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حول العالم

بعد توتر العالقات ..تركيا
والنمسا تسعيان لفتح
“صفحة جديدة”

مجلس حقوق اإلنسان
يدعو إسرائيل لوقف
التوسع االستيطاني

تعهدت تركيا والنمسا بالعمل على تحسين العالقات
التي انتكست بسبب معارضة االئتالف الحكومي
اليميني المتطرف في النمسا على انضمام انقرة
لالتحاد األوروبي.
وأجرت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنيسل
محادثات في إسطنبول مع نظيرها التركي مولود
تشاوش أوغلو ،في أول اتصال رفيع بين الجانبين
منذ تولي الحكومة النمساوية الجديدة مهامها.
وقال تشاوش أوغلو إن الجانبين أجريا محادثات
“صادقة” وناقشا “إمكان فتح صفحة جديدة في
العالقات”.
وصرحت الوزيرة النمساوية أن المحادثات
“تجاوزت التوقعات” رغم “وجود العديد من نقاط
الخالف بيننا”.
وأثار االتفاق في النمسا على تشكيل االئتالف
الحكومي في كانون األول/ديسمبر الماضي ،والذي
سمح بعودة اليمين المتطرف إلى السلطة في النمسا،
موجة قلق في أنحاء أوروبا.
ونفت كنيسل احتمال أن تغير النمسا سياستها قائلة
“ان موقف النمسا من عضوية (تركيا في االتحاد
االوروبي) معروفة جداً .يهمنا أوال تحسين أجواء
العالقة”.
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ورد
مر ا جعة
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ا لمتحد ة
بشأن حقوق
اإلنسان في
إ سر ا ئيل
 240توصية ،بما فيها إنهاء التوسع االستيطاني.
وقالت إسرائيل إنها بحاجة إلى وقت لدراسة التوصيات
الصادرة عن دول منفردة في مجموعة العمل التابعة
لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ،ومقره في
جنيف.
ولفتت إسرائيل إلى توصيات طرحتها “دولة فلسطين”
قائلة إن األخيرة “ال تلبي معايير الدولة بموجب
القانون الدولي”.
ً
وحثت بريطانيا على “القيام فورا بعمل لوقف سياسة
إزالة الممتلكات والعقارات الفلسطينية” ،وحضت
إسرائيل على “العدول عن سياسة التوسع االستيطاني
في األراضي الفلسطينية المحتلة”.
وقالت ألمانيا إنه يجب على إسرائيل إنهاء “ممارسة
العقاب الجماعي بما فيها إزالة المنازل وإلغاء تصاريح
اإلقامة في القدس الشرقية ،وغلق مناطق بأكملها”.

بيونغ يانغ تدعو إلعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية
بدولة واحدة
دعت بيونغ يانغ ،إلى إعادة
توحيد كوريا الشمالية وكوريا
الجنوبية ،وحثت كافة الكوريين،
سواء كانوا في الداخل أو
في الخارج ،على التعاون
والتواصل فيما بينهم.
وذكرت وسائل إعالم محلية
في كوريا الشمالية ،أن بيونغ
يانغ ستواجه كل التحديات ألجل
إعادة”توحيد شبه الجزيرة
الكورية”.
وحثت بيونغ يانغ ،الكوريين
على إحراز “اختراق” ألجل إعادة التوحيد دون مساعدة
من الدول األجنبية ،وفق ما نقلت “سكاي نيوز”.
وأوردت وكالة األنباء الرسمية في البالد ،أن التوتر
العسكري كان العائق األبرز أمام تحسين العالقات بين
الكوريين.
وأضافت أن المناورات العسكرية مع قوى خارجية
في إشارة إلى تدريبات كوريا الجنوبية مع الجيش
ً
عامال مساعداً.
األميركي ،لم تكن
وتأتي اللهجة الودية لبيونغ يانغ تجاه سيول ،تزامنا
مع عبور فريق كوريا الشمالية للهوكي الحدود إلى
كوريا الجنوبية ،وسيشكل العبو الفريق مع نظرائهم
في كوريا الجنوبية فريقاً موحداً ألول مرة ،ينتظر أن

يخوض مبارياته في األلعاب األولمبية الشتوية.
وسيسير العبو كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية تحت
علم واحد جرى رفع في آخر مرة سنة  ،2006في
األلعاب األولمبية الشتوية بإيطاليا.
وزاد التوتر العسكري بشكل الفت ،في شبه الجزيرة
الكورية ،خالل األعوام األخيرة ،إذ تبدي بيونغ يانغ
تشبثا ببرنامجها النووي والصاروخي فيما يؤكد الرئيس
األميركي دونالد ترامب أن بالده ستتعامل بصرامة مع
كوريا الشمالية.
يشار إلى أن الكوريتين انفصال خالل الحرب العالمية
الثانية بعد نهاية السيطرة اليابانية على شبه الجزيرة
عام .1945

أميركا وتركيا تبحثان “منطقة أمنية” بسوريا
أعلنت وزارة الدفاع األميركية “البنتاغون” أنها
تجري محادثات مع تركيا إلقامة منطقة أمنية في
شمال غربي سوريا.
وقال اللفتنانت جنرال كينيث ماكنزي المدير بهيئة
األركان المشتركة للصحفيين “سنواصل الحديث مع
األتراك بشأن إمكانية إقامة منطقة آمنة”.
يأتي ذلك بعد وقت قصير من تصريحات وزير

الخارجية التركي التي قال فيها “إنه لن يكون من
الصواب بحث مثل هذه المنطقة قبل حل قضايا متعلقة
بالثقة بين البلدين”.
من جانبها ،قالت دانا وايت المتحدثة باسم البنتاغون
إنها علمت بتقارير إعالمية أفادت بأن تركيا طلبت
من الواليات المتحدة نقل جنودها خارج مدينة منبج،
لكنها أوضحت أنها ال تعلم أي تغيير في وضع القوات.

هذه الدولة تريد تشغيل مطار القليعات في لبنان..
مسؤولوها زاروه وسيستثمرون بملياري دوالر!
تحت عنوان “مطار القليعات يجذب الصينيِّين:
جاهزون لتقديم عرض” كتبت رنا سعرتي في
صحيفة “الجمهورية”“ :ترتفع منذ سنوات
مطالبات ،تليها وعود بإعادة تشغيل مطار
القليعات ،مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض،
الذي يُعتبر حاجة أساسية للتنمية االقتصادية في
طرابلس والشمال .إال ان الحكومات المتعاقبة
لم تفلح لغاية اليوم في إعادة تشغيل هذا المرفق
الحيوي ألسباب مجهولة.
عاد الحديث في هذه المرحلة عن مطار القليعات
في ّ
ظل االهتمام الدولي بإعادة تشغيله ،وتحديداً
من قبل الدولة الصينية التي قام سفيرها في لبنان
مؤخراً ،بزيارة ميدانية الى المطار ،مبدياً استعداد بالده
لتأهيله.
وبما ان تطلعات المجتمع الدولي على مستوى المنطقة،
تتجه نحو لبنان من ناحية موقعه الجغرافي ،ومجموعة
الخدمات التي يقدمها والتي تساعد الدول االجنبية
وشركاتها على ممارسة اعمالها االقتصادية في إطار
مشاريع إعادة إعمار المنطقة ،فإن مطار القليعات
يُعتبر أحد المرافق االساسية المطلوبة في عملية اعادة
اعمار سوريا نظراً الى موقعه االستراتيجي وقربه من
الحدود السورية.
في هذا االطار ،أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة
والزراعة في طرابلس توفيق دبوسي ان اكثر بلد
يملك المقوّمات العادة اعمار سوريا ،هو لبنان عبر
طرابلس .وقال لـ”الجمهورية” ان المرافق الموجودة
في طرابلس هي حاجة اليوم للمجتمع الدولي وحاجة
للمحيط العربي“ ،وبالتالي فان مطار القليعات هو أحد
المرافق االساسية من ناحية امكانية اعتماده كمطار
دولي”.
ولفت الى ان السفير الصيني في لبنان قام بزيارة ميدانية

الى طرابلس وأجرى جولة على كافة المرافق ،وقد
استنتج من خالل تقرير ق ّدمه الى دولته ،ان طرابلس
ذات موقع استراتيجي تتمتّع بمرافق حيوية وتستطيع
الصين القيام باستثمارات كبيرة فيها ،إن على صعيد
الداخل اللبناني أو على مستوى المنطقة عبر طرابلس.
وعاد السفير الصيني الى زيارة مطار القليعات منذ
حوالي الشهر ،ورأى ان المطار يتمتّع بكافة االمكانات
المطلوبة من حيث المساحات وغيرها.
وشرح دبوسي انه في ّ
ظل تحوّل مطار الالذقية ومرفأ
الالذقية في سوريا الى قاعدتين عسكريتين للروس،
أصبح أقرب مطار ومرفأ الى سوريا هما مطار رينيه
معوّض ومرفأ طرابلس .وبالتالي ،فإن االهتمام الصيني
والدولي بتلك المرافق هو أمر طبيعي”.
ولفت ر ّداً على سؤال ،الى ان الصين لم تق ّدم عرضاً بعد
لتأهيل مطار القليعات إال انها سبق وأعلنت رصدها 2
مليار دوالر لالستثمار في لبنان .وقال انه لم يتم االتفاق
بعد مع الصين بالنسبة الى مطار القليعات ،ألن رئيس
الحكومة سعد الحريري وضع اعادة تشغيل المطار
ضمن برنامجه العادة االعمار الذي سيقدمه الى الدول
المانحة في مؤتمر باريس  4في نيسان المقبل”.

ترامب يطرح خطة لمنح الجنسية لـ”الحالمين” دون وثائق

إنفوغرافيك ..األقليات في إيران أكثر من نصف السكان
تشكل األقليات واإلثنيات العرقية من غير الفرس أكثر من نصف السكان البالغ عددهم زهاء  82مليون نسمة،
ورغم ذلك يعاني معظمهم من اضطهاد ممنهج من قبل نظام الماللي.

قال البيت األبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيقترح
على الكونغرس فتح الطريق أمام منح الجنسية
األميركية لـ  1,8مليون مهاجراً دخلوا الواليات
المتحدة بشكل غير قانوني.
ُ
وسيستفيد من هذه الخطة التي تمتد على فترة تراوح
بين  10و 12سنة ،المهاجرون الشباب المعروفون

بـ”الحالمين” (دريمرز) الذين دخلوا البالد بشكل غير
قانوني عندما كانوا أطفاال ،فضال عن المهاجرين
ّ
الموقع من الرئيس
الذين لم يستفيدوا من برنامج “دكا”
السابق باراك أوباما.
ً
كما سيطلب ترامب من الكونغرس تمويال قدره 25
مليار دوالر لبناء جدار حدودي مع المكسيك.
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