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الحدث

ــاطئة»

حفلة الجنون األميركية تتواصل

بيونغ يانغ :ترامب يقود الوضع إلى شفير حرب نووية
على الرغم من تأكيد دونالد
ترامب أن الخيار العسكري
ضد كوريا الشمالية «جاهز
للتنفيذ» ،أفادت وكالة
«أسوشييتد برس» بأن واشنطن
تجري اتصاالت دبلوماسية
ّ
سرية مع بيونغ يانغ منذ
أشهر ّ
عدة
تواصلت حفلة الجنون األميركية التي
بــدأت قبل أيــام مع التصريحات النارية
ال ـت ــي أط ـل ـق ـهــا ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد تــرامــب
ضد كوريا الشمالية ،فوصلت أمس إلى
مرحلة التهديد املباشر باستخدام القوة
ضد بيونغ يانغ ،وسط تأكيد ترامب أن
الخيار العسكري «جاهز للتنفيذ» ،على
الرغم من دعوة الصني إلى ضبط النفس،
في محاولة لتهدئة الحرب الكالمية غير
املسبوقة بني واشنطن وبيونغ يانغ.
وك ـت ــب ت ــرام ــب ع ـلــى م ــوق ــع «ت ــوي ـت ــر» أن
«ال ـ ـح ـ ـلـ ــول ال ـع ـس ـك ــري ــة وضـ ـع ــت بـشـكــل
كــامــل حــالـيــا ،وه ــي جــاهــزة للتنفيذ في
ح ــال تـصــرف كــوريــا الـشـمــالـيــة مــن دون
ح ـك ـمــة» .وقـ ــال« :نــأمــل أن يـجــد (الــزعـيــم
الكوري الشمالي) كيم جونغ أون مسارًا
آخر!»ّ .
وردت عليه وكالة األنباء الكورية
الـشـمــالـيــة الــرس ـم ـيــة ،واص ـف ــة إي ــاه بــأنــه

شـ ـخ ــص «بـ ـغـ ـي ــض م ـ ـهـ ــووس ب ــال ـح ــرب
الـ ـن ــووي ــة» .وأض ــاف ــت أن «ت ــرام ــب يـقــود
الــوضــع فــي شـبــه الـجــزيــرة الـكــوريــة إلــى
شفير حرب نووية».
وق ــد ج ــاءت آخ ــر تـصــريـحــات تــرامــب في
وقـ ــت ك ـش ـفــت ف ـيــه وك ــال ــة «أســوش ـي ـي ـتــد
بـ ـ ـ ــرس» ،أن ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ت ـجــري
ات ـصــاالت دبلوماسية ســريــة مــع كوريا
ال ـش ـم ــال ـي ــة ،م ـن ــذ أشـ ـه ــر عـ ـ ـ ـ ّـدة .وذك ـ ــرت
ً
الوكالة ،نقال عن مسؤولني أميركيني لم
ّ
تسمهم وآخــريــن مطلعني على العملية،
أن املـنــاقـشــات شملت مـبـعــوث الــواليــات
املتحدة الخاص بشؤون كوريا الشمالية
ج ـ ــوزي ـ ــف يـ ـ ـ ــون ،وبـ ـ ـ ــاك يـ ــونـ ــغ إل وه ــو
دبلوماسي بارز من كوريا الشمالية في
األمم املتحدة.
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،أشـ ـ ــار وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
األميركي جايمس ماتيس إلى أن بالده
ّ
ال ت ــزال تــأمــل حــل أزم ــة كــوريــا الشمالية
دب ـلــومــاس ـيــا .وقـ ــال إن ال ـح ــرب سـتـكــون
«ك ــارث ـي ــة» ،وإن ال ـج ـهــود الــدبـلــومــاسـيــة
تـحــرز نـتــائــج .وأض ــاف أن مهمته وزي ـرًا
للدفاع أن يكون مستعدًا في حــال نــزاع.
لـكـنــه أش ــار إل ــى أن ال ـج ـهــود ال ـتــي يـقــوم
بـهــا وزي ــر الـخــارجـيــة ري ـكــس تيلرسون
وس ـف ـيــرة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ل ــدى األم ــم
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ن ـي ـك ــي هـ ـيـ ـل ــي« ،لـ ــدي ـ ـهـ ــا ق ــوة
دبلوماسية وبــدأت في تحقيق نتائج».
وعندما سئل عن الخطط العسكرية حال
وقـ ــوع ص ـ ــراع ،ق ــال إن بـ ــاده مـسـتـعــدة،
لكنه أضــاف «ال أقــول للعدو مسبقًا ّ
عما
سأقوم به».

وبــال ـتــوازي مــع ه ــذه ال ـ ّت ـط ـ ّـورات ،تــوالــت
ال ـ ـ ــردود ال ــدول ـي ــة امل ـ ـحـ ــذرة م ــن تصعيد
ّ
األزمـ ــة ،فـقــد عــلـقــت املـسـتـشــارة األملــانـيــة
أن ـج ـيــا م ـيــركــل م ــن ب ــرل ــن ب ــال ـق ــول« :ال
ً
أرى حــا عسكريًا لهذا الـنــزاع»ّ ،مضيفة
أن «أملــان ـيــا سـتـشــارك بـشـكــل مـكــثــف في

موسكو :مخاطر
اندالع نزاع بين
البلدين «كبيرة جدًا»

خ ـيــارات الـحــل غير العسكرية ،إال أنني
أرى أن التصعيد الكالمي هو رد خاطئ».
ـارج ـيــة ال ــروس ــي سيرغي
أم ــا وزي ــر ال ـخـ ّ
الفــروف ،فقد حــذر من أن مخاطر اندالع
ن ـ ــزاع بـ ــن ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة وك ــوري ــا
الشمالية «كبيرة ج ـدًا»ّ ،
ملمحًا إلــى أنه
ي ـعــود لــواش ـن ـطــن ال ـق ـيــام ب ـخ ـطــوة أول ــى
م ــن أجـ ــل نـّ ــزع ف ـت ـيــل األزم ـ ـ ــة .وفـ ــي وقــت
ًّ
ســابــق ،حــضــت الـصــن كــا مــن الــواليــات
املتحدة وكوريا الشمالية على تخفيف
التصعيد.
ودع ــا املـتـحــدث بــاســم وزارة الخارجية
ال ـص ـي ـن ـي ــة غ ـي ـن ــغ ش ـ ــوان ـ ــغ ،فـ ــي بـ ـي ــان،

واش ـن ـطــن وب ـيــونــغ يــانــغ إل ــى االب ـت ـعــاد
عن «املسار القديم في تبادل استعراض
ال ـ ـقـ ــوة وم ــواصـ ـل ــة ت ـص ـع ـيــد الـ ــوضـ ــع»،
مـعـتـبـرًا أن «ال ــوض ــع ال ـحــالــي ف ــي شبه
الـ ـج ــزي ــرة الـ ـك ــوري ــة ف ــي غ ــاي ــة الـتـعـقـيــد
والحساسية» .وأضاف« :ندعو األطراف
املـعـنـيــة إل ــى تــوخــي ال ـحــذر فــي أقــوالـهــم
وأف ـ ـعـ ــال ـ ـهـ ــم ،واملـ ـس ــاهـ ـم ــة ب ـش ـك ــل أك ـب ــر
ف ــي تـخـفـيــف الـ ـت ــوت ــرات وت ـع ــزي ــز الـثـقــة
املتبادلة».
وكـ ــان ت ــرام ــب ق ــد رأى ف ــي تـصــريـحــاتــه
الـجــديــدة ،أن الـصــن تستطيع أن تفعل
«أكثر من ذلـ ّـك بكثير» ملمارسة ضغوط
على كيم لحضه على وضع حد لبرامج
بالده النووية والبالستية ،في انتقاد لم
يعلق عليه غينغ في بيانه.
وفي هذا اإلطــار ،أشــارت صحيفة «وول
س ـتــريــت جـ ــورنـ ــال» إلـ ــى أن امل ـســؤولــن
ـون خـلــف الـكــوالـيــس،
الـصـيـنـيــن ي ــدرس ـ ّ
االستراتيجيات لتجنب اندالع الصراع.
هدف الصني اآلن هو منع تصعيد التوتر
بني الــواليــات املتحدة وكوريا الشمالية
لـيـصــل إل ــى نـ ــزاع م ـف ـت ــوح» ،ق ــال شينغ
كــزيــاوه ،وهــو أسـتــاذ مساعد فــي إحــدى
جــامـعــات بـكــن .وأض ــاف هــذا األخـيــر أن
«القادة الصينيني ّ
وجهوا كل انتباههم
إلى القضايا الداخلية ،وباتوا يفتقرون
إل ــى ال ــوق ــت وال ـط ــاق ــة ملـعــال ـجــة األزمـ ــات
السياسية الخارجية» ،معتبرًا أن «هناك
غـيــابــا لـلـقـيــادة فــي مــا يتعلق بالقضية
النووية في كوريا الشمالية».
(األخبار ،أ ف ب)

تقرير
على هــذا النحو ،يـبــدو طبيعيًا عدم
ظ ـهــور أي بـ ــوادر خ ــاف عـلــى سطح
الـ ـع ــاق ــات بـ ــن ال ـ ـقـ ــادة ال ـع ـس ـكــريــن
والــرئ ـيــس ن ـي ـكــوالس مـ ـ ــادورو ،ال بل
إن مـعـظــم مـحـلـلــي م ــراك ــز ال ــدراس ــات
العاملية يتفقون على أن الرهان على
ً
ً
انقالب عسكري يبقى احتماال ضئيال،
مــا لــم تتطور األزم ــة السياسية على
نـحــو يـشـعــر فـيــه ك ـبــار ال ـض ـبــاط بــأن
ثمة خطرًا يتهدد مصالحهم.
ولكن االحتماالت الضئيلة لالنقالب
العسكري ،تقابلها احتماالت ضئيلة
أيضًا للوصول إلى تسوية سياسية،
في ظل االستقطاب السياسي الحاد،
ودخ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ط ــرف ــا
ً
م ـحـ ّـرضــا ،ال ب ــل ف ــاع ــا ،ف ــي ال ـصــراع
ال ـ ــدائ ـ ــر .وف ـ ــي ظ ــل ه ـ ــذا ال ـ ــواق ـ ــع ،مــن
غ ـيــر املـسـتـبـعــد أن ت ـل ـجــأ امل ـعــارضــة
ال ـي ـم ـي ـن ـيــة ،أو ب ـعــض م ــن أط ــراف ـه ــا،
إلــى تشكيل خاليا سرية ،ذات طابع
عسكري ،ما يزيد الضغوط ،بطبيعة
ال ـ ـحـ ــال ،ع ـل ــى ال ـج ـي ــش ال ـف ـن ــزوي ـلــي،
ورب ـ ـمـ ــا اس ـت ـق ـط ــب ب ـع ــض ض ـب ــاط ــه،
لـ ــان ـ ـخـ ــراط فـ ــي الـ ـجـ ـه ــود امل ـ ـضـ ــادة
للحكم اليساري ،خصوصًا أن بوادر
هذا الشكل من العنف ،قد ّ
تبدت يوم
ان ـت ـخ ــاب ــات ال ـج ـم ـع ـيــة الـتــأسـيـسـيــة،
الــذي شهد هجومًا ن ــادرًا فــي شكله،
ح ـ ــن ان ـ ـف ـ ـجـ ــرت ع ـ ـبـ ــوة ق ـ ـ ــرب م ــرك ــز
للتصويت ،ما أدى إلى إصابة سبعة
شرطيني.
وم ــا يــزيــد ال ـق ـلــق ،ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،أن
إح ـ ــدى ال ـ ــرواي ـ ــات امل ــرت ـب ـط ــة ب ــأح ــداث
«ق ـ ــاع ـ ــدة ب ـ ــارام ـ ــاك ـ ــاي» ،ت ـح ــدث ــت عــن
اح ـ ـت ـ ـمـ ــال أن ي ـ ـكـ ــون امل ـ ـت ـ ـم ـ ــردون قــد
اس ـت ـه ــدف ــوا س ــرق ــة مـ ـخ ــازن الـ ـس ــاح،
وذلــك فــي ذروة التصعيد ،الــذي ينذر
ب ــاح ـت ـم ــال تـ ـط ـ ّـور األزم ـ ـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
إلــى حــرب أهـلـيــة ...فــي تلك الـحــالــة ،قد
ّ
يعبر بعض العسكريني عن خياراتهم
ال ـس ـيــاس ـيــة ع ـلــى ال ـطــري ـقــة ال ـس ــوري ــة:
«أعلن انشقاقي ..وهذه هويتي»!

الفروف متحدثًا عن تجربته:
«النووي» وسوريا من أهم المفاوضات
ّ
مثلت مشاركة وزيــر الخارجية الروسي
سيرغي الفــروف ،في منتدى طالبي في
مقاطعة فالديمير أم ــس ،للتحدث أمــام
الحضور عن سياسة بالدهم الخارجية
ومقارباتها للمشاكل الــدولـيــة وحماية
مصالحها ،مناسبة للحديث عــن «أهــم
املـ ـف ــاوض ــات واملـ ـح ــادث ــات وأص ـع ـب ـهــا»،
ال ـتــي ش ــارك فـيـهــا أث ـنــاء تــولـيــه منصبه
مـنــذ ع ــام  .2004ورب ـمــا لــم تـكــن مفاجئة
إجابة الفروف عن السؤال الذي ُو ِّجه ّإليه
ً
بهذا الخصوص ،قــائــا باختصار إنها
«املفاوضات التي تأتي بنتيجة».
نشرته
لـكــن فــي تسجيل الـفـيــديــو ال ــذي
ّ
«روس ـي ــا الـ ـي ــوم» ،ب ــدا م ــن يــوصــف بــأنــه
«ت ـ ــالـ ـ ـي ـ ــران روسـ ـ ـي ـ ــا» ،ف ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ــارة إل ــى
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ال ـفــرن ـســي األملـ ـع ــي ال ــذي
عــاصــر مختلف األنـظـمــة املتعاقبة على
فــرن ـســا ب ــن ن ـهــايــة ال ـق ــرن ال ـثــامــن عشر
وبداية التاسع عشر ،مرتاحًا في ّإجابته،
فـ ّ
ـوســع دائــرت ـهــا ب ــاإلش ــارة إل ــى أن ــه «فــي
بعض امل ـحــادثـ َـات ،تشعر بالهمة» حني
ّ
ترى أنه «لم يبق إال القليل ،وتشعر بأن
عليك أن تجد عبارة تسمح لشريكك بأن
ّ
يتقبل ما نريد أن نتوصل إليه».
هــذه املـقــدمــة أوصـلــت الــرجــل ال ــذي يدير
ه ـي ـك ـل ـيــة مـ ـك ـ ّـون ــة مـ ــن آالف امل ــوظـ ـف ــن،
يتوزعون في مبنى الخارجية الروسية
ف ــي مــوس ـكــو وح ــده ــا ع ـلــى أل ـف ــي مكتب
ضـمــن مـبـنــى يــزيــد عـلــى عـشــريــن طبقة،
إلـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن االتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي
ّ
اإليـ ــرانـ ــي ب ــدرج ــة أولـ ـ ــى .وق ـ ــال إن «مــن
بــن املـفــاوضــات التي أتــت بنتيجة ،كان
مــا فعلناه فــي مـجــال الـبــرنــامــج الـنــووي
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي» ،مـ ـسـ ـت ــدرك ــا« :لـ ــأسـ ــف ،ب ــدأ
ش ــرك ــاؤن ــا األم ـي ــرك ـي ــون ي ـش ـك ـكــون فـيــه،
ّ
برغم أن إدارة (الرئيس دونــالــد) ترامب

أشار الفروف أيضًا إلى أهمية المحادثات بشأن ترسيم الحدود مع الصين (أ ف ب)

أهم مفاوضات
ومحادثات بالنسبة إلي
هي التي تأتي بنتيجة
ّ
أكــدت أن إيــران تلتزم كل ما يجب عليها
وف ــق االت ـف ــاق» ،فــي إش ــارة إل ــى تصديق
ترامب األخير على التقرير الذي ُيعرض

ع ـل ـيــه ك ــل ت ـس ـعــن ي ــوم ــا ف ــي ش ـ ــأن ه ــذا
ّ
امل ـل ــف .ورأى الف ـ ــروف أن «ال ـب ـع ــض في
اإلدارة األميركية يرى أن هذه االتفاقات
خاطئة ...ويشككون فيها».
بــدرجــة ثــانـيــة ،استحضر الدبلوماسي
الذي بات معاصرًا لكل «عهود فالديمير
ب ـ ــوت ـ ــن» مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـعـ ـق ــد املـ ــاضـ ــي،
امل ـح ــادث ــات ال ـش ـه ـيــرة ال ـت ــي أج ــراه ــا في
األعـ ـ ــوام املــاض ـيــة م ــع ن ـظ ـيــره األم ـيــركــي
الـ ـس ــاب ــق جـ ـ ــون ك ـ ـيـ ــري .وفـ ـ ــي ال ـس ـي ــاق،
ّ
ذك ــر بــأنــه «مـنــذ نحو ع ــام ،استطعنا أن
نـتــوصــل فــي املـحــادثــات مــع جــون كيري
إلـ ـ ــى االتـ ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى مـ ـق ــارب ــة ل ـل ـت ـســويــة
ّ
الـســوريــة» ،معربًا عــن اعـتـقــاده ب ــأن ذلك

ّ
ال ـحــدث مــثــل «اخ ـتــراقــا حقيقيًا ،يضمن
تناسق العمل بني قواتنا الجوية وقوات
التحالف (الذي تقوده واشنطن)».
ّ
ولـفــت امل ـســؤول الــروســي الــرفـيــع إل ــى أن
«الشرط الوحيد املسجل في ذلك االتفاق
كـ ــان الـ ـت ــزام الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة الـفـصــل
بـ ــن امل ـ ـعـ ــارضـ ــة الـ ـت ــي ي ــدع ـم ــون ـه ــا عــن
اإلرهــاب ـيــن ،و ّتـحــديـدًا جبهة الـنـصــرة».
لكنه أضاف« :إنهم بعد عقد هذا االتفاق،
ل ـ ــم ي ـس ـت ـط ـي ـع ــوا ت ـن ـف ـي ــذ ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــرط،
ّ
ول ــو وف ــوا بــوعــدهــم لــرأي ـنــا أن العملية
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ال ـت ـســويــة ال ـس ــوري ــة قد
الواليات املتحدة
تقدمت» .وقال« :أخفقت
ّ
في تنفيذ هذا الشرط ،ربما ألنه كان في
اإلدارة األمـيــركـيــة أش ـخــاص يــرفـضــون،
بعكس جون كيري ،الفصل بني املعارضة
واإلرهابيني».
ّ
الفروف الذي ال ّ
بد أن يمثل أحد الوجوه
الــرئـيـســة ل ــ«ع ــودة روس ـيــا إل ــى الـســاحــة
الدولية بعد انهيار االتحاد السوفياتي»،
أرف ــق إجــابـتــه الـطــويـلــة ب ــاإلش ــارة أيضًا
إلى أهمية «العديد من املحادثات بشأن
ت ــرس ـي ــم ال ـ ـحـ ــدود ب ـي ـن ـنــا وب ـ ــن ال ـصــن
و(غـ ـ ـ ـي ـ ـ ــره ـ ـ ــا) ...م ـ ــع ال ـ ـصـ ــن اس ـت ـغ ــرق ــت
املحادثات عدة عقود ،ومنذ عشر سنوات
بنينا رابطة قوية بني البلدين ،بما في
ذلك في مجال السياسة الدولية».
ّ
وجــديــر بــالــذكــر ،أن االس ـت ـعــراض املـهــم،
ّ
رافقه في سياق آخر ال يقل أهمية حديث
الفـ ـ ــروف ع ــن «م ـك ــان ــة وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ال ـ ــروس ـ ــي األس ـ ـب ـ ــق ال ـ ــراح ـ ــل ي ـف ـغ ـي ـنــي
بــريـمــاكــوف ،فــي الـسـيــاســة الـخــارجـيــة»،
مشيرًا إلى «حكمته ،وبعد نظره ،خاصة
أنــه قــد ب ــادر إلــى صياغة مفهوم العالم
املتعدد األقطاب في دراساته وكتاباته».
(األخبار)

