ـلــومــاس ـيــة».
ُ
ويـ ــذكـ ــر أن يـ ــون س ــاف ــر إلـ ــى ال ـي ــاب ــان
وتايالند هذا األسبوع للقاء مسؤولني
ومـنــاقـشــة سـبــل زيـ ــادة الـضـغــط على
كوريا الشمالية بعد أحــدث تجاربها
الصاروخية الباليستية.
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد أع ـ ـ ـ ـ ّـم ،عـ ـق ــد اج ـت ـم ــاع
ملجلس األم ــن على املستوى ال ــوزاري
أمــس ،حضره سفير كوريا الشمالية
ف ــي األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،ج ــا س ــون ــغ ن ــام،
لـلـمــرة األولـ ــى .وبـيـنـمــا اسـتـمــع «جــا»

إلى جزء من خطاب تيلرسون بعينني
م ـغ ـم ـض ـتــن ،ك ـم ــا تـ ـب ـ ّـن ف ــي م ـشــاهــد
لـلـتـلـفــزيــون الــداخ ـلــي لــأمــم املـتـحــدة،
قــال الــوزيــر األميركي إن بــاده ترغب
ف ــي «إب ـق ــاء خ ـطــوط ات ـص ــال مفتوحة
لـتـســويــة األزمـ ــة مــع كــوريــا الشمالية

ترامب بعد
مكالمة بوتين:
إذا كانت الصين تساعد
فإن روسيا ال تساعد

سلميًا» ،مستدركًا« :يجب أن تتوقف
ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة ب ـص ــورة دائ ـم ــة عن
ال ـس ـل ــوك املـ ـه ــدد ق ـبــل بـ ــدء مـبــاحـثــات
محتملة» .ولوحظ أن وزير الخارجية
األميركية لم يكرر عرض «الحوار غير
امل ـش ــروط» ال ــذي ك ــان قــد أعـلـنــه مطلع
األس ـب ــوع ال ـج ــاري ،ثــم ع ـمــدت اإلدارة
األميركية بعد يوم إلى تغييره.
وخـ ـ ــال ال ـج ـل ـس ــة ،ق ـ ــال األمـ ـ ــن ال ـع ــام
لــأمــم املـتـحــدة ،أنطونيو غوتيريش،
إن ــه «قـلــق ج ـدًا إزاء مـخــاطــر املــواجـهــة
عقد مجلس األمن جلسة حضرها السفير
الكوري الشمالي ألول مرة (أ ف ب)

العسكرية» في شبه الجزيرة الكورية،
م ـشــددًا عـلــى اس ـت ـعــداده للتوسط في
ه ـ ــذه األزم ـ ـ ـ ــة .مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،دع ــا
ال ــرئ ـي ــس ال ـص ـي ـنــي ،ش ــي ج ــن بـيـنــغ،
أمس ،إلى منع اندالع حرب على شبه
ً
الـجــزيــرة الـكــوريــة ،قــائــا إن «أي نــزاع
يـنـبـغــي ح ـلــه م ــن خ ــال امل ـح ــادث ــات».
ووجـ ـ ـ ــه ح ــديـ ـث ــه إلـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس ك ــوري ــا
الـجـنــوبـيــة ،م ــون جـيــه إن ،ال ــذي يــزور
الـ ـص ــن .ون ـق ـل ــت «ال ــوك ــال ــة ال ـك ــوري ــة
الجنوبية لألنباء» (يونهاب) أن «شي
ومون قاال إنهما لن يسمحا بحرب»،
مضيفة أن «البلدين سيتعاونان في
تطبيق العقوبات وممارسة الضغط
على كوريا الشمالية».
ك ــذل ــك ،أكـ ــد ش ــي أن ال ـص ــن وك ــوري ــا
الجنوبية لديهما مصلحة مشتركة
ف ــي إرس ـ ــاء ال ـس ــام واالسـ ـتـ ـق ــرار ،وأن
الـصــن ستعمل مــع كــوريــا الجنوبية
ع ـلــى م ـنــع ال ـح ــرب ودعـ ــم امل ـح ــادث ــات.
وق ــال أي ـضــا إن بـكــن سـتــدعــم بيونغ
يانغ وسيول في ما يتعلق بتحسني
العالقات بينهما ،مشيرًا إلــى أن ذلك
ّ
سيصب في مصلحة تخفيف التوتر.
من جانب آخر ،قال كبير أمناء مجلس
الوزراء الياباني ،يوشيهيدي سوجا،
إن «اليابان ستفرض عقوبات إضافية
عـ ـل ــى كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة فـ ــي أعـ ـق ــاب
تهديدات متكررة متمثلة في برامجها
الـ ـص ــاروخـ ـي ــة وال ـ ـنـ ــوويـ ــة» .وأض ـ ــاف
ســوجــا فــي مــؤتـمــر أم ــس ،أن الـيــابــان
«ستجمد أص ــول  19مؤسسة كورية
شمالية جديدة».
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،قـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ال ـبــري ـطــانــي ،ب ــوري ــس ج ــون ـس ــون ،إن
أفضل سبيل لحل أزمة كوريا الشمالية
هو «تكثيف الضغط االقتصادي على
بيونغ يــانــغ» ،مضيفًا وهــو يقف إلى
جــانــب نظيره الـيــابــانــي ،ت ــارو كونو،
في لندن ،أن «الخيارات العسكرية في
بيونغ يانغ ال تبدو جذابة» .أما كونو،
فرأى أن «كوريا الشمالية هي التهديد
األهـ ــم واألكـ ـث ــر إل ـحــاحــا الـ ــذي يــواجــه
املجتمع الدولي».
(األخبار ،رويترز)

تقرير

بعد قمة بروكسل ...بدء المرحلة الصعبة من مفاوضات «بريكست»
وافق االتحاد األوروبي في ختام قمة بروكسل ،أمس،
على بــدء مرحلة جــديــدة مــن املـفــاوضــات مــع اململكة
املتحدة حــول انفصالها ،تشمل عالقاتهم التجارية
املستقبلية ،مع تحذريهم من أنها ستكون «أصعب
بكثير» مــن املرحلة األول ــى .ورحـبــت رئيسة ال ــوزراء
تيريزا ماي ،بذلك من لندن ،بقولها إن ذلك
البريطانيةً ،
ّ
«يشكل خطوة مهمة على طريق خــروج من االتحاد
بـشـكـ ٍـل ه ــادئ ومـنـظــم وصـيــاغــة شــراكــة مستقبلية
وثـيـقــة وخ ــاص ــة» .ب ـ ــدوره ،ص ـ ّـرح رئ ـيــس املـفــوضـيــة
األوروب ـيــة ،جــان كلود يونكر ،أن «البعض منا ،وأنــا

بينهم ،يعتقدون أن مــاي بذلت جهودًا كبرى يجدر
االعتراف بها» .وأكد أن ثقته بـ«ماي لم تتغير» ،قبل
ّ
أن ي ـحــذر مــن أن «املــرح ـلــة الـثــانـيــة سـتـكــون أصعب
بكثير» من األولى .وطالب التكتل بالتزامات على ثالثة
مـسـتــويــات ،أول ـهــا مصير املــواطـنــن األوروب ـي ــن في
بريطانيا والعكس بعد االنفصال ،ومستقبل الحدود
بــن جـمـهــوريــة إيــرل ـنــدا وإيــرل ـنــدا الـشـمــالـيــة ،وأخ ـي ـرًا
فاتورة «بريكست» .ورأى أن االتفاق املبدئي الذي جرى
التوصل إليه قبل أسبوع يتضمن هذه الضمانات .من
جهته ،أعلن رئيس االتحاد األوروبــي ،دونالد توسك،

لنكسة في البرلمان قبل حضورها إلى بروكسل (أ ف ب)
تعرضت ماي
ٍ

أن «قادة االتحاد األوروبي يوافقون على االنتقال إلى
املرحلة الثانية من محادثات بريكست .نهنئ رئيسة
الــوزراء تيريزا ماي» .يأتي ذلك بعدما تعرضت ماي
لنكس ٍة في البرملان بعد التصويت على قرار يفرض
مراجعة االتفاق حول «بريكست» ،فيما نجحت أمس
بالحصول على موافقة االتحاد األوروبي على إطالق
املفاوضات التجارية التي تطالب بها منذ أشهر.
ومن املقرر أن تبدأ املناقشات حول الفترة االنتقالية
لـخــروج بريطانيا مــن التكتل لتهدئة مـخــاوف قطاع
األعمال بداية العام املقبل ،إال أن املحادثات الخاصة
بــإبــرام اتفاق مستقبلي للتجارة الحرة لن تبدأ قبل
آذار ،وهو املوعد الذي ورد في «إرشادات عامة» تحدد
كيفية التعامل مع بريطانيا مع سعيها للخروج بعد
عضوية دامــت  40عــامــا .وستكون املناقشات التي
س ـت ــدور ب ـشــأن ال ـشــراكــة املـسـتـقـبـلـيــة صـعـبــة ،وفــق
تـحــذيــر ق ــادة أوروبـ ـي ــن ،مــن بينهم يــونـكــر ورئـيــس
ال ــوزراء اإليطالي لــدى وصولهما للقمة .وعلى الرغم
مــن أن املـسـتـشــارة األملــان ـيــة ،أنـجـيــا مـيــركــلّ ،أي ــدت
بدورها الخطوة ،إال أنها حذرت من نفاد الوقت .وقالت
فــي مــؤتـمــر صـحــافــي ،أم ــس ،إن «ه ـنــاك الـكـثـيــر من
املشكالت التي ال تزال بحاجة إلى حل .والوقت مهم
للغاية» .وسيتعني على بريطانيا خــال هــذه الفترة
مواصلة تطبيق القوانني األوروبية دون املشاركة «في
اتخاذ القرارات» داخل االتحاد،
(األخبار ،أ ف ب)

