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عربيات  /دوليات

فلتقطع ُ
اليد ال�سعودية
ِ
في الج�سد ال�سوري...
 سعد الله الخليل
سبعة ع �ق��ود م��ن االس �ت �ق�لال ح��اف�ظ��ت س��وري��ة خ�لال�ه��ا على
استقاللية خياراتها السياسية باعتراف ال�ع��دو قبل الصديق،
ورس�م��ت خطها ال�م�ق��اوم ،بحيث ل��م تتنازل خاللها ع��ن أي من
مبادئها االساسية ول��م تضع بوصلتها في ظل التطورات التي
عصفت بالمنطقة منذ االس�ت�ق�لال ،اب�ت��داء م��ن تشكيل المحاور
حتى زمان ما سمي يوما ً «الربيع العربي» ،وما تخلل المنطقة من
أحداث كبرى كحرب تشرين واالجتياح «اإلسرائيلي» للبنان وغزو
ال�ع��راق وال�ح��رب على أفغانستان ،وغيرها م��ن أح��داث ال يمكن
حصرها ،جعلت من منطقة الشرق االوسط نقطة االهتمام الكبرى
في مجريات األحداث ،وبطبيعة الحال ،شكلت سورية مركز هذا
االهتمام إذ نجحت في التصدي لكل محاوالت كسر استقاللها
والنيل من هيبتها كدولة.
بعد سبعين عاما من استقالل سورية ثمة من يحاول العودة بها
إلى ما قبل عهد االنتداب وربما بعقود ،فبعد انهيار منظومة األخالق
األوروب �ي��ة ل��دى دول االن �ت��داب المتمثلة ف��ي فرنسا وبريطانيا،
وسقوط رداء التقدم والتطور السياسي والعلمي لدول يفترض أن
تكون موغلة في العراقة وتسليم قرارها لسطوة المال السعودي،
فإن المشروع المعد لسورية والمرسوم في دوائر صنع القرار
الغربي أسوأ بكثير مما رسمته سلطات االنتداب ،كون المخطط
له واألدوات التنفيذية والمق ِّررة سعودية ،وببساطة شديدة ،فإن
فاقد الشيء ال يعطيه ،واإلن��اء ينضح بما فيه ،فهل ترسم مملكة
الجهل مستقبل س��وري��ة المشرق وف��ق م�ب��ادئ الديمقراطية أم
الشورى؟ أم تحضر لسورية ما هو أفضل مما صنعته في باقي
الدول التي تدخلت فيها وعاثت فيها فسادا ً ودماراً؟
ليس بغريب ال��دور السعودي الفاعل في صناعة قرار أطياف
ال �م �ع��ا َرض��ة ال �س��وري��ة وال�م�ن�ض��وي��ة ت�ح��ت غ �ط��اء ال�ه�ي�ئ��ة العليا
للمفاوضات ووف��ده��ا المعروف بوفد ال��ري��اض وال��ذي يفاوض
على إنهاء ح��رب ساهمت بإشعالها إن لم نقل أشعلتها المملكة
وشركاؤها اإلقليميون والمحليون ،وبالتالي من حق السوريين
ال �س��ؤال ع��ن ال�م�ش��اري��ع ال�س�ع��ودي��ة ال�ح�ض��اري��ة ال �ت��ي أنجزتها
ح��ول العالم ليستشفوا ص��ورة سورية المستقبل وف��ق الرؤية
السعودية.
ي�ص�ع��ب خ�ل�ال ال� �ق ��راءة ال�س��ري�ع��ة أو التفصيلية للمنجزات
السعودية حول العالم اكتشاف أي بقعة مضيئة بدءا من القارة
ال�ع�ج��وز أوروب� ��ا ،ف�ب��ال��رغ��م م��ن ال��وع��ي األوروب� ��ي الحضاري،
كرست المملكة جهودها في اتجاهين :األول نشر الفكر الوهابي
في الساحة األوروب�ي��ة من بوابة حرية نشر األدي��ان والمساواة
بين المواطنين ،دون أن تسمح سطوة المال الخليجي لمسؤول
أوروبي بالتساؤل عما إذا كانت تلك الشعارات قادرة على سماح
المملكة ببناء كنيسة ضمن األراضي السعودية لخدمة اآلالف من
المسيحيين العاملين في المملكة أو منحهم أبسط الحقوق بالظهور
العلني في أوقات الصالة دون الحاجة لالختباء من دوريات هيئة
األم��ر بالمعروف والنهي عن المنكر ،فيما يشكل ش��راء القرار
السياسي للدول األوروب�ي��ة ثاني اتجاهات السيطرة السعودية
على مفاصل القرار األوروبي من بوابة االستثمارات االقتصادية
في مناحي الحياة كافة .وبعد عقود من تلك الجهود ،دفعت أوروبا
الثمن تفجيرات ف��ي فرنسا وبلجيكا وتفشيا لظواهر التشدد
الفكري والسلوكي بالتزامن مع االنحالل األخالقي والقيمي في
مجتمعاتها ،فمن مبادئ فولتير وجان جاك روسو وفرانسيس
بيكون واسحاق نيوتن إل��ى عهد الداعشية ،وف��ي السياسة :من
المدرسة الحرة للعلوم السياسية في باريس عام  1872ومدرسة
لندن لعلم االقتصاد والسياسة إل��ى البرغماتية السياسية التي
تبيح كل شيء في سبيل السلطة ،فوصلت إلى سدة الحكم نماذج
من قبيل شيراك وس��ارك��وزي وأوالن��د وكاميرون ممن يصفهم
األوروبيون باألغبياء ،كل ذلك ثمرة المال السعودي.
عربياً ،يبدو لبنان النموذج األكثر وضوحا ً للتدخل السعودي
ف��ي الحياة السياسية واالق�ت�ص��ادي��ة والمجتمعية بعد الحرب،
فحولت المملكة لبنان ج�ب��ران خليل ج�ب��ران وميخائيل نعيمة
وناصيف اليازجي وبطرس البستاني وأحمد ف��ارس الشدياق
وشكيب أرسالن وغيرهم من المفكرين الكبار الذين نشروا عبق
حضارة بلدهم ح��ول العالم إل��ى بلد منقسم على نفسه يوصف
ب��دول��ة ال �ط��وائ��ف وال �م��ذاه��ب ال �ع��اج��زة ع��ن ص�ن��اع��ة رأس ل�ه��ا أو
التخلص من نفاياتها ،أما في السياسة واالقتصاد فشكلت ظاهرة
رفيق الحريري أبرز معالم ضرب الدولة اللبنانية لما تبعها من
تطورات كرست تبعية لبنان للمؤسسات الدولية عبر مؤتمرات
باريس المتالحقة ،وجعلت منه دولة قائمة على المساعدات ،وما
التطورات المتسارعة على الساحة المصرية وما تبذله المملكة في
التعاطي مع الحكومة المصرية اال سياق لتكرار تجربة المملكة في
لبننة مصر من بوابة المساعدات المالية.
في سورية ،وقبل التدخل المباشر في الحرب على سورية،
وم��ع الصعوبة التي تالقيها المملكة ف��ي نشر فكرها الوهابي
ونفوذها السياسي المباشر ،حضرت عبر ضخ األموال بالنوادي
الليلية في ري��ف دمشق والغوطة الشرقية وري��ف حلب وإدلب،
فجل رواده��ا أثرياء الخليج ممن يقودون اليوم حملة السعودية
العسكرية في الحرب على سورية ،وفي قطاع العقارات عبر شراء
الفلل والقصور في المصايف السورية وما كان ي��دور فيها من
جهاد نكاح مغلف بعقود زواج لثالثة أشهر من فتيات قاصرات
برضى أهاليهم مقابل بدل مالي معلوم.
عبر عقود ،لم تقدم مملكة آل سعود أي مشروع حضاري لبنيان
وطن أو تقدم أمة ،فجل ما حملته هو جهل وتفتيت وظالمية ،وما
على السوريين سوى االتعاظ من التجارب السعودية في أوروبا
والعالم العربي ،ما يحتم على السوريين قطع الطريق على محاولة
السعودية لعب دور في مستقبل سورية عبر أدواتها الواضحة،
كي ال يصلوا في يوم من األي��ام بسورية إلى نقطة االنهيار التي
وصلت اليها أغلب الدول التي وضعت المملكة يدها عليها ،وتتحول
الذراع السعودية سرطانا ً يصعب احتواؤه والقضاء عليه.

زلزال قوي في الإكوادور
يقتل � 233شخ�صا على الأقل
ُقتل ما ال يقل عن  233شخصا وأصيب مئات آخرون في أقوى زلزال شهدته
دولة اإلك��وادور منذ عام  1979حيث بلغت قوته  7.8درج��ات على مقياس
ريختر.
ووقع الزلزال على عمق  20كيلومترا قبالة ساحل اإلكوادور الشمالي الغربي
المطل على المحيط الهادئ في ساعة متأخرة من مساء السبت بالتوقيت
المحلي ،متسببا في وقوع أضرار قرب مركزه باإلضافة إلى غواياكيل أكبر مدن
اإلكوادور.
وأعلن الرئيس رافائيل كوريا حالة الطوارئ وحث سكان اإلكوادور البالغ
عددهم  61مليون نسمة على أن يلزموا الهدوء .وقطع كوريا زيارة إليطاليا
للعودة إلى بالده.
ودعت السلطات الناس إلى مغادرة المناطق الساحلية خوفا من وقوع
موجات مد عمالقة بعد الزلزال.
وهرع السكان إلى الشوارع في العاصمة كيتو التي تبعد مئات الكيلومترات
عن مركز الزلزال وفي مدن أخرى في شتى أنحاء اإلكوادور.
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كوالي�س
خفايا

جولة المفاو�ضات ال�سورية في جنيف مجرد ا�ستحقاق دولي
 كنان خليل اليوسف
مجددا تعود األطراف السورية إلى العاصمة السويسرية
جنيف الستكمال ج��ول��ة ال�م�ف��اوض��ات بنسختها الثالثة،
وال�ص��ورة تبدو أكثر وضوحا من الجولتين السابقتين،
على األقل لناحية األجندات التي ستكون محل نقاش في
هذه الجولة .االنتقال السياسي هو المدخل الذي سيخوض
دي مستورا من خالله الجولة الجديدة من المفاوضات.
وه��ذا ما حصل فعالً ،فكل طرف تقدم برؤيته لشكل هذا
االنتقال وإجراءاته التنفيذية ،ولكن ال انتقال سياسيا دون
حسم مسألة مصير الرئيس السوري بشار األسد ،وهذه
النقطة بالذات ،على ما يبدو ،ستكون جوهر الجهود التي
سيبذلها الوسيط الدولي مع األط��راف المختلفة للتوصل
إلى نقطة مشتركة حيالها.
دي مستورا المتسلح بدعم العواصم التي زارها مؤخرا
لفكرة االنتقال السياسي ،نسي أن الخوض في هذا التفصيل
يحتاج منه لجهود ودع��م يتخطيان ربما العواصم التي
زاره��ا ،ونسي أيضا أن عليه إيجاد مزيل للخطوط الحمر
ال�ت��ي وضعها ول�ي��د المعلم ي��وم��ا خ�لال مؤتمر صحافي
بدمشق حول مصير الرئيس األسد ،كما نسي دي مستورا
أن حسابات الميدان تختلف عن حسابات أوراق العمل التي
تقدم بها لألطراف المشاركة في المفاوضات.
الواضح أن وفد الهيئة العليا للمفاوضات المنبثق عن
اجتماع الرياض يحاول أن يحرق المراحل كافة وبأسرع
وق��ت ممكن ليصل ال��ى السلطة ،على األق��ل ه��ذا م��ا يفهم
من تصريحات رئيس الوفد المفاوض أسعد الزعبي عقب
اجتماعهم بالمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ،الزعبي

الذي تحدث عن رحيل األسد كشرط ألي انتقال سياسي
يستند رب�م��ا إل��ى بعض ال�ت�ق��دم ال��ذي سجلته المعارضة
المسلحة في جبهات ريف حلب الجنوبي وسيطرة النصرة
وحلفائها من المعارضة المسماة بالمعتدلة على تل العيس
ومحيطه ،كيف ال؟ ومعارضة الرياض بشخصياتها قالت
يوما إن كل ما خسرته المعارضة عسكريا ً على األرض
لمصلحة الجيش السوري وحلفائه قادر ٌة على استرجاعه
خ�ل�ال ش�ه��ر إذا م��ا دع�م��ت ع�س�ك��ري��ا ،وه ��ذا م��ا يفتح باب
التساؤل هل حصل التسليح فعالً؟ وأعطيت اإلشارات لقلب
الموازين من جديد؟ يبدو أن التسليح قد حصل وإال كيف
أسقطت المقاتلة السورية؟ وكيف تمت السيطرة على تل
العيس ،وإشعال جبهة الشيخ مقصود ،وخروقات بالجملة
في ريف الالذقية الشمالي بعد أن كان الجيش السوري
قاب قوسين أو أدنى من إغالق الحدود السورية مع تركيا
قبيل الدخول في اتفاق وقف األعمال القتالية؟ واألهم من
هذا كله هو ما أعلنته هيئة األركان العامة الروسية قبل أيام:
«إن عناصر تنظيم «جبهة النصرة» يخططون لشن هجوم
بهدف قطع طريق دمشق ـ حلب» محذرة في الوقت ذاته
من أن «المناطق الشمالية السورية قد تصبح محاصرة
من جديد» ،في حال عدم الحيلولة دون أعمال اإلرهابيين
ه �ن��اك .وه��ذه كلها م��ؤش��رات ت��ؤك��د ف�ع�لاً أن دع�م��ا جديدا ً
تلقته الفصائل المسلحة ،أي �ا ً ك��ان شكل ه��ذا ال��دع��م فهو
كفيل بمجرد تحريكه هنا أوهناك بأن يخلط األوراق من
جديد ،وكفيل بنسف الهدنة التي تم التوصل إليها روسيا ً
وأميركياً ،وبالتالي إعطاء أسعد الزعبي ووف��د الرياض
عموما ً جرع ًة لرفع سقف المطالب في مفاوضات جنيف
بنسختها الثالثة والتي حملت عنوان االنتقال السياسي
وآلياته.
دمشق لم يلتحق وفدها بالمفاوضات أو بالحوار السوري

روحاني :قوة �إيران لي�ست �ضد جيراننا وال �ضد الدول الإ�سالمية

�إيران تعر�ض �أق�سام �أنظمة «»S300
بمنا�سبة يوم الجي�ش

كشفت القوات المسلحة االيرانية اجزاء من المنظومة
الصاروخية « »s300للدفاع الصاروخي بعيد المدى
خالل عرضها العسكري السنوي لمناسبة يوم الجيش
االيراني أمس.
وبحسب «تسنيم اون�لاي��ن» ،استعرضت ال��ق��وات
المسلحة أيضا امام منصة الشرف والتي جرت برعاية
الرئيس االيراني حسن روحاني ،منظومتين للرادار ،ومركز
قيادة وسيارة تحمل رافعة نصب صواريخ ،باالضافة الى
استعراض راجمات صواريخ وعدد من الصواريخ.
كما تم عرض أح��دث الصناعات العسكرية للجيش
االيراني على الصعيد البري والبحري والجوي والدفاعات
الجوية .وشاركت في االستعراض العسكري وحدات من
الجيش وحرس الثورة االسالمية وقوات التعبئة.
كما جرى عرض األسطول البحري اإليراني في مياه
الخليج ،حيث استعرضت ال��ق��وات البحرية قدراتها
العملياتية في الحفاظ على أمن السفن في المياه اإلقليمية
والحرة والدولية.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية حسين
جابري أنصاري أعلن ،األسبوع الماضي ،أن قسما من
أنظمة صواريخ « »s300المضادة للطائرات والصواريخ
البالستية قد وصل إلى إيران من روسيا.
وأف��ادت وكالة «مهر» اإليرانية لألنباء ب��أن جابري

أنصاري قال في مؤتمر صحافي عقده االثنين الماضي ،بأن
عقد توريد الصواريخ هو قيد التنفيذ رغم حدوث تغييرات
في موعد التسليم ،مضيفا أن القسم األول من هذه األنظمة
قد وصل إلى إيران وأن توريد باقي األجزاء سيستمر.
في غضون ذل��ك ،أعلن الرئيس اإلي��ران��ي في كلمته
خالل العرض أن قوة إيران ليست موجهة ضد جيرانها
بل «قوتنا من قوتهم وقوتهم من قوتنا» .وأضاف« :كما
القوات المسلحة قادرة على قطع دابر األعداء والدفاع عن
مصالحنا الوطنية ،فإن الدبلوماسية أيضا ق��ادرة على
ضمان حقوق الشعب في ساحة الحوار».
وش��دد رئيس الجمهورية« :على العدو اال يظن يوما
ما ان هناك شرخا ً ما بين شعبنا وحكومتنا وقواتنا
المسلحة .فنحن بمثابة اصابع ليد واحدة» ،مضيفا ً «ان
جيشنا المقدام هو جيش يتمتع بقاعدة شعبية عريضة
وقائم على العقيدة ومتمسك باالهداف الوطنية وهو رهن
اشارة القائد المعظم سماحة آية الله خامنئي».
واكد روحاني أن من السذاجة االعتقاد بعدم الحاجة
الى قوة رادعة ،وقال إن ايران تعيش اليوم أمنا ً واستقرارا ً
ال مثيل له في المنطقة ،وهذا بفضل الجيش وجميع القوات
المسلحة األخ��رى ،مشيرا ً الى أن التجارب الصاروخية
التي أجرتها ايران مؤخرا ً ال عالق َة لها باالتفاق النووي
وليست ضد أحد.

السوري كما تحب أن تسميه هي ،إال بعد إنجاز استحقاقها
الدستوري المتمثل في انتخابات مجلس الشعب كما طالب
رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري في نهاية الجولة
السابقة .إنجاز هذا االستحقاق كان بدوره رسالة واضحة
إلى جولة المفاوضات الحالية في جنيف وإلى من يرعاها،
من األصدقاء قبل الخصوم ،مفادها إن ما يتعلق بسيادة
سورية خط أحمر ،وأي مسار سياسي يتعلق بمستقبل
البالد ال أحد يقرره إال الشعب السوري ،والتعديالت التي
تقدم بها الجعفري للمبعوث الدولي على ورقته المقدمة
لوفد دمشق وإن لم يكشف عنها ،يبدو أنها لن تخرج عن
هذا السياق الذي يجعل من الشعب مرجعية في أي مسار
سياسي ال سيما مصير الرئيس بشار األس��د ،فال يمكن
أن يقبل وفد سورية برئيسه بشار الجعفري والمحسوب
على صقور الجناح الدبلوماسي السوري في المفاوضات،
ال يمكن أن يقبل بوصفة دولية جاهزة تزيح الرئيس األسد
أو ت�ح��د م��ن ص�لاح�ي��ات��ه ك�م��ا تشتهي م�ع��ارض��ة الرياض
ومن يدعمها؛ بل إن سورية ،وبالتوازي مع انخراطها في
المفاوضات ،تبدو مستعدة مع حلفائها لفتح جبهة حلب
من جديد وإكمال الطوق ،ألن معركة حلب وقطع خطوط
اإلمداد مع تركيا هي التي تحسم المفاوضات ،وقد قالها
الرئيس السوري بشار األسد صراحة في لقائه مع وكالة
الصحافة الفرنسية ف��ي شباط ه��ذا ال�ع��ام« :المعركة في
حلب ليست معركة استعادة حلب ألننا كدولة موجودون
فيها ،ولكن المعركة األساسية هي قطع الطريق بين حلب
وتركيا» ،وبالتالي ف��إن مفاوضات جنيف ـ  3هي مجرد
استحقاق دول��ي سيمر بتفاصيله المختلفة ،وتوافقاته
ستبقى على الورق بانتظار ما ستنطق به إنجازات الميدان
على األرض من جديد.

مو�سكو تنفي اتهامات «البنتاغون»
بخ�صو�ص اعترا�ض طائرة �أميركية

ن��ف��ى ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي باسم
وزارة الدفاع الروسية ،اللواء إيغور
كوناشينكوف أن��ب��اء ع��ن اعتراض
ط��ائ��رة «سوـ »27روس��ي��ة طائرة
استطالع أميركية في سماء البلطيق.
وق��ال كوناشينكوف إن التقارير
الصادرة عن وسائل إع�لام أجنبية
أمس ،والتي ادعت اقتراب «سوـ»27
روس��ي��ة مسافة خطيرة م��ن طائرة
استطالع « »RC-135أميركية في
 14نيسان ال تتطابق مع الواقع.
وبحسب كوناشينكوف ،فإن قوات
الدفاع الجوي الروسية المرابطة فوق
منطقة بحر البلطيق «رصدت في ذلك
اليوم هدفا جويا غريبا متجها بسرعة
كبيرة نحو الحدود الروسية».
وأض������اف ك��ون��اش��ي��ن��ك��وف أن
«الطائرة األميركية قامت بتغيير
مسارها مبتعدة عن الحدود الروسية
حينما رصدتها إح��دى مقاتالتنا»،
موضحا أن مسار المقاتلة الروسية
ك��ان يتطابق تماما م��ع المسارات

الجوية الدولية ،ولم تكن هناك أي
حاالت طارئة.
وكان ديني هيرناندز ،ممثل القيادة
األوروبية للقوات المسلحة األميركية
ق���ال ف��ي وق���ت س��اب��ق إن مقاتلة
«سوـ »27روسية اقتربت من طائرة
« »RC-135االستطالعية لمسافة
غير آمنة ،مشددا على أن الطائرة
األميركية لم تخرق المجال الجوي
الروسي .وزعم هيرناندز أن «الطائرة
الروسية قامت بمناورات عدوانية
عشوائية» ..وم ّرت على بعد  15مترا
من جناح الطائرة األميركية ،وحلقت
فوق الطائرة األميركية» ،مؤكدا ً أن
ه��ذا الحادث سيعقبه احتجاج ألن
«سلوك طيار واحد غير المهني وغير
اآلمن قد يؤدي إلى تصعيد ال حاجة
للبلدين فيه».
وهذا هو الحادث الثاني من نوعه
ف��ي غضون أي���ام ،إذ سبق للقيادة
األوروبية للقوات األميركية أن أعلنت
أن الطائرات الروسية حلقت في 12

«�شنغن  »2خطة حرب جديدة
ل�صد تدفق الالجئين �إلى �أوروبا

كا�سترو ينتقد «م�شاعر الحنين»
للع�صر ال�شيوعي في كوبا

أع��ل��ن��ت ال��ح��ك��وم��ة ال��م��ج��ري��ة
معارضتها الستقبال مهاجرين،
وق��ال��ت إن��ه��ا ستعرض على ق��ادة
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي
خطة عمل للدفاع عن القارة العجوز
في ظل موجة الهجرة تحمل اسم
«شنغن .»2
الخطة ال��واق��ع��ة ف��ي  10نقاط
سيعرضها شخصيا ً رئيس الحكومة
المحافظ فيكتور أورب��ان على دول
عدة ،ال سيما ألمانيا ،كما ورد على
الموقع الرسمي للحكومة المجرية؛
وتركز الخطة على حماية الحدود
األوروب��ي��ة ،وإدارة الهجرة خ��ارج
أراضي االتحاد األوروبي.
وت��ع��ت��ب��ر ح��م��اي��ة ح���دود فضاء
شنغن ،النقطة األهم في خطة العمل
والتي تقول« :إذا كانت دولة ما غير
ق���ادرة على ال��وف��اء بهذا االل��ت��زام،
فعليها طلب مساعدة من دول أخرى
أع��ض��اء أو م��ن ال��وك��ال��ة األوروب��ي��ة
لحماية الحدود الخارجية».
وتضيف الخطة ،أن تحديد هويات
المهاجرين بفضل أنظمة كشف
المعلومات الحيوية عن المسافرين،
يجب أن يتم داخل نظام دبلن ،فيما
يجب تطبيق عقوبات أشد ضد الذين
يستغلون حق اللجوء.

انتقد الرئيس الكوبي راؤول ك��اس��ت��رو ،م��ا وصفه
بـ»مشاعر الحنين» لدى البعض إلى العصر الذي كانت
فيه كوبا مدعومة من حكومة االتحاد السوفياتي السابق
الشيوعية.
وقال كاسترو ،البالغ من العمر  84عاما ،خالل افتتاح
المؤتمر السابع للحزب الشيوعي في هافانا :إنه يجري
تنفيذ التغييرات «ببطء ولكن دون توقف».
وأوض��ح رفضه للمواقف الرجعية ،منتقدا ما وصفه
بـ»مشاعر الحنين» التي تم التعبير عنها في السنوات
األخيرة ،والتي تحنّ إلى العصر ال��ذي كانت كوبا فيه
مدعومة من الحكومة الشيوعية في االتحاد السوفياتي
السابق ،ودول الكتلة الشرقية.
وقال كاسترو« :العقلية التي عفا عليها الدهر» كانت
أكبر عقبة أم��ام اإلص�ل�اح ،مستبعدا أس��ل��وب «العالج
بالصدمة» المؤيد للرأسمالية مع االقتصاد الكوبي،
مضيفاً« :في االشتراكية الكوبية ،ال تستخدم أبدا وصفات
الليبرالية الجديدة».
وداف��ع الرئيس الكوبي عن خطة للتجديد التدريجي
لنخبة الشيوعيين التي تتولى المناصب اإلدارية العليا
العديدة فى البالد (النومنكالتورا) ،مضيفا أن التغيير إلى
الجيل القادم يجب أن يتم في غضون السنوات الخمس
المقبلة.
في غضون ذل��ك ،اقترح ح��دا أقصى للعمر بالنسبة
للعضوية في المستقبل من  60عاما ال يتخطاه األعضاء
الجدد في اللجنة المركزية للحزب.
هذا وش��ارك نحو  1000مندوب في افتتاح االجتماع
السياسي األكثر أهمية في نظام الحزب الواحد في البالد.
ويعد المؤتمر ال��ذي يستمر لـ  4أي��ام ،األول منذ مؤتمر

وتؤكد الخطة أن إدارة طلبات
اللجوء يجب أن تتم بمجملها خارج
أراضي االتحاد األوروب��ي في مراكز
معدة الستقبال المهاجرين معزولة
وخاضعة للمراقبة.
وت��ؤك��د ن��ق��اط ع���دة ف��ي الخطة
ض���رورة ال��ت��ع��اون م��ع دول أخ��رى
وتحديد الدول التي ال تعتبر خطرة
لطالبي اللجوء.
وأخ��ي��راً ،فإن الخطة تستند الى
م��ب��دأ ال��ط��وع��ي��ة ،وت��رف��ض الخطة

األوروبية إلع��ادة توزيع مهاجرين
على ال���دول األع��ض��اء ف��ي االت��ح��اد
األوروبي.
وه���ذه ال��خ��ط��ة ال��ت��ي اعتمدتها
ال����دول األع��ض��اء ف��ي االت��ح��اد في
أي��ل��ول ،وت��ف��رض حصصا ً لتقاسم
أع��داد المهاجرين ،ملزمة قانونياً.
وق��د ق��دم��ت المجر ش��ك��وى حينها
ف��ي ك��ان��ون األول ،أم���ام القضاء
األوروب��ي على أمل التنصل من هذا
االلتزام.

توقعت مصادر عراقية
أن تت ّم عملية احتواء خلط
األوراق الذي يشهده
البرلمان العراقي عبر
إعالن رئيس البرلمان
سليم الجبوري استقالته
بعد إقالته المختلف
عليها واحتجاجه لدى
المحكمة على اإلقالة
ثم سحب االحتجاج.
وقالت المصادر إنّ تثبيت
الرئاسة الموقتة لرئيس
الس ّن عدنان الجنابي
سيكون المخرج المرحلي
ريثما تتوضح الصورة
الجديدة للحكومة
ومستقبل رئيسها،
فيكون لرئاسة البرلمان
مكان في مضمون
تسوية تشمل المناصب
السيادية بين الكتل
الكبرى.

من الشهر نفسه قرب مدمرة «دونالد
ك��وك» األميركية التي كانت تجري
ت��دري��ب��ات ف��ي م��ي��اه بحر البلطيق
الدولية.
وعلى خلفية حادث «المدمرة» قدم
البيت األبيض حينها احتجاجا على
سلوك الطيارين الروس عبر السفارة
األميركية في موسكو ،فيما اعتبر ممثل
وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور
كوناشينكوف أن الطائرات الروسية
ابتعدت عن السفينة األميركية مع
م��راع��اة ك��ل ق��واع��د التحليق ،وق��ال
إن��ه ال ي��درك سبب ه��ذه الحساسية
البالغة التي برزت في رد العسكريين
األميركيين على الحادث.
وأع���اد إل��ى األذه���ان أن المدمرة
األم��ي��رك��ي��ة ك��ان��ت ع��ل��ى م��ق��رب��ة من
القاعدة البحرية الروسية التابعة
ألس��ط��ول بحر البلطيق ،لكن حق
السفينة األميركية في التحرك بحرية
ال يلغي مبدأ التحليق الحر للطائرات
الحربية الروسية.

اإلصالح للحزب في عام .2011
ويأتي المؤتمر وس��ط دفء في العالقات بين كوبا
والواليات المتحدة ،منافستها اللدودة أيديولوجيا منذ
فترة طويلة ،وفي ضوء تحسن العالقات ،ترغب العديد
من الشركات األميركية في دخول السوق الكوبية.
وخ�لال مؤتمر الحزب األخير في نيسان  ،2011تم
االتفاق رسميا على برنامج لينفذ البلد الواقع في الكاريبي
االنفتاح االقتصادي بحرص.
ويأتي مؤتمر الحزب بعد شهر واحد فقط من الزيارة
التاريخية لباراك أوباما ،أول رئيس أميركي يزور الجزيرة
منذ ما يقرب من  90عاما.

