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عقب إعالن بوتني سحب قواته بعد هزمية »داعش«

واشنطن تشكك في »النصر الروسي« في سورية
عبرت الواليات املتحدة عن تشككها 
في إعللالن الرئيس الروسي فالدميير 
بللوتللن عللن سحب قسم كبير للقوات 
الروسية من سوريا وقالت إن إعالنه 
حتقيق الللنللصللر ضللد تنظيم الللدولللة 

اإلسالمية سابق ألوانه.
وأعلن بوتن خللالل زيللارة مفاجئة 
يوم االثنن لقاعدة حميميم الروسية 
في سوريا أن مهمة القوات الروسية 
أجنللزت بشكل كبير في دعللم احلكومة 
الللسللوريللة ضللد املللتللشللدديللن وإحللللاق 
الهزمية ”مبجموعة من أشد اإلرهابين 

الدولين مترسا في املعارك“.
لكن املسؤولن األمريكين يشككون 
فلللي تللصللويللر امللللسلللؤوللللن الللللروس 
والسورين لسوريا على أنها بلد مهيأ 
للسالم فور استعادة آخر جيوب لتنظيم 

الدولة اإلسالمية.
وقال املسؤولون إن قوات احلكومة 
السورية أضعف من أن تستطيع حفظ 
األمللن في الللبللالد. وأضللافللوا أن الدولة 
اإلسالمية وجماعات متشددة أخرى 
في سوريا لديها فرصة كبيرة في إعادة 
تنظيم صفوفها خاصة إذا ظلت املظالم 
السياسية الللتللي تسببت فللي انللدالع 

الصراع دون حل.
وقالت متحدثة باسم مجلس األمن 
القومي التابع للبيت األبيض ”نعتقد 
أن اإلعللالن الروسي عن هزمية داعش 
سابق ألوانه... رأينا مرارا في التاريخ 
احلديث أن أي إعالن سابق ألوانلله عن 

النصر يعقبه فشل في تدعيم املكاسب 
العسكرية واستقرار الوضع وتهيئة 
الظروف التي حتول دون إعادة ظهور 

اإلرهابين“.
وتشكك القوات األمريكية في سوريا 
منذ فترة طويلة في إعالنات موسكو 
خفض عدد قواتها. وعلى عكس الروس، 
تقاتل القوات األمريكية في سوريا دون 

موافقة من دمشق.
وقال امليجر مبشاة البحرية األمريكية 
أدريللان رانكن جللاالوي، وهو متحدث 
باسم وزارة الدفاع )البنتاجون(، إن 
الللواليللات املتحدة لم تلحظ أي سحب 

كبير للقوات الروسية منذ إعالن بوتن.
ورغللللم أنللله لللم يتنبأ بللاخلللطللوات 
املستقبلية فإنه قال ”لم يحدث خفض 
كبير فللي الللقللوات املقاتلة فللي أعقاب 
اإلعالنات الروسية السابقة بخصوص 

عمليات انسحاب مزمعة من سوريا“.
وقللال معهد دراسللات احلللرب ومقره 
واشنطن إن إعالنات موسكو من قبل 
عن سحب قواتها أدت إلى إعادة تقييم 

للقوات الروسية.
وكتب في مذكرة بحثية يوم الثالثاء 
”استخدمت روسيا اإلعالنات السابقة 
عن سحب جزئي لكي حتللرك وحللدات 
مختارة مللن أجللل التجديد واإلصللالح 
واستبعاد القدرات الزائدة عن احلاجة 
واستخدام أنظمة أسلحة بديلة مفيدة 
بللشللكللل أفللضللل للمرحلة املللقللبلللللة من 

العمليات الداعمة للنظام“.

 سالم املنتصر؟
ما زال للجيش األمريكي نحو ألفي 
جندي في سوريا وأعلن أن أي سحب 
سيعتمد على شللروط مشيرا إلللى أنه 
ستكون هناك حاجة لوجود طويل األمد 
للقوات األمريكية لضمان حتقيق هزمية 

دائمة لتنظيم الدولة اإلسالمية.
لللكللن اإلعللللالن الللروسللي يشير إلللى 
صللورة مختلفة لسوريا تصبح فيها 
القوات األجنبية غير ضرورية. وبعد 
أن حللول الللدفللة فللي الللصللراع السوري 
لصالح الرئيس السوري بشار األسد، 
يريد بوتن املساعدة في التوسط في 

اتفاق سالم.
وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب طالبا عدم نشر 
اسمه إن الللواليللات املتحدة تعتقد أن 
األسللد سيفشل إذا حللاول فرض ”سالم 

املنتصر“.
وأضللاف أن فللرص غللرق سوريا في 
حرب أهلية ثانية ستكون عالية دون 

مصاحلة سياسية ذات معنى.
وأكلللد وزيلللر اخلللارجلليللة األمللريللكللي 
ريكس تيلرسون يللوم الثالثاء أهمية 
وجللود خارطة طريق للسالم تتضمن 
انتخابات تسمح بتصويت السورين 

في اخلارج الذين فروا من الصراع.
وأضللاف ”نعتقد أنلله من خللالل هذه 
العملية لن يكون نظام األسد جزءا من 

األسد وبوتن خالل زيارة األخير إلى سوريةهذه القيادة“.
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الكرملني يرحب باملوقف 
األميركي »البناء« بشأن

احلوار مع بيونغ يانغ
رحللب الكرملن أمللس بتغير اللهجة »البناء« في موقف الواليات 
املتحدة بشأن كوريا الشمالية بعدما أبدت واشنطن الثالثاء استعدادها 

لبدء حوار مع بيونغ يانغ بدون شروط مسبقة.
وقال الناطق باسم الكرملن دميتري بيسكوف للصحافين “ميكننا 
القول ان مثل هذه التصريحات البناءة تعتبر مرضية اكثر من خطاب 
املواجهة الللذي كنا نسمعه حتى االن. وبللدون اي شللك، هللذا موضع 

ترحيب«.
وأضللاف بيسكوف ان “االمر االساسي هو ان ذلك يأتي في سياق 
الدعوات التي وجهها الرئيس فالدميير بوتن عدة مرات ومفادها ان 
اخلطاب احلربي واالجلللراءات التي تصعد التوتر في شبه اجلزيرة 

الكورية تأتي بنتائج عكسية«.

 أميركا تستعد الفتتاح سفارة 
بلندن تكلفتها مليار دوالر

ينتقل الفريق الدبلوماسي األمريكي في لندن الشهر املقبل إلى مقر 
جديد: مبنى على شكل مكعب زجاجي مؤلف من 12 طابقا يطل على نهر 

التيمز.
وستترك الواليات املتحدة احلليف الوثيق لبريطانيا املقر القدمي 
املقام عام 1960 باحلجارة واخلرسانة في منطقة جروفنر سكوير 
الراقية بلندن وهي منطقة كانت تعرف ”بأمريكا الصغرى“ خالل 
احلرب العاملية الثانية عندما كانت تضم مقر القيادة العسكري للجنرال 

دوايت أيزنهاور.
واملوقع اجلديد على الضفة اجلنوبية لنهر التيمز في قلب مشروع 
تطوير عمالق في منطقة صناعية سابقة تعرف باسم ’ناين إملز’. 

وستضم السفارة 800 من العاملن وستستقبل نحو ألف زائر يوميا.
ونظمت وزارة اخلارجية األمريكية مسابقة لتصميم املبنى اجلديد 
في عام 2008. ووصفت السفارة بأنها ”إظهار لاللتزام طويل األمد 

بالعالقة اخلاصة بن الواليات املتحدة واململكة املتحدة“.
وقالت وثيقة لوزارة اخلارجية األمريكية إن املبنى اجلديد املصنوع 
من الزجاج ”يجسد القيم الدميقراطية األساسية املتمثلة في الشفافية 
واالنفتاح واملساواة“. ومت متويل عملية البناء التي تكلفت مليار دوالر 

بالكامل عن طريق بيع ممتلكات أخرى في لندن.

متديد العمل بالقانون العرفي 
لسنة في جنوب الفيليبني

متكن رئيس الفيليبن رودريغو دوتيرتي أمس من ان ميدد سنة 
القانون العرفي املعلن في جنوب البالد ضد التمردين الشيوعي 

واالسالمي، بعدما بدد الكونغرس املخاوف املتعلقة بحقوق االنسان.
وأجاز مجلسا الشيوخ والنواب لرئيس الدولة اإلستمرار في تطبيق 

هذا القانون االستثنائي حتى 31 ديسمبر 2018، في جزيرة مينداناو.
 واعلن رئيس مجلس النواب بانتاليون ألفاريز بعد موافقة مجلس 
الشيوخ ب 240 صوتا في مقابل 27، “متت املوافقة على اإلقتراح 
الذي ميدد اعالن القانون العرفي ويعلق امتياز أحكام قانون احلرية 

الفردية«.

قاض إسباني يوسع نطاق التحقيق 
مع قادة كاتالونيا االنفصاليني

قرر قاض اسباني يتولى قضية رئيس كاتالونيا املقال كارليس 
بوتشيمون واعضاء حكومته توسيع نطاق التحقيق ليشمل عددا اكبر 
من قادة االقليم االنفصالين قبل االنتخابات املبكرة املرتقبة األسبوع 
املقبل. وفللي قللرار اطلعت وكالة فرانس بللرس على نسخة منه، قرر 
القاضي بابلو الرينا التحقيق مع اعضاء بارزين مع حزب بوتشيمون 
“الدميقراطي األوروبي الكتالوني”، وكذلك قادة من احلزب اجلمهوري 
اليساري الكاتالوني الذي يتصدر استطالعات الرأي لالنتخابات املقبلة 

املقررة في 21 ديسمبر اجلاري. 
كما يشمل التحقيق مع اعضاء من رابطتي “اومنيوم الثقافية” 

واجلمعية الوطنية الكاتالونية.

بعد التوترات التي تسببها نشر سيول منظومة 
دفاعية أميركية مضادة للصواريخ

الرئيس الكوري اجلنوبي 
يبدأ زيارة إلى الصني المتام 

املصاحلة بني البلدين
بدأ الرئيس الكوري اجلنوبي مون 
جللاي ان أمللس أول زيلللارة رسمية له 
الى بكن على أمل امتللام مصاحلة مع 
الصن، بعد التوترات التي تسببها نشر 
سيول منظومة دفاعية أميركية مضادة 

للصواريخ.
ودّفعت الصن كوريا اجلنوبية غاليا 
في أول العام قللرار حكومتها السابقة 
نشر الدرع الصاروخية “ثاد” للتصدي 
لتهديدات كوريا الشمالية، وذلك عبر 
وقللف الللتللجللارة مللع سلليللول ومقاطعة 
السيارات الكورية اجلنوبية ومنع 

الرحالت السياحية.
وتللعللارض الللصللن نللشللر منظومة 
“ثاد” ألنها ترى أنها تهدد أمنها اخلاص 
في منطقة نفوذ لها. وطلبت بكن في 
أيار/مايو تعليقا فوريا لعملية نشر 
الدرع الصاروخية، مؤكدة أن املنظومة 

االميركية تعرقل قوة ردعها اخلاصة.
اال أن البلدين نشرا الشهر املاضي 
بلليللانللا مشتركا الللتللزمللا فلليلله حتسن 

العالقات بينهما.

وملللللذاك، سللمللحللت الللصللن مللجللددا 
ملللجللمللوعللات مللن الللسلليللاح الصينين 

برحالت الى كوريا اجلنوبية.
وتعهد مون الذي انتخب في أيار/
مايو، حتسن العالقات مع بكن التي 
تعتبر الشريك التجاري األول لكوريا 

اجلنوبية.
وسيلتقي ملللون اخلللملليللس، خللالل 
زيللارتلله الللتللي تستمر حتى السبت، 
الللرئلليللس الللصلليللنللي شللي جينبينغ. 
وستتمحور احملادثات بشكل رئيسي 
حللول البرنامج الللنللووي والبالستي 

الكوري الشمالي.
وصللوتللت بللكللن علللللى الللعللقللوبللات 
األخلليللرة التي فرضتها األمم املتحدة 
على كوريا الشمالية، ردا على االختبار 
النووي الذي اجرته األخيرة في الثالث 
من أيلول/سبتمبر. لكن ادارة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب دعت الصن، 
التي تؤمن تسعة أعللشللار مللن جتللارة 
كللوريللا الشمالية، الللى وقللف تسليم 

شحنات النفط الى جارتها.

2017 في أكثر اجلوالت االنتخابية حدة في العام 

فوز مفاجئ للمرشح الدميوقراطي
في أالباما وانتكاسة جديدة لترامب

حللقللق الللدميللوقللراطللي دوغ جونز 
أمللس األول فللوزا مفاجئا على منافسه 
اجلللمللهللوري روي مللور فللي انتخابات 
والية االباما ملجلس الشيوخ، ما يشكل 
انتكاسة كبيرة جديدة للرئيس االميركي 
دونالد ترامب الللذي فشل مرشحه في 

جتاوز اتهامات بالتحرش اجلنسي. 
يشكل هذا االنتصار الدميوقراطي في 
أكثر اجلوالت االنتخابية حدة في العام 
2017 في الواليات املتحدة وفي والية 
محافظة في عمق اجلنوب االميركي، 
ضربة قاسية للرئيس الذي اعطى كامل 
دعمه للجمهوري مللور بعد تللردد في 
البداية بالرغم من االتهامات اخلطيرة 

بحقه.
ومللللع فللللرز %100 ملللن امللللراكلللز 
االنتخابية فللي االبللامللا، حصد املدعي 
الللعللام الللسللابللق جللونللز %49،9 من 
االصوات مقابل %48،4 ملور، أي بفارق 
نحو 21 الف صوت من اصل 1،3 مالين 
صللوت بحسب ارقللام نشرتها وسائل 

اعالم اميركية.
وملللع اسللم جونز )63 عاما( املدعي 
الفدرالي السابق عندما جنح في ادانة 

اعضاء من حركة كو كالكس كالن قاموا 
بتفجير كنيسة للسود فللي ستينات 
القرن املاضي، ما أدى الللى مقتل اربع 

فتيات.
بللفللضللل هللللذا االنلللتلللصلللار، يللعللود 
الللدميللوقللراطلليللون لتمثيل االبللامللا في 
مجلس الشيوخ للمرة االولللى منذ ربع 

قرن.
وصللرح جونز امللام مؤيدين خالل 
االحتفال بالفوز في برمنغهام “اكاد 
ال اصللدق فعال”، مضيفا “لقد اظهرنا 
للبالد الطريقة التي ميكن ان نكون فيها 
موحدين” وان االبللامللا التي فللاز فيها 
ترامب العام املاضي ب28 نقطة سبقت 
وكانت “عند مفترق طرق” ولم تختار 
دائما الطريق الصحيح لكنها “قامت 

بذلك” الثالثاء على حد تعبيره.
وهنأ ترامب جونز عبر تويتر على 
فللوزه قائال “الفوز هو الفوز وسكان 
االباما رائعون واجلمهوريون سيكون 
امامهم فرصة جديدة لهذا املقعد خالل 

فترة قصيرة جدا. انها عملية ال تنتهي«.
لكن مور رفض االقرار بالهزمية وقال 
أمللام مؤيديه في مونتغومري “عندما 

تكون النتيجة متقاربة الى هذا احلد ال 
ينتهي االمر”، مضيفا “علينا انتظار 

اشارة من الله«.
واشللار مور الى انه يريد اعللادة فرز 
اصوات تلقائي لكن القانون في الوالية 
يشترط لللذلللك ان يللكللون الهامش اقل 
من نصف باملئة بينما الفارق احلالي 

.1،5%
امام املسؤولن في الوالية مهلة بن 
26 كللانللون االول/ديللسللمللبللر والثالث 
من كانون الثاني/يناير املقبل لتأكيد 
الفوز، واذا لم تتم اعادة فرز لالصوات 
فإن جونز سيتولى منصبه في مجلس 

الشيوخ في مطلع الشهر املقبل.
وتللؤدي هزمية مور رئيس احملكمة 
العليا السابق في االباما الى تقليص 
غالبية اجلمهورين في مجلس الشيوخ 
املللكللون مللن 100 عضو الللى 51 مقعدا 
وهامش املناورة املتاح امام ترامب الى 
احلد االدنى. على كل االصعدة، فإن هذا 
الفوز يشكل انتكاسة للجمهورين الذين 
يصارعون القرار مشاريع قوانن ترامب 
في الكونغرس وقبل انتخابات منتصف 

الوالية في 2018.

من دون شروط مسبقة

الواليات املتحدة »مستعدة« للتحاور مع كوريا الشمالية
أعلنت الواليات املتحدة أمس األول 
استعدادها الجراء محادثات مع كوريا 
الشمالية »مللن دون شللروط مسبقة«، 
رغم أنها ال تزال مصممة على التوصل 
بكل الوسائل املتاحة، حتى العسكرية، 

الى تخلي بيونغ عن سالحها النووي.
وفللي الللوقللت اللللذي أدللللى بلله وزيللر 
اخلارجية االميركي ريكس تيلرسون 
بهذا التصريح الللذي بللدا وكأنه ميثل 
ليونة فللي املللوقللف االملليللركللي، ساهم 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون 
في تأجيج احلللرب الكالمية املستمرة 
منذ أشهر، عندما أعلن نيته جعل بالده 
“القوة النووية والعسكرية األقوى في 

العالم«.
وأشلللار مساعد األمللن الللعللام لالمم 
املتحدة للشؤون السياسية األميركي 
جيفري فيلتمان إلى أن هذا األمر ال مينع 
بيونغ يانغ من أن تكون “موافقة على 
انه من املهم جتنب احلرب” مع الواليات 

املتحدة. 
وأطلع فيلتمان مجلس األمن التابع 
لللأمم املللتللحللدة خللالل اجللتللمللاع مغلق 
الثالثاء، على نتائج رحلته الى كوريا 
الشمالية األسبوع املاضي، التي اتهمت 
بعدها بيونغ يانع الللواليللات املتحدة 
مبمارسة “ابتزاز نووي” لتأجيج 

التوتر في شبه اجلزيرة الكورية.
وحتى اآلن، كانت ادارة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب ال تللزال تؤكد 
أن أي مفاوضات محتملة مللع كوريا 
الشمالية في املستقبل ال ميكن أن تنعقد 
في املللدى املنظور، اال بشرط أن يكون 
الهدف منها نزع سالح شبه اجلزيرة 

الكورية النووي.
ولللفللت تلليلللللرسللون خللللالل مللؤمتللر 
صحافي في واشنطن إلى أن “ليس من 

الواقعي القول +سنتحاور معكم فقط 
اذا أتيتم الى طاولة املفاوضات وانتم 
مستعدون للتخلي عن برنامجكم+” 
النووي. وقال “انهم استثمروا كثيرا 

في هذا البرنامج«.
وأوضح “نحن مستعدون للتحاور 
عندما تريد كوريا الشمالية التحاور” 
مضيفا “نحن مستعدون لعقد اول 

اجتماع من دون شروط مسبقة«.
وقللال “لنجتمع فقط ونتحدث عن 

الطقس لو أردمت أو حول ما اذا كانت 
طللاولللة احلللللوار سللتللكللون مللربللعللة ام 
مستطيلة اذا كان هذا ما يثير حماستكم. 
لكن على األقلللل لنلتق وجللهللا لوجه 
وبعدها سنتمكن مللن وضللع خارطة 
طريق حول االجتاه الذي نريد سلوكه«.

 القنبلة األولى
يثير تصريح تيلرسون تساؤال حول 
ما اذا كان هناك تغيير في االستراتيجية 

االميركية. فقد تعرض وزير اخلارجية 
في املاضي النتقادات من قبل الرئيس 
األميركي العالنه عن وجللود “قنوات 
تواصل” من اجل “اختبار” نوايا كيم 

جونغ اون في ما يخص احلوار.
وكتب ترامب في تغريدة في أوائل 
تشرين األول/أكتوبر “انه )تيلرسون( 

يضيع وقته في التفاوض«.
والثالثاء، أشار تيلرسون الى غياب 
الشروط املسبقة خللالل جلسة أسئلة 

وأجوبة. ولم يأت على ذكر هذا األمر في 
خطابه احملضر مسبقا، لكنه ذكر بأن 
الهدف األميركي ال يزال احلصول، مهما 
كللان الثمن، على تخٍل “ميكن التحقق 
منه” مللن قبل كللوريللا الشمالية عن 

السالح النووي.
وقلللللللال “سأواصل اجللللهلللود 
الدبلوماسية حتى التخلي عن القنبلة 
االولى” مشيرا الللى أنلله “واثق” من 
جناح “حملة الضغوط” الدولية التي 
تهدف الى فرض عقوبات وعزل بيونغ 

يانغ.
وأكللد أنلله “لدينا حضور عسكري 
قوي خلفنا”: “في حال اتخذت كوريا 
الللشللمللاللليللة خللليلللارات خللاطللئللة، نحن 
مستعدون عسكريا” معتبرا أن الواليات 
املللتللحللدة “ببساطة ال ميكن ان تقبل 
امتالك كوريا الشمالية اسلحة نووية«. 
وهدد ترامب مرات عدة ب”تدمير كامل” 
لكوريا الشمالية في حال شّن نظام كيم 

جونغ اون هجوما على بالده.
وبللحللسللب وزيللللر اخلللارجلليللة، اذا 
لللم يتخل الللكللوريللون الشماليون عن 
طموحاتهم النووية، “هم معرضون 
لللتللخللطللي مللسللتللوى ال ميللكللنللنللا، أي 
الدبلوماسيون، القيام بأي شيء بعده«. 
وشدد تيلرسون على أن “اذا تخطينا 
هللذا املستوى، سأكون قد فشلت. وال 

أريد أن أفشل«.
وتوجه الى قادة بيونغ يانغ بالقول 
“سيكون مللن الصعب الللتللحللاور اذا 
قللررمت، في وسللط محادثاتنا، اختبار 

قنبلة أخرى«.
وأطلقت كللوريللا الشمالية فللي 28 
تشرين الثاني/نوفمبر صاروخها 
األخير القادر، بحسب اخلبراء، أن يبلغ 

القارة األميركية.

الرئيس األميركي دونالد ترامب


