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ولد ال�شيخ في �صنعاء والريا�ض �إلى الوراء

�سورية لي�ست تركة
الرجل المري�ض
 سناء أسعد
المقارنة بين م��ا نرغب ب��ه وم��ا نطمح إليه ض��رورة ال
ب � ّد منها ،وال سيما وس��ط تفاقم األزم ��ات ال�ت��ي تشهدها
المنطقة بالكامل .فإذا ما قبلنا الواقع الذي نعيشه يكون
استسالماً ،خصوصا ً إذا كان هذا الواقع مهزوزا ً متشرذما ً
بوقائعه وفرصه وحقائقه .أما رفضه فيجب أن يكون ثورة
في سبيل تحسينه والنهوض به لألفضل وليس العكس،
وهذه الثورة ال تدخل حيز التفاعل اإليجابي إذا ما بقيت
موازينها وأسسها مصبوبة مج ّمدة في قوالب الرغبات
واألم�ن�ي��ات ،فكيف إذا كانت ه��ذه الرغبات تخدم مصالح
شخصية بحتة؟
فالمحاوالت جميعها ستبوء بالفشل المحتم إال إذا ت ّم
اللجوء إلى سبل غير مشروعة تتم من خاللها استباحة ك ّل
أمر وتبرير ك ّل فعل باالستناد إلى القوانين واألحكام التي
يتم اعتمادها والتي تعتبر القاعدة الصحيحة و ُتبنى عليها
بالتالي المعتقدات الخاطئة ،فنجد أننا وسط استبسال في
ّ
بغض النظر عن
الجموح األناني ويتم استهالك ك ّل شيء،
الطباع األصلية لألشياء.
ولألسف هذا ما نعانيه مع من يس ّمون أنفسهم معارضة
متخوفة على مصلحة ال��وط��ن .ي�ح��اول��ون اس�ت�ه�لاك ك ّل
ما يمكن استهالكه بطرق مبتذلة رديئة حتى صرنا في
مواجهة حرب كبيرة في ثورة تقوم بالدرجة األولى على
أسس قلب المعايير بأوجه االنحطاط الممزوجة باالنسياق
العبودي األعمى ،فتم اللجوء إلى اعتماد مصطلحات أبعد
ما تكون عن ال�ق��راءة الصحيحة ألبعادها ومعانيها ،فهم
يريدون التغيير ولكن ضمن إطار التبعية ،يريدون تطبيق
الشريعة الدينية ولكن ضمن دائرة التكبير على ج ّز الرقاب
وتقطيع األوصال.
يطمحون إلى بلد ح ّر مستق ّل لكن بطمر هويته القومية
والعروبية .يجتمعون ويتقاتلون ليس من أج��ل أن يحيا
الوطن بل من أج��ل أن يسقط إل��ى جحر القاع ال��ذي تفنّن
العدو في حفره ورسم أبعاده ليتناسب مع الشرخ الذي
سيحدثه زلزال استهالك النفس البشرية بعد عملية البحث
غير المطولة والتنقيب عن نقاط الضعف وما أكثرها...
فالشرخ طريق إل��ى ال�ه��اوي��ة ،والجسد ال�م�ج��روح بيئة
حاضنة للجراثيم ،والتفكك والتشتت سبيل لخلق هوة
كبيرة بين ال�ح��قّ وال�ب��اط��ل .كما أنّ ال�ص��راع ف��ي المنطقة
على وش��ك أن يتحول م��ن قبل ق��وى إقليمية دول �ي��ة إلى
ص��راع مكونات على أس��س طائفية ومذهبية تتجه كلها
إلفراغ البلدان من سيادتها وتجريدها من هويتها ،بحيث
تتداخل األحداث وتتشابك مع بعضها وذلك با ّتباع سلسلة
متزاحمة من سياسات الضغوط س��واء الضغوط الخفية
أو الضغوط الظاهرة وبحيث ت��ؤول ه��ذه الصراعات إلى
التناحر والتحارب إلى ح ّد التدمير واالنهماك الذي يجعل
اآلفاق المستقبلية مسدودة أمام ك ّل انفتاح لهدر الطاقات
والسير بعكس التطورات التي تحصل وفصلها عن أي
عملية م�ط��روح��ة أو م�ح��اول��ة ط��رح�ه��ا ك�م��وض��وع للجدل
والحوار.
يمنهجون أسلحة هذه الحرب بطرائق مختلفة تبعا ً لك ّل
مرحلة وكنتيجة لفشل سابقاتها ،لك ّن الهدف المراد واحد.
فنحن نعيش صراعات تدور بين جهات وأطراف متعددة
وك� ّل جهة تلعب دورا ً معيناً ،جهة تقوم بالتدمير والهدم
وأخرى تقوم بالبناء والترميم.
فكيف يمكننا اتباع ديناميكية بعيدة عن غباء الرغبات
والتعصب الجامح للمصالح ،تنهي هذه الصراعات وتعيد
ُّ
صياغة السياسات المتّبعة بطرق تكون هي األنجع في
إع��ادة رس��م خريطة المنطقة ب�ح��دود متوازنة خالية من
االعتداءات التي تثير االقتتال وتنعش استراتيجية الفوضى
الخالقة في ك ّل مكان؟
أوالً ،يجب االبتعاد عن األدوات التي يؤدي استخدامها
إلى منعنا من بلوغ أهدافنا فيضعنا في واد وهي في واد
آخر!
ثانياً ،التوقف عن الرقص على إيقاع موسيقى العدو
والعزف على أوتار الوطنية بطريقة فنية تتناغم مع روح
الحداثة العصرية بعيدا ً عن تناول البدائل التي من شأنها
حرق المنطقة وزيادة تفككها إلخالصها ونجاتها ،فنشهد
فاجعة كبيرة تفوق سابقاتها بدرجات كبيرة.
ثالثاً ،التخلي عن المبادئ الواهمة بأنّ التفكيك والتفتيت
هما الح ّل األنسب لمستقبل أفضل لسيادة أي دولة فيجب
أن يأخذ بعين االعتبار الظروف التي تعيشها ال��دول��ة ،ال
سيما إذا كانت تعيش ظروفا ً آنية رغ��م قساوة ما حصل
ويحصل على األصعدة كافة فهي ظروف آنية بدفتر زمني
تتساقط أوراقه واحدة تلو األخرى.
لألسف الشديد ،ص��ار مصطلح الخوف على مصلحة
الوطن في متناول الجميع .ك� ّل يبرمجه وي��دي��ره بحسب
مصالحه وأهوائه الشخصية ،وبما يتناسب ويتطابق مع
م��واق��ف ال��دول التي يتبعها .فنحن ل��م نسمع المعارضة
ت �ش �ت��رط م �ح��ارب��ة اإلره � ��اب ،ب��ال��درج��ة األول � ��ى ،وإع���ادة
األم��ن واألم��ان إل��ى ك� ّل شبر من سورية مع الحفاظ على
استقالليتها ووح��دة أراضيها ضمن أطر مبادئ السيادة
والكرامة التي تضمن إنجاح السير والمضي في عملية
التحرير والخروج من د ّوام��ة التبعية والدخول في عملية
تنمية متكاملة تلتصق بجدران الوعي الجمعي الخالص
إلى غربلة الحاضر وتصفيته من الشوائب والخروج من
محيط السلبيات لرسم مصالح األمة في ك ّل حيّز جغرافي
التعصبات المذهبية والدينية
وسياسي مشترك بعيدا ً عن
ُّ
والعرقية والقومية بما يعود بالخير على الجميع ويكفل
ل�ن��ا ال�ن�ه��وض وال �ت �ص��دي ل�ه��ذه ال �م��ؤام��رة الجهنمية التي
وضع في أتونها وطننا الغالي سورية ،وه��ذا هو الهدف
األساسي الذي طالما طالبت وتطالب به الحكومة السورية
م��ن على المنابر ك��اف��ة ال�ت��ي ت�ت�ف��اوض فيها س��واء م��ع ما
يس ّمون أنفسهم بالمعارضة أو مع الدول التي ُيثار معها
ال�ج��دل والنقاش ف��ي الملف ال�س��وري بعيدا ً ع��ن الفدرلة
المشؤومة والتقسيمات ال�م��وع��ودة ،وبعيدا ً ع��ن شروط
فأي
االنتداب المغلفة بضرورة تشكيل هيئة حكم انتقاليّ .
قرار ال يكون نتاج اتفاق جماعي مشترك يمثل جميع فئات
الشعب السوري لن يكون سوى مساندة ودعم لمشروع
االستيطان واالستعمار الصهيوني ،انطالقا ً من أرضية
التفتيت والتآكل .فبالرغم من ما تعرضت له الدولة السورية
وتتعرض له من ح��روب مفتوحة على الجبهات كافة لن
تتحول أراضيها وحدودها وجغرافيتها إلى تركة الرجل
المريض التي يتهافت الجميع لتقاسمها وتحاصصها،
موحدة ذات سيادة مستقلة رغم ك ّل
وستبقى سورية دولة
ّ
االختالفات والخالفات التي تدور حولها.
ويجب علينا أن ال نتجاهل أنّ الحروب النفسية وحروب
األوه� ��ام وال �ت �خ��وي��ف ه��ي أه��م أس�ل�ح��ة ال �ع��دو ف��ي إنجاح
م�خ�ط�ط��ات ال��ح��روب ،م�ه�م��ا ت �ط��ورت أسلحتهم األخ��رى
وبلغت درجة من االبتكار والحداثة.

كوالي�س
خفايا

 ناديا شحادة يتسنى مكافحة اإلرهاب بفاعلية .كما أكدت الممثلة العليا
للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي فيديريكا موغريني
دعم الكتلة األوروبية للجهود التي تبذلها األمم المتحدة في
اشتهرت السعودية عبر تاريخها السياسي بعدم الدخول اليمن والخاصة باستئناف المفاوضات ،وش��دّدت على
المباشر في مشكالت اإلقليم ،بل هي تكتفي باستخدام ضرورة إيجاد ح ّل سياسي شامل إلنهاء الصراع الحالي
القوة المالية التي تملكها وطبيعة عقليتها التآمرية لتنفيذ لمواجهة المحاوالت المتزايدة لتقسيم البالد ورفع المعاناة
مخططات استراتيجية متفق عليها م��ع حلفائها ،وقد عن الشعب وتنامي اإلرهاب.
استمرت في إشعال أزمات المنطقة عن بعد لسنوات ،في
يؤكد الخبراء ّ
أن لعبة الصراع وتشابك خيوطها استعصت
محاولة منها لإلمساك بناصية القرار العربي ولعب دور
في الح ّل على آل سعود وفقدت المملكة توازنها وأصبحت
مميز في صناعة القرار اإلقليمي ،إال أنها فشلت في تحقيق
تحتاج إلى ح ّل لعقدها التي تورطت فيها ب��دءا ً من اليمن
التوحل في
هذا الهدف ،وباتت تتلمس للمرة األولى معنى
ُّ
أتونها بعد أن انعكست عليها تلك األزمات عسكريا ً ومالياً ،وانتهاء بسورية ،ولم يعد هناك من مناص للح ّل إال من خالل
فالنفقات المالية الهائلة التي استخدمتها السعودية والتي تسوية بأفضل الممكن ،فكان التوجه نحو التراجع ،بعد
تقدرها بعض األوساط بمليارات الدوالرات شهريا ً أفقدت فشلها في تغيير طبيعة التحالفات ورسم خطوط جديدة
المملكة توازنها ،وأصبحت تسعى إل��ى المبررات التي لموازين قوى تحمي مصالحها ،فالمعطيات والخطوات
تم ِّكنها من تسليك خروجها من تلك األزمات من دون اإلضرار الجديدة التي قامت بها ما هي إال انسحاب واإلقرار بفشلها
بعد عجزها المالي ،وبعد تراجعها في سورية التي تحولت
بالتوازنات الداخلية بالغة الهشاشة.
حاولت السعودية أن تجد غطاء دوليا ً وعربيا ً وإسالميا ً فيها من داعم مالي ولوجيستي لقوى اإلرهاب التكفيري إلى
لك ّل تح ُّركاتها ،وبالذات تدخلها العسكري والمباشر في مشارك رئيسي نشيط ومعلن في إدام��ة الحرب وتوسيع
اليمن الذي قطع الطريق أمام الحوار الوطني اليمني وزاد رقعتها وتجاوزت بذلك ك ّل الخطوط المرسومة في السياسة
من معاناة الشعب اليمني الذي دفع ثمن هذه الحرب جراء الدولية ،وبعد فشلها عسكريا ً في اليمن ،باتت تبحث عن
المجازر التي ارتكبها «التحالف العربي» بقيادة المملكة تسوية ما فحاولت أن ُتنهي الحرب على جارها الجنوبي
ومن هنا جاء إع�لان قيادة ق��وات التحالف العربي الذي
التي دخلت في نفق مسدود.
ومع التهديد الخطير للمصالح العليا للدول األوروبية تقوده السعودية عن هدنة على الحدود اليمنية مع المملكة
بسبب إط��ال��ة أم��د ال��ح��رب ،وازدي����اد ال��ف��وض��ى األمنية في التاسع من آذار من العام الحالي ،استجابة لمبادرة
والسياسية زادت مطالب تلك الدول ،وعلى رأسها ضرورة قدمتها شخصيات قبلية واجتماعية يمنية .هذا اإلعالن
إيجاد تسوية إلنهاء هذه الحرب التي تقترب من عامها الذي كان تتويجا ً لمحادثات سرية بين وفد سعودي ووفد
األول وسط صفيح من االقتتال والمجازر ،حيث أكدت فرنسا من جماعة «أنصار الله» في منطقة حدودية بين البلدين
ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي بين القوى السياسية بطلب من الرياض التي عجزت عن تحقيق تقدم عسكري
في اليمن وتنفيذ ق��رار مجلس األم��ن الدولي  2216حتى في اليمن وفي تحجيم «أنصار الله» ،وباتت تخشى تعاظم

قوة «القاعدة» و»داعش» قرب حدودها ،ما جعلها تسعى
إلى استمرار المفاوضات مع الحوثيين في محاولة للوصول
إلى حلول إلنهاء الحرب في اليمن ،حيث أكد الناطق باسم
جماعة الحوثي محمد عبد السالم في  21آذار ّ
أن التفاهمات
مع الرياض قائمة على أساس بدء الخطوات وبناء الثقة
لوقف الحرب بشكل كامل ،مضيفا ً أنه ت ّم تبادل كشوفات
األسرى والمفقودين لدى الطرفين في خطوة أولى للوصول
إلى ح ّل سلمي إلنهاء الحرب.
ففي ظ ّل التجاذبات بين األط��راف السياسية الدولية
واإلقليمية إلي��ج��اد تسويات ألزم���ات المنطقة ،يسعى
المبعوث األممي اسماعيل ولد الشيخ بدعم غربي إلى عقد
جولة مباحثات جديدة للوصول إلى تسوية سياسة تنهي
معاناة الشعب اليمني ،بعد أن حاولت المملكة التي تقود
التحالف العربي في البالد حسم المعركة عسكريا ً وفشلت،
وحاولت فرض دورها العربي واإلقليمي من خالل سياسات
هشة وشعارات متهالكة لم تجد لها مب ّررات واقعية ،كونها
ال تملك الخبرة في قيادة المحاور فهي لم تكن يوما ً إال رقما ً
داعما ً ماليا ً لك ّل المحاور التي تشكلت في القرن الماضي
وبدايات القرن الحالي.
بعد أن اعترف العالم بدور إيران اإلقليمي ،خاصة اإلدارة
األميركية ،وجدت السعودية ّ
أن مخرجها لن يكون إال بإعادة
ترتيب أوراقها .ومع بلوغ آل سعود مرحلة النضج لقبول
التسوية في اليمن ،يبقى السؤال :هل تنجح المملكة في
الخروج من ورطاتها التي دخلتها نتيجة سياسة استفزازية
تجاه حلفائها قبل خصومها ،سياسة تع ّبر عن تما ٍد غير
مسبوق تنتهجه دول��ة تابعة الستراتيجية السياسة
األميركية التي أدانت وتحفظت على تلك السياسات التي
تعتبرها متهورة وال تخدم مصالحها ومصالح حلفائها؟

قال مصدر إعالمي
كويتي إنّ اإلجراءات
التي شهدتها الكويت
ض ّد بعض اللبنانيين
والعراقيين بتهمة االنتماء
إلى حزب الله وأحد النواب
الكويتيين ،جاءت بطلب
مرفق باألسماء بما فيها
قضية النائب الكويتي
مصدرها السعودية ،وأنّ
محمد بن سلمان شخصيا ً
وقع الطلبات المرسلة
إلى السلطات الكويتية
مع مقدمة تقول إنّ هذه
األسماء تشكل تهديدا ً
لألمن السعودي بالنسبة
لغير الكويتيين؛ أما النائب
الكويتي فعدم معاقبته
تسيء للعالقات السعودية
الكويتية لكونه هاجم
المملكة.

كوريا ال�شمالية تطلق قذائف �صاروخية باتجاه البحر

جنود �أميركيون و�سفن �صاروخية جديدة لمواجهة بيونغ يانغ
أجرت كوريا الشمالية تجربة صاروخية
جديدة وأطلقت باتجاه بحر اليابان  4قذائف
صاروخية قصيرة المدى قطعت مسافة 200
كيلومتر أمس.
واعتبرت سيول اإلطالق استعراضا ً للقوة،
بعد أي��ام من اختبارات صاروخية لكوريا
الشمالية التي سبق أن أطلقت صواريخ
قصيرة ومتوسطة المدى في يومي  10و18
من الشهر الجاري.
على صعيد متصل أق��ر الجيش الكوري
الجنوبي بناء سفن حربية سريعة من طراز
 PKG-Bوالتي تزن  200طن لتقوم بمهام
حماية خ��ط ال��ح��دود الشمالي المائي في
البحر الغربي ،حيث يعتبر المشروع خطة
مكملة لنشر سفن «يون يونغ ها» الحربية
في الجبهة األمامية في البحر الغربي ،ما
سيساعد في رفع قدرات القوات البحرية.
وقال مسؤول في الجيش إن عدد السفن
المخطط بناؤها سيتجاوز عدد سفن «يون
يونغ ه��ا» التي ت��م نشر  18سفينة منها
في المياه القريبة من خط الحدود المائي
الشمالي ،حيث من المتوقع بناء  20سفينة
حربية سريعة الس��ت��ب��دال جميع السفن
العاملة حالياً.
وبحسب المصدر ف��إن السفن الجديدة
أصغر حجما ً مقارنة مع السفن الحالية،
والجيش يخطط لتسليحها بأسلحة أخف
وزن �ا ً وتزويدها بصواريخ موجهة كسالح
رئيسي ،مضيفا ً أن الصواريخ الموجهة التي
سيتم تركيبها على سفينة  PKG-Bفي
مرحلة التطوير ،ستكون أكثر دقة في إصابة
القيادة الرئيسية لسفن العدو.
من جهة أخ��رى ،ينتظر نشر  400عنصر
من القوات األميركية في كوريا الجنوبية في

نهاية الصيف للمساعدة في مواجهة كوريا
الشمالية ،بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع
الجنوبية أول من أمس.
وتقرر إرسال وحدات من تشكيلة الفرسان
 17ولواء الطيران  82والفرقة  82المحمولة
ج���واً ،ليتم نشرها ب��ال��ت��ن��اوب ف��ي كوريا
الجنوبية بحسب بيان الوزارة.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،أم���رت رئيسة كوريا
الجنوبية ب���ارك ك��ون ه��ي بالحفاظ على
جاهزية عالية استعدادا ً للرد على استفزازات

كوريا الشمالية ،وقالت في اجتماع إلدارتها:
«حتى بعد فرض المجتمع الدولي عقوبات
صارمة تقدم كوريا الشمالية على استفزازات
تنفيذا ً ألوامر كيم جونغ أون بإجراء تجارب
نووية وصاروخية».
إلى ذل��ك ،أج��رى طيران كوريا الجنوبية
أمس تدريبات على توجيه ضربات دقيقة
على مواقع كوريا الشمالية النووية ،بمشاركة
 16قاذفة من طراز «إف  15كا»« ،إف ،»16
«إف إي  »50وطائرتي نقل عسكري من طراز

«سي  130إتش».
وأفادت وزارة الوحدة في سيول أن كوريا
الشمالية ق��ادرة على إج��راء تجربة نووية
خامسة في أي وق��ت ،مشيرة إلى مواصلة
نشاطها في موقع تجاربها النووية.
وقال المتحدث باسم الوزارة« :نعتقد أن
كوريا الشمالية ق��ادرة على إج��راء تجربة
نووية خامسة على الفور» ،مؤكدا ً أن الحكومة
تستعد لجميع االحتماالت الممكنة.
وذك����ر م��وق��ع « 38ن����ورث» األم��ي��رك��ي

المتخصص بأخبار ك��وري��ا الشمالية أن
هناك «نشاطا ً مستمراً» في موقع التجربة
النووية الرئيسي في بلدة بونغكي ري في
شمال شرق البالد ،وقال إنه من المرجح أن
يكون الموقع قادرا ً على إجراء تجربة نووية
إضافية في أي وقت.
وف���ي وق���ت س��اب��ق ،تفقد زع��ي��م ك��وري��ا
الشمالية كيم جونج أون ،تدريبات إنزال
عسكري وأمر بدفن أعداء البالد المهاجمين
ف��ي البحر ،وف��ق�ا ً لما نقلته وك��ال��ة األنباء
المركزية الكورية الشمالية .وأش��رف كيم
على مناورات اإلنزال ومواجهة اإلنزال ،التي
تشمل تدريبات بمشاركة السفن والطائرات
والمدفعية.
وأمر كيم بزيادة كثافة تدريب العسكريين
لحماية حدود البلد البحرية ،وبحسب وكالة
األنباء المركزية الكورية ،قال كيم جونج أون
متابعا ً عمل وحدات اإلنزال الجريء إن «هذا
اإلنزال المفاجئ والهجوم على الساحل قادر
على تحقيق النصر في المعركة» ،ولكن من
دون الكشف عن تاريخ التدريبات ومكانها.
ونقلت وكالة األنباء المركزية الكورية عن
كيم قوله إن «النصر في معارك قوات اإلنزال
يعتمد بشكل رئيسي على ط��رق تصفية
وح���دات إن���زال ال��ع��دو إل��ى ج��ان��ب احتالل
المواقع على الشاطئ بضربة واحدة».
وأضاف« :من أجل دفن األعداء المهاجمين
ف��ي البحر ينبغي تكثيف ال��ت��دري��ب بين
ال���وح���دات وال���وح���دات ال��ف��رع��ي��ة للجيش
الشعبي ال��ك��وري ضمن فكرة تستند إلى
عقيدة زوتشيه وتكتيك ال��دف��اع الساحلي
الموضوع حديثا ً من قبل الحزب» .وعقيدة
زوتشيه هي أيديولوجية كوريا الشمالية
التي تثمن االعتماد على الذات.

م�س�ؤولون �أتراك ي�صلون �إلى اليونان لتنفيذ االتفاق الخا�ص بالمهاجرين

الكرملين :العالقات الجيدة بين �أميركا وكوبا في م�صلحة رو�سيا

النروج تتوقع تراجع �أعداد
طالبي اللجوء هذا العام

ترامب :القيادة الكوبية ا�ستقبلت �أوباما
دون الحفاوة المطلوبة

وصل مسؤولون أتراك إلى جزيرة ليسبوس اليونانية
أم��س للمساعدة في تنفيذ اتفاق مع االتحاد األوروب��ي
للتعامل م��ع أزم��ة المهاجرين التي اختبرت الوحدة
األوروبية إلى أقصى درجة.
وبعد يوم من البدء الرسمي لالتفاق الذي يهدف إلى
إغ�لاق الطريق الرئيسي ال��ذي وصل عبره مليون الجئ
ومهاجر إلى أوروب��ا العام الماضي ،قالت السلطات إن
 1662شخصا ً وصلوا إلى الجزر اليونانية بحلول الساعة
السابعة صباحا ً ( 05:00بتوقيت غرينتش) أي ضعف
العدد الرسمي لليوم السابق.
وبعد الساعة الرابعة والنصف صباحا ً أنقذت سفينة
تابعة لخفر السواحل  54الجئا ً ومهاجرا ً من عرض البحر
ونقلتهم إلى الميناء وكانوا من بين  698شخصا ً وصلوا
إلى ليسبوس ،كما وجهت السلطات الوافدين إلى حافلة
خفر السواحل التي ستقلهم إلى موريا وهي مركز يجرى
فيه تسجيل الوافدين ودراسة طلبات حق اللجوء.
وبدأت السلطات اليونانية بحسب االتفاق باحتجاز

الوافدين الجدد إلى حين النظر في طلبات حق اللجوء
بسرعة .وإذا رفضت طلباتهم سيعادون إلى تركيا.
وقبل اتفاق يوم الجمعة كان المهاجرون والالجئون
يخرجون بحرية من المخيم ويستقلون معديات إلى بر
اليونان الرئيسي لكن اآلن عليهم أن يمكثوا داخل المخيم
إلى حين النظر في طلباتهم ومن ال يحق له اللجوء سيعاد
إلى تركيا اعتبارا ً من الرابع من نيسان.
في غضون ذلك ،خفضت النروج أمس توقعاتها لعدد
طالبي اللجوء في  2016بسبب تزايد إج��راءات مراقبة
الحدود في أوروبا.
وذكرت وزارة العدل في بيان أن النرويج تتوقع حاليا ً
ما بين  5000و 50ألفا من طالبي اللجوء ه��ذا العام
وترجح أن يكون العدد قرب  25ألفا ً مقارنة مع توقعات
سابقة تبلغ  33ألفاً.
وأضاف البيان« :الغموض مازال كبيرا ً لكن إجراءات
مراقبة الحدود التي نفذت في أوروبا أسفرت عن تراجع
أعداد طلبات (اللجوء) في النرويج».

اعتبر الملياردير دونالد ترامب
أح��د مرشحي ال��ح��زب الجمهوري
للرئاسة األميركية أن القيادة الكوبية
استقبلت الرئيس باراك أوباما خالل
زيارة تاريخية له إلى الجزيرة دون
الحفاوة المطلوبة.
وك��ت��ب ت��رام��ب ف��ي حسابه على
موقع «تويتر»« ،الرئيس أوباما هبط
للتو في كوبا .إن ذلك أمر مهم .وراؤول
كاسترو لم يكن هناك للترحيب به.
وقد رحب بالبابا وغيره .ال يوجد أي
احترام».
ووصل الرئيس األميركي أول من
أمس إلى العاصمة الكوبية هافانا
في زيارة تاريخية تعتبر األولى من
نوعها لرئيس أميركي منذ  88عاماً.
ويرافق أوباما زوجته وابنتيهما.
واستقبل أوب��ام��ا وزي��ر الخارجية
ال��ك��وب��ي ب��رون��و رودري��غ��ي��ز ،وق��دم
للسيدة األميركية األول��ى والبنتي
أوباما ،باقات من الزهور.
وباإلضافة إلى ذلك ،رافق موكب
أوب��ام��ا نحو عشر س��ي��ارات جيب
ألعضاء اإلدارة والحماية ،وكذلك
س���ي���ارات ألع��ض��اء ال��وف��د أع��ض��اء
الكونغرس ورج��ال األع��م��ال الذين
وصلوا إلى الجزيرة قبل بضع دقائق
من وصوله.
ويعتزم الرئيس األميركي عقد
محادثات مع الرئيس الكوبي راؤول
كاسترو ،وس��وف يجتمع مع رجال
األع��م��ال وممثلي المجتمع المدني
في البالد ،فضالً عن توجيه خطاب
إل��ى الشعب ال��ك��وب��ي على شاشة
التلفزيون .ول��ن يجتمع الرئيس
األميركي مع زعيم الثورة الكوبية،
فيدل كاسترو ،وفقا ً للبيت األبيض.
يذكر ،أن الرئيس أوباما والزعيم
الكوبي راؤول كاسترو ،أعلنا في

ك��ان��ون األول ع���ام  2014إط�لاق
المفاوضات لتطبيع العالقات بين
البلدين.
وف����ي ت��م��وز ع����ام  2015تمت
استعادة العالقات الدبلوماسية بين
واشنطن وهافانا ،والتي انقطعت قبل
أكثر من  50سنة في أعقاب الثورة
االشتراكية في كوبا .وعلى الرغم من
توقيع البلدين عددا ً من االتفاقيات ،ال
يزال الحظر التجاري المفروض من
قبل الكونغرس األميركي على كوبا
قبل أكثر من  50عاماً ،ال يزال قائماً.
من جانبه ق��ال كاسترو إن كوبا
لم تحد عن ثورتها التي قامت منذ
 57عاماً .وطالب مسؤولو الحكومة
الكوبية الواليات المتحدة بأن تنهي
الحظر االق��ت��ص��ادي ال���ذي تفرضه

على البالد وتعيد قاعدة غوانتانامو
البحرية إلى كوبا قبل أن تستأنف
الدولتان العالقات الطبيعية.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ع��ل��ق الكرملين
أمس على زي��ارة الرئيس األميركي
التاريخية لكوبا قائالً إن من مصلحة
روسيا أن يكون لهافانا حليفة موسكو
منذ فترة طويلة عالقات طيبة مع
الواليات المتحدة.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث
باسم الكرملين في مؤتمر صحافي
«عالقات صداقة وشراكة تربط بين
روسيا وكوبا منذ عشرات السنين.
نحن مهتمون بكوبا التي تتعامل
معنا بود وتبقي على عالقات طيبة
مع كل جيرانها وقبل كل ش��يء مع
الواليات المتحدة».

