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بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب 

ماكرون يعرض رؤيته للعالم أمام الكونغرس في غياب ترامب
ع��رض الرئيس الفرنسي اميانويل 
ماكرون امس  االربعاء امام الكونغرس 
رؤيته اخلاصة للعالم غ��داة محادثات 
معقدة مع الرئيس االميركي دونالد ترامب 

رغم املبادرات الودية الظاهرية.
وس��ي��ب��دأ م��اك��رون صباحه بخطاب 
رسمي امام الكونغرس بحضور اعضاء 
مجلسي الشيوخ املئة وال��ن��واب البالغ 
عددهم 435 فيما يغيب عنه ترامب. وهو 
ش��رف ل��م يحظ ب��ه العديد م��ن ال��رؤس��اء 
الفرنسيني منذ خطاب نيكوال ساركوزي 

في 2007.
وب��ع��د ان ي���زور مكتبة الكونغرس، 
سيستقبل رئيس مجلس ال��ن��واب بول 
راين، ماكرون. وبعد مرور 58 عاما متاما 
على زيارة مماثلة للجنرال شارل ديغول، 
سيلقي ماكرون خطابا ام��ام الكونغرس 

باللغة االنكليزية.
وقالت مصادر في محيطه انه سيتطرق 
مجددا الى العالقات التاريخية بني فرنسا 
والواليات املتحدة، التي تواجه حتديات 
جديدة مثل زيادة التفاوت الطبقي وتراجع 
االرض واالره��اب والهجمات على القيم 

الدميوقراطية وصعود النزعات القومية.
واضافت انه سيدعو الى عمل مشترك 
»الع���ادة ابتكار النظام العاملي للقرن 
احل���ادي وال��ع��ش��ري��ن«. وي���رى م��اك��رون 
ان الواليات املتحدة وفرنسا عليهما ان 
تظهرا معا رغبة في »االستمرار في كتابة 

التاريخ سوية«.
وسيكون بعض الظهر اقل جدية اذ ان 
ماكرون سيمارس رياضة يحبها وهي 
مناقشة طالب كما فعل في الهند وبوركينا 

فاسو.
وفي هذه املناقشات التي ينشرها عادة 

على شبكات التواصل االجتماعي، تؤمن 
له م��ادة لعرض آرائ��ه حول كل القضايا 

والرد على اي انتقادات محتملة.
وستسمح ه��ذه ال��ص��ور بطي صفحة 
امل��ن��اق��ش��ات ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة م��ع دون��ال��د 
ترامب التي كانت شاقة حول البرنامج 
ال��ن��ووي االي��ران��ي ف��ي م��واج��ه��ة رئيس 
اعترف ماكرون بانه مثله »ال يغير رأيه 

بسهولة«.
ول���م ي��ت��راج��ع م��ح��اوره ع��ن مواقفه 
سواء في ادان��ة االتفاق النووي االيراني 
»ال��ك��ارث��ي« ال��ذي ت��داف��ع عنه فرنسا او 
حول املبادالت التجارية »غير العادلة« 
مع االحتاد االوروب��ي الذي تتولى فرنسا 

الدفاع عن مصاحله.
وفي الوقت نفسه، ابدى ترامب مشاعر 
ودي���ة ج��دا ح��ي��ال ضيفه ورد الرئيس 

الفرنسي بحماس وحرارة كبيرين.
في ختام لقاء استمر لفترة اطول مما 
ك��ان مقررا، متكن الرجالن من التوصل 
الى مخرج. فقد اقترح الرئيس الفرنسي 
التفاوض مع اي��ران حول »اتفاق جديد« 
ي��ش��دد االت��ف��اق االول وي��ش��م��ل تسوية 

الوضع السياسي في سوريا.
ولم يغير ترامب على ما يبدو رأيه في 
االتفاق احلالي. لكن ال احد يعرف ما اذا 
كانت ال��دول املوقعة االخ��رى )بريطانيا 
وروسيا والصني واملانيا( مستعدة العادة 

التفاوض حول اتفاق جديد.
كما ان الرئيس الفرنسي لم يحصل على 
شىء مهم بشأن اتفاق باريس حول املناخ 
ال��ذي ك��ان يأمل منذ فترة طويلة عودة 
الواليات املتحدة اليه، وال حول الرسوم 
اجلمركية التي فرضها ترامب على الفوالذ 

ماكرون وترامبواالملنيوم.

الستهداف القوات األميركية  و»أنصارها احملليني«

طالبان تطلق »هجوم الربيع« رفضًا جلهود السالم في أفغانستان
اطلقت طالبان امس االربعاء هجوم الربيع املعتاد 
في رفض على ما يبدو لعرض احلكومة االفغانية على 

احلركة للتفاوض من أجل التوصل الى اتفاق سالم.
واعلنت طالبان ف��ي بيان إط��الق اس��م »عملية 
اخلندق« على هجومها.  وأش��ارت إل��ى أن العملية 
س��ت��س��ت��ه��دف ال���ق���وات االم��ي��رك��ي��ة و«ع��م��الءه��ا 

االستخباريني« و«أنصارها احملليني«.
وذك���رت طالبان أن الهجوم ه��و رد جزئي على 
استراتيجية الرئيس األميركي دونالد ترامب اجلديدة 
بخصوص افغانستان التي أعلنها ف��ي اغسطس 
الفائت ومتنح القوات األميركية هامش مناورة أكبر 

ملالحقة املتمردين اإلسالميني.
وميّثل هجوم الربيع السنوي عادة بداية موسم 
القتال، إال أن هذا الشتاء شهد مواصلة طالبان القتال 

ضد القوات األميركية واألفغانية بشكل طبيعي.
وشّنت طالبان سلسلة من الهجمات الدامية في 
العاصمة كابول، اسفرت عن مقتل وإصابة مئات 

املدنيني.
وقالت طالبان إن عملية اخلندق ستركز بشكل 
أساسي على »سحق وقتل وأسر الغزاة األميركيني 

ومناصريهم«.
وأض��اف��ت أن وج��ود القواعد االميركية »تخّرب 
كل فرص السالم«، وتشكل سببا أساسيا »إلطالة 
أمد احلرب اجلارية« التي بدأت مع التدخل األجنبي 
بقيادة الواليات املتحدة الذي أطاح بحكم طالبان في 

العام 2001.
وتعرضت طالبان لضغوط كبيرة لقبول عرض 
الرئيس االفغاني أش��رف غني في شباط/فبراير 
الفائت بدء محادثات تهدف الى انهاء 17 عاما من 
احل���رب. وق��د ع��رض ال��ت��ف��اوض م��ع طالبان ب��دون 

شروط مسبقة. 
إال أن ال��ب��ي��ان ل��م ي��أت على ذك��ر ع��رض السالم 

احلكومي.
وق��ال خبراء غربيون وأفغان إن إع��الن طالبان 
االربعاء هو رفض على ما يبدو  لعرض السالم، ما 
ينذر بقتال مكثف في احلرب اجلارية منذ سنني. وأفاد 
دبلوماسي غربي يعمل في كابول وكالة فرانس برس 

»نحن مقبلون على صيف حار ومشحون«.
واعتبر املتحدث باسم وزارة الدفاع األفغانية 

إعالن طالبان محض »دعاية«.
ويتوقع مسؤولون غربيون ومحليون ان يكون 

العام 2018 دمويا للغاية.
- »حكومة ضعيفة« -

قال احمللل السياسي األفغاني أحمد سعيدي أن 
طالبان اعتبرت على م��ا يبدو ان رف��ض ال��والي��ات 
املتحدة طلب احلركة اجراء مباحثات سالم مباشرة 
مع مفاوضني أميركيني في شباط/فبراير الفائت، 

يعني تركها »بال خيار سوى مواصلة القتال«.
وقال سعيدي االستاذ بجامعة كابول »هذا العام 
سيحاولون اضعاف احلكومة )االفغانية( أكثر. 

سيحاولون عرقلة العملية االنتخابية«.
وتابع أن »حكومة ضعيفة يعني بالنهاية اجبار 
الواليات املتحدة على احلديث معهم«، في اشارة الى 

طالبان.
وتواجه القوات األفغانية ضغوطا على جبهات 
متعددة فهي تستعد لتنظيم االنتخابات التشريعية 
التي تأجلت كثيرا فيما تسعى الستعادة السيطرة في 

أرض املعركة ومنع املزيد من سفك دماء املدنيني. 

مصاب في الهجوم االخير لطالبان

قافلة مهاجرين أغضبت ترامب تصل إلى احلدود األميركية املكسيكية
وصل نحو 100 مهاجر من اميركا الوسطى الى 
احلدود املكسيكية األميركية اول امس  الثالثاء كانوا 
ضمن قافلة مهاجرين أثارت غضب الرئيس األميركي 
دون��ال��د ت��رام��ب، ويخطط العديد منهم للجوء الى 

الواليات املتحدة، وفق ما افاده منظمو القافلة.
وق��ال م��راس��ل ف��ران��س ب��رس ان حافلتني تقالن 
مهاجرين وصلتا الى مدينة مكسيكالي احلدودية 
التي تقع مقابل كاليكسيكو في كاليفورنيا، وبعد 
استراحة تابع املهاجرون طريقهم غربا باجتاه 

تيخوانا. 

وهؤالء هم جزء من قافلة مكونة من أكثر من ألف 
مهاجر انطلقت من احلدود اجلنوبية للمكسيك في 25 

آذار/مارس.
ودفعت تغطية االعالم األميركي للقافلة املتجهة 
ال��ى ال��والي��ات املتحدة ترامب ال��ى نشر سلسلة من 
التغريدات الغاضبة، كما أم��ر بارسال اآلالف من 
اجلنود األميركيني الى احلدود مع املكسيك وطلب من 

املكسيك منع القافلة. 
وازاء حتول القضية الى ن��زاع دبلوماسي، قرر 

املنظمون وقف القافلة وتفريقها بهدوء.

لكن نحو 600 مهاجر تابعوا رحلتهم معا او 
بشكل متفرق عبر احلافالت والقطارات. وستلحق 
باحلافلتني ث��الث ح��اف��الت أخ��رى كما اعلن منّظم 
القافلة ارينيو موخيكا من منظمة »أناس بال حدود« 

التي تعنى بحقوق املهاجرين. 
وق��ال موخيكا لفرانس ب��رس عبر الهاتف من 
هيرموسيللو على بعد270 كيلومتر من احل��دود 
حيث كان يرافق القسم الباقي من املهاجرين »نصفهم 
يخططون للبقاء في املكسيك. نحن نساعدهم للتقدم 

للحصول على وضعية مهاجر«.

وأضاف ان نحو 200 مهاجر سيحاولون احلصول 
على اللجوء في ال��والي��ات املتحدة هربا من عنف 
العصابات او املالحقة السياسية في بالدهم، مشيرا 

الى ان حفنة منهم جنحوا في ذلك حتى اآلن. 
وح��ول م��ا اذا ك��ان هناك م��ن سيحاول العبور 
بطريقة غير شرعية الى الواليات املتحدة قال »من 
الصعب ال��ق��ول، فهم ال يخبرونك عن نيتهم عبور 
احلدود. البعض سيفعل، لكن رمبا ليس اآلن. هناك 
ضغط كبير بسبب اجلنود الذين ارسلهم ترامب الى 

احلدود«. 

ب����ي����ون����غ ي�����ان�����غ ت�����دي�����ن االت����ه����ام����ات 
األميركية حول حقوق اإلنسان

دانت بيونغ يانغ مساء اول امس الثالثاء انتقادات الواليات املتحدة لوضع 
حقوق االنسان في كوريا الشمالية، معتبرة انها »سخيفة«، وذلك قبل اسابيع 

من لقاء يفترض ان يعقد بني دونالد ترامب وكيم جونغ اون.
وكانت وزارة اخلارجية االميركية اتهمت في تقريرها السنوي عن وضع 
حقوق االنسان في العالم في 2017 كوريا الشمالية، بسلسلة من االنتهاكات، 

مؤكدة انها جرت مبوافقة احلكومة.
وحتدث التقرير عن عمليات اعدام خارج اطار القضاء وعمليات تعذيب، 
وقمع املنشقني وعمليات اخلطف في اخلارج. ووصف هذه املمارسات بانها 

»انتهاكات فاضحة حلقوق االنسان«.
ودان��ت بيونغ يانغ مساء اول امس الثالثاء التقرير ووصفت الواليات 
املتحدة بانها »ب��ؤرة« النتهاكات حقوق االنسان، وبلد تبدو ثقافة االسلحة 

النارية فيه »اشبه بسرطان«.
وقالت وكالة االنباء الرسمية الكورية الشمالية ان واشنطن نصبت نفسها 
»قاضيا حلقوق االنسان«. واضافت »انه امر سخيف فعال ويشبه قصة لص 

يطلب اعتقال لص آخر«.
وتابعت الوكالة ان »ال��ه��دف احلقيقي )للواليات املتحدة( هو تفكيك 
البالد التي ال تطيعها وخلق ذرائع لضغوط واعتداءات سياسية وعسكرية 

واقتصادية«.
ويأتي رد الفعل هذا قبل ايام من قمة تاريخية ستعقد اجلمعة بني الرئيس 
الكورية اجلنوبي مون جاي اين والزعيم الكوري الشمالي وتشكل متهيدا للقاء 

بني كيم وترامب.
وكانت وزيرة اخلارجية الكورية اجلنوبية كانغ كيونغ اكدت ان وضع 
حقوق االنسان في كوريا الشمالية لن يناقش في القمة على الرغم من دعوات 

في هذا االجتاه اطلقتها منظمات.

»يهود أملانيا« يحذرون أبناء الطائفة 
من ارتداء الكيبا في املدن األملانية

أعلن رئيس املجلس املركزي ليهود املانيا اول امس الثالثاء ان على اليهود 
جتنب ارت��داء الرموز الدينية في هذا البلد بسبب تزايد مخاطر استهدافهم 

باعتداءات.
وبعد موجة من االعتداءات على خلفية معاداة السامية، أشار رئيس املجلس 
جوزيف شوستر في حديث مع االذاعة العامة في برلني الى انه على يهود املانيا 

البالغ عددهم 200 الف شخص توخي احلذر.
وقال شوستر »أنصح األفراد بعدم ارتداء الكيبا )القلنسوة التقليدية التي 

يضعها اليهود على الرأس( في املدن االملانية الكبيرة«.
وحّذر عشية تظاهرة تضامن مع يهود املانيا في برلني انه اذا رفض االملان 

الوقوف ضد العداء للسامية فان »دميوقراطيتنا ستكون في خطر«.
وقال »األمر ال يتعلق فقط مبعاداة السامية، امنا يتوازى ذلك مع العنصرية 

ورهاب األجانب. انت حتتاج الى اشارة وقوف هنا«.
وأثار عدد من احلوادث في األشهر االخيرة القلق من احتمال عودة مشاعر 
العداء للسامية في املانيا سواء من جانب اليمني املتطرف او الالجئني الذين 

تدفقوا منذ عام 2015 وغالبيتهم من املسلمني.
فقد هاجم شاب س��وري عمره 19 عاما بحزامه االسبوع املاضي شابني 

يرتديان الكيبا اليهودية في برلني وهو يصرخ »يهودي«. 
وانتشر فيديو للحادثة صوره احد الشابني االسرائيليني الذين تعرضا 

لالعتداء ونشره على وسائل التواصل االجتماعي ما وّلد نفورا مما حصل.
وبعد ايام أدان��ت املستشارة االملانية أنغيال ميركل ظهور »شكل آخر من 
العداء للسامية« من قبل الالجئني املسلمني، الى جانب ذلك املوجود لدى 

جماعات اليمني املتطرف، وذلك خالل مقابلة مع التلفزيون االسرائيلي.

تدفق  م��وج��ة  ن��واج��ه  ال��ت��رك��ي��ة:  ال��داخ��ل��ي��ة 
مهاجرين أفغان بالشهور األخيرة

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو امس  االربعاء ان بالده تواجه 
موجة تدفق مهاجرين غير شرعيني من افغانستان في الشهور االخيرة.

واض��اف صويلو في كلمة خالل اجتماعه مع مسؤولي الهجرة مبدينة 
)أضنة( جنوب تركيا ان السلطات التركية ضبطت 29899 مهاجرا أفغانيا 
منذ مطلع العام احلالي في حني بلغ عددهم 45259 مهاجرا أفغانيا في عام 
2017. واش��ار الى ان القوات االمنية اعتقلت 4641 شخصا بتهمة تهريب 
البشر في العام املاضي بينما وصل عدد املعتقلني في العام احلالي الى 1328 
شخصا. وكانت ادراة الهجرة بوزارة الداخلية التركية اعلنت منتصف ابريل 
احلالي ترحيل 6846 مهاجرا افغانيا الى بالدهم بعد ضبطهم في عدة مدن 
تركية. وتعد تركيا نقطة انطالق املهاجرين غير الشرعيني للعبور الى الدول 
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أرمينيا تستعد لتظاهرات جديدة مع استمرار األزمة السياسية
تستعد ارمينيا جلولة جديدة من االحتجاجات  
منذ امس االربعاء مع تعقد األزمة السياسية غداة 
اتهام زعيم املعارضة نيكول باشينيان احلزب 

احلاكم بعدم الرغبة في التفاوض على نقل السلطة.
واستقال الرئيس السابق سيرج سركيسيان 
من منصبه رئيس للوزراء االثنني بعد 11 يوما من 
االحتجاجات التي تتهمه بالتمسك بالسلطة بشكل 

فاضح. 
وك���ان م��ن امل��ق��رر أن يلتقي باشينيان، زعيم 
حركة املعارضة، رئيس ال��وزراء بالوكالة كارين 
كارابيتيان لعقد مباحثات بخصوص انتقال 
»سلمي« للسلطة. إال أن املباحثات ارج��ئ��ت في 
اللحظات األخيرة، ما يدفع بالبلد الفقير البالغ عدد 
سكانه 2،9 مليون نسمة نحو مزيد من االضطرابات 

السياسية. 
وقال باشينيان إن احلزب اجلمهوري احلاكم ال 
يرغب في تسليم السلطة، داعيا أنصاره الى مزيد 
من االحتجاجات. وأكد في فيديو بالبث احلي مساء 

الثالثاء »ال ميكننا السماح للحزب اجلمهوري 
مبواصلة حكم البالد«. 

وتابع ان »األزمة لم تكن فقط سيرج سركيسيان، 
بل كل احلزب اجلمهوري«. 

وأكد كارابيتيان إلغاء املفاوضات املتفق عليها 
واتهم زعيم املعارضة بتقدمي »مطالب جديدة« 

بخصوص املباحثات املقترحة. 
وقال كارابيتيان »هذه ليست مفاوضات او حوار، 
لكنه )باشينيان( ببساطة يروج ألجندته اخلاصة«. 
واشار كارابيتيان إلى أنه طلب من الرئيس ارمني 
سركيسيان ال��ذي ال تربطه صلة قرابة مع رئيس 
ال���وزراء املستقيل، املساعدة في تنظيم مباحثات 
»مب��ش��ارك��ة ف��ئ��ات أوس���ع م��ن ال��ق��وى السياسية 

البرملانية وغير البرملانية«.
وال��ث��الث��اء، ش��دد زع��ي��م امل��ع��ارض��ة باشينيان 
على أن رئيس ال���وزراء يجب أن يكون »مرشح 
الشعب« وليس عضوا في احلزب اجلمهوري بقيادة 

 تظاهرات سابقة في ارمينياسركيسيان.


