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واشنطن تطالب بكين باإلفراج عن كنديين 
اثنين محتجزين

الرئيس المكسيكي الجديد يدعو لتشريع 
"الموت الرحيم"

البيت األبيض: الجيش التركي يستعد لعملية 
عسكرية في سوريا

و��شنط��ن - �جلورن��ال: ق��ال وزير �خلارجي��ة �لأمريكي ماي��ك بومبيو �إن��ه ينبغي على 
�ل�ش��ني �لإفر�ج ع��ن مو�طنني كنديني �حتجز� هذ� �لأ�شبوع، بع��د �أن �حتجزت �ل�شلطات 
�لكندي��ة م�شوؤولة تنفيذية كبرية ب�رشكة هو�وي �ل�شيني��ة. و�أ�شاف بومبيو لل�شحفيني 
عق��ب حمادث��ات يف و��شنطن مع نظريته �لكندي��ة، كري�شتيا فريالن��د،: “�لحتجاز غري 
�لقانوين للمو�طنني �لكنديني غري مقبول. ينبغي �إعادتهما )�إىل بلدهما(.. ندعو كل دول 
�لعامل �إىل معاملة مو�طني )�لدول �لأخرى( بال�شكل �ملالئم”. وت�رشيحات بومبيو هذه 
ه��ي �أول تعليق مل�شوؤول �أمريك��ي كبري على م�شاألة �حتجاز بك��ني �ملو�طنني �لكنديني، 
�لت��ي و�شفها رئي�س �ل��وزر�ء �لكندي جا�شنت ترودو باأنها قد ت��وؤدي �إىل ت�شعيد �لنز�ع 
�لتج��اري �ملتنامي ب��ني �لوليات �ملتح��دة و�ل�شني. و�حتجزت �ل�ش��ني رجل �لأعمال 
�لكندي، ماي��كل �شبافور، و�مل�شت�شار مبجموعة �لأزمات �لدولي��ة، �لدبلوما�شي �ل�شابق، 
مايكل كوفريج، بعدما �ألقت �ل�رشطة �لكندية �لقب�س على، منغ و�ن ت�شو، �ملديرة �ملالية 
ل�رشك��ة “هو�وي” �ل�شينية للتكنولوجيا يف �لأول من دي�شمرب �جلاري، وذلك بناء على 
طل��ب من �جلان��ب �لأمريك��ي بت�شليمها �إليه بحج��ة خرقها �لقان��ون �لأمريكي �خلا�س 

بالعقوبات على �إير�ن.

مك�شيك��و - �جلورنال: �قرتح �لرئي�س �ملك�شيكي �جلدي��د، �أندري�س �أوبر�دور، �لتفكري يف 
�إمكاني��ة تقنني "�ملوت �لرحيم" للمر�شى �مليوؤو�س من �شفائهم  يف بالده. ونقل موقع 
"Universal" ع��ن ت�رشيح لأوب��ر�دور �أثناء جولته �إىل ولية يوكاتان �ملك�شيكية: 
"يوج��د هن��اك مو�شوع �ملر�شى �مليوؤو�س من �شفائهم. وعندما يفهمون بحزن �أنه ل 
يوج��د لديه��م �أي بديل فلماذ� ل ميكنن��ا �أن ن�شاعدهم ون�شمح له��م باملوت �لرحيم. ول 
ياأخ��ذ نظام �ل�شحة كل ذلك بع��ني �لعتبار، وهذه هي �مل�شائ��ل �لهامة للغاية، ويجب 
علين��ا حلها". ووقع �أوبر�دور �أثناء لقائه م��ع روؤ�شاء 8 وليات مك�شيكية �تفاقية حول 
ب��دء �إ�شالح نظام �ل�شحة �لذي �شيق��دم �خلدمات �لطبية لالأ�شخا�س �لذين لي�شت لديهم 
تاأمين��ات �شحية. كم��ا تق�شي �لتفاقية بتحوي��ل نظام �لإ�شعاف يف �لب��الد �إىل نظام 
في��در�يل. ول ي��دور �حلديث يف ت�رشيحات �أوب��ر�دور عن "�لقتل �لرحي��م" عندما يقدم 
�لأطباء م�شاعدة طبية للمر�شى يف مغادرة �حلياة ب�شبب �ملر�س �لذي ل ميكن عالجه، 
ب��ل ع��ن �لتخلي �لطوعي للمر�ش��ى عن تناول �لأدوي��ة �ل�رشورية، با�شتثن��اء م�شكنات 

�لأمل، ونقلهم �إىل منازلهم.

و��شنطن - �جلورن��ال: �أعلنت �ملتحدثة با�شم �لبيت �لأبي�س �شارة �شاندرز، �أن 
�لرئي���س �لأمريكي دونال��د تر�مب، بحث يف مكاملة هاتفي��ة، يوم �جلمعة، مع 

نظريه �لرتكي رجب طيب �أردوغان، �لو�شع يف �شوريا.
وقالت �شاندرز يف بيان: حتدث رئي�س �لوليات �ملتحدة مع �لرئي�س �أردوغان، 
م�ش��رية �إىل �أن �لزعيم��ان ناق�ش��ا مكافح��ة �لإره��اب يف �شوري��ا، و�لعالق��ات 
�لثنائية… و�تفقا على �لتن�شيق من �أجل حتقيق �أهد�فهما �ملتعلقة بالأمن يف 
�شوري��ا. باملقابل، �أبلغ �لرئي�س �لرتكي رج��ب طيب �أردوغان نظريه �لأمريكي، 
ب��اأن �جلي���س �لرتكي ي�شتع��د ل�شن عملي��ة ع�شكرية �شد وح��د�ت حماية �ل�شعب 

�لكردية �رشق نهر �لفر�ت يف �لأيام �لقليلة �لقادمة.
ونق��ل �أردوغ��ان �إىل تر�م��ب قلق��ه ب�ش��اأن وج��ود �أع�ش��اء م��ن ح��زب �لعم��ال 

�لكرد�شتاين يف تركيا. 

��شتبع��د �لرئي�س �لفرن�ش��ي، �إميانويل ماكرون، 
�إمكاني��ة �لتفاو���س م��ن جدي��د ب�ش��اأن �تفاق 
�لحت��اد  م��ن  �ملتح��دة  �ململك��ة  �ن�شح��اب 
�لأوروب��ي "بريك�شت". وقال �لرئي�س �لفرن�شي، 
�إميانوي��ل ماكرون، خ��الل موؤمتر �شحفي ُعقد 
على هام�س قم��ة �لحتاد �لأوروب��ي �ملنعقدة 
يف بروك�ش��ل: "قمن��ا مبحادث��ات م��ع رئي�ش��ة 
�ل��وزر�ء �لربيطانية، ترييز� م��اي، حول �تفاق 
�لن�شح��اب م��ن �لحت��اد �لأوروب��ي بريك�شت، 
وهن��اك �تف��اق و�ح��د، وه��و �لتف��اق �لوحي��د 
�ملمك��ن.. ل ميكنن��ا �إع��ادة �لتفاو���س علي��ه" 
و�أ�ش��اف ماكرون: �إن "قادة �لحتاد �لأوروبي 
م�شتعّدون لتو�شيح ومناق�شة �لتفاق"، م�شري�ً 
�إىل �أن �لوق��ت حان ليق��ّرر �لربملان �لربيطاين 
م��ا �إذ� كان �شيقب��ل �لتف��اق �أو يرف�ش��ه. ويف 
وقت �شاب��ق �أعلن �لحتاد �لأوروب��ي �أن �تفاق 
"بريك�ش��ت" �ملتعّلق بانف�ش��ال بريطانيا عنه 
"لي�س مفتوح��ًا للتفاو�س من جديد". وكانت 
ماي �أكدت �لتز�م بالدها باخلروج من �لحتاد 

�لأوروبي، يف يوم 29 مار�س �لقادم. 

وع��دم �لتدخل ب�ش��وؤون �ل��دول �لد�خلية، جم��دد� �لتاأكيد 
عل��ى �أن "�حل��و�ر ه��و �ل��ذي يك���رش �له��وة ب��ني �لفرقاء 
مهم��ا ��شتدت �خلالف��ات"، وذل��ك وفقا لقن��اة "�لريان" 
�لر�شمي��ة �لقطري��ة. وتط��رق متي��م �إىل �لتحدي��ات �لت��ي 
تعي�شه��ا �ملنطق��ة، و�أبرزها �لق�شي��ة �لفل�شطيني��ة، و�أكد 
�أن "�لنز�ع��ات �لإق�شائي��ة و�ل�شمولي��ة �أنتج��ت �أنظمة ل 
تع��رتف بحق��وق �لإن�ش��ان". وق��ال �إن �ملفه��وم �ل�شيق 
لالأم��ن ي�ش��كل خط��ر� على �لأم��ن نف�ش��ه، م�ش��ري� �إىل �أن 
�لتط��ور �لتكنولوج��ي و�لف�شاء�ت �ملفتوح��ة جعلت من 
�ل�شع��ب تكميم �لأف��و�ه و�حت��كار �لكلم��ة، و�أ�شاف، يف 
�ملنت��دى �لذي حت�رشه نخبة من روؤ�شاء دول وحكومات 
�ملعاي��ري  و�زدو�جي��ة  و�ل�شتب��د�د  "�لقم��ع  �أن  �لع��امل، 

و�نتهاك حقوق �لإن�شان متثل تهديد� لالإن�شانية".
ويق��ام منتدى هذ� �لعام حتت عن��و�ن "�شنع �ل�شيا�شات 
يف ع��امل متد�خ��ل"، ويناق���س ق�شاي��ا ويبح��ث �آلي��ات 
�شن��ع �لقر�ر على مد�ر يوم��ي 15 و16 دي�شمرب/كانون 
�لأول �جلاري. ويناق�س �ملنت��دى �ل�شيا�شات وتد�عياتها 
و�آثاره��ا عل��ى �ل�شعوب �شمن 4 حم��اور رئي�شية: �لأمن، 
و�ل�ش��الم و�لو�شاطة، و�لتنمية �لقت�شادية، و�لجتاهات 

و�لتحولت.
وكان �لأم��ني �لع��ام ل��وز�رة �خلارجي��ة �لقطري��ة، �أحمد 
دول  به��ا  تق��وم  �لت��ي  بالنته��اكات  ن��دد  �حلم��ادي، 

"�حل�شار" جتاه �ملو�طنني �لقطريني، على حد و�شفه.
وبح�ش��ب �شحيف��ة "�ل�رشق" �لقطرية، ق��ال �حلمادي، �إن 
ب��الده �شت�شتمر يف بذل �جلهود ملحا�شبة �مل�شوؤولني عن 
�لنتهاكات �شد �ملو�طنني �لقطريني يف "دول �حل�شار" 
و�لإم��ار�ت  �ل�شعودي��ة  م��ن  كل  �إىل  من��ه  �إ�ش��ارة  يف 
و�لبحري��ن �إىل جان��ب م�رش.وتاب��ع، "يف ظ��ل ��شتم��ر�ر 

�حل�ش��ار �جلائ��ر �ملفرو���س على دولة قط��ر، �لذي ميثل 
�نته��اكا �شارخ��ا لأح��كام �لقان��ون �ل��دويل ومو�ثي��ق 
حق��وق �لإن�ش��ان ويه��دد �ل�شتق��ر�ر و�ل�شل��م و�لأمن يف 
�ملنطق��ة ويح��ول دون �لتمت��ع بحق��وق �لإن�ش��ان، ف��اإن 
دولة قط��ر �شتو��ش��ل جهودها �لبناءة من خ��الل �آليات 
�لأمم �ملتح��دة و�ملنظم��ات �لدولي��ة ذ�ت �ل�شل��ة لوقف 

�لنته��اكات �مل�شتم��رة حلق��وق �لإن�شان �لت��ي متار�شها 
و�ملقيم��ني  �لقطري��ني  �ملو�طن��ني  �ش��د  �حل�ش��ار  دول 
يف �لدول��ة، مبا يف ذل��ك مو�طنو دول �حل�ش��ار �أنف�شهم، 
وحما�شب��ة جميع �مل�شوؤول��ني عنها و�إن�ش��اف �ل�شحايا 

و�ملت�رشرين".
ويف 5 يونيو/ حزير�ن من �لعام �ملا�شي قطعت كل من 

�ل�شعودي��ة و�لإم��ار�ت و�لبحرين وم���رش، عالقاتها مع 
قطر وفر�شت عليها "ح�شار�" بدعوى دعمها لالإرهاب، 
وه��و ما تنفي��ه �لدوح��ة، وتته��م �لرباع��ي بال�شعي �إىل 

فر�س �لو�شاية على قر�رها �لوطني.
م��ن جهته، ندد �لأمني �لعام ل��وز�رة �خلارجية �لقطرية، 
�أحم��د �حلم��ادي، بالنته��اكات �لت��ي تق��وم به��ا دول 

“�حل�شار” جتاه �ملو�طنني �لقطريني، على حد و�شفه.
وبح�ش��ب �شحيف��ة �ل���رشق �لقطري��ة، قال �حلم��ادي، �إن 
ب��الده �شت�شتم��ر يف ب��ذل �جله��ود ملحا�شب��ة �مل�شوؤولني 
ع��ن �لنته��اكات �ش��د �ملو�طن��ني �لقطري��ني يف “دول 
�حل�شار” يف �إ�شارة منه �إىل كل من �ل�شعودية و�لإمار�ت 

و�لبحرين �إىل جانب م�رش.
وتاب��ع �حلم��ادي، “يف ظ��ل ��شتم��ر�ر �حل�ش��ار �جلائ��ر 
�ملفرو���س عل��ى دولة قطر، �لذي ميث��ل �نتهاكا �شارخا 
لأحكام �لقانون �ل��دويل ومو�ثيق حقوق �لإن�شان ويهدد 
�ل�شتقر�ر و�ل�شلم و�لأمن يف �ملنطقة ويحول دون �لتمتع 
بحق��وق �لإن�ش��ان، ف��اإن دولة قط��ر �شتو��ش��ل جهودها 
�لبن��اءة م��ن خ��الل �آلي��ات �لأمم �ملتح��دة و�ملنظم��ات 
�لدولية ذ�ت �ل�شلة لوق��ف �لنتهاكات �مل�شتمرة حلقوق 
�لإن�ش��ان �لت��ي متار�شه��ا دول �حل�ش��ار �ش��د �ملو�طنني 
�لقطري��ني و�ملقيم��ني يف �لدول��ة، مب��ا يف ذل��ك مو�طنو 
دول �حل�ش��ار �أنف�شهم، وحما�شبة جميع �مل�شوؤولني عنها 

و�إن�شاف �ل�شحايا و�ملت�رشرين”.
و�أعل��ن �حلم��ادي �أن قط��ر “�شتفتت��ح قريب��ا “بيت �لأمم 
�ملتحدة” يف �لدوحة �لذي ي�شم مكاتب متثيلية لعدد من 
�أجه��زة �لأمم �ملتح��دة، مبا �شينعك�س عل��ى نحو �إيجابي 
عل��ى قدرته��ا يف تنفي��ذ �أن�شطته��ا وبر�جمه��ا �لإقليمية 
و�لعاملي��ة. و�أو�ش��ح �أن ذلك ياأت��ي “يف �إطار �شعي دولة 
قطر �إىل توف��ري �لإمكانيات �لالزم��ة ل�شت�شافة مكاتب 
وبعث��ات �لأمم �ملتح��دة و�ملنظم��ات �لدولي��ة �لأخ��رى، 
�لالزم��ة لتمكينه��ا م��ن ممار�ش��ة  وتوف��ري �ملتطلب��ات 

مهامها و�أن�شطتها على �أكمل وجه”.
ويف 5 يونيو/ حزير�ن من �لعام �ملا�شي قطعت كل من 
�ل�شعودي��ة و�لإم��ار�ت و�لبحرين وم���رش، عالقاتها مع 
قطر وفر�شت عليها “ح�شار�” بدعوى دعمها لالإرهاب، 
وه��و م��ا تنفي��ه �لدوح��ة، وتته��م �لرباع��ي بال�شعي �إىل 

و�فق برملان كو�شوفو ، على ت�شكيل جي�س قو�مه 5000 
جندي، وذلك بعد م��رور �أ�شبوع على �إ�شارة رئي�س وزر�ء 
�رشبي��ا �إىل �أن تل��ك �خلط��وة ميك��ن �أن تدفع ب��الده �إىل 
تدخ��ل ع�شكري. وو�فق 105 ن��و�ب يف �لربملان �ملكون 
م��ن 120 مقعد�ً، على ت�رشيع �إقامة �جلي�س �لذي يق�شي 
بتحوي��ل قوة �لأمن خفيفة �لت�شلي��ح �لتي ت�شكلت �أ�شا�شًا 
ملو�جه��ة �لأزم��ات و�لدف��اع �مل��دين، و�إز�ل��ة خملف��ات 
ح��رب �لت�شعين��ات، �إىل جي���س. وقاط��ع �لت�شوي��ت 11 
نائب��ًا ميثل��ون �لأقلي��ة �ل�رشبي��ة يف كو�شوف��و. وي�شمح 

د�شت��ور كو�شوف��و بت�شكي��ل جي���س وطن��ي؛ لك��ن مل يكن 
هن��اك �أي �إج��ر�ء يف ه��ذ� �لجتاه ل�شن��و�ت، بينما كانت 
�لبالد ت�شعى دون ج��دوى للح�شول على مو�فقة �لأقلية 
�ل�رشبية فيها. و�أ�شادت �لوليات �ملتحدة بهذه �خلطوة، 
�لت��ي جاءت بعد 20 عامًا م��ن �نتفا�شة �ألبان كو�شوفو 
عل��ى �حلكم �ل�رشب��ي، وبعد 10 �شنو�ت م��ن �ل�شتقالل، 
وو�شفتها باأنه��ا »تاريخية«؛ لكن حلف �شمال �لأطل�شي 
)نات��و( �نتقده��ا ب�شدة. وق��ال �أمني ع��ام �ل�»ناتو« ين�س 
�شتولتن��ربغ، �إن هذ� �لقر�ر �شيجع��ل �حللف يعيد �لتفكري 
يف م�شت��وى تعاونه م��ع بري�شتينا. و�أ�ش��اف: »يوؤ�شفني 
�أن��ه جرى �تخ��اذ هذ� �لق��ر�ر رغم �ملخ��اوف �لتي �أعرب 

عنها �ل�)نات��و(. يدعم �ل�)ناتو( تطور ق��وة �أمن كو�شوفو 
مبوج��ب �لتفوي���س �حل��ايل. ويف ظل تغي��ري �لتفوي�س، 
�شيعي��د جمل�س �شمال �لأطل�شي )�لهيئ��ة �لرئي�شية ل�شنع 
�لقر�ر �ل�شيا�شي يف �ل�»ناتو«( �لنظر يف م�شتوى �نخر�ط 

�حللف مع قوة �أمن كو�شوفو«.
و�ش��دد �شتولتن��ربغ عل��ى �أن �ل�»ناتو«، »ل ي��ز�ل ملتزمًا 
ع��رب )كفور( )ق��و�ت حفظ �ل�شالم �لت��ي يقودها �حللف(، 

من �أجل تهيئة بيئة �شاملة و�آمنة يف كو�شوفو«.
م��ن جانب��ه، عل��ق رئي���س كو�شوف��و ها�شم تاج��ي على 
في�شب��وك »بع��د عقدين م��ن �لعم��ل �ل�شاق، ننج��ز �أخري� 

عملية بناء دولة«.

برلمان كوسوفو يقّر إنشاء جيش رغم مخاوف "الناتو"

أستراليا تعترف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"

أمير قطر يصدم "دول المقاطعة" بشرط حل األزمة الخليجية

ماكرون يستبعد 
إمكانية التفاوض من 

جديد بشأن "بريكست"

الدوحة - الجورنال

بغداد - الجورنال

باريس - الجورنال

�علن رئي�س �لوزر�ء �لأ�شرت�يل، �شكوت موري�شون، 
�ع��رت�ف بالده مبدين��ة �لقد�س �ملحتل��ة عا�شمة 
ل�"�إ�رش�ئي��ل"، عل��ى غ��ر�ر �خلط��وة �لت��ي بد�أه��ا 
�لرئي�س �لأمريك��ي، دونالد تر�مب، يف 6 دي�شمرب 

.2017
وق��ال موري�ش��ون يف كلمة �ألقاها م��ن �لعا�شمة 
�شيدين: "تع��رتف �أ�شرت�لي��ا �لآن بالقد�س �لغربية 
عا�شم��ة لإ�رش�ئي��ل، لكونها ت�شّم مق��ر �لكني�شت 
و�لعديد من �ملوؤ�ش�شات �حلكومية )�لإ�رش�ئيلية("، 

ح�شبما نقلت وكالة "�أ�شو�شييتد بر�س".
و�أ�ش��اف: "نتطّل��ع �إىل نقل �شفارتن��ا �إىل �لقد�س 
�لغربي��ة بعد تقري��ر و�شع نهائي ب��ني �جلانبني 
بن��اء على ت�شوي��ة �شلمي��ة"، معت��رب�ً �أن حكومته 
�شتن�شئ حاليًا مكتبًا دفاعيًا وجتاريًا يف �لقد�س.
وق��ال �إن ق��ر�ره "ياأت��ي �حرت�م��ًا لاللت��ز�م بحل 
�لدولت��ني ولق��ر�ر�ت جمل���س �لأم��ن �ل��دويل ذ�ت 
�ل�شلة به��ذه �لق�شية"، على حد ق��ول موري�شون، 
�ل��ذي �أعلن يف �أكتوبر �ملا�شي �أنه "منفتح" على 

فكرة نقل �شفارة بالده �إىل �لقد�س.
وحذرت دول عربي��ة و�إ�شالمية من تد�عيات تلك 
�خلط��وة؛ باعتبارها "ت���رّش بفر���س �ل�شالم من 
ناحية، وبالعالقات �مل�شرتكة من ناحية �أخرى".
كم��ا ح��ذر رئي���س �ل��وزر�ء �لأ�ش��رت�يل �ل�شاب��ق، 
مالك��ومل ترينب��ول، م��ن �أن "�لع��رت�ف بالقد�س 
�ملحتل��ة عا�شمة لإ�رش�ئيل �شيه��دد عالقة بالده 

مع جارتها �إندوني�شيا".
جت��در �لإ�ش��ارة �أن �إع��الن رئي�س �ل��وزر�ء �حلايل 
ج��اء قب��ل �لنتخاب��ات �لتكميلي��ة عل��ى مقع��د 
ترينب��ول �ل�شابق يف مدينة وينت��وورث، وهو ما 
ي��ر�ه معار�ش��ون �أ�شرت�لي��ون من��اورة �شيا�شي��ة 
لك�شب دعم �ليهود يف تلك �ملدينة، حيث ي�شّكلون 

ن�شبة 12%.
ونقل��ت �لوليات �ملتحدة وغو�تيم��ال �شفارتيها 
ر�شميًا من تل �أبيب �إىل �لقد�س، يف مايو �ملا�شي، 
وجاء �فتت��اح �ل�شفارة �لأمريكي��ة تنفيذ�ً لإعالن 
تر�م��ب �عتب��ار �لقد�س عا�شمة لدول��ة �لحتالل، 

وهو ما �أثار غ�شبًا وتنديد�ً دوليًا.

سيدني - الجورنال

افتتح أمير قطر تميم 

بن حمد آل ثاني، صباح 

اليوم السبت، 15 ديسمبر/

كانون األول، منتدى الدوحة 

18، بمشاركة من نخبة 

رؤساء الدول وصناع القرار، 

لمناقشة التحديات التي 

تواجه دول العالم.وفي 

كلمته خالل افتتاح المنتدى 

بالعاصمة الدوحة، قال 

أمير قطر، إن موقف بالده 

لم يتغير من حل األزمة 

الخليجية، 

صربيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس األمن بعد إعالن كوسوفو إنشاء جيش لها

�أن بالده طلبت،  �ألك�شندر فوت�شيت�س،  �لرئي�س �ل�رشبي،  �أعلن 
�إعالن  خلفية  على  �لدويل  �لأمن  ملجل�س  طارئة  جل�شة  عقد 
ت�شكيل  عن  و�ح��د  ط��رف  من  �ملعلنة  كو�شوفو  جمهورية 
��شتثنائي:  خطاب  يف  فوت�شيت�س،  وقال  بها.  خا�س  جي�س 
ت�شكيل جي�س  �أعلنتم عن  د�شتوركم  �أي مادة من  "بناء على 
هوؤلء  فعلوه مع  ما  "كل  �ل�رشبي:  �لرئي�س  " و�أ�شاف  لكم؟ 
�حلو�ر وحتى  روح  يعار�س  �لت�رشفات  يدعمون هذه  �لذين 
و�لأمن  �ل�شلم  يعر�س  كما  �لد�خلية،  �ل�رشعية  غري  قو�عدهم 

يف منطقة غرب �لبلقان باأ�رشها للخطر. لهذ� �ل�شبب وجهت 
لالأمم  �لتابع  �لأمن  لعقد جل�شة طارئة ملجل�س  �رشبيا طلبا 
�ملتحدة".  وتابع فوت�شيت�س: "�إنني ب�شفتي �لرئي�س �ل�رشبي 
�شعيد�  و�شاأكون  �جلل�شة  هذه  يف  �شخ�شيا  للم�شاركة  م�شتعد 
بفعل ذلك، و�أنا على يقني باأن هذه �لقوى �لعاملية �لعظمى 
�ل�شغرية  با�شتقالل كو�شوفو لن حترم �رشبيا  �لتي �عرتفت 
�لبلقان  غ��رب  يف  �لقانون  �نتهاك  ب��ح��الت  �لإف���ادة  م��ن 
�ل�شالم  ��شتمر�ر  �إىل  بالن�شبة  و�لتهديد  �خلطر  عن  و�لإعالن 
�شلطات  باأن  فوت�شيت�س  وتعهد  بقر�ر�تها".    �لذين خلقتهما 
�شنجد  "�إننا  قائال:  �ل�رشبيني،  مبهاجمة  ت�شمح  لن  ب��الده 

لن  و�رشبيا  للهجوم،  تعر�شكم  ح��ال  يف  حلمايتكم  ق��وى 
طالب  كما  وعزتها".  وكر�متها  وعلمها  �شعبها  عن  تتخلى 
على  �ل�رشيبية  �لر�شوم  باإلغاء  كو�شوفو  �شلطات  فوت�شي�س 
موؤكد�  �جلي�س،  ت�شكيل  قر�ر  عن  و�لرت�جع  �ل�رشبية  �ل�شلع 
��شتعد�د بالده ملو��شلة �ملفاو�شات حول �حلفاظ على �ل�شلم 
�أن كل �لإجر�ء�ت  بعد �تخاذ هذه �خلطوة. و�عترب فوت�شيت�س 
ور�ءه��ا  تقف  لكو�شوفو  �لألبانية  �ل�شلطات  �تخذتها  �لتي 
برملان  و�شادق  و�أملانيا.  وبريطانيا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�شابق  وقت  يف  و�حد،  طرف  من  �ملعلنة  كو�شوفو  جمهورية 
من �جلمعة، على قر�ر ت�شكيل جي�س متكامل لها على �أ�شا�س 

قو�ت �لأمن �لتي كانت موجودة منذ �شنو�ت. وتن�س �لوثيقة 
�شيتكون  دوليا  به  �ملعرتف  غري  �لكيان  هذ�  جي�س  �أن  على 
من 5 �آلف ع�شكري بالإ�شافة �إىل 3 �آلف عن�رش من قو�ت 
 98 �أن تنفق حكومة كو�شوفو �شنويا  �لحتياط. ومن �ملقرر 
مليون يورو ل�شمان �حتياجات �جلي�س، �لذي �شي�شم وحد�ت 
�لبيولوجية  لقو�ت �ملدفعية و�لدفاع �جلوي وقو�ت �حلماية 
رحمان  كو�شوفو،  يف  �لأمن  قو�ت  قائد  و�أعلن  و�لكيميائية. 
ر�ما، �أن "�جلي�س �شيخدم كل �ملو�طنني و�شيقوم بو�جبه على 
كامل �أر��شي كو�شوفو"، مبا يف ذلك �شمال �ملنطقة �ملتنازع 

عليها و�لتي تقطنها �لأغلبية �ل�رشبية.

الجورنال - متابعة


