أيــــــام عربــيــة ودولـيـــة

السبت 2018/1/13

7

ترامب يلغي زيارة إلى لندن كانت ستثير
موجة احتجاجات معادية له في بريطانيا
واشنطن -أ ف ب :أعلن الرئيس االميركي دونالد ترامب ،امس ،الغاء زيارته
إلى لندن المخصصة لتدش����ين الس����فارة االميركية الجدي����دة والتي كانت
ستثير احتجاجات في بريطانيا.
وكتب ترامب في تغريدة قرابة منتصف الليل "الس����بب وراء الغاء زيارتي
الى لندن هو انني لست معجبا بقيام ادارة (الرئيس االميركي السابق باراك)
اوباما ببيع السفارة التي كانت في افضل موقع في لندن لقاء مبلغ زهيد وبناء
سفارة جديدة في موقع بعيد لقاء  1,2مليار دوالر" ،مضيفا "اتفاق سيء ،كانوا
يريدون ان اقص الشريط لكن ال".
وأعلنت الواليات المتحدة نيتها نقل سفارتها الى موقع جديد في تشرين
األول  ،2008عندما كان جورج بوش رئيسا وليس في عهد اوباما.
وتحدثت وس����ائل االعالم البريطانية منذ أس����ابيع عن موع����د زيارة ترامب
لتدش����ين هذا المبنى الجديد ،الذي ش� ّ
���يدته ش����ركة "كيي����ران تيمبراليك"
األميركية للهندسة المعمارية على شكل مكعب في جنوب غرب لندن ،على
ضفة نهر تيمز .من المتوقع أن تفتح السفارة الجديدة أبوابها في  16كانون
األول لكن تدشينها الرسمي لم يكن مرتقبا قبل نهاية شباط.
والش����هر الماضي ،قال الس����فير األميركي لدى لندن وودي جونس����ون إنه
يتطلع الس����تقبال رئيسه .واعتبر أن السفارة الجديدة هي "اشارة الى العالم
أن العالق����ة المميزة التي تربط (المملكة المتح����دة والواليات المتحدة) هي
أقوى وستنمو وسيتم تعزيزها".
إال أن زيارة ترامب كان من المرجح أن تثير سلس����لة تظاهرات في العاصمة
البريطانية ،وسط أجواء من التوتر بين الحليفين التاريخيين.
وقال رئيس بلدية لندن الذي ينتمي الى حزب العمال صديق خان في بيان
"يبدو أن الرئيس ترامب فهم الرس����الة التي بعثها العديد من س����كان لندن
الذين يحبون الوالي����ات المتحدة واألميركيين لكنهم يجدون سياس����اتهم
وأعمالهم مناقضة تماما لقيم االندماج والتنوع وتقبل اآلخر في مدينتنا".
واضاف خان الذي س����بق أن تب����ادل تغريدات مع الرئي����س األميركي الذي
اتهمه باالستخفاف باالرهاب" ،زيارته (ترامب) الشهر المقبل كانت ستثير

من دون شك تظاهرات سلمية حاشدة".
وكتب النائب س���تيف ريد الذي ينتمي الى حزب العمال على حس���ابه على
موق���ه تويتر "العديد من س���كان لندن ،مس���رورون لعدم جل���ب ترامب آرائه
العنصرية والكارهة للنساء الى هنا لدى تدشين السفارة األميركية الجديدة".
وأش����ار مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إلى أنه لم يتم تحديد أي موعد
للتدشين وأن مشروع قيام الرئيس األميركي بزيارة دولة ال يزال مطروحا.
وفي أعق����اب زيارة رئيس����ة ال����وزراء البريطانية تيريزا ماي إل����ى الواليات
ُ
المتح����دة العام الماضي بعيد تس����لم ترامب مهامه ،ط����رح قيام هذا األخير
بزي����ارة دولة إلى بريطانيا تتضمن لقاء مع الملكة اليزابيث الثانية في قصر
باكينغهام.
ُ
لكن مشروع الزيارة أثار انتقادات جمة واعتبر سابقا ألوانه وجمعت عريضة
عب����ر اإلنترنت توقيع  1,9مليون ش����خص ضد زيارة الدول����ة مطالبين بجعلها
زيارة رسمية بسيطة.
وأف����ادت صحيفة "دايلي ميل" التي خصص����ت صفحتها األولى الى الزيارة
الملغاة ،أنه كان من المتوقع أن يلتقي ترامب ماي في  26أو  27شباط من دون
لقاء الملكة" ،األمر الذي لم يشجعه" على القيام بالزيارة.
وش����هدت العالقة "المميزة" بين واش����نطن ولندن حلقات من التوتر ،يعود
آخرها الى تش����رين الثاني عندما أعاد ترامب نش����ر مقاط����ع فيديو معادية
للمس����لمين على حسابه على موقع تويتر سبق أن نشرتها نائبة رئيس حزب
"بريطانيا أوال" اليميني المتطرف.
واعتبرت ماي أن ترامب "ارتكب خطأ" عندما أعاد نشر مقاطع الفيديو ،ليردّ
الرئي����س األميركي بتوجيه نصيحة الى رئيس ال����وزراء البريطانية بالتركيز
على "االرهاب الراديكالي المدمر" في بالدها.
واعتبر الرئيس السابق ل"حزب استقالل المملكة المتحدة" المعروف باسم
"يوكيب" والمعادي ألوروبا نايغل فاريج وهو معجب بترامب ،أن الغاء الزيارة
"مخيب لآلمال" .وقال لش����بكة "بي بي س����ي" البريطانية "ذهب الى دول حول
العالم لكن ليس الى البلد األقرب اليه".

روسيا تعلن "تصفية" مهاجمي
قاعدتها الجوية في سورية

قطر تتهم دولة اإلمارات
بخرق مجالها الجوي

موس���كو  -أ ف ب :اعلن الجيش الروسي ،امس ،انه نجح في "تصفية" منفذي الهجوم
بقذائف الهاون في الحادي والثالثين من كانون االول على قاعدة "حميميم" الروس���ية
في سورية ،والذي اوقع قتيلين روسيين.
واعلنت وزارة الدفاع الروس���ية في بيان ان "قيادة قواتنا في س���ورية ش���نت عملية
خاصة وتمكنت من تصفية مجموعة المقاتلين الذين شنوا هجوما بالهاون على قاعدة
(حميميم)".
واوضح البي���ان ان مكان وجوده���م كان خاضعا لمراقبة الطائرات المس���يرة للجيش
الروس���ي ،و"خالل المرحلة االخيرة من العملية رصدت مجموعة القوات الخاصة الروسية
موقع هؤالء المقاتلين قرب الحدود الغربية لمحافظة ادلب".
وتاب���ع البيان ان المقاتلين الذين لم يكش���ف انتماؤهم كانوا يس���تعدون لمغادرة
مخيمهم في حافلة صغيرة عندما "تمت تصفيتهم بصاروخ موجه من نوع كراسنوبول".
واوضح انه تم ايضا تدمير "مركز تجمع وتخزين لطائرات مسيرة" في محافظة ادلب.
وكان عسكريان روسيان قتال في الحادي والثالثين من كانون االول الماضي في قصف
بقذائف الهاون اس���تهدف قاعدة "حميميم" ،بحس���ب ما اعلنت وزارة الدفاع الروسية
في الرابع من كانون الثاني .كما اصاب القصف سبع طائرات تابعة لسالح الجو الروسي
باضرار بينها طائرات من نوع سوخوي 24-وسوخوي.35-
واض���اف البيان ايضا ان االجراءات االمنية ع���ززت كثيرا بعد هذا القصف على قاعدة
"حميميم" الواقعة غرب سورية.
ورغم اعالنها سحب قسم من قواتها من سورية في كانون االول الماضي فان روسيا ال
تزال تحتفظ في سورية بثالث كتائب من الشرطة العسكرية لحماية قاعدة "حميميم"
وقاعدة طرطوس العسكرية البحرية ،ومركز المصالحة بين المتنازعين.

دبي  -أ ف ب :أعلنت قطر ،امس ،انها اشتكت لدى األمم المتحدة بعد قيام
طائرة عسكرية تابعة لدولة اإلمارات العربية المتحدة بخرق مجالها الجوي
في الحادي والعشرين من كانون األول ،األمر الذي نفته سلطات اإلمارات.
وتتع���رض قط���ر لحصار اقتص���ادي من العربي���ة الس���عودية واإلمارات
والبحرين ومصر منذ اكثر من س���بعة اش���هر بعد اتهامها بدعم "اإلرهاب"
والتقرب من ايران.
وق���ال وزير الخارجية القطري الش���يخ محمد بن عب���د الرحمن آل ثاني في
تغريدة انه ابلغ االمين العام لالمم المتحدة ورئيس مجلس األمن بان طائرة
عس���كرية اماراتية "حلقت في اجواء المنطقة االقتصادية الخالصة لقطر"
خالل دقيقة "من دون اذن".
واعتبر الوزير القطري ان هذا "الحادث يشكل خرقا فاضحا لسيادة اراضي
دولة قطر ولكل القوانين والضوابط الدولية".
وس���رعان ما رد وزير الدولة للش���ؤون الخارجية في االم���ارات انور قرقاش
عل���ى االتهام القطري معتبرا ان هذه "الش���كوى بش���أن انته���اك اإلمارات
لمجالها الجوي غير صحيحة ومرتبكة ونعمل على الرد عليها رسميا باألدلة
والقرائن".
وأض���اف الوزير اإلماراتي "ما نراه ه���و تصعيدي وغير ّ
مبرر ،ما كان يحدث
تحت الطاولة أصبح مكشوفا فوقها".
وترفض قطر كل االتهامات الموجهة اليها من الدول التي تفرض حصارا
اقتصادي���ا عليها منذ حزيران الماضي ،وتعتب���ر ان الهدف منها هو وضع
سياستها الخارجية "تحت الوصاية".

واش���نطن -أ ف ب :ألم���ح الرئيس االميركي دونال���د ترامب الجمعة ،ال
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انه لم يس���تخدم العبارات المس���يئة التي أثارت غضب االمم المتحدة
ودفعته���ا الى وصف كالمه بأنه "عنصري" ،وقي���ل انه تهجم فيها على
دول افريقية وأميركية التينية.
وبالمث���ل ،قالت المتحدثة باس���م رئي���س االتح���اد األفريقي امس ان
العبارات المنس���وبة الى الرئيس األميركي تش���ذ عن "السلوك المقبول"
وتثير الغضب.
وكانت صحيفة "واش���نطن بوس���ت" ذكرت ان الملياردي���ر الجمهوري
اس���تقبل في مكتبه عددا من اعضاء مجلس الش���يوخ بينهم الجمهوري
ليندس���ي غراهام والديموقراطي ريتش���ارد دوربن للبحث في مش���روع
يقترح الحد من لم الش���مل العائلي وممن يسمح لهم دخول القرعة على
البطاقة الخضراء .في المقابل سيسمح االتفاق بتجنب طرد آالف الشبان
الذين وصلوا في سن الطفولة الى الواليات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها ان ترامب سأل خالل المناقشات
"لم���اذا يأتي كل هؤالء االش���خاص القادمين من حثال���ة الدول الى هذا
البلد؟"
واضاف���ت ان ترامب كان يش���ير بذلك الى دول أفريقي���ة وإلى هايتي
والس���لفادور ،موضحا ان الوالي���ات المتحدة يجب ان تس���تقبل بدال من
ذلك مواطنين من النرويج التي التقى رئيس حكومتها الخميس .وس���أل
الرئيس ايضا "لماذا نحتاج الى مزيد من الهايتيين؟"
وقال���ت األم���م المتح���دة ان تصريح���ات ترام���ب "صادم���ة ومعيبة"
و"عنصري���ة" .وصرح المتحدث باس���م مفوضية األم���م المتحدة لحقوق
اإلنس���ان روبرت كولفيل لصحافيين في جنيف "في حال تأكدت ،فإنها
تصريحات صادمة ومعيبة من رئيس الواليات المتحدة".
واض���اف "ال أجد كلمة أخرى غي���ر 'عنصرية' لوصفها" ،مش���يرا الى ان
هذه التصريحات "تكش���ف الجانب االسوأ لالنسانية عبر قبول وتشجيع
العنصرية وكره االجانب".
ولك���ن ترامب الم���ح بعدها في تغريدة الى انه لم يس���تخدم الكلمات
المنس���وبة اليه تماما .وكتب ان "اللهجة التي استخدمتها في االجتماع
كانت قاسية لكنني لم استخدم هذه الكلمات".
ولم يعترض البيت االبيض على ه���ذه التصريحات ولم ينف ان يكون
الرئيس قد أدلى بها.
لكن ناطقا بسم الرئاسة قال في بيان ان "بعض الشخصيات السياسية
في واش���نطن تخت���ار العمل لصال���ح دول أجنبية لك���ن الرئيس ترامب
سيعمل دائما من اجل مصلحة الشعب االميركي".
واضاف "مثل امم اخرى لديها هجرة تستند الى الكفاءة ،الرئيس ترامب
يكافح من اجل حلول دائمة تعزز بلدنا عبر استقبال الذين يساهمون في
مجتمعنا وفي نمو اقتصادنا ويندمجون في أمتنا الكبيرة".
ف���ي حزيران الماض���ي ،ذكرت صحيفة نيوي���ورك تايمز التي تحدثت
ايضا عن هذه التصريحات نقال عن مش���اركين في االجتماع لم تسمهم،
ان ترامب اكد ف���ي اجتماع آخر حول الهجرة ان كل الهايتيين "مصابون

بااليدز" ،لكن البيت االبيض نفى ذلك.
وق���ال المصدر ال���ذي نقل تصريح ترام���ب الجدي���د أن اعضاء مجلس
الشيوخ الذين حضروا االجتماع شعروا باالستياء ازاءها.
وردا على هذه التصريحات ،ق���ال العضو الديموقراطي في الكونغرس
لويس غوتيري���ز "يمكننا ان نقول اآلن بثقة مئة ف���ي المئة ان الرئيس
عنصري ال يتقبل القيم المدرجة في دستورنا".
وصرح���ت زميلت���ه الجمهوري���ة ميا لوف وه���ي من أص���ل هايتي ان
التصريحات الرئاس���ية "تسبب االنقس���ام" وطلبت اعتذارات .وقالت في
بيان ان"هذا الموقف غير مقبول من قبل قائد امتنا".
ومرة اخرى دافع ترامب عن حزمه في مجال الهجرة .وكتب في سلس���لة
تغريدات أمس "اريد نظام هجرة يعتمد على الكفاءة واشخاصا يساعدون
البلد في السير قدما" .واضاف "اريد االمان لشعبنا".
ثم قال في تغريدة ثانية" ،لم أقل اي شيء مسيء عن الهايتيين أكثر
مم���ا هي عليه هايتي ،وه���ي بلد مضطرب غارق في الفق���ر .لم أقل أبدًا
اطردوهم تربطني عالقات جيدة مع الهايتيين .وربما يجب تس���جيل ما
يجري في االجتماعات المقبلة  -ال ثقة لالسف!"
وق���ال كولفيل "ال يمكن وصف بل���دان وقارات بأكمله���ا بانها 'حثالة'
ويصبح بالتالي س���كانها بأكملهم وهم ليس���وا م���ن البيض غير مرحب
بهم".
وانتق���د كذلك التصريحات المنس���وبة الى ترامب ب���أن على اميركا أن
تس���تقبل فقط مهاجرين من بل���دان مثل النرويج وس���كانها كلهم من
البيض بدال من بلدان أفريقية وم���ن هايتي .وقال ان "التعليق اإليجابي
بصدد النروج يجعل الشعور الكامن وراءه واضحًا تماما".
واضاف "مث���ل التصريحات الس���ابقة التى تهجمت على المكس���يكيين
والمس���لمين ،ف���إن المقترحات المتعلقة بالسياس���ات والتي تس���تهدف
مجموعات بأكملها على أساس القومية أو الدين واإلحجام عن اإلدانة الواضحة
لممارس���ات المؤمنين بتفوق البيض المعادية للسامية ،والعنصرية  --في
شارلوتسفيل  --كل هذا يتعارض مع القيم العالمية التي يعمل العالم بكد
إلرسائها منذ الحرب العالمية الثانية ومنذ المحرقة".
وأضاف "هذه ليس���ت مجرد قصة تتعل���ق بكالم فظ .إنها تتعلق بفتح
الباب على مصراعيه أمام الوجه األس���وأ للبش���رية ،تتعلق بالنظر بعين
الرضا وتش���جيع العنصرية وكراهية األجان���ب التي يمكن أن تؤدي إلى
الحاق األذى وتدمير حياة عدد كبير من الناس".
وقالت باس���م رئيس االتحاد األفريقي موسى فقي لفرانس برس "هذا
ليس جارحًا فحس���ب ،باعتقادي ،للش���عوب ذات االص���ول األفريقية في
الواليات المتحدة ،وإنما بالتأكيد للمواطنين األفارقة كذلك".
واضافت "انه ج���ارح اكثر بالنظر الى الحقيقة التاريخية لعدد االفارقة
الذين وصلوا الى الواليات المتحدة كرقيق".
وتابع���ت "االمر ايضا مفاج���ىء جدا الن الواليات المتح���دة تبقى مثاال
ايجابيا جدا للطريقة التي يمكن ان تنبثق فيها أمة من الهجرة" ،واصفة
ما نقل ع���ن ترامب بانه "تصري���ح يثير غضبا كبي���را ويتنافى تماما مع
السلوكيات والممارسات المقبولة".

ميركل تتحدث عن المحادثات االستكشافية لتشكيل ائتالف حاكم جديد في ألمانيا ،أمس.

(أ.ف.ب)

ميركل على وشك تشكيل حكومة جديدة
بعد التحالف مع االشتراكيين الديمقراطيين
برلين -أ ف ب :توصلت انغي��ل�ا ميركل امس ،الى اتفاق مبدئي لترؤس حكومة
جديدة في المانيا تحظى بدعم االشتراكيين الديمقراطيين ،واعدة بالمساهمة
في "انطالقة جديدة" الوروبا.
فبعد خمس����ة ايام من المفاوضات الش����اقة ،آخرها جولة استمرت  24ساعة في
برلين ،اش����ادت المستشارة المحافظة بالتس����وية التي تم التوصل اليها وتتيح
له����ا البقاء في الحك����م الربعة اعوام اضافية مع الس����ماح اللماني����ا بتجاوز مأزق
سياسي غير مسبوق.
ودعت الى "تشكيل حكومة مستقرة".
ولم تنبثق غالبية مؤكدة من االنتخابات التش����ريعية في ايلول على وقع تراجع
لالحزاب التقليدية واختراق لليمين المتطرف.
وبعد محاولة فاش����لة في الخريف لتش����كيل حكومة م����ع الليبراليين والخضر،
تقلص هامش الخيارات امام ميركل ووجدت نفس����ها مضطرة لالتفاق مع الحزب
االشتراكي الديمقراطي تحت طائلة تهديد حياتها السياسية بعد  12عاما تولت
خاللها المستشارية.
وج����اءت التس����وية بي����ن المحافظي����ن وحلفائهم م����ن جهة واالش����تراكيين
الديمقراطيين م����ن جهة اخرى في  28صفحة وصادقت عليها االحزاب المعنية.
لكن قيادة االش����تراكي الديمقراطي نبهت في بيان الى ان "قاعدتنا ستقرر" في
النهاية مذكرة بان اي اتفاق محتمل يجب ان يوافق عليه مندوبو الحزب.
وتضمن����ت الوثيقة الخطوط الكبرى الهداف الحكومة االئتالفية على ان تمهد
لمفاوضات في العمق حول السياس����ة الواجب انتهاجه����ا ،االمر الذي يتوقع ان
يستغرق اسابيع.
ولكن في الوق����ت الراهن ركز الحزبان الكبيران الل����ذان حكما معا في االئتالف
المنتهية واليته ( )2017-2013على اوروبا.
ووعدت مي����ركل امام الصحافيين بالمس����اهمة في "انطالق����ة جديدة الوروبا"
الى جانب فرنس����ا ،في وقت يواجه المش����روع االوروبي خطر البريكست وتصاعد
التيارات القومية.
وس����ارع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الترحيب بهذا التقدم ،فيما ال
يزال ينتظر ردا على االقتراح����ات التي تقدم بها في نهاية ايلول والتي تتصل

خصوصا باصالح منطقة اليورو.
وقال ماكرون في باريس "انا س����عيد بان تتمكن ميركل من التقدم نحو حكومة
ائتالفية ستكون مفيدة وتنتظرها اوروبا وفرنسا".
ولك����ن رغ����م تس����وية الجمعة ،ال ش����يء نهائي����ا حت����ى االن .فق����رار انضمام
االش����تراكيين الديمقراطيين الى حكومة جديدة مع المحافظين يجب ان يحظى
بموافقة مندوبي الحزب خالل مؤتمر طارىء في  21كانون الثاني ،علما ان القاعدة
االشتراكية الديمقراطية ال تزال غير مقتنعة بالتعاون مع المحافظين.
وفي افضل االحوال ،لن تبصر حكومة جديدة النور قبل نهاية اذار.
ورغبة منه في اقناع ناش����طي حزبه ،تحدث مارتن ش����ولتز عن نتيجة "رائعة"،
علم����ا بانه لم ينل كل مطالب����ه رغم االزدهار الذي ينعم ب����ه اول اقتصاد اوروبي
م����ع فائض في الموازن����ة تجاوز  38مليار يورو في انجاز غير مس����بوق منذ اعادة
التوحيد.
وفي هذا الس����ياق ،رفض المحافظون مطالبته بإنش����اء نظام ضمان صحي على
غرار الضمان االجتماعي الفرنس����ي ،يساهم فيه الجميع بهدف الحد من التباين
ف����ي التغطية الصحية بين األثرياء الذين يس����تفيدون م����ن عقود تأمين خاص،
وذوي الدخل المتواضع الذين ينضمون إلى الضمان الحكومي.
كما أن االش����تراكيين الديمقراطيين لم يحصلوا عل����ى طلبهم القاضي بزيادة
الضرائب على المداخيل األكثر ارتفاعا.
وبعدما شكلت سياس����ة الهجرة لفترة طويلة نقطة خالف ،اتفق الطرفان على
خفض عدد طالبي اللجوء في المانيا إلى ما بين  180و 200ألف الجئ في الس����نة،
وهو ما كان يدعو إليه المحافظون.
واس����تقبلت المانيا أكثر من مليون الجئ في  2015و 2016ما تس����بب بكثير من
االنتقادات لميركل وسمح لليمين المتطرف بزيادة شعبيته.
لكن حتى مع االتفاق الحكومي ،تبقى الظروف السياس����ية غير مؤاتية س����واء
للمحافظين أو لالشتراكيين الديمقراطيين.
ووصفت بعض وسائل اإلعالم االئتالف المحتمل بينهما بـ"تحالف خاسرين" إذ
بات المعس����كران في موقع ضعف بعد النكسة التي ألحقها الناخبون بأحزابهم
في االنتخابات األخيرة.

الجيش الباكستاني  :كل البالد تشعر بالخيانة
حملة استنكار واسعة الستخدام ترامب عبارة بسبب انتقادات ترامب حول محاربة اإلرهاب
عنصرية مسيئة لدول إفريقية وأميركية التينية
اس�ل�ام اباد -أ ف ب :اعلن الجيش الباكس���تاني امس ،في بي���ان ان الجنرال جوزيف
فوتيل قائد القيادة االميركية الوس���طى ابلغ قائد الجيش الباكستاني أن واشنطن "ال
تنوي القيام باي عمل آحادي" في بالده.
واضاف البيان ان الجنرال فوتيل ،الذي تحدث إلى قائد الجيش الباكس���تاني الجنرال
قمر جواد باجوا عبر الهاتف "خالل االس���بوع" ،قال له أيضا أن "االضطراب" الذي تسببت
به تغريدة للرئيس االميركي دونالد ترامب بتعليق المس���اعدات لباكس���تان لن يكون
سوى "مرحلة مؤقتة".
ويأتي البيان في اعقاب تجميد ترامب لتمويل يصل إلى  1,9مليار دوالر لباكس���تان،
في خطوة تستهدف اجبار جيشها واجهزتها االستخباراتية على وقف دعمها لحركة
طالبان وحركات إسالمية اخرى.
واث���ار القرار ،ال���ذي اعلنه ترامب في تغريدة في أول أيام العام الجديد ،س���خطا في
باكس���تان التي نفت مرارا االتهامات االميركية لها بدعم الجماعات المسلحة ،واتهمت
واشنطن بتناسي التضحيات التي قدمتها في الحرب على التطرف.
كما اثارت تكهنات من أن الواليات المتحدة قد تس���تأنف ضربات الطائرات المسيرة
او تش���ن عمليات على حدود باكس���تان مع افغانس���تان ،حيث تنش���ط هذه الجماعات
المسلحة.
وأوضح الجيش الباكس���تاني أن فوتيل وس���ناتورا اميركيا لم يسمه اتصال بالجنرال
باجوا "خالل االسبوع" وناقشا معه مسألة التعاون االمني.
وج���اء في البيان ايضا أن "الجن���رال (االميركي) قال إن الوالي���ات المتحدة تقدر دور
باكس���تان في الحرب على االرهاب وتتوقع ان يكون االضطراب الحالي (في العالقة بين
البلدين) مجرد مرحلة مؤقتة".
وأضاف أن فوتي���ل أبلغ باجوا أن "الواليات المتحدة ال تن���وي القيام باي عمل احادي

داخل باكستان".
من جهته ،أبلغ باجوا فوتيل أن "كل باكس���تان تش���عر بالخيانة" بسبب التصريحات
االميركية ،لكنه أصر أن باكس���تان س���تواصل جهود الس�ل�ام في المنطقة رغم جعلها
"كبش محرقة".
كما أضاف أن اس�ل�ام اباد لن تس���عى لفك تجميد هذا التموي���ل ،بل "تتوقع اعترافا
مشرفا بمساهمتنا وتضحياتنا وعزمنا الراسخ في الحرب على االرهاب".
ولم يصدر تعليق من المسؤولين االميركيين في باكستان على الفور.
وكان ترامب هاجم اسالم اباد في تغريدته األولى للعام  2018فكتب في ساعة مبكرة
من صباح أولى أيام العام الجديد أن "الواليات المتحدة وبحماقة أعطت باكس���تان اكثر
من  33مليار دوالر من المساعدات في السنوات الـ 15األخيرة ،في حين لم يعطونا سوى
أكاذيب وخداع معتقدين أن قادتنا أغبياء".
واض���اف "يقدمون مالذا آمن���ا لالرهابيين الذي���ن نتعقبهم في افغانس���تان بدون
مساعدة تذكر .انتهى االمر!".
وف���ي  6كانون الثاني  ،أعلن مس���ؤول حكومي أميركي كبير أن ق���رار ترامب تجميد
المساعدات لباكستان قد يشمل مبالغ يصل مجموعها الى نحو ملياري دوالر.
وتلقت وزارة الدفاع االميركية مؤخرا امرا بوقف تس���ديد الدفعات من "صندوق دعم
التحالف" المخصص لتمويل نفقات باكس���تان لعمليات مكافحة االرهاب ،بتكلفة نحو
 900مليون دوالر.
كما علقت واشنطن منح باكستان معدات عسكرية اميركية بقيمة مليار دوالر اتاحت
السالم اباد الحصول على احدث التكنولوجيا العسكرية.
وف���ي ايلول الفائت ،علقت الخارجية االميركية مس���اعدات مالي���ة أخرى بقيمة 255
مليون دوالر تسمح لباكستان بالتزود بأسلحة عالية التقنية من شركات اميركية.

طالب لجوء فلسطيني يعترف بارتكابه اعتداء في ألمانيا
هامبورغ  -أ ف ب :اعترف طالب لجوء فلس���طيني في بداي���ة محاكمته في هامبورغ،
امس ،انه قتل طعنا بس���كين رجال في س���وبرماركت وجرح س���تة اش���خاص آخرين في
تموز في هذه المدينة الواقعة بش���مال ألمانيا ،في هجوم احيا المخاوف من اعتداءات
إسالمية في البالد.
وقال كريس���توف بوركهارد محامي احمد الحو ( 26عاما) ان موكله "يعلن انه يتحمل
مس���ؤولية الجرائم الخطيرة ج���دا التي ارتكبه���ا ويعترف بذنبه ف���ي كل االتهامات
الموجهة اليه".
وه���ذا االعتراف الخطي عادي في ألمانيا حيث ال يتكلم المتهمون طوال محاكمتهم،
يعزز فرضية االتهام بان هذا االعتداء كان "اسالميا" اذ ان فرضية االضطرابات النفسية
اسقطت خالل التحقيق.
ويمكن ان يحكم على الش���اب الذي ولد في السعودية وعاش في قطاع غزة ،بالسجن
م���دى الحياة بتهمة "القتل المش���دد" اي  15عاما على االقل قب���ل ان يتمكن من طلب
االفراج المشروط عنه.
وقالت ممثلة النيابة ياس���مين توز انه س���عى الى "قتل مواطنين ألمان مس���يحيين
عشوائيا" العتناقه "االسالم المتطرف".
واضافت انه اراد بعد مس���يرة سادتها الفوضى من دارسة طب االسنان التي قطعها
في مصر ثم محاوالت غير مثمرة للحصول على لجوء في اوروبا" ،االنتقام" لهذه المعاملة
غير العادلة في نظره التي يلقاها المسلمون في الدول الغربية.
وكان المدعون ذكروا ان "نتائج التحقيق تكش���ف ان المتهم اختار ضحاياه عشوائيا

في رد على الذي يمثلون برأيه من يس���تهدفون المس���لمين ج���ورا" .واضافوا "كان من
المهم بالنسبة اليه قتل اكبر عدد ممكن من المسيحيين .اراد ان تعتبر اعماله هجوما
اسالميا وان تفهم على انها جزء من جهاد عالمي".
ولم يكش���ف التحقيق وج���ود اي عالقة مع تنظيم الدولة االس�ل�امية "داعش" ورجح
فرضية العمل الفردي.
وذك���رت ممثلة النيابة انه ق���ال للمحققين ان الجريمة مرتبطة ال���ى حد ما بالوقائع
التي جرت في القدس حيث كانت اس���رائيل قد منعت دخول المصلين المسلمين الى
الحرم القدسي.
ويفترض ان تستمر محاكمته حتى مطلع آذار على االقل.
وكان الحو دخل الى سوبرماركت في  28تموز  2017وهاجم بسكين استولى عليها من
جناح ادوات المطبخ ،متسوقين وتمكن من قتل رجل يبلغ من العمر  50عاما.
وبعد ذلك هرب وجرح في الشارع ستة اشخاص آخرين وهو يهتف "الله اكبر" قبل ان
يتمكن مارة من السيطرة عليه بعد مطاردته.
تضع هذه القضية االدارة األلمانية واالستخبارات في وضع غير مريح.
وكان هذا الفلس���طيني المولود في االمارات العربية المتح���دة وصل الى ألمانيا عن
طريق النرويج في آذار  .2015وقد رفض طلبه للجوء في نهاية  2016لكن لم يتم ابعاده
ألنه ال يملك وثائق نظامية.
وكان ق���د اعتبر قبل ان ينفذ هجومه" ،مش���تبها به" بعد "عناص���ر تدل على تطرف"
ديني.

