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تقرير

واشنطن تعرقل المحادثات مع بيونغ يانغ:

ال حوار من دون شروط مسبقة
ب ــرن ــام ـج ـه ــا فـ ــي ج ـب ــل ك ــاه ـل ـن ـب ــرغ،
وهــو مـكــان لــه أهمية رمــزيــة كبرى،
إذ فيه بدأت عملية استعادة أوروبا
الوسطى من القوات العثمانية عام
 ،1683واختيار هذا املكان له أهمية
بالنسبة إل ــى الـيـمــن املـتـطــرف ،مع
ـاب
ال ـع ـلــم أن أبـ ــرز امل ـن ـت ـقــديــن لـخـطـ ِ
الـ ـحـ ـك ــوم ــةِ الـ ـنـ ـمـ ـس ــاوي ــة الـ ـج ــدي ــدة
كــانــت تــرك ـيــا ،إذ ي ـع ــارض بــرنــامــج
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ان ـ ـض ـ ـمـ ــام تـ ــرك ـ ـيـ ــا إلـ ــى
االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي .ورأت وزارة
الخارجية التركية في بيان أن «هذا
اإلعالن الذي ال أساس له والقصير
ال ـ ـن ـ ـظـ ــر ف ـ ـ ــي ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ال ـجــديــدة يــؤكــد ،لــأســف ،امل ـخــاوف
مـ ـ ــن ت ـ ــوج ـ ــه س ـ ـيـ ــاسـ ــي ق ـ ــائ ّـ ــم ع ـلــى
التمييز والـتـهـمـيــش» .وح ــذرت من
أن تحقيق هذا البرنامج ،من شأنه
أن يـعـ ّـرض النمسا لخطر «خـســارة
ص ــداق ــة ت ــركـ ـي ــا» .م ــن ج ــان ـب ــه ،رأى
وزي ــر ال ـش ــؤون األوروبـ ـي ــة الـتــركــي،
عمر جيليك ،أن الحكومة الجديدة
فــي النمسا «ب ــدأت الـتـعــرض للقيم
الديموقراطية األســاسـيــة» .وانتقد
أيضًا االتحاد األوروبي بسبب عدم
إدانته برنامج الحكومة في النمسا.
من جهة ثانيةّ ،
يتوج التحالف بني
ح ــزب كــروتــز وح ــزب شـتــراخــه عامًا
ً
حــافــا لليمني املـتـطــرف فــي أوروب ــا
ّ
م ــع ص ـع ــود م ـل ـحــوظ ل ــه ف ــي كـ ــل من
هــولـنــدا وفــرنـســا وأملــانـيــا ،ولـكــن من
ّ
ّ
دون أن ي ـت ـمــكــن م ــن ت ــول ــي ال ـح ـكــم.
ّ
ّ
ورحــب قــادة أحــزاب يمينية متطرفة
أوروب ـ ـيـ ــة ،بـيـنـهــم الـفــرنـسـيــة مــاريــن
لوبن والهولندي غيرت فيلدرز ،أول
من أمس ،خالل مؤتمر في براغ ،بما
وص ـفــوه بــأنــه «ح ــدث تــاري ـخــي» في
النمسا .وق ــال فـيـلــدرز ،زعـيــم «حــزب
الحرية» الهولندي ،أمام الصحافيني
إنه «يجب الترحيب بأنه ّ
مرة أخرى
فــي النمسا الـيــوم ،أخــذ حــزب عضو
في كتلتنا في البرملان األوروبي على
محمل الجد ،إلى ّ
حد أنه نال فرصته
ف ــي االن ـض ـم ــام إلـ ــى ال ـح ـك ــوم ــة» .من
جـهـتـهــاّ ،
رح ـبــت لــوبــن بـمــا اعتبرته
«ح ـ ــدث ت ــاري ـخ ــي ف ـع ـل ـيــا» .ورأت أن
«آخ ــرون سيتبعون هــذا النهج ألنه
في عــدد من الــدول تتنظم املعارضة
لالتحاد األوروبي».
(األخبار ،أ ف ب)

عادت المشاحنات في ما
يتعلق بأزمة شبه الجزيرة
الكورية ،بعد جلسة مجلس
األمن التي ُعقدت الجمعة
في هذا السياق .وبينما
جددت واشنطن تمسكها
بشروط الحوار مع بيونغ يانغ،
عبرت موسكو عن أسفها
ّ
حيال التخلي عن طرح وزير
محذرة
الخارجية األميركي،
ً
من العواقب

(ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد) ت ــرام ــب واملـجـتـمــع
ال ـ ــدول ـ ــي س ـ ـيـ ــواصـ ــان الـ ـضـ ـغ ــط عـلــى
ّ
بـيــونــغ ي ــان ــغ» .وركـ ــز تـيـلــرســون خــال
حديثه مع الصحفيني على أن بلده «لن
يقبل بشروط مسبقة».
وتعقيبًا على ّتصريح وزير الخارجية
األمـيــركــي ،حــذر نائب وزيــر الخارجية
الــروســي سيرغي ريــابـكــوف ،مــن خطر
ت ـص ـع ـيــد ف ــي ش ـب ــه الـ ـج ــزي ــرة ال ـك ــوري ــة
ب ـع ــد «تـ ــراجـ ــع ريـ ـك ــس ت ـي ـل ــرس ــون عــن
ط ــرح ــه لـبـيــونــغ ي ــان ــغ» .ون ـق ـلــت وكــالــة
«نــوفــوس ـتــي» الــروس ـيــة عــن ريــابـكــوف
قـ ــولـ ــه« :مـ ـ ــن امل ـ ـحـ ــزن أن نـ ـ ــرى امل ــوق ــف
األميركي يستخدم مجددًا هذه الشروط
وأن ت ــدع ــو ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة روس ـيــا
والصني إلى تعزيز الضغط على كوريا
الشمالية» ،مضيفًا« :حان الوقت لوقف
ح ــرب ال ـت ـهــديــدات والـضـغــط واالب ـت ــزاز
وطرح الشروط املسبقة وللمضي نحو
بـحــث فعلي عــن حــل سـيــاســي» .وتــابــع
ريــاب ـكــوف« :بـعــد جلسة مجلس األمــن
ال ــدول ــي وم ــداخ ــات ال ـع ــديــد م ــن كـبــار
امل ـســؤولــن ف ــي الـ ــدول ال ـغــرب ـيــة ،لدينا
املنطق
انطباع بأن منطق الضغط هو
ّ
الـســائــد فــي مـقــاربـتـهــم» ،الفـتــا إل ــى أنــه
«وضع خطير جدًا».

عـلــى ه ــذا الـصـعـيــد ،ق ــال وزي ــر الــدفــاع
ّ
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ج ـي ــم م ــاتـ ـي ــس ،إن ـ ـ ــه رغ ــم
اسـ ـتـ ـم ــرار ت ـق ـي ـيــم ت ـج ــرب ــة ال ـ ـصـ ــاروخ
األخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية،
إال أن ـ ـ ـ ــه ال يـ ـعـ ـتـ ـق ــد أن الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاروخ
ّ
ال ـبــال ـي ـس ـتــي ال ـع ــاب ــر لـ ـلـ ـق ــارات يـشــكــل
ت ـهــدي ـدًا ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة .وأض ــاف
ماتيس أول من أمس ،أنه «لم يثبت أنه
قادر على تهديدنا اآلن ...ونحن ال نزال
نـجــري الـتـحـلـيــات» .ويـتـنــاقــض كــام
مــاتـيــس م ــع ال ـك ــام ال ــذي قــالــه خـبــراء
فــي الــواليــات املتحدة الشهر املاضي،
ومـفــاده أن «البيانات والـصــور تؤكد،

اختتم وفــد من وزارة الــدفــاع الروسية
شارك في أول اجتماع للجنة العسكرية
املشتركة بني روسيا وكوريا الشمالية
زي ــارت ــه لـبـيــونــغ ي ــان ــغ ،ب ـعــدمــا نــاقــش
«حـظــر األنـشـطــة العسكرية الـخـطــرة».
وأعـلـنــت سـفــارة كــوريــا الشمالية لدى
روسيا أن «وفد وزارة الدفاع الروسية
بــرئــاســة نــائــب رئ ـيــس امل ــرك ــز الــوطـنــي
إلدارة الدفاع ،فيكتور كالغانوف ،غادر
إلى موسكو يوم  16كانون األول (أول
من أمــس) ،بعد أن شارك في االجتماع تيلرسون« :إدارة ترامب والمجتمع الدولي سيواصالن الضغط على بيونغ يانغ» (أ ف ب)
األول للجنة العسكرية املشتركة بني
البلدين».
وبحسب وسائل إعــام روسية ،ناقش
الجانبان في االجتماع تنفيذ «االتفاق
الحكومي الثنائي بشأن منع ّاألنشطة
الـعـسـكــريــة الـخـطـيــرة ،ال ــذي وق ـعــه في
 12تشرين الثاني  2015النائب األول
لرئيس األركان العامة للقوات املسلحة
ال ــروس ـي ــة ،ن ـي ـكــوالي بــوغــدانــوفـسـكــي،
ونـ ــائـ ــب رئـ ـي ــس األركـ ـ ـ ـ ــان الـ ـع ــام ــة فــي
ج ـم ـهــوريــة ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ،أو غيم
شخوليم».
م ــن ج ــان ـب ــه ،ت ــراج ــع وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األميركي ،ريكس تيلرسون ،عن طرحه
الـ ـ ـح ـ ــوار مـ ــع ب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ «م ـ ــن دون
شـ ــروط م ـس ـب ـقــة» ،إذ ق ــال ب ـعــد جلسة
مجلس األمــن التي ُعقدت حــول األزمــة
في شبه الجزيرة الكورية ،إن «الواليات
املـتـحــدة لــن تقبل ب ــأي ش ــروط مسبقة
إلج ـ ــراء م ـح ــادث ــات دي ـب ـلــومــاس ـيــة مــع
كــوريــا الـشـمــالـيــة» ،مضيفًا أن «إدارة

ناقشت موسكو
وبيونغ يانغ «االتفاق
الحكومي بشأن منع
األنشطة العسكرية»

في ما يبدو ،أن كوريا الشمالية طورت
صاروخًا يمكنه أن يحمل رأسًا نوويًا
إلى أي مكان في الواليات املتحدة».
وأعـلــن مـســؤوالن أميركيان كبيران أن
ترامب سيطرح «استراتيجية جديدة
لألمن القومي األميركي اليوم تستند
ً
إلى سياسة (أميركا أوال) وسيوضح أن
الصني منافس» .وأضاف املسؤوالن أن
«االستراتيجية التي سيطرحها ترامب
فــي خطابه ال يجب النظر إليها على
أنها محاولة الحتواء الصني ،بل على
أن ـهــا ت ـقــدم ن ـظــرة فــاحـصــة للتحديات
التي تفرضها الصني» .وكان ترامب قد
أشاد خالل جولته اآلسيوية ،بالرئيس
الصيني ،شي جني بينغ ،وطالبه أيضًا
ب ــأن تـكـثــف بـكــن الـضـغــط عـلــى كــوريــا
الـشـمــالـيــة ب ـشــأن بــرنــامـجـهــا ال ـنــووي،
وتغيير ممارساتها التجارية لتكون
مناسبة أكثر للواليات املتحدة.
فــي شــأن آخــر ،قــالــت وزارة الخارجية
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوريـ ـ ــة ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــة إن «وزيـ ـ ـ ـ ــرة
الـخــارجـيــة كــانــج كـيــونــغ وهــا سـتــزور
الـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــان األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ل ـل ـق ــاء
ن ـظ ـي ــره ــا ال ـ ـيـ ــابـ ــانـ ــي» ،وذلـ ـ ـ ــك س ـع ـيــا
لـ ـتـ ـع ــزي ــز الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون فـ ـ ــي مـ ـ ــا ي ـت ـع ـلــق
بالتعامل مــع بــرامــج كــوريــا الشمالية
ال ـن ــووي ــة وال ـص ــاروخ ـي ــة ب ــن طــوكـيــو
وس ـ ـيـ ــول .وأضـ ــافـ ــت الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،فــي
ـان ،أن ك ـي ــون ــغ وه ـ ــا س ـت ـصــل إل ــى
ب ـ ـيـ ـ ٍ
طــوك ـيــو يـ ــوم غ ــد وس ـت ـج ـت ـمــع بــوزيــر
الخارجية الياباني ،تارو كونو ،خالل
زيارتها التي تستمر يومني.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ن ـش ــرت صـحـيـفــة «ن ـي ـكــاي»
اليابانية ،أن طوكيو تنوي تخصيص
مـبـلــغ ق ـيــاســي قـ ــدره  46م ـل ـيــار دوالر
في امليزانية املقبلة لتعزيز دفاعاتها
املـ ـ ـض ـ ــادة لـ ـلـ ـص ــواري ــخ فـ ــي م ــواج ـه ــة
ت ـهــديــد ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة .وأوض ـحــت
أن ه ــذا الـتـمــويــل اإلض ــاف ــي مخصص
لـتـغـطـيــة نـفـقــات إقــامــة ال ـن ـظــام الـبــري
العتراض الصواريخ «ايجيس أشور»
ال ــذي يملكه الجيش األمـيــركــي .وكــان
وزيـ ــر ال ــدف ــاع ال ـيــابــانــي اي ـت ـســونــوري
اوديـ ـ ـ ــرا ،ق ــد صـ ــرح األسـ ـب ــوع املــاضــي
بأن بالده تنوي شراء صواريخ عابرة
ل ـل ـق ــارات ب ـع ـيــدة امل ـ ــدى م ــن ال ــوالي ــات
املتحدة.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

جمال تر�ست بنك
�أطلق ّ

�ش.م.ل.

يف بد�ية �لعام �حلايل برنامج توفريي جديد يحمل �إ�سم

بمصالحها األساسية ،أو بنمط التراكم الذي تقوده.

معارضة للعولمة
أي
ُّ
َ

ً
ّ
لــم يشكل هــذا الـتـحـ ُّـول أزم ــة للحركة قبل عــام ،2008
ول ـكــن بـعــد وق ــوع األزمـ ــة املــالـيــة فــي ذل ــك ال ـعــام وب ــروز
العامل الطبقي كسبب أساسي في حدوثها استعادت
ّ
القطاعات الراديكالية نفوذها داخلها ،وشهدنا بعد ذلك
بثالث سنوات حراك امليادين الذي ّ
عم العالم على ضوء
ُّ
التحركات املناهضة للرأسمالية التي شهدتها الواليات
املتحدة في عام  .2011ثمة ُّ
تحول أساسي حدث حينها
على ّ الرغم من انقطاعه الحقًا بسبب انحسار موجة
«احتلوا» بعد أشهر وهو معاودة اليسار التركيز على
مناهضة التراكم الرأسمالي كوجهة أساسية للصراع
ض ـ ّـد ال ـعــوملــةّ ،
ألن ه ــذا ال ـتــراكــم هــو امل ـح ـ ِّـرك الرئيسي
لـلــرأسـمــالـيــة ،وه ــو ال ــذي ي ـقــود تـ ُّ
ـوسـعـهــا عـبـ ّـر الـعــالــم،
ويضعها بسبب هــذا ُّ
التوسع في مواجهة كــل الفئات
والهويات َّ
املهمشة األخرى إلى جانب الطبقات العاملة
والـفـقـيــرة .وأك ـبــر دلـيــل عـلــى ذل ــك هــو صـعــود «اليمني
الـبــديــل» فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة عـلــى خلفية الـشـعــارات
ال ـتــي أطـلـقـهــا تــرامــب فــي جــولــة ّاالن ـت ـخــابــات املــاضـيــة،
ّ
والتي ركــزت بشكل أساسي -أقله من جهة الخطاب-

على مسؤولية العوملة بشكلها الحالي عن إفقار فئات
واس ـعــة مــن الـطـبـقــة الـعــامـلــة األم ـيــرك ـيــة .وه ــو مــا دفــع
ّ
بهذه الفئات التي تــأثــرت بخطابه إلــى انتخابه رئيسًا
ِّ
لكي ينفذ وعــوده لها بجعل القيادة األميركية للعوملة
أكثر عــدالــة وإنـصــافــا لها .ليس ّثمة مـعـ َـارضــة للعوملة
هنا كما يدعو اليسار ،ولكن هذه الفئات التي خسرت
وظائفها وأعمالها شعرت بسبب نمط التراكم السابق
مهمشة ،وبدا َّأن تهميشها يتقاطع إلى ٍّ
بأنها َّ
حد ما مع
فحوى الخطاب التقليدي املناهض للعوملة .واملشكلة أنّ
ِ
القطاعات ِّاليسارية التي تقود النضال التقاطعي في
العالم وتنظر له هي األعلى صوتًا في رفض هذا الشكل
من التقاطع ،على الرغم من ّأن له أسبابه املوضوعية
وح ــدوده الـتــي تنتهي بانتهاء ظــاهــرة اليمني الجديد،
سواء كانت بقيادة ترامب أو سواه .وعلى األرجح ّ
ً
فإن
ّ
رفض التعامل مع هذه الظاهرة -أقله لناحية معرفتها
وفهم أسبابها -من جانب اليسار الثقافوي يعود إلى
طبيعته التي كانت سببًا أساسيًا ليس فقط لشيوع
َ
محتمل وممكن ،بل أيضًا
«سياسات الهوية» كبديل
ً
لتعريف الـصــراع مــع الرأسمالية بها بــدال مــن تعريفه
بالطبقات االجتماعية وصراعها.
* كاتب سوري

�سمد و �إربح» «and Win
«
ّ

.»Save

ميين �أهييم مز�يييا هييذ� �ملنتييج �أنييه يخييول �أ�سحيياب �ملدخيير�ت �ل�سغييرية
�الن�سمييام �ىل عييامل �مل�سييارف ،خا�سيية و�أنييه ال يوجييد مبلييغ حمييدد
مطلييوب لفتييح �حل�سيياب �خلا�ييص بهييذ� �ملنتييج ،كمييا و�أنييه غييري خا�سييع
الأييية عمييوالت �سييهرية كالتييي تقيييد علييى باقييي �حل�سييابات �إ�سافيية �إىل
�إمكانييية ربييح �لهد�يييا �لقيميية ميين خييال �لدخييول يف �سييحب �لقرعيية،
بحيييث �أن كل �إيييد�ع نقييدي بقيميية  50،000لييرية لبنانييية يف �حل�سيياب يخييول
�ساحبييه �مل�سيياركة يف �ل�سييحب لربييح جو�ئييز قيميية وهد�يييا عديييدة و �إن
كل �إيييد�ع �إ�سييايف مببلييغ  50،000ل.ل ي�ساعييف �إمكانييية �لربييح ل�ساحبييه.
مت �إجيير�ء �ل�سييحب �لتا�سييع بتاريييخ  2017/12/06باإ�يير�ف مديرييية
�ليان�سيييب �لوطنييي �للبنيياين حيييث ربييح خم�سيية عميياء ح�سلييو� علييى
بطاقييات م�سييريات وهييم:
– �ل�سيدة �ص � .أ ،بطاقة م�سريات بقيمة  1،000،000لرية لبنانية
– �ل�سيد ع  .ع ،بطاقة م�سريات بقيمة  400،000لرية لبنانية
– �ل�سيدة ن � .أ ،بطاقة م�سريات بقيمة  200،000لرية لبنانية
– �ل�سيد �أ � .ص ،بطاقة م�سريات بقيمة  100،000لرية لبنانية
– �ل�سيد ع � .ص ،بطاقة م�سريات بقيمة  100،000لرية لبنانية

