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العالم

الحدث

الصدر و«عرعر» ...جسرا الخليجيين إلى بغداد
خطت السعودية خطوة
إضافية على طريق
مشروعها المرسوم لعراق
ما بعد «داعش»ُ ،م ِق ّرة
تشكيل مجلس تنسيق
ُ
علنة
مع بغداد ،وم ِ
قرب افتتاح منفذ عرعر
الحدودي .بالتوازي مع
ذلك ،دخلت اإلماراتّ ،
ومعها البحرين ،على خط
المشروع السعوديّ ،
لتؤديا
دوريهما في جوقة إعادة
بالد الرافدين إلى «الحاضنة
العربية»
ت ـ ـم ـ ـضـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة ،ومـ ـعـ ـه ــا
حـلـفــاؤهــا مــن دول الـخـلـيــج ،قدمًا
فـ ــي مـ ـح ــاوالتـ ـه ــا إخـ ـ ـ ــراج الـ ـع ــراق
ـاوئ ل ـه ــا،
م ـ ــن فـ ـل ــك املـ ـ ـح ـ ــور املـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ِ
وإدخـ ــالـ ــه ف ــي ح ـظ ـيــرة «االعـ ـت ــدال
ال ـعــربــي» ،وإن تـلـ ّـبـســت جـهــودهــا،
ه ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ــرة ،ل ـ ـبـ ــوس الـ ـسـ ـع ــي فــي
وس ــاط ــة م ــع الـخـصــم اإلي ــران ــي ،ال
ّ
ت ــزال غـيــر واض ـحــة امل ـعــالــم .ولـعــل
الـتـطــورات الـتــي شـهــدهــا الـيــومــان
امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــان تـ ـنـ ـب ــئ ب ـ ـ ــأن امل ـخ ـط ــط
الـسـعــودي يسير وفــق مــا ُح ـ ّـدد له
م ــن خ ـط ــوات وم ـح ـطــات ،ت ـبــدأ من
الجانب السياسي وال تنتهي على
امل ـس ـت ــوي ــن ال ــدع ــوي واإلع ــام ــي.
ومــع انـضـمــام اإلمـ ــارات ،بوجهها
األكـثــر ب ــروزًا أخ ـي ـرًا ،وزي ــر الــدولــة
للشؤون الخارجية أنــور قرقاش،
إل ــى ج ــوق ــة الـتـهـلـيــل ل ـع ــودة بــاد
الرافدين إلى «الحاضنة العربية»،
يدخل مشروع الرياض وحلفائها،
إزاء ب ـغــداد ،ط ــورًا جــدي ـدًا فـيــه من
الـ ـص ــراح ــة م ــا ي ـك ـفــي الس ـت ـش ــراف
املرحلة املقبلة.
وب ـع ــدم ــا اس ـت ـق ـبــل ول ـ ـ ّـي ع ـهــد أبــو
ظبي محمد بن زايد آل نهيان ،أول

ـدري
م ــن أم ــس ،زع ـيــم ال ـت ـيــار ال ـصـ ّ
مقتدى الصدر ،معربًا له عن تطلع
اإلم ــارات إلــى أن «يلعب (ال ـعــراق)
دوره ال ـط ـب ـي ـع ــي عـ ـل ــى ال ـس ــاح ــة
العربية بما يـعــزز أمــن واستقرار
العالم الـعــربــي» ،أطــل قــرقــاش ،من
على حسابه على موقع «تويتر»،
ّ
مبشرًا ب ـ «(أنـنــا) بدأنا كمجموعة
م ــرح ـل ــة بـ ـن ــاء الـ ـجـ ـس ــور وال ـع ـم ــل
ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــي املـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــص» ،واص ـ ـفـ ــا
ال ـت ـحــرك ال ــذي ي ـقــوده ول ــي العهد
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،م ـح ـم ــد بـ ــن س ـل ـم ــان،
تـجــاه ال ـعــراق ،بـ ـ «الــواعــد» .وأشــار
إلــى أن استقبال ابــن زايــد للصدر
«جــزء مــن الـتــواصــل الخليجي مع
الـعــراق» ،مضيفًا أن «طموحنا أن
نرى عراقًا عربيًا مزدهرًا مستقرًا.
ال ـت ـحــدي كـبـيــر وال ـج ــائ ــزة أك ـب ــر».
ُ
ولـ ـ ــم ت ـ ـخـ ــل تـ ـص ــريـ ـح ــات ق ــرق ــاش
مــن غـمــز مــن قـنــاة قـطــر ،إذ قــال إن
هــذا التحرك السعودي ،بمشاركة
اإلم ـ ــارات وال ـب ـحــريــن« ،م ـثــال على
تـ ــأث ـ ـيـ ــر دول الـ ـخـ ـلـ ـي ــج م ـ ـتـ ــى م ــا
توحدت الرؤية واألهداف».
وب ـ ـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدر ،األح ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،زي ـ ـ ـ ــارة
لإلمارات ،تلبية لدعوة رسمية من
سلطات أبو ظبي ،التي أرسلت إليه
طائرة خاصة لنقله ذهابًا وإيابًا.
والـتـقــى زعـيــم «الـتـيــار ال ـصــدري»،
أمس ،رجل الدين اإلماراتي أحمد
الـكـبـيـســي ،امل ـن ـحــدر م ــن مـحــافـظــة
األنبار غربي العراق .ولفت مكتب
الصدر ،في بيان ،إلى أن الجانبني
ش ــددا ،خــال الـلـقــاء ،عـلــى «أهمية
العمل بالروح اإلسالمية األصيلة
ونـ ـب ــذ ال ـع ـن ــف والـ ـفـ ـك ــر امل ـت ـش ــدد،
وأن ي ـ ـ ـحـ ـ ــوز صـ ـ ـ ـ ــوت االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدال
ع ـل ــى امل ـس ــاح ــة األكـ ـب ــر ف ــي خـضــم
التوترات الطائفية التي تشهدها
امل ـن ـط ـق ــة وال ـ ـعـ ــالـ ــم» .ويـ ـش ــي ل ـقــاء
الصدر ـ الكبيسي ،والتصريحات
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة ع ـ ـنـ ــه ،بـ ـ ــأن م ـ ــن ض ـمــن
املخطط السعودي الخليجي إزاء
بــاد الرافدين نفض أيــدي املمالك
واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات م ـ ــن لـ ــوثـ ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب
التكفيريّ ،وامتطاء صهوة رجال
الــديــن ،السنة والشيعة ،املؤيدين
لـ ـل ــري ــاض وحـ ـلـ ـف ــائـ ـه ــا ،ل ـل ــدخ ــول

ف ــي م ـض ـمــار جــديــد ع ـنــوانــه «نـبــذ
الطائفية واستعادة العروبة».
وت ــزام ـن ــت زي ـ ــارة ال ـص ــدر إل ــى أبــو
ظـبــي مــع زيـ ــارة لــوزيــر الـخــارجـيــة
البحريني خالد بن أحمد آل خليفة،
إل ــى ب ـغ ــداد ،حـيــث الـتـقــى الــرئـيــس
ال ـع ــراق ــي فـ ــؤاد م ـع ـصــوم ،ورئ ـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء ح ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي ،ووزيـ ــر
الخارجية إبراهيم الجعفري .وأكد
آل خليفة ،خالل لقاءاته باملسؤولني
العراقيني ،رغبة بالده في «توسيع
العالقات السياسية واالقتصادية
والتجارية والثقافية بني البلدين».
وث ـمــة اع ـت ـقــاد ب ــأن امل ـنــامــة تـحــاول
اس ـت ـغــال ال ـت ـحــرك ال ـس ـعــودي إزاء
السلطات العراقية ،لحمل األخيرة
على اإلسهام في إخماد االنتفاضة
الشعبية في البحرين.
عـ ـل ــى املـ ـقـ ـل ــب ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ،خ ـطــت
الرياض أمس خطوة إضافية على

ط ــري ــق اس ـت ـمــالــة بـ ــاد ال ــراف ــدي ــن،
إذ أعـلــن مجلس وزرائ ـهــا املوافقة
ع ـلــى إنـ ـش ــاء م ـج ـلــس تـنـسـيــق مــع
الـ ـ ـع ـ ــراق .وذكـ ـ ـ ــرت وكـ ــالـ ــة األنـ ـب ــاء

ُ
أغلق منفذ عرعر
قبل  30عامًا ويتم فتحه
سنويًا أمام الحجاج
ال ـس ـع ــودي ــة الــرس ـم ـيــة أن مـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ـ ـ ـ ـ ّـوض ،خـ ـ ــال ج ـل ـس ـتــه
األسـبــوعـيــة بــرئــاســة ول ــي الـعـهــد،
وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـج ـ ــارة واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار،
رئيس الجانب السعودي ملجلس
ال ـت ـن ـس ـي ــق ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي الـ ـع ــراق ــي،
بــال ـتــوق ـيــع ع ـلــى صـيـغــة املـحـضــر،
مــن دون إي ــراد تفاصيل إضــافـيــة.
وكــان مجلس ال ــوزراء الـعــراقــي قد

جاءت زيارة الصدر إلى اإلمارات تلبية لدعوة أبو ظبي التي أرسلت إليه طائرة خاصة (أ ف ب)

أق ـ ّـر ،فــي  4تـمــوز املــاضـ ُـي ،تشكيل
املـجـلــس ال ــذي سـبــق أن أع ـلــن عنه
خ ــال زي ــارة ال ـع ـبــادي للسعودية
نهاية حــزيــران الـفــائــتُ .
ويفترض
أن يـتــولــى املـجـلــس اإلش ــراف على
م ـخ ـت ـلــف م ـ ـجـ ــاالت الـ ـتـ ـع ــاون بــن
الـبـلــديــن ،بـمــا فيها مـجــال الطاقة
وعملية إعادة اإلعمار.
بــال ـتــوازي مــع ذل ــك ،أع ـلــن مجلس
محافظة األنبار أنه سيتم ،قريبًا،
افـ ـتـ ـت ــاح م ـن ـف ــذ ع ــرع ــر ال ـ ـحـ ــدودي
م ــع ال ـس ـعــوديــة ( 430ك ـلــم جـنــوب
غ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ــادي) ،بـ ـشـ ـك ــل دائ ـ ـ ــم،
ب ـ ـهـ ــدف ال ـ ـت ـ ـبـ ــادل ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري بــن
ب ـ ـغـ ــداد والـ ـ ــريـ ـ ــاض .وأف ـ ـ ــاد عـضــو
امل ـج ـل ــس ،ف ــال ــح ال ـع ـي ـس ــاوي ،ب ــأن
عـمـلـيــة االف ـت ـتــاح سـتـتــم بـعــد عيد
األضـ ـح ــى (م ـط ـلــع أيـ ـل ــول امل ـق ـبــل).
وأش ـ ــار ال ـع ـي ـس ــاوي ،ف ــي تـصــريــح
ص ـحــافــي ،إل ــى أن ال ـقــائــم بــأعـمــال
ال ـس ـف ــارة ال ـس ـعــوديــة ف ــي ال ـع ــراق،
عبد الـعــزيــز الـشـمــري ،زار اإلثنني
م ـن ـط ـق ــة عـ ــرعـ ــر ،ب ــرفـ ـق ــة عـ ـ ــدد مــن
املـســؤولــن فــي الـحـكــومــة املحلية،
ل ـ ـ ــاط ـ ـ ــاع عـ ـ ـل ـ ــى االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدادات
النهائية الفـتـتــاح املـنـفــذ .وأك ــد أن
«امل ـن ـف ــذ سـيـبـقــى م ـف ـتــوحــا بـشـكــل
دائ ـ ــم ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،ال س ـي ـمــا مــع
ّ
تحسن العالقات بينهما» ،متابعًا
أن «ال ـ ـعـ ــراق ي ـس ـعــى ل ـل ـع ــودة إلــى
مـحـيـطــه ال ـع ــرب ــي لـتـحـقـيــق األم ــن
واالستقرار» .وأشار إلى أن «املنفذ
ُي ـعـ ّـد حـيــويــا ملـحــافـظــة األن ـب ــار من
خ ــال ال ـضــرائــب وال ـج ـم ــارك الـتــي
سـتــذهــب إلع ـم ــار ال ـب ـنــى التحتية
للمحافظة ،واملـســاهـمــة فــي إعــادة
الـ ـبـ ـن ــاء» .وم ـن ـفــذ ع ــرع ـ ُـر ،الــوح ـيــد
الـ ـب ــري ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،أغـ ـل ــق قـبــل
ح ـ ــوال ـ ــى  30ع ـ ــام ـ ــا ،وي ـ ـتـ ــم ف ـت ـحــه
سـنــويــا أم ــام الـحـجــاج الـعــراقـيــن،
وي ـ ـعـ ــاود اإلغ ـ ـ ــاق ب ـع ــد إع ــادت ـه ــم
إلـ ــى الـ ـب ــاد .وت ـس ـعــى ال ـس ـعــوديــة
إلــى إقــامــة منطقة تـجــارة حــرة في
م ــدي ـن ــة عـ ــرعـ ــر ،بـ ـه ــدف ات ـخ ــاذه ــا
غ ـطـ ً
ـاء لـتـحــركــات سياسية بعيدة
مـ ــن الـ ـتـ ـعـ ـقـ ـي ــدات الـ ـت ــي ي ـفــرض ـهــا
العمل داخل بغداد.
(األخبار)

تقرير

الصين تنضم إلى منفذي العقوبات :ال حديد ورصاص من كوريا الشمالية
في الوقت الذي تتصاعد
فيه ّ
حدة التوترات بين
واشنطن وبيونغ يانغ ،أعلنت
بكين أمس أنها بدأت بتطبيق
العقوبات التي ّ
قررتها األمم
المتحدة على حليفتها
اآلسيوية
أعلنت الصني ،أمس ،تعليق استيراد
ال ـح ــدي ــد والـ ــرصـ ــاص وخ ـ ــام هــاتــن
املادتني ومنتجات البحر من كوريا
ال ـش ـم ــال ـي ــة ،ط ـب ـقــا ل ـل ـع ـقــوبــات ال ـتــي
على بيونغ
فرضتها األمــم املتحدة ُ
يــانــغ .ويــأتــي ق ــرار بكني املـعـلــن بعد
أيام من التراشق الكالمي الحاد بني
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد تــرامــب
واملسؤولني في كوريا الشمالية ،ما
أثار قلقًا دوليًا بشأن ما ستؤول إليه
األزمة.
وتـعـ ّـهــدت الـصــن بالتطبيق الكامل
للعقوبات األخـيــرة ،بعدما اتهمتها

الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة بـ ـ ـع ـ ــدم «كـ ـب ــح
جماح» كوريا الشمالية التي تعتمد
بشدة على العمالق اآلسـيــوي لدعم
اقتصادها .وقالت وزارة التجارة ،في
ُ
بيان ،إنه اعتبارًا من اليوم «ستحظر
ك ــل واردات الـفـحــم وال ـحــديــد وخ ــام
الحديد والرصاص وخام الرصاص
وال ـح ـي ــوان ــات ال ـب ـحــريــة ومـنـتـجــات
البحر» .وأوضحت أن اإلجــراء يأتي
«تطبيقًا ل ـقــرار األم ــم املـتـحــدة الــرقــم
.»2371
وف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،أع ـل ـنــت وزارة
الخارجية الصينية تعيني مبعوث
خ ـ ـ ــاص جـ ــديـ ــد ل ـ ــأزم ـ ــة م ـ ــع ك ــوري ــا
الشمالية ،وسط تفاقم القلق الدولي
حيال جــارة الصني املسلحة نوويًا.
وانتقل املنصب إلى كونغ شوان يو
( 58ع ــام ــا) ،وه ــو دبـلــومــاســي بعيد
عــن األض ــواء وم ـســؤول عــن الـشــؤون
اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة ف ـ ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
الصينية حاليًا .إال أن املتحدثة باسم
الخارجية الصينية هوا تشون ينغ
أشارت إلى أن سياسة بالدها تجاه
ّ
تتغير مع
شبه الجزيرة الكورية لن
تعيني املبعوث الخاص الجديد.

أمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،قـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر وكـ ـ ــالـ ـ ــة
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات امل ــرك ــزي ــة «س ـ ــي آي
إي ـ ـ ـ ــه» ،مـ ــايـ ــك ب ــومـ ـبـ ـي ــو ،إن ك ــوري ــا
ّ
الـشـمــالـيــة ت ـطـ ّـور قــدرات ـهــا عـلــى شــن
هجوم نووي على الواليات املتحدة
«بــوتـيــرة مقلقة» ،لكنه حــرص على
الـتـقـلـيــل م ــن خـطــر حـ ــدوث مــواجـهــة
عـسـكــريــة وشـيـكــة م ــع بـيــونــغ يــانــغ.
وردًا عـلــى س ــؤال ع ــن م ــدى احـتـمــال
سقوط صاروخ نووي كوري شمالي
عـ ـل ــى األراضـ ـ ـ ـ ــي األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،خ ــال
م ـقــاب ـلــة م ــع قـ ـن ــاة «ف ــوك ــس نـ ـي ــوز»،
قــال بومبيو« :كــل مــرة يجرون فيها
تجارب صاروخية ،ي ــزدادون خبرة،
واألم ـ ــر س ـ ّـي ــان إن ج ـ ّـرب ــوا صــاروخــا
نوويًا ،ويمكننا القول إنهم يتقدمون
بــوتـيــرة مقلقة» .وعـنــدمــا سئل ّ
عما
إذا ك ــان لألميركيني أن يقلقوا إزاء
اش ـت ــداد الـتــوتــر مــع الـنـظــام الـكــوري
ّ
الشمالي ،رأى بومبيو أن «ما من أمر
وشيك اليوم ،لكن ال ّ
بد من التنبه إلى
أن ازديــاد إمكان استهداف الواليات
املتحدة بـصــاروخ نــووي هو تهديد
خطر جـ ـدًا» .واسـتـطــرد« :مــا أقصده
هــو أنـنــي سمعت الكثير مــن الـكــام

ال ــذي يـفـيــد بــأنـنــا عـلــى شـفـيــر حــرب
نـ ـ ـ ــوويـ ـ ـ ــة .لـ ـ ـك ـ ــن م ـ ـ ــا م ـ ـ ــن مـ ـعـ ـطـ ـي ــات
استخبارية تفيد بأن الوضع وصل
إل ــى ه ــذا الـ ـح ــد» .ورأى بــومـبـيــو أن
االستخبارات األميركية «لديها فكرة
واضحة بما فيه الكفاية» ّ
عما يجري
في كوريا الشمالية.
وانعكست وجهة النظر هــذه أيضًا
فــي تصريحات أدل ــى بها مستشار

دانفورد :الخيارات
العسكرية مطروحة في حال
فشل العقوبات
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ل ــأم ــن الـقــومــي
ه ــرب ــرت ري ـم ــون ــد م ــاك ـم ــاس ـت ــر ،فــي
م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع قـ ـن ــاة «اي ـ ـ ــه بـ ــي سـ ــي».
وقـ ـ ـ ــال األخ ـ ـي ـ ــر إن الـ ـتـ ـه ــدي ــد ال ـ ــذي
ت ـش ـك ـلــه ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة «ي ـق ــارب
نقطة مفصلية» ،لكنه حــرص على
التشديد على «أننا لسنا أقرب إلى
الـحــرب مما كــانــت عليه الـحــال قبل
ّ
«نرد بالقول إننا
أسبوع» .وأضاف:

م ـس ـت ـعــدون ل ـل ـت ـعــامــل ع ـس ـكــريــا مــع
املـســألــة إن دع ــت الـحــاجــة إل ــى ذلــك،
ونـحــن ال نــوفــر جـهـدًا خ ــارج اإلطــار
ال ـع ـس ـك ــري مل ــواج ـه ــة هـ ــذا ال ـت ـهــديــد
الخطر ج ـدًا على الــواليــات املتحدة
والعالم بأسره».
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن م ـك ـت ــب
ً
ال ــرئ ـي ــس ال ـ ـكـ ــوري ال ـج ـن ــوب ــي ،ن ـقــا
عــن رئـيــس هيئة األرك ــان األميركية
املـ ـشـ ـت ــرك ــة ج ـ ــوزي ـ ــف دانـ ـ ـ ـف ـ ـ ــورد ،أن
الـ ـخـ ـي ــارات ال ـع ـس ـكــريــة ض ــد ك ــوري ــا
ال ـش ـمــال ـيــة س ـت ـك ــون مـ ـط ــروح ــة ،فــي
ح ــال فـشــل الـعـقــوبــات الدبلوماسية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة .وق ـ ـ ــال ب ـ ـ ــارك سـ ــو ـ ـ
هيون ،املتحدث باسم مكتب الرئيس
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوري ال ـ ـج ـ ـنـ ــوبـ ــي ،فـ ـ ــي م ــؤت ـم ــر
صحافي ،إن دانفورد أدلى بتعليقاته
خالل مقابلة مع الرئيس مون جيه ـ
إن ،استمرت  50دقيقة ،ناقشا خاللها
عـ ّـدة أم ــور« ،مــن بينها االسـتـفــزازات
الكورية الشمالية» .ووصل دانفورد
إلـ ــى س ـي ــول لــاج ـت ـمــاع بـمـســؤولــن
عـسـكــريــن ،مــن بينهم وزي ــر الــدفــاع
سونج يونج ـ مو.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

