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تقرير

صقر صهيوني في البيت األبيض

تيريزا ماي في بروكسل:

ّ
ّ
يبدو أن جوقة مروجي الحرب على إيران في البيت
األبيض ،اكتملت بإعالن ترامب بعد منتصف الليل
تعيين جون بولتون مستشارًا لألمن القومي
ب ـعــد مـنـتـصــف ال ـل ـيــل ،أع ـلــن دونــالــد
ت ــرام ــب اس ـت ـب ــدال م ـس ـت ـشــاره لــأمــن
القومي اتش ار ماكماستر ،بالسفير
األميركي األسبق لدى األمم املتحدة
ج ـ ــون ب ــولـ ـت ــون .وبـ ـع ــد س ـل ـس ـلــة مــن
اإلق ـ ـ ـ ــاالت واالس ـ ـت ـ ـقـ ــاالت فـ ــي فــري ـقــه
ـة ،ق ــال تــرامــب:
خ ــال األش ـهــر املـُـاض ـيـ ّ
«أن ــا سعيد بــأن أعـلــن أن ــه اب ـتــداء من
ال ـت ــاس ــع م ــن ن ـي ـســان  2018سـيـكــون
ج ــون ب ــول ـت ــون م ـس ـت ـشــاري الـجــديــد

بولتون ،المسكون
بفكرة الحرب ضد إيران،
ليس «صقرًا» عاديًا
ّ
لألمن القومي» .ومعروف أن بولتون
الــذي يدعو علنًا إلــى مواجهة إيــران
عسكريًا ،ويصل حديثه إلى ّ
حد إثارة
موضوع «ضرورة إسقاط النظام في
إي ــران» ،كــان يـتــردد دوم ــا إلــى البيت
األبـ ـي ــض م ـنــذ وص ـ ــول ت ــرام ــب إل ـيــه.
ّ
وه ـ ــذا م ــا دفـ ــع ب ـعــض امل ـع ــل ـق ــن ال ــى
ّ
القول سريعًا إن هــذا التعيني ُيطلق
ّ
«العد التنازلي للحرب مع إيران».
ُ
وي ـ ـعـ ــرف ج ـ ــون ب ــولـ ـت ــون ك ـث ـي ـرًا فــي
بيروت والعالم العربي ،إذ منذ عام
 ،2005كان ّ
عرابًا لخيارات فريق «14

طهران منذ ُ تعيني األخير في .2002
فــي مـقــالــة ن ـشــرت قـبــل أي ــام فــي «ذي
أميركان كونسرفتيف» ،يقول كاتبها
ّ
إن «بولتون ليس صقرًا عاديًا ضمن
املحافظني الـجــدد ،هــو كــان مسكونًا
لسنوات عدة (بضرورة) الذهاب إلى
حــرب ضـ ّـد إي ــران ،مـكــررًا تصريحاته
الــداعـيــة إلــى ضربها خــال إطــاالتــه
ـرة) ،من دون وجود
اإلعالمية (األخـيـ ّ
تداعيات
ـدرك
ـ
ي
ـه
ـ
أن
أدنــى مؤشر على
ّ
ه ـكــذا س ـيــاســة» .تـضـيــف امل ـقــالــة أن ــه
خـ ـ ــر ،داخ ــل
«أكـ ـث ــر م ــن أي ش ـخ ــص آ ّ
إدارة ترامب أو خارجها ،أثر بولتون
ع ـلــى ق ـ ــرار ت ــرام ــب ل ـت ـمــزيــق االت ـف ــاق
النووي مع إيران» ،مشيرة في الوقت
نـفـســه إل ــى عــاقــات بــولـتــون بـمـمـ ّـول
«كل من» ترامب وبنيامني نتنياهو،
الصهيوني شلدون أدلسون.
ليس
ـو
ـ
ه
فــي القضية الفلسطينية،
ّ
فقط مــؤيـدًا عــاديــا إلســرائـيــل ،وإنـمــا
ه ــو مـتـصـهــن وم ــن م ــؤي ــدي أقـصــى
اليمني اإلسرائيلي ،وهــو كــان يدعو
ٍّ
حتى إلى «حل يقوم على ثالث دول...
يتم وفـقــه إرج ــاع غــزة إلــى السيطرة
املصرية ،وإرجاع الضفة الغربية إلى
السيادة األردنية».
بولتون الذي ينظر إلى روسيا أيضًا
ّ
على أنـهــا «خـصــم» ،جــاء اإلعــان عن
تعيينه في اليوم نفسه الذي ألقى فيه
ريكس تيلرسون ،خطاب «وداع» في
ّ
مقر وزارة الخارجية ،التي سيخلفه
على رأسها مارك بومبيو.
(األخبار)

آذار» األكـ ـث ــر تـ ـش ــددًا ،ت ـج ــاه دمـشــق
ّ
وحـ ــزب ال ـل ــه ،عـلـمــا بـ ــأن ه ــذا الـفــريــق
كــان قــد ك ـ ّـرم بــولـتــون فــي أي ــار ،2006
خالل زيارة وفد منه لواشنطن .وفي
األعوام القليلة املاضية ،كان بولتون
يــدعــو إل ــى تـقـسـيــم ال ـع ــراق وســوريــا
«في مرحلة ما بعد داعــش» ،وإنشاء
«كـيــانــات إثـنـيــة» تـحــت شـعــار رفــض
«ال ـع ــودة إل ــى ال ـح ــدود ال ـتــي رسمها
األوروبيون منذ قرن تقريبًا».
ّ
ويـ ـح ــل ب ــول ـت ــون مـ ـك ــان مــاك ـمــاس ـتــر
ّ
الـ ــذي س ـبــق لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن أش ــارت
في تقرير لها في  24شباط املاضي،
ّ
ّ
إلى أن احتماالت إعفائه تتزايد ،وأن
بولتون من بني املرشحني الستبداله.
وإذا كان ماكماستر ،وهو العسكري
الذي سبق أن شارك إلى جانب وزير
الدفاع الحالي جايمس ماتيس ،في
غــزو ال ـعــراق ،مــن وج ــوه «املحافظني
ّ
الـ ـ ـج ـ ــدد» ،فـ ـ ــإن ب ــول ـت ــون ه ــو ب ـ ــدوره
السياسي ،كــان أحــد أبــرز وجــوه هذا
ال ـف ــري ــق ض ـم ــن إدارة جـ ـ ــورج ب ــوش
االب ـ ـ ــن .ه ـ ــذا ال ــرج ــل الـ ـ ــذي ك ـ ــان أح ــد
ّ
مــؤيــدي غ ــزو ال ـع ــراق ،ي ــرى أن «أكـبــر
ُ
خ ـطــأ» ارت ـ ِـك ــب ،ه ــو ح ــن «انـسـحــب»
األم ـيــرك ـيــون م ــن ال ـع ــراق ع ــام .2011
هــو يــرى فــي الـعــراق «قــاعــدة خلفية»
ملواجهة إي ــران ،وهــو كــان إلــى جانب
رئيس املــوســاد األسـبــق مئير دغــان،
ف ــي إطـ ـ ــاق س ـي ــاس ــات «م ـح ــاص ــرة»

كان ّ
عرابًا لخيارات « 14آذار»
األكثر تشددًا ،تجاه دمشق
وحزب الله (أ ف ب)

ّ
ّ
ترامب يبتز الصين :عجزنا التجاري مسؤوليتكم
«الباتريوت»
األميركي
في يد
بولندا
نقلت «روي ـتــر» أم ــس ،عــن مصادر
خاصة ّأن بولندا والواليات املتحدة
س ـت ـب ــرم ــان ات ـف ــاق ــا ي ـت ـي ـ ُـح ل ـشــركــة
«ري ـث ـي ــون» ب ـيــع ن ـظ ــام «ب ــات ــري ــوت»
للدفاع الصاروخي لوارسو .وكانت
ّ
بولندا قد أعلنت من قبل أنها تعتزم
إنفاق نحو  7.6مليارات دوالر على
مـ ـش ــروع ن ـظ ــام دف ـ ــاع ص ــاروخ ــي،
لكن املـصــادر أوضـحــت ّأن االتفاق
الــذي سيعلن األسـبــوع املقبل قد ال
تتخطى قيمته  5.5مليارات دوالر.
هذه الخطوة العدائية تجاه موسكو،
م ــن ق ـب ــل واش ـن ـط ــن ق ـب ــل وارسـ ـ ــو،
كــانــت وزارة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة
قد وافقت عليها في تشرين الثاني
املاضي ،فيما أبدت بولندا اهتمامها
ب ـش ــراء ث ـمــان ـيــة م ــن ه ــذه األن ـظ ـمــة.
ونقلت «رويـتــر» عن مصدر مقرب
م ــن وزارة الـ ــدفـ ــاع األم ـي ــرك ـي ــة ّأن
«االتفاق سيوقع في  28آذار».

ّ
شـ ـ ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي دون ـ ــال ـ ــد
تــرامــب ،أم ــس ،هجومه الـتـجــاري على
ال ـص ــن ،ل ـل ــرد ع ـلــى «املـ ـم ــارس ــات ّغير
املـشــروعــة» للعمالق اآلس ـيــوي .ووقــع
الــرئـيــس األمـيــركــي «مــذكــرة تستهدف
الـعــدوان االقـتـصــادي للصني» ،مشيرًا
إل ــى إجـ ـ ــراءات عـقــابـيــة ض ــد ال ـ ــواردات
الصينية يمكن أن تصل قيمتها إلى
مليار دوالر» بهدف وضع حد ملا
«ّ 60
يقول إنـهــا منافسة غير مشروعة من
جانب الصني وســرقــة امللكية الفكرية
(كــان مستشاروه قد تحدثوا في وقت
س ــاب ــق م ــن يـ ــوم أمـ ــس ع ــن «ن ـح ــو 50
مليار دوالر» من الواردات الصينية).
ّ
على الــرغــم مــن أن هــذا اإلج ــراء يبتعد
ّ
كثيرًا عن تهديدات أميركية سابقة ،فإن
ّ
الرد الصيني جاء واضحًا ،إذ سارعت
الـسـفــارة الصينية لــدى واشنطن إلى
ّ
اإلعــان أن الصني «تشعر بخيبة ً أمل
قــويــة» إزاء ق ــرار ت ــرام ــب ،مـضـيـفــة في
ب ـي ــان« :إذا بـ ــادرت ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ّ
إلى حرب تجارية ،فإن الصني ستقاتل
إل ــى ال ـن ـهــايــة ل ـل ــدف ــاع ع ــن مـصــالـحـهــا
ـراءات
امل ـشــروعــة بــاس ـت ـخــدام ك ــل اإلج ـ ـ ّ
الـ ـض ــروري ــة» .وق ـ ــال ال ـب ـي ــان« :ن ـحــض
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ع ـلــى ال ـت ــراج ــع عن
قرارها واتخاذ قــرارات حــذرة وتجنب
تـ ـع ــري ــض ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة بــن
الصني والواليات املتحدة للخطر».
فــي الـجــانــب الـعـمـلــي ل ـق ــرارات تــرامــب،
أوض ـ ـ ـ ــح م ـ ـس ـ ــؤول كـ ـبـ ـي ــر ف ـ ــي ال ـب ـي ــت
ّ
االب ـيــض أن األم ــر يتعلق «بتعويض
أرب ــاح حـصــل عليها الـصـيـنـيــون عبر

تــرتـهــن قــدرت ـهــا الـتـنــافـسـيــة بـقــدرتـهــا
على االبتكار ،قد فتحت في أواخر آب/
أغسطس  2017تحقيقًا في انتهاكات
مفترضة لـحـقــوق امللكية الـفـكــريــة من
ج ــان ــب بـ ـك ــن .وي ـث ـي ــر ق ـل ــق ال ــوالي ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة خـ ـص ــوص ــا «إج ـ ـ ـبـ ـ ــار ب ـكــن
الـشــركــات األميركية على الــدخــول في
شراكات ونقل التكنولوجيا واألســرار

ّ
قالت بكين إنها
ستقاتل إلى النهاية
للدفاع عن مصالحها
المشروعة
ّ
وقع ترامب «مذكرة تستهدف العدوان االقتصادي للصين» (أ ف ب)

م ـم ــارس ــات ت ـج ــاري ــة غ ـيــر م ـش ــروع ــة».
ولـكــن وفــق ايفيريت اسنستات ،وهو
املــديــر املـســاعــد للمجلس االقـتـصــادي
ّ
الوطني األميركي ،فإن ترامب سيتولى
ع ـم ـل ـي ــا «تـ ـكـ ـلـ ـي ــف املـ ـمـ ـث ــل الـ ـتـ ـج ــاري
للواليات املتحدة نشر الئحة املنتجات
والرسوم التي يزمع فرضها في الـ 15
يــومــا الـتــي تـلــي تــوقـيــع امل ــذك ــرة» ،كما
ِّ
سـ ُـي ـكــلــف امل ـم ـثــل ال ـت ـج ــاري ل ـلــواليــات
املـتـحــدة روبـ ــرت الي ـتــايــزر« ،بــالـلـجــوء

إلـ ــى إجـ ـ ـ ــراءات ت ـســويــة الـ ـن ــزاع ــات في
املـنـظـمــة ال ـعــامل ـيــة ل ـل ـت ـجــارة ،ملهاجمة
املـ ـم ــارس ــات ال ـت ـم ـي ـيــزيــة ف ــي مـسـتــوى
إسـنــاد التراخيص فــي الـصــن» .وأكــد
ّ
الي ـتــايــزر أن اإلج ـ ــراءات بـحــق الـصــن
ت ـس ـت ـه ــدف خ ـص ــوص ــا الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
ق ـطــاع الـتـكـنــولــوجـيــات الـعــالـيــة ال ــذي
ه ــو «ع ـل ــى األرج ـ ــح ال ـق ـس ــم األه ـ ــم فــي
اقتصادنا» والذي اعتبر أن أهميته ال
نظير لها في العالم.

ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة وال ـ ـصـ ــن تـ ـع ـ ّـدان
شريكني على املستويني االقـتـصــادي
وامل ــال ــي ،لـكــن واشـنـطــن تـنــدد بتنامي
عجزها التجاري مع العمالق اآلسيوي،
ال ــذي تـقــول إن ــه يـعــود إل ــى مـمــارســات
تجارية غير منصفة .وقــد بلغ العجز
الـ ـتـ ـج ــاري األمـ ـي ــرك ــي م ــع الـ ـص ــن فــي
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باملئة خالل عام .وكانت واشنطن التي

الـتـجــاريــة لـلـشــركــاء املـحـلـيــن» إذا ما
رغـبــت الـشــركــات األمـيــركـيــة فــي العمل
في الصني.
ّ
ي ــوم أم ــس ،ك ــرر ت ــرام ــب ،أن ــه طـلــب من
أعـلــى املـسـتــويــات الصينية «تقليص
هــذا العجز بمئة مليار ف ــورًا» ،مشددًا
ّ
عـلــى أن «الـكـلـمــة امل ـف ـتــاح ه ــي ت ـبــادل،
وع ـل ــى ال ـج ـم ـيــع أن ي ـت ــذك ــره ــا» .وق ــال
ّ
ّ
إن ال ـصــن ب ـلــد «ص ــدي ــق» ،وإنـ ــه يـكــن
«اح ـت ــرام ــا فــائ ـقــا لـلــرئـيــس ش ــي (جــن

الصني
بينغ)» .لكن من جهتها ،كانت ّ
قـ ــد أكـ ـ ـ ــدت قـ ـب ــل إعـ ـ ـ ــان تـ ــرامـ ــب أنـ ـه ــا
مستعدة لرد الفعل.
في هذا الصدد ،كانت وزارة التجارة قد
أعلنت في بيان« :سنتخذ بالتأكيد كل
اإلجراءات الضرورية للدفاع بحزم عن
حقوقنا ومصالحنا املشروعة» ،منددة
بالنزعة «الحمائية» و«األحادية» لدى
واشـنـطــنُ .
ويـمـكــن أن تـسـتـهــدف بكني
املنتجات الزراعية األميركية على غرار
منتجات الصويا والذرة الرفيعة ولحم
الـخـنــزيــر .وبـعــدمــا دع ــا واشـنـطــن إلــى
عدم رد الفعل «تحت تأثير العاطفة»،
ّ
حذر رئيس وزراء الصني لي كيكيانغ،
يـ ــوم االثـ ـن ــن ،م ــن حـ ــرب ت ـج ــاري ــة ّبني
القوتني العظميني ،واصفًا ّإياها بأنها
«ليست في مصلحة أحد».
ّ
ّ
ضمن هــذا املشهد كله ،لعل املثير هو
ف ــي إج ــاب ــة وزي ـ ــر ال ـت ـج ــارة األم ـيــركــي
وي ـل ـبــور روس ،ع ــن س ــؤال وجـهـتــه له
وكــالــة «بلومبرغ» عقب صــدور إعــان
ترامب ،يقول« :ما الذي يجب أن تفعله
الصني ،ليبتسم دونالد ترامب» .أجاب
ّ
روس أن الـحــل «األس ـه ــل» للصني كي
ّ
تخفض مــن مستوى العجز التجاري
مع الواليات املتحدة ،يكمن في تحويل
اهـتـمــامـهــا ب ـش ــراء مـنـتـجــات م ــن دول
ّ
املتحدة .وقال إن
أخرى ،نحو الواليات
ّ
على الصني أن «تستورد (منا) كميات
كـبـيــرة ج ـدًا ج ـدًا» مــن ال ـغــاز الطبيعي
ّ
امل ـ ـس ـ ــال ،وب ـ ـهـ ــذا «يـ ـتـ ـق ــل ــص» ال ـع ـجــز
التجاري معها.
(األخبار)

حشد «الحلفاء» ضد موسكو
ّ
على الرغم من أن جدول
المجلس
أعمال قمة
ً
األوروبي كان مثقال
من الملفات
بعدد كبير ّ
األوروبية ،فإن تيريزا ماي
و«حلفاءها» ،نجحوا في
اليوم األول من هذا
الحدث في تحويل األنظار
نحو روسيا على خلفية
قضية تسميم سكريبال
تــوج ـهــت رئ ـي ـســة الـ ـ ــوزراء الـبــريـطــانـيــة،
تـيــريــزا م ــاي ،إل ــى الـعــاصـمــة البلجيكية
ب ــروكـ ـس ــل ،ف ــي م ـه ـمــة ص ـع ـب ــة ،آمـ ـل ــة أن
ت ـح ـص ــل ع ـل ــى دعـ ـ ــم أوروبـ ـ ـ ـ ــي ل ـل ـت ـنــديــد
بالدور الذي تتهم فيه موسكو في قضية
تسميم العميل الروسي السابق سيرغي
سكريبال وابنته يوليا .ولدى وصولها،
سعت إلى توجيه خطاب شديد اللهجة،
ّ
ق ــائ ـل ــة ل ـه ــم إن روس ـ ـيـ ــا ت ـم ـث ــل ت ـه ــدي ـدًا
ّ
لالتحاد بأكمله ،وكررت أن الهجوم على
سكريبال وابـنـتــه جــرى بــاسـتـخــدام غاز
أع ـصــاب قــاتــل تــم تـطــويــره إب ــان الحقبة
ال ـس ــوف ـي ــات ـي ــة ،مـ ــا ُي ـظ ـه ــر أن ال ـت ـهــديــد
الروسي «ال يحترم الحدود».
ّ
ّ
وصرحت ماي أمام الصحافيني بأن «من
الــواضــح أن التهديد الــروســي ال يحترم
الحدود ،والحادث في سالزبري هو جزء
مــن نمط ال ـعــدوان الــروســي ضــد أوروب ــا
موقف الفــت ،تجاهلت
وجيرانها» .وفي
ٍ
ً
مــاي س ــؤاال وجهه إليها مــراســل «وكالة
أنباء تــاس» الروسية حول امتالك لندن
ً
دلـ ـي ــا ع ـل ــى تـ ـ ــورط روسـ ـي ــا ف ــي قـضـيــة
تسميم سكريبال ،إذ نظرت إلى املراسل
ال ــروس ــي بــام ـت ـعــاض ،قـبــل أن تـنـصــرف،
وفق الوكالة.
ويضغط املسؤولون البريطانيون على
حلفائهم األوروبـيــن لكي «يحذوا حذو
بريطانيا في طرد دبلوماسيني» الروس،
ّ
علمًا بأنه سيكون صعبًا على العواصم
األوروبـ ـي ــة ،وبــاألخــص بــاريــس وبــرلــن،
الوصول إلى هذا املستوى من ردود الفعل.
لـكــن عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،أعـلـنــت رئـيـّســة
ل ـي ـتــوان ـيــا ،دالـ ـي ــا غــري ـبــوس ـك ـي ـتــي ،أن ـهــا
«تفكر فــي مــوضــوع (ط ــرد دبلوماسيني

روس) بجدية» ،وأضافت لدى وصولها
إلـ ـ ــى الـ ـقـ ـم ــة« :ن ـ ـحـ ــن نـ ــدعـ ــم اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،وي ـجــب عـلـيـنــا جـمـيـعــا أن
نفكر في اتخاذ إجراءات مماثلة» .أيضًا،
نقلت «رويـتــر» عن دبلوماسي كبير في
ّ
ّ
االتحاد األوروبي أن «بريطانيا تقول إن
ُ ِّ
هناك شبكات تنظم أمورًا مثل سالزبري،
وه ــذه الشبكات مــوجــودة عبر حــدودنــا
وسيكون من مصلحتنا مالحقتها معًا»،
ّ
فـيـمــا ش ــدد دبـلــومــاسـيــون عـلــى أن مــاي
ال تـسـعــى ال ــى اس ـت ـصــدار اسـتــراتـيـجـيــة
رس ـم ـي ــة م ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي .وق ــال
دبـلــومــاســي آخ ــر إن «ه ـنــاك تـحــركــا بني
ع ــدد مــن الـ ــدول الــراغ ـبــة لـفـعــل ش ــيء ردًا
ع ـل ــى حـ ـ ــادث سـ ـك ــريـ ـب ــال» ،م ــوض ـح ــا أن
«هذا سيتم بشكل ثنائي خارج االتحاد
األوروبـ ـ ـ ــي ح ـتــى ال ي ـك ــون ه ـن ــاك ضغط
شــديــد على ال ــدول األعـضــاء الـتــي تشعر
بالقلق على عالقاتها مع موسكو».
في السياق ،دعا رئيس الوزراء اليوناني،
ألكسيس تسيبراس ،إلى الحذر في الرد
على هجوم ســالــزبــري ،وقــال« :علينا أن

وصلت ماي إلى
بروكسل غداة مقارنة
وزير خارجيتها بين
بوتين وهتلر

نتحلى بــاملـســؤولـيــة الـبــالـغــة» .كـمــا كــان
رئيس وزراء لوكسمبورغ ،خافيير بيتل،
محام جنائي سابق،
حــذرًا ،إذ قــال« :أنــا
ٍ
ً
وأسير على مبدأ أنني أستمع أوال ،وبعد
ذلك أتوصل إلى النتائج».
في غضون ذلك ،انعقد لقاء ثالثي مساء
أمس على هامش اليوم ّ
األول للقمةّ ،
ضم
إل ــى م ــاي ،الــرئـيــس الـفــرنـســي إيـمــانــويــل
م ــاك ــرون ،وامل ـس ـت ـشــارة األملــان ـيــة أنجيال
م ـي ــرك ــل ،ف ـي ـمــا أع ـل ـن ــت رئ ــاس ــة ال ـ ـ ــوزراء
ّ
البريطانية أن مــاي «قـ ّـدمــت (أمــامـهـمــا)
آخــر مستجدات التحقيق» بشأن قضية
سكريبال .ووفق البيان ،فقد أكدت الدول
الثالث أن «ال تفسيرات معقولة» غير تلك
ّ
التي تقول إن «الدولة الروسية مسؤولة»،
ّ
مضيفًا أن «الزعماء أكدوا أهمية توجيه

سيكون صعبًا على باريس وبرلين مجاراة لندن (أ ف ب)

رسالة أوروبية شديدة ّ
كرد على األعمال
الــروسـيــة ،وتــوافـقــوا على إبـقــاء تواصل
وثيق في األيام املقبلة».
وكان من املتوقع أن ُيصدر قادة االتحاد
األوروبي بيانًا حول «هجوم سكريبال»،
ف ـي ـمــا ن ـق ـلــت وك ــال ــة «ف ــران ــس ب ـ ــرس» أن
القادة األوروبيني «سينسقون التبعات»
امل ـت ــرت ـب ــة ع ـل ــى روس ـ ـيـ ــا .وت ــدف ــع بـعــض
الـ ــدول نـحــو تـشــديــد لـهـجــة ال ـب ـيــان لكي
ينسجم مع البيان املشترك الذي أصدرته
األسـ ـ ـب ـ ــوع املـ ــاضـ ــي كـ ــل مـ ــن بــري ـطــان ـيــا
وف ــرن ـس ــا وأمل ــان ـي ــا وال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
ويــوجــه الـلــوم إلــى روسـيــا .وذكــر مصدر
فــي الــرئــاســة الفرنسية أن «مــن املــرجــح»
أن يكون البيان «قريبًا جـدًا» من البيان
املشترك الذي صدر األسبوع املاضي.
ووصـ ـ ـل ـ ــت م ـ ـ ــاي إل ـ ـ ــى بـ ــروك ـ ـسـ ــل أم ـ ــس،
غ ــداة إط ــاق وزي ــر خــارجـيـتـهــا بــوريــس
جــون ـســون ،خـطــابــا نــاريــا ضــد موسكو،
إذ ق ــارن بــن «روس ـيــا بــوتــن» و«أملــانـيــا
ال ـن ــازي ــة» ،مـضـيـفــا أن ــه «ت ـص ــح» مـقــارنــة
ك ــأس ال ـعــالــم ل ـك ــرة ال ـق ــدم ال ـت ــي تستعد
روسـ ـ ـي ـ ــا الس ـت ـض ــاف ـت ـه ــا ه ـ ــذا ال ـص ـيــف
ب ــاأللـ ـع ــاب األوملـ ـبـ ـي ــة الـ ـت ــي ن ـظ ـم ــت فــي
بــرلــن ع ــام  1936إب ــان حـكــم هـتـلــر .وردًا
على تصريحات جونسون ،قــال الناطق
ب ــاس ــم ال ـك ــرم ـل ــن ديـ ـمـ ـت ــري ب ـي ـس ـكــوف،
للصحافيني« :إنــه تصريح مقزز تمامًا،
وال يليق بــوزيــر خــارجـيــة أي ب ـلــد ...إنــه
مـهــن وغ ـيــر م ـق ـبــول» .وكــانــت املتحدثة
بـ ــاسـ ــم ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة ،م ــاري ــا
زاخ ـ ــاروف ـ ــا ،ق ــد س ــارع ــت إلـ ــى ال ـ ــرد عـبــر
صفحتها على موقع «فايسبوك» مساء
ً ّ
أول من أمس ،معتبرة أن «هذه املقارنة...
مرفوضة وال تليق بوزير خارجية دولة
أوروبية» .أيضًا ،انتقد سفير روسيا لدى
لندن ،فالديمير ياكوفينكو ،جونسون،
ً
ق ــائ ــا« :الـحـكــومــة الـبــريـطــانـيــة ح ــرة في
ات ـخــاذ ق ــرار بـشــأن مـشــاركـتـهــا فــي كــأس
العالم ،لكن ال يحق ألحد أن يهني الشعب
ال ــروس ــي ال ــذي ه ــزم ال ـنــازيــة وف ـقــد أكثر
مــن  25مليون شـخــص ،بمقارنة بالدنا
بأملانيا النازية».
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد م ـت ـص ــل ،ت ـ ــرأس ال ــرئ ـيــس
الــروســي ،فالديمير بــوتــن ،فــي موسكو
أم ــس ،اجـتـمــاعــا ملـجـلــس األم ــن الــروســي
الـ ـ ــذي ي ـض ــم رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،دي ـم ـتــري
مدفيديف ،وجميع املسؤولني األمنيني.
ّ
وقـ ــال ال ـكــرم ـلــن إن ال ـه ــدف ه ــو «ت ـبــادل
وجهات النظر حول السياسة غير الودية
واالستفزازية لبريطانيا حيال روسيا».
(األخبار)

