دوليات

الأحد  3ربيع االول 2018/11/11 - 1440

ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5999

بعد اقتراح ماكرون إنشاء جيش ملواجهة واشنطن

الحلفاء الغربيون يتخاصمون ..ترامب قلق من إنشاء
جيش أوروبي ملواجهة بالده
*اإلعالم الفرنسي يكشف تفاصيل
مخطط اغتيال ماكرون

الرئيس االمريكي اعترب اقرتاح ماكرون مهني جدا لبالده
ن � �دّد ال��رئ �ي��س األم��ري �ك��ي دون ��ال ��د ت��رام��ب
ب�ت�ص��رحي��ات ال��رئ �ي��س ال�ف��رن�س��ي إمي��ان��وي��ل
م ��اك ��رون ال�ت�ي اق �ت�رح ف�ي�ه��ا إن �ش��اء جيش
أوروب ��ي ملواجهة روس�ي��ا وال�ص�ين وال��والي��ات
امل �ت �ح��دة أي �ض��ا ،م�ع �ت�برا أن ه ��ذا االق �ت�راح
«مهني ج��دا» وذل��ك قبيل لقاء ينتظر أن
جيمع بينهما صباح اليوم.
ووص��ف ترامب -بُعيد وصوله إىل باريس
للمشاركة يف مراسم إحياء الذكرى املئوية
النتهاء احل��رب الكونية األوىل -تصرحيات
ماكرون باملهينة جدا.
وق ��ال إن على أوروب� ��ا تسديد مساهمتها
أوال يف حلف مش��ال األطلسي ال��ذي متوله
الواليات املتحدة بشكل كبري.
وكان الرئيس الفرنسي دعا الثالثاء إىل

إنشاء «جيش أوروب��ي حقيقي» للدفاع عن
القارة العجوز.
ورأى ماكرون أن على أوروب��ا أن حتد من
اعتمادها على القوة األمريكية ،وال سيما
بعد قرار ترامب االنسحاب من اتفاق للحد
من األسلحة النووية و ّقع بالثمانينات.
وق��ال م��اك��رون «علينا أن حنمي أنفسنا
جتاه الصني وروسيا ،وحتى الواليات املتحدة
األم�ي�رك �ي ��ة» .وت��اب��ع «ح�ي�ن أرى ال��رئ�ي��س
ترامب يعلن انسحابه من اتفاقية كربى
ل�ن��زع ال �س�لاح أب��رم��ت بعد أزم ��ة ال�ص��واري��خ
يف أوروب ��ا بالثمانينات ،من يكون الضحية
الرئيسية؟ أوروبا وأمنها».
وأس��س االحت��اد األوروب ��ي صندوقا دفاعيا
بعدة مليارات يورو العام املاضي بهدف تطوير

إثر قضية التجسس

فيينا ّ
تحذر من انهيار العالقات
الروسية النمساوية
أعربت وزي��رة اخلارجية النمساوية كارين كنايسل
عن أم��ل بالدها يف أال يؤثر سلبا يف العالقات الروسية
ال �ن �م �س��اوي��ة ،ر ّد ال�ن�م�س��ا ع �ل��ى م ��ا ي �ش��اع ع ��ن فضيحة
التجسس الروسي على بالدها.
وأعلنت وزارة اخلارجية الروسية ،أن الوزيرة النمساوية
كنايسل ،قد حبثت يف مكاملة هاتفية مببادرة من فيينا
مع الوزير سريغي الفروف «ما حييط بالعالقات الروسية
النمساوية ،على خلفية تأكيد السلطات النمساوية
ت� ��ورط ع�س�ك��ري من �س��اوي س��اب��ق يف ال�ت�ج�س��س لصاحل
روس �ي ��ا» .وأض��اف��ت اخل��ارج �ي��ة ال��روس �ي��ة أن «كنايسل
أوضحت ملوسكو دوافعها اليت استندت إليها يف صياغة
رد بالدها ،وأعربت عن أملها يف أال تؤثر اخلطوات اليت
تبنتها فيينا يف استمرار تطور العالقات بني البلدين».
وأش ��ارت اخلارجية الروسية إىل أن «اجل��ان��ب الروسي
أع��رب ع��ن رفضه القاطع إلص ��دار التهم العلنية ضده
وإلصاقها به بال أي دليل يعززها» ،مشددا على ضرورة
حبث مجيع القضايا ذات األهمية عرب قنوات احل��وار،
وباالستناد إىل الوقائع امللموسة».
يذكر أن وزارة اخلارجية الروسية كانت قد استدعت
السفري النمساوي لدى موسكو وأبلغته احتجاج روسيا على
اتهام النمسا هلا بالتجسس على القوات اجلوية والربية
النمساوية ،عرب ضابط قديم يف اجليش النمساوي.

قدرات أوروبا العسكرية ،وجعل القارة أكثر
استقاللية على الصعيد اإلسرتاتيجي.
كما تزعمت فرنسا ج�ه��ودا إلن�ش��اء قوة
من تسعة بلدان تكون ق��ادرة على التحرك
سريعا لتنفيذ عمليات عسكرية مشرتكة
وعمليات إج�لاء من مناطق ح��رب ،وتقديم
اإلغاثة عند وقوع كوارث طبيعية.
ويستقبل ماكرون صباح السبت ترامب،
وب �ع��د ذل ��ك سيلتقي امل �س �ت �ش��ارة األمل��ان�ي��ة
أجن �ي�لا م�يرك��ل مب ��راس ��م ت�ك�ت�س��ي طابعا
رمزيا كبريا يف موقع ريتوند حيث وقعت
اهلدنة اليت أنهت احلرب العاملية األوىل يف
 11نوفمرب/تشرين الثاني  .1918وستجري
املراسم داخل العربة اليت وقعت فيها اهلدنة،
وهي املرة األوىل منذ  1945اليت يلتقي فيها

رئيس فرنسي ورئ�ي��س حكومة أملانية بهذا
املكان .ويشارك حوالي  60من قادة العامل يف
االحتفاالت اليت يستضيفها ماكرون.
اىل ذل � ��ك اع� �ت��رف امل �ع �ت �ق �ل ��ون ب�ت�ه�م��ة
التخطيط لالعتداء على الرئيس الفرنسي
إمي��ان��وي��ل م ��اك ��رون ،ب��أن �ه��م أرادوا طعنه
ب��ال�س�ك�ين أث �ن��اء م��راس��م ال ��ذك ��رى امل�ئ��وي��ة
النتهاء احلرب العاملية األوىل.
ون�ق�ل��ت ق�ن��اة «ف��ران��س  »2ع��ن م �ص��ادر يف
الشرطة الفرنسية أن املتهمني أفادوا خالل
اس �ت �ج��واب �ه��م ب ��أن واح � ��دا م �ن �ه��م ،ه ��و رج��ل
األع�م��ال السابق ج��ان بيار «ب» البالغ 62
عاما من العمر ،كان العقل املدبر للهجوم.
وعثرت الشرطة أثناء تفتيش سيارة جان
ب�ي��ار ،على سكني سرياميك ق��ال املتهمون
إن� �ه ��م ك ��ان ��وا ي �ع �ت��زم��ون اس��ت��خ ��دام ��ه يف
االعتداء.
وأض ��اف املتهمون أن�ه��م خططوا لتنفيذ
اهلجوم يف  7نوفمرب عند مشاركة ماكرون
يف فعاليات مدينة شارلوفيل ميزيار شرقي
البالد خالل التحضري ملراسم مئوية انتهاء
احل� ��رب ال�ع��امل�ي��ة األوىل ال�ت�ي سيحضرها
عشرات الزعماء والقادة.
وك ��ان ��ت ال �ش��رط��ة ال �ف��رن �س�ي��ة ق ��د أل�ق��ت
ال�ق�ب��ض ع�ل��ى  6أش �خ��اص حم�س��وب�ين على
اليمني املتطرف ،هم مخسة رج��ال وام��رأة،
ت�ت�راوح أع�م��اره��م ب�ين  22و 62ع��ام��ا بتهمة
«التخطيط للهجوم على رئيس البالد».
وحسب املصادر ،فقد أطلقت النيابة سراح
اثنني منهم بعد وقت قصري من استجوابهم،
فيما اع�ت�رف األرب �ع��ة اآلخ� ��رون باجلرمية،
ليصار إىل حماكمتهم.

استقالة زعيم سياسي استرالي بعد اتهامات بالتحرش

كانبرا :منفذ هجوم ملبورن «استلهم» نهج داعش
قالت الشرطة يوم السبت :إن الرجل االسرتالي ال��ذي أشعل
النار يف شاحنة حمملة باسطوانات غاز يف وسط ملبورن وقتل
شخصا طعنا استلهم نهج تنظيم داعش االرهابي لكن ال توجد
صالت مباشرة له بالتنظيم املتشدد.
وح ��ددت ال�ش��رط��ة ه��وي��ة امل�ه��اج��م وق��ال��ت إن��ه ص��وم��ال��ي املولد
ويدعى حسن خليف شري علي ( 30عاما) وأضافت أن��ه أصبح
متطرفا واستلهم نهج التنظيم املتشدد .وأطلقت الشرطة النار
عليه وت ��ويف يف املستشفى .وذك ��رت الشرطة أن ج ��واز السفر
اخلاص به أُلغي يف عام  2015بعد تقرير خمابرات ذكر أنه كان
خيطط للسفر إىل سوريا لكن تقييما خلص إىل أنه بالرغم من
آرائه املتطرفة فإنه ال يشكل أي تهديد على األمن القومي.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن اهلجوم دون تقديم أي أدلة
على ذلك .وقال القائم بأعمال نائب مفوض الشرطة االحتادية
االسرتالية إيان مكارتين للصحفيني يف ملبورن اعتقد أنه من
العدل أن نقول إنه (شري علي) استلهم (نهج التنظيم) .أصبح
متطرفا .وأض��اف :حنن ال نقول إن هناك صلة مباشرة .حنن
نقول إن األم��ر كان مستلهما .وق��ال رئيس ال��وزراء االسرتالي
سكوت موريسون إن مستوى التحذير من اإلره��اب داخل البالد
يظل عند ”حمتمل“ وهو يف منتصف مقياس من مخس درجات.
وقال للصحفيني يف سيدني إن التطرف اإلسالمي هو املشكلة.
بدأ هجوم يوم اجلمعة قبل وقت الذروة املسائي مباشرة واستمر
لدقائق حيث بدأ شري علي يف طعن املارة ومهامجة الشرطة بينما
كانت شاحنته احململة باسطوانات الغاز حترتق يف شارع بريك
املزدحم .ومل تنفجر االسطوانات ومت إمخاد النريان يف غضون

عشر دقائق ويف ه��ذا الوقت ك��ان اهلجوم انتهى لكن املهاجم
كان قتل رجال طعنا .وقالت الشرطة إن الضحية رجل يبلغ من
العمر  74عاما ويعمل باملدينة ومل تعلن امسه.
وتقول شرطة والي��ة فيكتوريا إن حمققي مكافحة اإلره��اب
فتشوا عقارين يف ضواحي ملبورن على خلفية اهلجوم لكن مل
تعلن أي تفاصيل حتى اآلن عن نتائج التفتيش.
وأعيد فتح شارع بريك يوم السبت وقال مراسل من رويرتز إن
هناك وجودا مكثفا للشرطة يف املنطقة.
من جهته تغلب نائب زعيم حزب العمال املعارض يف والية نيو
س��اوث ويلز مايكل دال��ي يف مؤمتر حزبي على كريس مينس
وف��از بزعامة احل��زب يف أكثر ال��والي��ات االسرتالية سكانا يوم
السبت بعد استقالة لوك فولي زعيم احلزب السابق بعدما أثارت
حركة (#مي تو) مزاعم بارتكابه سلوكا معيبا.
واستقال فولي عن والية نيو ساوث ويلز يوم اخلميس بعدما
اُتهم بالتحرش اجلنسي بصحفية يف شبكة (إيه.بي.سي) قبل
أربعة شهور فقط من انتخابات ال��والي��ة وال�تي ك��ان يف وضع
يؤهله للفوز ب�ه��ا .وينفي ف��ول��ي ه��ذه امل��زاع��م وق ��ال إن��ه كلف
حمامني بإقامة دعوى قضائية ضد التشهري به.
وسيقود دال��ي ح��زب العمال يف ال��والي��ة يف االنتخابات اليت
جترى يوم  23مارس آذار يف أكرب الواليات االسرتالية.
وتعهد بتأسيس حكومته على أعمدة تتمثل يف االستثمار يف
املدارس واملستشفيات وخفض تكاليف املعيشة وفواتري الطاقة.
لكن على الرغم من استقالة فولي فمن املرجح أن تؤثر هذه
الفضيحة على فرص احلزب يف الفوز.
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السلطات التركية تع ّتم على االنفجار
الهائل بقاعدة للجيش
أمرت حمكمة يف تركيا بفرض حظر للنشر على أخبار انفجار وقع يف قاعدة عسكرية
جنوب شرقي البالد ،اجلمعة ،وأسفر عن إصابة  25جنديا على األقل وفقدان  5آخرين.
وذكرت احملكمة أن حظر النشر جاء من أجل منع وقوع «تضليل» ،بشأن االنفجار الذي
وقع يف القاعدة الواقعة يف مقاطعة مشدينلي مبحافظة هكاري القريبة من إيران ،يف وقت
فتحت السلطات حتقيقا يف األمر ،وفق ما نقل مركز ستوكهومل للحريات.
وأعلن الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغ��ان يوم السبت ،أن االنفجار الذي وقع اجلمعة
يف مستودع للذخرية التابع للجيش الرتكي شرقي البالد ،قد أدى إىل مقتل  7وإصابة 25
آخرين من أفراد اجليش.
وأف ��ادت وسائل إع�لام تركية اجلمعة ،ب��أن انفجارا كبريا هز موقعا عسكريا يف بلدة
مشدنلي التابعة حملافظة هكاري جنوب شرقي البالد ،ما أسفر عن إصابة  25جنديا وفقدان
آخرين .وذكرت وزارة الدفاع الرتكية يف بيان مقتضب ،أن االنفجار وقع أثناء رماية مدفعية
يف القاعدة ،مشرية إىل أن املعلومات األولية تظهر أن األمر ناجم عن «ذخرية فاسدة».
وأضافت أنه جرى نقل اجلنود اجلرحى ،إىل املستشفيات ،متعهدة مبواصلة للبحث عن
مكان اجلنود املفقودين.
ويأتي القرار الرتكي حبظر نشر أخبار االنفجار يف وقت تتعرض فيه أنقرة النتقادات
تتعلق بسجلها يف ميدان حرية الصحافة ،إذ حتتل تركيا املركز  157من أصل  180دولة يف
تنصيف منظمة «مراسلون بال حدود» الذي أصدرته يف  ،2018بشأن حرية الصحافة.
ويف حال خسرت تركيا مركزين آخرين ،فإنها ستصبح جزءا من قائمة «الدول املدرجة
على القائمة السوداء»  ،واليت لديها أفقر سجل يف حرية الصحافة.
وتعد تركيا أك�بر سجن للصحفيني يف ال�ع��امل ،إذ يقبع خلف القضبان هناك 239
صحفيا وإعالميا هناك حتى نهاية أكتوبر  ،2018أدين منهم فقط  69صحفيا ،فيما خيضع
البقية لالحتجاز السابق للمحاكمة .واعتقلت أنقرة عشرات اآلالف من األشخاص بسبب
صالت مزعومة حبركة الداعية ،فتح اهلل غولن كما أغلقت  200مؤسسة إعالمية ،منذ
حنو عامني .وتتهم حكومة الرئيس ،رجب طيب أردوغان ،غولن بالضلوع يف حماولة االنقالب
الفاشلة يف يوليو  ،2016األمر الذي ينفيه األخري بشدة.

طالبان ترحب بنتائج مؤتمر موسكو حول أفغانستان

وص ��ف رئ�ي��س امل�ك�ت��ب ال�س�ي��اس��ي حلركة
طالبان شری حممد عباس استانكازي ،نتائج
مؤمتر موسكو الدولي حول أفغانستان الذي
عقد يف العاصمة الروسية اجلمعة ،بأنها
كانت إجيابية.
وقال استانكازي الذي ترأس وفد حركته
إىل اجتماع موسكو« :نرى أن مؤمتر «صيغة
موسكو» ك��ان ناجحا ،حيث استمعنا إىل
وجهات نظر ومقرتحات مجيع املشاركني
ف�ي��ه ،كما أن�ن��ا بينا وج�ه��ات نظرنا حيال
خمتلف القضايا املتعلقة بأفغانستان».
وأك� ��د أه �م �ي��ة احل � ��وار م ��ن أج ��ل تسوية
األزمة يف أفغانستان ،لكنه جدد ربط الشروع
يف التفاوض املباشر م��ع احلكومة بسحب
القوات األجنبية من البالد.

وعقد االجتماع ضمن ما يعرف بـ»صيغة
م��وس�ك��و» خ�ل��ف أب� ��واب مغلقة ،مبشاركة
ممثلي دول إقليمية حم��وري��ة ،إض��اف��ة إىل
وفدين أفغانيني أحدهما من حركة طالبان
والثاني عن اجمللس األعلى للسالم ،فيما
قاطعته ك��اب��ول ال�تي ش��ددت على أن وفد
جملس السالم ال ميثلها.
وح �س��ب م�ن�ظ�م��ي امل ��ؤمت ��ر ،ف��إن��ه مل يكن
ي� �ه ��دف إىل إط �ل��اق احل� � ��وار امل��ب ��اش ��ر بني
السلطات األفغانية وط��ال�ب��ان على الفور،
بل ح��رص على اإلسهام يف تهيئة الظروف
املناسبة لبدء مثل هذا احلوار مستقبال.
وت ��وص ��ل امل��ش ��ارك ��ون إىل االت� �ف ��اق على
مواصلة العمل بـ»صيغة موسكو» حبثا عن
تسوية سياسية يف أفغانستان.

واشنطن تضغط على بكني لوقف التسلح في بحر الصني الجنوبي
حثت الواليات املتحدة يف وقت متأخر اجلمعة الصني على وقف التسلح الذي تقوم به يف
حبر الصني اجلنوبي املتنازع عليه مما دفع بكني للرد بانتقاد واشنطن إلرساهلا سفنا حربية
أمريكية وطائرات إىل جزر تطالب الصني بالسيادة عليها يف هذه املنطقة االسرتاتيجية.
وظهرت الكثري من اخلالفات اجليوسياسية بني اجلانبني خالل جولة من احملادثات رفيعة
املستوى يف واشنطن منها خالف جتاري مرير وحرية املالحة يف منطقة آسيا واهلادي وقضية
تايوان واحلملة اليت تشنها الصني ضد األقلية املسلمة فيها.
وبدا أن احملادثات تهدف إىل احتواء ما حلق بالعالقات من أضرار يف األشهر املاضية وإىل
متهيد الطريق لقمة بني الرئيس األمريكي دونالد ترامب ونظريه الصيين شي جني بينغ
خالل قمة جمموعة العشرين يف األرجنتني نهاية الشهر اجلاري.
وقال وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو يف مؤمتر صحفي مشرتك التعاون يبقى
ضروريا على عدة أصعدة حتى على الرغم من مواجهة الواليات املتحدة والصني حتديات
صعبة يف عالقتهما مشريا إىل جهود إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برناجمها النووي.

صــــــورة وخبــــــر
الحرائق تحصد أرواح  9أشخاص شمال كاليفورنيا

يهودي أملاني :تعرض مساجد العتداءات فضيحة

مقتل وإصابة  28شخصا جراء حادث في اليونان

إدانات غربية لقرار حل البرملان في سريالنكا

ارتفعت حصيلة ضحايا احلريق الضخم الذي جيتاح مشال كاليفورنيا (غرب
الواليات املتحدة األمريكية) إىل  9قتلى ،وفق ما أعلن مسؤول يف مقاطعة بوتي،
مساء اجلمعة .وأوضح شريف املقاطعة يف تصريح نقلته فرانس برس« :إنه واجيب
احملزن أن أؤكد أ ّن لدينا اآلن تسعة قتلى» .وقد عثر يف بادئ األمر على مخسة
ضحايا يف مدينة بارادايز ،اليت أُمر مجيع سكانها البالغ عددهم  26ألفا بإخالئها.
وأعلنت السلطات اخلميس أنها طلبت من آالف السكان يف مشال الوالية مغادرة
ديارهم بسبب احلريق الذي يتمدّد سريعا.

اعترب رئيس اجمللس املركزي ليهود أملانيا جوزيف سشوستري أن استهداف
املساجد يف البالد ب��االع�ت��داءات والكتابات املسيئة «فضيحة» .ج��اء ذل��ك يف
كلمة ألقاها يف كنيس بالعاصمة برلني مبناسبة ذكرى ليلة العنف (ليلة
الكريستال) حني تعرض اليهود ليلة  10نوفمرب/تشرين الثاني  1938هلجمات
النازيني .وأدان سشوستري بشدة تعرض اليهود واألج��ان��ب بأملانيا للهجمات.
واع�ت�بر أن��ه يعد «م��دع��اة للخجل» اس�ت�ه� ُ
�داف م��واط��ن ي�ه��ودي ومطعم إيراني
مبدينة كيمنتس شرقي البالد بهجوم نفذه «النازيون اجلدد» يف اآلونة األخرية.

أعلنت الشرطة اليونانية ،يوم السبت ،أن طفال عراقيا يبلغ من العمر
أربعة أع��وام لقي حتفه فيما أصيب  27آخ��رون بينهم اثنان حالتهما
خطرية إثر اصطدام حافلة تقل مهاجرين بشاحنة أثناء حماولتها الفرار
من الشرطة مشالي البالد .ونقلت شبكة «إي��ه بي سي» األمريكية عن
الشرطة قوهلا :إن مهربني اثنني بينهما سائق عراقي يبلغ من العمر 24
عاما من بني املصابني ،مشرية إىل أن احلافلة اليت حتمل أرقام ترخيص
تابعة لبلغاريا فشلت يف التوقف عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة.

أث��ار ق��رار الرئيس السريالنكي حب��ل ال�برمل��ان ان�ت�ق��ادات واس�ع��ة م��ن قبل القوى
الغربية ،من بينها الواليات املتحدة وبريطانيا .وقال مكتب شؤون جنوب ووسط
آسيا يف وزارة اخلارجية األمريكية يوم السبت« :إن الواليات املتحدة قلقة للغاية إزاء
األخبار الواردة حبل الربملان السريالنكي مما يعمق األزمة السياسية ،مشريا إىل أنه
ينبغي احرتام الدميقراطية لضمان حتقيق االستقرار واالزدهار» .وبدوره ،غرد وزير
الدولة الربيطاني لشؤون آسيا واحمليط اهلادئ مارك فيلد قائال «بصفيت صديقا
لسريالنكا ..تدعو اململكة املتحدة مجيع األطراف إىل احرتام الدستور».

