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الصين ونيوزيلندا :تعزيز شراكة ثنائية
بزيارة خاطفة لرئيسة الوزراء
و�صلت رئي�سة وزراء نيوزيلندا �إلى
ال�صني ام�س الأحد يف زيارة قررت
اخت�صارها ليوم واح��د فقط رغم
ت�أكيدها على �أهمية هذه الزيارة
للعالقات الثنائية بني البلدين.
وقالت جا�سيندا �أردي��رن الأ�سبوع
املا�ضي �إن بقاءها خ��ارج البالد
لفرتة �أط��ول يبدو «غ�ير منا�سب»
و���س��ط ا�ستمرار اجل��ه��ود احلثيثة
الهادفة الحتواء تداعيات الهجوم
الإرهابي على امل�سجدين الذي وقع
قبل �أ�سبوعني ،وتوفري العناية
لذوي �ضحايا هذا الهجوم.
ويف ع��ام  2018جت���اوزت ال�صني
�أ�سرتاليا لت�صبح �أكرب �رشيك جتاري
لنيوزيلندا ،حيث بلغ حجم التبادل
التجاري بني البلدين نحو  30مليار
دوالر ،يف زي��ادة بثالثة �أ�ضعاف
تقريبا منذ �إب���رام اتفاق اتفاقية
التجارة احلرة بينهم عام .2008
وقالت �أرديرن يف ت�رصيحات قبيل
زيرتها �إلى بكني �إن «هذه الرحلة
تتمحور ح��ول تعميق عالقتنا»
 ،م�ضي ًفا �أنها �ستكون فر�صة لها
كرئي�سة للوزراء ،ملوا�صلة بناء
ع�لاق��ات �شخ�صية م��ع الزعماء
ال�صينيني ،وموا�صلة املحادثات
حول التجارة احلرة.
وذكرت �أردي��رن �أنها �ستبحث �أي�ضا
م�س�ألة التغري املناخي وحماية
البيئة التي تعترب �أولوية لل�صني
ولنا كذلك».
ب��دوره ،توقع الإع�لام ال�صيني �أن
تركز �أردي��رن على حتديث اتفاقية
التجارة احل��رة� ،إ�ضافة وتعزيز
التعاون يف �إط��ار مبادرة احلزام
والطريق ،التي كانت نيوزيلندا �أول
اقت�صاد غربي متقدم يوقع مذكرة
تفاهم حولها مع بكني.
وكما تعترب ال�ساحة جم��اال هاما
لتعاون البلدين ،حيث �أ�صبحت
ال�صني وث��اين �أك�بر بلد من ناحية
ال�سياح الأج��ان��ب يف نيوزيلندا،
وتتزامن زيارو �أردي��رن مع افتتاح
فعاليات «�سنة ال�سياحة ال�صينية
النيوزيلندية» �أول �أم�س ال�سبت يف
العا�صمة فيلينغتون.
مع ذلك ،هناك ما يعكر �أجواء زيارة
�أردي��رن ،التي كانت مقررة العام
املا�ضي قبل الإع�لان عن ت�أجيلها
و���س��ط تقارير ع��ن �سخط ال�صني
ب�سبب قرار املكتب احلكومي لأمن
االت�صاالت يف نيوزيلندا حجب �رشكة

• رئي�سة وزراء نيوزيلندا خالل ا�ستقبالها يف ال�صني

ه��واوي ال�صينية عن �شبكة «»5G
التابعة لأك�بر �رشكة االت�صاالت
النيوزيلندية «�سبارك» ،على خلفية
املخاوف من جت�س�س كما يبدو.
وح��ذرت �صحيفة «غلوبال تاميز»
ال�صينية نيوزيلندا م��ن �سلوك
حكومتها «غ�ير الأخ�لاق��ي» جتاه
ه����واوي ،م��ع��ت�برة �أن ت�رصفات
احل��ك��وم��ة تتعار�ض م��ع م�صالح
نيوزيلندا ،فيما ادعت �صحيفة «�شعب
ال�صني اليومية» �أن ال�سياح الأجانب
باتوا يبتعدون عن نيوزيلندا.
هذه املواقف عززت ال�شبهات بوجود
توتر يف العالقات بني ويلينغتون
وب��ك�ين ،ال �سيما بعد �أن و�صفت
ال��ق��وات امل�سلحة النيوزيلندية
�رصاحة ال�صني يف يوليو املا�ضي
ب�أنها تهديد يتحدى قيم وقواعد
احلكم ال��دويل «بنموذجها البديل
للدميقراطية».
ويف دي�سمرب امل��ا���ض��ي � ،أعلن
مكتب �أمن االت�صاالت النيوزيلندي
�أن��ه اكت�شف �صلة بني وزارة �أمن
الدولة ال�صينية من جهة ،وحملة
�إلكرتونية طويلة الأم��د ا�ستهدفت
امللكية الفكرية للعديد من مزودي
اخلدمات ،مبا يف ذلك يف نيوزيلندا،
من جهة �أخرى.
وح�سب ت��ق��اري��ر ،ف����إن الواليات
املتحدة لي�ست بعيدة عن جوانب
اخل�لاف بني نيوزيلندا وال�صني،
وه��ي ت��راق��ب بعني القلق تطور
العالقات بينهما ،معتربة �أن بكني

تكت�سب نفوذا على �سيا�سة دولة
حليفة لوا�شنطن �ضمن جمموعة
«العيون اخلم�س» اال�ستخباراتية
التي ت�ضمن �أي�ضا بريطانيا وكندا
و�أ�سرتاليا.
وكما هو معروف �أي�ضا ،ت�ضغط
وا�شنطن على حلفائها عرب العامل
جلهة التخلي ع��ن ال��ت��ع��اون مع
«ه����واوي» لأ���س��ب��اب «�أم��ن��ي��ة» ،بل
ودخ��ل��ت يف مواجهة مفتوحة مع
بكني حول هذا املو�ضوع من خالل
رفع دعوى �ضد ابنة م�ؤ�س�س ال�رشكة
ال�صينية.
وال ي�ستبعد مراقبون �أن تثري �أرديرن
يف بكني م�س�ألة حقوق الإن�سان
يف �إقليم �شينجيانغ غربي ال�صني
ال��ذي تقطنه الأغلبية الأويغورية
امل�سلمة.
ووج��ه��ت منظمة هيومان رايت�س
وات�ش احلقوقية الدولية ر�سالة
�إل���ى �أردي����رن ت��دع��وه��ا فيها �إلى
التعبري علنا ع��ن القلق �إزاء ما
و�صفته املنظمة بـ«االنتهاكات
غري امل�سبوقة حلقوق امل�سلمني
يف ال�صني».و�أ�شار الر�سالة �إلى
�أنه «يف �أعقاب الهجمات املروعة
على امل�سجدين يف كراي�ست�شري�ش
دفاعا عن
 ،حتدثت �أردي��رن بقوة
ً
حقوق امل�سلمني ،ويجب عليها
�إظهار نف�س قوة الزعامة العاملية
من خالل دعوة ال�صني عالنية �إلى
اح�ترام حقوق الإن�سان للم�سلمني
هناك».

 %60من الكوريين الجنوبيين يتوقعون
اتفاق ًا حول نزع السالح النووي
�أظهر ا�ستطالع للر�أي نُ �رش ام�س
الأحد �أن �أكرث من �ستة من �أ�صل كل
ع�رشة كوريني جنوبيني يعتقدون
�أن ال��والي��ات املتحدة وكوريا
ال�شمالية �سوف تتو�صالن يف
خامتة املطاف �إلى اتفاق ب�ش�أن
ق�ضايا نزع ال�سالح النووي ورفع
العقوبات االقت�صادية.
وفقًا لال�ستطالع الذي �أجراه معهد
ال��ر�أي ملجتمع كوريا «»KSOI
الذي �شمل  1,008من الرا�شدين
ع��ل��ى م�ستوى ال��ب�لاد ،ق���ال ما
ن�سبتهم � ،%62.6إن الواليات
املتحدة وكوريا ال�شمالية �سوف
تتو�صالن �إلى تفاهم ب�ش�أن نزع
ال�سالح النووي من �شبه اجلزيرة
ال��ك��وري��ة ورف���ع العقوبات عن
بيونغ يانغ.
وجاء اال�ستطالع بهام�ش خط�أ زائد
�أو ناق�ص  3.1نقطة مئوية مع
م�ستوى ثقة بن�سبة .%95
لكن � %33.7أج��اب��وا ب�أنهم ال
يتوقعون �أن تتو�صل الدولتان �إلى
اتفاق لأن بينهما اختالفات كبرية
حول هذه الق�ضية.
وردا على ���س���ؤال ح��ول الطرق
املف�ضلة للتعامل مع عملية نزع
ال�سالح النووي ورفع العقوبات،
قال � %40.2إن القيود املفرو�ضة

• ا�ستطالع بني الكوريني

على نظام كيم جونغ �أون ينبغي
تخفيفها تدريجيا مع حتركات
مقابلة من كوريا ال�شمالية لنزع
ال�سالح النووي .و�أظهر اال�ستطالع
�أن ن�سبة  %37ي��ؤي��دون الإبقاء

على العقوبات احلالية حتى
تفكك كوريا ال�شمالية بالكامل
برناجمها للأ�سلحة النووية.
الكورية
لل�سيا�سة
بالن�سبة
اجل��ن��وب��ي��ة ،ق���ال  %52.3من

سيول تقرر التنقيب عن رفات جنودها
من املتوقع �أن تواجه الكوريتان
�صعوبة يف عملية التنقيب عن
رفات اجلنود يف املنطقة املنزوعة
ال�سالح» »DMZوالإبحار احلر لل�سفن
اخلا�صة يف م�صب نهر هان  ،وفقا ملا
اتفقتا عليه من تنفيذ ذلك يف اليوم
الأول من �شهر �أبريل مبوجب اتفاق
� 19سبتمرب الع�سكري.
وب��ال��ت��ايل ف���إن احلكومة الكورية
اجلنوبية تنظر يف �إج���راء عملية
�إزال��ة الألغام وغريها ب�شكل منفرد
يف اجل��ان��ب اجلنوبي م��ن املنطقة

املنزوعة ال�سالح اعتبارا من اليوم
الأول من �شهر �أبريل يف �إطار التح�ضري
لعملية التنقيب امل�شرتكة عن رفات
اجلنود.
وم��ن املتوقع �أن ت��ؤج��ل احلكومة
الإب��ح��ار احل��ر لل�سفن اخلا�صة يف
م�صب نهر هان.
وق���ال م�����س ��ؤول باجلي�ش الكوري
اجل��ن��وب��ي ام�����س الأح���د �إن كوريا
ال�شمالية مازالت �صامتة �إزاء عملية
التنقيب امل�شرتكة عن رفات اجلنود،
م�ضيفا �أن اجلي�ش �سيجري ب�شكل

منفرد عملية �إزالة الألغام والعملية
الأ�سا�سية للتنقيب عن الرفات يف
اجلانب اجلنوبي يف اخلط الع�سكري
الفا�صل».»MDL
وذكر امل�س�ؤول �أن ذلك ي�أتي يف �إطار
التح�ضري للعملية امل�شرتكة مع
كوريا ال�شمالية.
وكانت الكوريتان قد اتفقتا يف اتفاق
� 19سبتمرب الع�سكري على بدء عملية
التنقيب عن رفات اجلنود الذين لقوا
حتفهم يف احلرب الكورية ،يف الأول
من �شهر �أبريل يف موقع «قمة ر�أ�س

الهند :تعيين سفير بالرباط تطوير للعالقة
الثنائية بين البلدين

ت�شهد العالقات املغربية الهندية تطورا مت�سارعا
ويف جميع الواجهات .ففي الوقت الذي اختار فيه
املغرب اخلربة الهندية لت�صميم �سجله االجتماعي،
وجلب ج��زء من حاجياته امل�ستقبلية يف جمال
التكنولوجيا ،وبينما يعترب املغرب م�صدرا للجزء
الأك�بر من حاجيات الهند من الفو�سفات� ،أعلنت
نيودلهي ر�سميا تعيني �سفري كبري لها يف املغرب.
ويتبادل البلدان حاليا زيارات الوفود الر�سمية
واملمثلة للقطاع اخلا�ص ،فيما كان وزير خارجية
الهند �ضيفا على املغرب ال�شهر املا�ضي .ويفر�ض
م�ستوى العالقات بني الهند واملغرب على البلدين

جتاوز املبادالت التقليدية بينهما ،من �أجل االنتقال
نحو م�ستوى �رشاكة ا�سرتاتيجية معمقة ت�أخذ بعني
االعتبار املتغريات اجليو�-سيا�سية والتطورات
االقت�صادية يف �إطار نظام العوملة.
كما ان الروابط ال�سيا�سية يف �شكلها املعا�رص بني
الهند واملغرب ترجع �إلى �سنة  ،1957تاريخ �إقامة
عالقات دبلوما�سية بينهما ،تالها لقاء بني املغفور
له احل�سن الثاين وجواهر الل نهرو� ،أول رئي�س وزراء
للهند ،بحثا خالله الق�ضايا امل�شرتكة املرتبطة
باال�ستعمار ،كما تعززت هذه الروابط بلقاء �آخر جمع
ملك املغرب برئي�سة وزراء الهند �إنديرا غاندي.

• التنقيب عن الرفات

«الرأس المسدود» وراء تحطم الطائرة اإلثيوبية المنكوبة
�أف���ادت �صحيفة «وول �سرتيت
ج��ورن��ال»� ،أن طيارا على منت
رحلة اخلطوط اجلوية الإثيوبية
التي حتطمت قبل ثالثة �أ�سابيع قد
�سمع وهو يقول «توقف ،توقف»
قبل حلظات من وقوع الكارثة.
ووفقا لل�صحيفة ،فقد «�سجلت
ه���ذه امل��ح��ادث��ة ع��ن��دم��ا كانت
الطائرة على ارتفاع  450قدما
« 137م�ترا» عن �سطح الأر���ض،
وبد�أت تتجه نحو الأ�سفل.
و�أو�ضحت ال�صحيفة الربيطانية
�أن العطل املذكور يطلق عليه
«الر�أ�س امل�سدود» ،الذي يواجه
ف��ي��ه ط��اق��م ال��ط��ائ��رة م�شكلة
انقطاع التيار الكهربائي عن
املحرك الذي يقود مقدمة «�أنف»
الطائرة.
وبح�سب «وول �سرتيت جورنال»،
فقد «التقط راديو الطائرة ،وهو
جهاز ي�ستخدم لالت�صال من الهواء
�إلى الأر���ض ،هذا التعليق ،قبل
حلظات من ال�سقوط الكارثي».
ولقي � 157شخ�صا من  35بلدا
م�رصعهم� ،إث���ر حتطم طائرة
�إث��ي��وب��ي��ة م��ن ط����راز «بوينغ
737ماك�س  ،»8بتاريخ  10مار�س
احل����ايل ،يف منطقة بي�شوفو
«دي�بري��زي��ت» ،ج��ن��وب �رشقي
�أدي�س �أبابا ،بعد �إقالعها ب�ست
دقائق من مطار �أدي�س �أبابا ،وهي
يف طريقها �إلى مطار نريوبي.
وذكرت ال�صحيفة� ،أن املحققني
ق���رروا �أن ن��ظ��ام التحكم على
م�تن ط��ائ��رة اخل��ط��وط اجلوية
الإثيوبية مت تفعيله تلقائ ًيا ،قبل
�سقوطها.

امل�ستجيبني �أنهم ي�ؤيدون �أداء
الرئي�س م��ون جيه �إن يف �إدارة
�ش�ؤون الدولة ،وذلك بانخفا�ض
 2.5نقطة م��ئ��وي��ة ع��ن ال�شهر
ال�سابق.

ال�سهم» « »Arrowhead Ridgeيف
ت�شول -وون يف �إقليم كانغ وون يف
�شمال �رشق كوريا اجلنوبية.
كما اتفقتا �أي�ضا على ت�شكيل فريقيهما
لعملية التنقيب و�أن تخطرا بع�ضهما
البع�ض بذلك.
و�أخ��ط��رت وزارة ال��دف��اع الكورية
اجلنوبية ،اجلانب ال�شمايل ،يف
يوم  6مار�س ،ب�أنها �أكملت ت�شكيل
الفريق للتنقيب عن رفات اجلنود �إال
�أن اجلانب ال�شمايل مل يخطر اجلنوب
ب�إكمال فريقه حتى الآن.
واقرتحت ال��وزارة على ال�شمال عقد
حمادثات ع�سكرية ملناق�شة تنفيذ
االتفاق الع�سكري� ،إال �أن ال�شمال مل
يرد على املقرتح حتى الآن.
وقررت كوريا اجلنوبية بدء عملية
التنقيب ع��ن رف��ات اجل��ن��ود ب�شكل
منفرد وت�أجيل الإبحار احلر لل�سفن
اخلا�صة يف م�صب نهر هان حتى يتم
توفري ال�ضمان الع�سكري من خالل
احلوار بني الكوريتني.
و�سبق �أن قامت الكوريتان بالتنفيذ
املخل�ص لالتفاق الع�سكري حتى
نهاية العام املا�ضي مثل �سحب
نقاط احلرا�سة ون��زع ال�سالح يف
املنطقة الأم��ن��ي��ة امل�����ش�ترك��ة يف
ب��امن��وجن��وم وامل�����س��ح امل�شرتك
مل�صب نهر هان.
غري �أن املحادثات الع�سكرية بني
الكوريتني مل جتر ب�سال�سة ب�سبب
املوقف ال�سلبي لكوريا ال�شمالية منذ
�شهر فرباير املا�ضي الذي اتخذته
للتح�ضري للقمة الثانية مع الواليات
املتحدة ،لهذا ال�سبب ف ��إن تنفيذ
االتفاق الع�سكري يزداد غمو�ضا.

مون يسحب ترشيحه لوزير شارك
في مؤتمر غير مناسب!

يف امل���ؤمت��ر اخل��ارج��ي غري
�سحب الرئي�س م��ون جيه-
العامل ومل يتم الك�شف عن ذلك
�إن ام�س الأح���د تر�شيحه لـ
�أي�ضا يف عمليات التحقق من
جو دون��غ-ه��و ملن�صب وزير
خلفيته من قبل وزارة التعليم
العلوم اجلديد ب�سبب م�شاركته
وغ�يره��ا م��ن املنظمات ذات
يف م ��ؤمت��ر دويل يعترب غري
ال�صلة ،وهذا هو ال�سبب يف �أنه
منا�سب.
مل يتم فح�صه يف عملية التحقق
وي��أت��ي ال�سحب بعد تعر�ض
اخلا�صة بنا» .وذكر« ،لقد متت
ال��وزي��ر املر�شح النتقادات
الإ�شارة يف جل�سة ا�ستماع �إلى
���ش��دي��دة يف جل�سة ا�ستماع
• الوزير جو دونغ -هو
�أن املر�شح قد ال يلبي توقعات
برملانية ب�سبب م�شاركته يف
م�ؤمتر امل�ؤ�رشات احليوية العاملي لعام النا�س ،وق��رر م��ون �سحب تر�شيحه بعد
 ،2017وه��و م�ؤمتر دويل معروف تنظمه املداوالت الواجبة» .وهذه هي املرة الأولى
 OMICSالدولية .وقال املكتب الرئا�سي ،التي ي�سحب فيها الرئي�س تر�شيحه لوزير منذ
«املر�شح جو دونغ-هو مل يك�شف عن م�شاركته توليه من�صبه يف مايو .2017

كوريا الشمالية :أميركا ضالعة

في الهجوم على سفارتنا بمدريد
• حطام الطائرة

وق��ال��ت �إن «اال�ستنتاج الأويل
ا�ستند �إل��ى معلومات م�ستقاة
من بيانات الطائرة وم�سجالت
ال�صوت ،وت�شري �إلى �صلة بني
هذه الكارثة وحادث لطائرة من
نف�س الطراز تابعة ل�رشكة ليون
�إير يف �إندوني�سيا� ،أ�سفرت عن
مقتل � 189شخ�صا ،قبل خم�سة
�أ�شهر من الآن».
ورف�ضت �رشكة بوينغ و�إدارة
ال��ط�يران االحت��ادي��ة الأمريكية
التعليق على التقرير.
ي���أت��ي ت��ق��ري��ر �صحيفة «وول

�سرتيت جورنال» ،بعد �أيام من
ك�شف التحقيقات يف �إندوني�سيا
ب�ش�أن طائرة «بوينغ  737ماك�س»
التابعة خلطوط «ل��ي��ون �آي��ر»
الإندوني�سية ،عن �أنه قبل يوم من
حتطمها ،واجه طياروها م�شاكل
يف التحكم بها ،ولكن ح�صلوا
على م�ساعدة غ�ير متوقعة،
بح�سب �صحيفة «الديلي تليغراف»
الربيطانية.
و�أو�ضحت التحقيقات �أن طيارا
ثالثا ك��ان م��وج��ودا يف قمرة
ال��ق��ي��ادة لطائرة بوينغ ،ومل

يكن يف مناوبة عمله� ،ساعد
طاقم الطائرة ،على التحكم يف
الطائرة قبل �سقوطها.
و�أ�شارت ت�سجيالت ال�صندوقني
الأ�سودين� ،أن الطيار الثالث،
�شخ�ص امل�شكلة التي واجهتها
الطائرة بدقة �شديدة ،و�أو�ضح
�أن ه��ن��اك ع��ط�لا يف منظومة
التحكم بالطائرة و�أنقذها من
التحطم.
ولكن يف اليوم التايل ،كان هناك
طاقم خمتلف يقود تلك الطائرة،
ومل ي��ك��ن ه��ن��اك ط��ي��ارا ثالثا

ي�ساعدهم ،فوقعت الكارثة التي
�أودت بحياة � 189شخ�صا.
و�أ�شارت التحقيقات ،التي ن�رشت
ن�صها �صحيفة «الديلي تليغراف»
الربيطانية� ،إل��ى �أن الطائرة
امل��ن��ك��وب��ة ،ال��ت��ي حتطمت 28
نوفمرب ،2018وراح �ضحيتها
� 189شخ�صا ،كادت �أن تتعر�ض
حل��ادث��ة مم��اث��ل��ة ق��ب��ل ي���وم من
حتطمها.
يذكر �أن ه��ذا احل��ادث هو ثاين
ح��ادث لطائرة من ه��ذا الطراز
خالل الأ�شهر اخلم�سة الأخرية.

نددت بيونغ يانغ �أم�س الأحد باقتحام �سفارتها
يف مدريد  ،معتربة العملية التي تبنتها
جماعة معار�ضة غري معروفة ،هجوما �إرهابيا
خطريا على كوريا ال�شمالية .وقال متحدث
اخلارجية الكورية ال�شمالية يف بيان نقلته
وكالة الأنباء الر�سمية« :وقع هجوم �إرهابي
خطري يف  22فرباير �شنته جمموعة م�سلحة على
�سفارة جمهورية كوريا ال�شعبية الدميقراطية
يف �إ�سبانيا» .و�أ�ضاف« :ننتظر من ال�سلطات
املعنية يف �إ�سبانيا �أن ت�ستكمل التحقيق يف هذا
احلادث ب�شكل تام وم�س�ؤول» .ورجحت بيونغ
يانغ �ضلوع الواليات املتحدة يف الهجوم،
وح�ضت ال�سلطات الإ�سبانية على �إحالة
«الإرهابيني والذين يحركونهم للق�ضاء».
وقامت جمموعة جمهولة باقتحام مقر البعثة
الدبلوما�سية الكورية ال�شمالية يف مدريد يف

 22فرباير املا�ضي ،قبل �أيام من انعقاد القمة
الثانية بني الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
والزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ �أون يف
هانوي يف فيتنام يف الـ» 27و »28من فرباير.
ويف �أعقاب ذل��ك ،تبنت جمموعة «�شيوليما
للدفاع املدين» العملية مو�ضحة �أنها ت�سعى
لإلقاء ال�ضوء على �أن�شطة بعثات بيونغ يانغ
الدبلوما�سية «غري امل�رشوعة».
ورج��ح��ت النيابة الإ�سبانية �أن اجلماعة
املهاجمة ،يقودها �شخ�ص يدعى �أدريان هونغ
�شانغ ،وه��و مك�سيكي ومقيم يف الواليات
املتحدة« ،وبعد خم�سة �أيام على الهجوم ات�صل
مبكتب التحقيقات الفدرايل «�إف بي �آي» يف
نيويورك لي�سلمه معلومات مرتبطة باحلادث
ومواد �سمعية وب�رصية مت احل�صول عليها» يف
ال�سفارة.

