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الرئيس األميركي يهدد بإغالق
الحدود مع المكسيك

• املهاجرون املكسيكيون على احلدود األميركية

هدد الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب ب�إغالق حدود بالده مع
املك�سيك� ،إذا ما تدهور الو�ضع
عند املعابر مع و�صول �آالف
طالبي اللجوء وال��ه��ج��رة من
�أمريكا الو�سطى.
وكتب ترامب على «تويرت»�« :إذا
ما تطلب الأمر� ،سنغلق حدودنا
اجلنوبية ،وال توجد طريقة
�أخ��رى ،لأن الواليات املتحدة
لن يكون بو�سعها بعد عقود من
انتهاكات قوانني الهجرة حتمل
هذا الو�ضع املكلف واخلطري».

و�أ�شار ترامب �إلى �أن الأ�شخا�ص
امل�ؤهلني للح�صول على و�ضع
الج��ئ «ه��م فقط امل�سموح لهم
بدخول البالد».
وكانت �صحيفة «وا�شنطن بو�ست»
قد ذكرت ال�سبت� ،أن �إدارة ترامب
تو�صلت �إلى اتفاق مع حكومة
املك�سيك ينتظر مبوجبه طالبو
اللجوء يف املك�سيك �أثناء تقييم
املحاكم الأمريكية لطلباتهم.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أنه مل يتم
التوقيع على االتفاق ر�سميا،
لكن امل�����س��ؤول�ين الأمريكيني

ينظرون �إل��ى االتفاق على �أنه
اخ��ت�راق حمتمل جل��ه��ود ردع
الهجرة.
ونقلت ع��ن وزي���رة الداخلية
املك�سيكية قولها« :اتفقنا على
�سيا�سة تق�ضي ببقاء املهاجرين
يف املك�سيك».
ج���دي���ر ب���ال���ذك���ر �أن قافلة
املهاجرين القادمني من عدة دول
ب�أمريكا الو�سطى قد و�صلت �إلى
اجلانب املك�سيكي من احلدود
مع الواليات املتحدة ،على �أمل
دخولها طلبا حلياة �أف�ضل.

طالبو اللجوء قد ينتظرون في المكسيك
حتى تنظر المحاكم األميركية في طلباتهم
�أفادت �صحيفة وا�شنطن بو�ست ،ب�أن �إدارة الرئي�س
دونالد ترامب تو�صلت �إل��ى اتفاق مع حكومة
املك�سيك ينتظر مبوجبه طالبو اللجوء يف املك�سيك
�أثناء تقييم املحاكم الأمريكية لطلباتهم.
ونقلت ال�صحيفة عن وزيرة الداخلية املك�سيكية
�أولغا �سان�شيز كورديرو قولها« :يف الوقت احلايل
اتفقنا على �سيا�سة تق�ضي بالبقاء يف املك�سيك».
و�أ�ضافت الوزيرة املك�سيكية الع�ضو يف �إدارة
الرئي�س اجلديد �أندري�س مانويل لوبيز �أوبرادور
الذي �سيتولى من�صبه يف الأول من دي�سمرب� ،أن
ذلك �سيمثل «حال ق�صري املدى».
وتابعت �أن «احل��ل على امل��دي�ين املتو�سط
والطويل هو �أال يهاجر النا�س» �أ�سا�سا.
و�أ�شارت «وا�شنطن بو�ست» �إلى �أنه مل يتم توقيع
ات��ف��اق ر�سمي ،لكن امل�س�ؤولني الأمريكيني

ينظرون �إلى االتفاق على �أنه امر حمتمل لردع
الهجرة.
ويف ال�سياق ذات��ه ،ذك��ر م�س�ؤولون يف وزارة
الأمن الداخلي �أن ال�ضباط الأمريكيني املعنيني
�سيبد�أون بتنفيذ الإجراءات اجلديدة يف الأيام �أو
الأ�سابيع املقبلة.
كما نوهت ال�صحيفة الأمريكية �إلى �أنه مبوجب
القواعد اجلديدة ،لن ُي�سمح ملقدم الطلب الذي
رف�ض طلبه باللجوء �إلى املك�سيك ولكنه �سيبقى
رهن االحتجاز لدى الواليات املتحدة حتى يرحل
�إل��ى بلده الأ�صلي ،مو�ضحة �أن االتفاق جرى
الأ�سبوع املا�ضي يف مدينة هيو�سنت خالل اجتماع
مرتقب بني وزير خارجية املك�سيك وم�س�ؤولني
�أمريكيني من بينهم وزير اخلارجية مايك بومبيو
ووزيرة الأمن الداخلي.

البرازيل :تنصيب الرئيس

ثم ادخاله غرفة العمليات
�أعلن الرئي�س الربازيلي املنتخب
جايري بول�سونارو� ،أنه يعتزم
اخل�ضوع لعمل جراحي لإزالة
كي�س لتفريغ القولون يف 20
يناير املقبل ،وذلك بعد نحو
� 3أ�سابيع من تن�صيبه املزمع
مطلع العام املقبل.
و�رصح الرئي�س الربازيلي ب�أن
هذا الإجراء �سيعتمد على التقييم
الطبي ،وق��ال لل�صحافيني يف
ريو دي جانريو�« :إذا ا�ستطعت

يف ظل اخلطر الداهم وامل�ستمر
للإ�صابة بالعدوى� ،س�أجري
العملية يف  20يناير ،و�إذا
مل �أ�ستطع �سيتم ت�أجيلها من
جديد».
وجن��ا بول�سونارو من املوت
ب�أعجوبة بعد تعر�ضه للطعن
خ�ل�ال حملته االنتخابية،
وخ�ضع ل�سل�سلة من العمليات
اجلراحية� ،إذ مل يتعاف من �آثار
جرحه بالكامل بعد.

• الرئيس البرازيلي

«األوروبيون» يؤيدون اتفاق خروج بريطانيا من االتحاد
وافق القادة الأوروبيون ام�س الأحد
على اتفاق ان�سحاب بريطانيا من
االحتاد الأوروبي.
و���ش��ه��دت العا�صمة البلجيكية
ب��روك�����س��ل ام�����س ان��ع��ق��اد القمة
الأوروب��ي��ة للت�صديق على اتفاقية
خروج بريطانيا من االحتاد ،لكن
ذل��ك لن ي�شكل نهاية املع�ضلة،
فاالتفاق ال ي��زال بحاجة ملوافقة
ال�برمل��ان ،ال��ذي ي�ضم معار�ضني
لتفا�صيل «بريك�ست».
وبعد � 18شهرا من املفاو�ضات،
التي �شهدت �أي�ضا مطالبة �إ�سبانيا
يف اللحظات الأخرية ب�ضمانات يف
ما يتعلق بدورها ب�ش�أن م�ستقبل جبل
طارق� ،أقر زعماء الدول الأع�ضاء
يف االحت���اد وع��دده��ا  27دول��ة،
�رشوط االن�سحاب وي�ضعون اخلطوط
العري�ضة مل�ستقبل العالقات بني
االحتاد واململكة املتحدة.
وو�صف رئي�س املفو�ضية الأوروبية
جان كلود يونكر ،خروج اململكة
امل��ت��ح��دة م��ن االحت����اد الأوروب����ي
ب��ـ»امل���أ���س��اة» ،وق���ال�« :إن���ه يوم
حزين ...خروج بريطانيا� ،أو �أي
دولة �أخرى ،من االحتاد الأوروبي ال
يدعو لالبتهاج وال لالحتفال� ،إنها
حلظة حزينة �إنها م�أ�ساة».
و�أف��اد الرئي�س الفرن�سي �إميانويل

م���اك���رون ،ل���دى و���ص��ول��ه الأح���د
�إل��ى بروك�سل للم�شاركة يف القمة
الأوروب��ي��ة ،ب��أن «بريك�ست» ي�شكل
دل��ي�لا على �أن االحت���اد الأوروب���ي
بحاجة �إلى «�إعادة ت�أ�سي�س».
وق��ال ماكرون «�إنها حلظة حرجة
لالحتاد الأوروب���ي» ،م�ضيفا �أنها
تبي �أن االحت��اد الأوروب���ي يعاين
نّ

• علم بريطانيا يغادر االحتاد األوروبي

�ضعفا لكنه قابل للتح�سن.
وو���ص��ف االت��ف��اق م��ع ل��ن��دن ب�أنه
«ج��ي��د» ،م�شريا �إل��ى �أن العالقات
امل�ستقبلية مع لندن «ال تزال تتطلب
حتديدا».
وتابع قائال« :من الوا�ضح �أن اململكة
املتحدة �ستوا�صل اال�ضطالع بدور
مهم ميكن �أن يتطور».

جدير بالذكر �أن الرئي�س الفرن�سي
جعل م��ن �إع���ادة �إط�ل�اق امل�رشوع
الأوروب����ي �أح���د عناوين واليته،
لكنه يجد �صعوبة يف �إقناع �رشكائه
الأوروبيني ،ويدعو يف هذا الإطار
�إلى موازنة م�ستقلة ملنطقة اليورو
دعما لال�ستثمار ،و�إلى �إن�شاء «جي�ش
�أوروبي».

ماي ناشدت البريطانيين دعم اتفاقها
نا�شدت رئي�سة وزراء بريطانيا ترييزا ماي
مواطنيها دع��م خطتها ل��ط�لاق ب�لاده��ا من
االحتاد الأوروبي ،يف وقت مل ت�ضمن فيه حتى
دعم حزبها وحلفائه لالتفاق الذي حملته �إلى
بروك�سل ام�س الأحد.
وق��ال��ت م��اي التي اه��ت��زت حكومتها بقوة
الأ�سبوع املا�ضي بعد ا�ستقالة  3وزراء منها
دفعة واح���دة يف ر�سالة مفتوحة وجهتها
للأمة�« :أنا اليوم يف بروك�سل مع نية را�سخة
للتفاو�ض على اتفاق « »Brexitمع قادة الدول
الأع�ضاء الـ 27يف االحتاد الأوروبي.
�ستكون �صفقة تلبي م�صاحلنا الوطنية وتعمل
ل�صالح بلدنا كله وجلميع النا�س ،بغ�ض النظر
عما �إذا كنت قد �صوت «للخروج» �أو«للبقاء».

و�أكدت ماي يف ر�سالتها� ،أنها �ستبذل كل ما يف
و�سعها لإقرار اتفاقها يف الربملان الربيطاين
وهو احتمال غري مرجح ب�شكل متزايد ب�سبب
املعار�ضة ال�شديدة من بع�ض ن��واب حزب
املحافظني الذي تتزعمه وحلفائها يف احلزب
الدميقراطي الوحدوي يف �إيرلندا ال�شمالية.
وذك��رت ال�صحف ال�صادرة ام�س الأح��د� ،أن
ف�صائل خمتلفة يف حزبها تعد خططا بديلة
لتجعل بريطانيا �أقرب �إلى االحتاد الأوروبي
�إذا ف�شل اتفاق ماي كما يتوقع كثريون.
وذكرت �صحيفة �صنداي تاميز� ،أن ذلك يت�ضمن
خطة و�ضعها حلفاء مقربون مثل وزير املالية
فيليب هاموند ووزيرة العمل واملعا�شات �أمرب
راد .ويف بداية الأ�سبوع ،خرجت ت�رصيحات

تفيد ب ��أن �إ�سبانيا قد ت�صوت �ضد االتفاق
على ان�سحاب بريطانيا العظمى من االحتاد
الأوروبي �إذا مل يتم حل ق�ضية املفاو�ضات على
جبل طارق ،و�أعلن رئي�س ال��وزراء الإ�سباين
بيدرو �سان�شيز يف  23نوفمرب �أن اجتماع القمة
قد ال يتم عقده على الإط�لاق �إذا مل يتم حل
ق�ضية هذا اجلبل اال�سرتاتيجي.
ومع ذلك ،متكنت الأط��راف املعنية يف وقت
الحق من االتفاق على �رضورة �إبرام اتفاقات
تتعلق بجبل ط��ارق بني االحت��اد الأوروب���ي
واململكة املتحدة ب�شكل منف�صل ومبوافقة
�إ�سبانيا مبا �سي�سمح ملدريد ح�سب �سان�شيز
�إجراء مفاو�ضات مبا�رشة مع لندن على جبل
طارق.

إسبانيا :سيادتنا على جبل طارق مقابل سحب الفيتو
على انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي
بدا وعد مت التو�صل �إليه يف اللحظة
الأخ�ي�رة للوفاء بطلب �إ�سبانيا
حول م�ستقبل جبل ط��ارق ،جمرد
كالم مع�سول هدفه مترير اتفاق
ان�سحاب بريطانيا م��ن االحت��اد
الأوروب���ي و�ضمان عدم معار�ضة
مدريد له.
والتقت رئي�سة وزراء بريطانيا
ترييزا م��اي برئي�س املفو�ضية
الأوروبية جان كلود يونكر ورئي�س
القمة دونالد تو�سك لتلقي تطمينات
ب��أن الأم��ور �ست�سري بي�رس بعدما
�سحب رئي�س ال���وزراء الإ�سباين
بيدرو �سان�شيز تهديده با�ستخدام
الفيتو بعد �أن ق��دم م�س�ؤولون
من االحت��اد الأوروب��ي وبريطانيا
�ضمانات خطية ملدريد.
وقال �سان�شيز لل�صحافيني« :تلقينا
�ضمانات كافية لكي نتمكن من
التو�صل �إل��ى حل ل�رصاع ا�ستمر

لأك�ثر من  300ع��ام بني اململكة
املتحدة و�إ�سبانيا» ،وذل��ك بعد
ا�ستمرار املحادثات خالل الليل يف
بروك�سل.
وق���ال متحدث با�سم يونكر �إن
االتفاق الذي جرى التفاو�ض عليه
«ع��ادل للمملكة املتحدة ،وعادل
لالحتاد الأوروب����ي» ،بينما قال
تو�سك� :إن «الأ���ص��دق��اء �سيظلون
�أ�صدقاء حتى النهاية».
وك��ت��ب��ت احل��ك��وم��ة الربيطانية
لتو�سك لتقول� :إنها لن تف�رس اتفاق
ان�سحابها الذي من املنتظر �إقراره
قريبا ،ب�أنه يعني �أن معاهدة
م�ستقبلية للتجارة بني االحتاد
الأوروبي واململكة املتحدة �ستطبق
تلقائيا على جبل ط��ارق ،بيد �أن
مبعوث لندن �إلى االحتاد الأوروبي
قال �إن بالده �ست�سعى للح�صول على
�أف�ضل اتفاق للمنطقة.

لكن رئي�س وزراء جبل طارق فابيان
بيكاردو� ،أعلن �رصاحة �أن بريطانيا
�ستحتفظ بال�سيادة على جبل طارق
و�أن لندن تتفاو�ض على العالقات
امل�ستقبلية مع االحت��اد الأوروبي
نيابة عن «العائلة الربيطانية»
برمتها التي ت�ضم هذه املنطقة.
و�أ���ض��اف« :ل��ن متنح بريطانيا
�أب��دا �سيادتنا �ضد �إرادت��ن��ا ،لن
تبد�أ اململكة املتحدة �أبدا عملية
مناق�شة ق�ضية ال�سيادة التي ال
نوافق عليها».
وتابع« :لي�ست مهتمة ب�أي نوع من
�إ�ضعاف ال�سيادة وال بحد �أدنى من
التنازالت ب�ش�أن ق�ضية ال�سيادة
�أو ال�سلطة الق�ضائية �أو �سيطرة
�إ���س��ب��ان��ي��ا .وك��م��ا �أك���دت رئي�سة
ال��وزراء الربيطانية ،ف�إن �سيادة
جبل طارق تبقى و�ستبقى بريطانية
بالكامل».

و�ألقى بيكاردو باللوم على رئي�س
ال��وزراء الإ�سباين بيدرو �سان�شيز
التباع منطق �سيا�سات الدكتاتور
فران�سي�سكو فرانكو «لتحقيق
ال�سيادة على جبل طارق بال�شكل
الذي يقوم به».
بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أكد بيكاردو
�أن الإ�ضافات التي متت بناء على
طلب من �إ�سبانيا على وثائق خروج
بريطانيا ال تعني �أن �سان�شيز تلقى
�أي �ضمانات ب�ش�أن م�ستقبل جبل
طارق.
وقال :الإعالن الذي متكنت �إ�سبانيا
من الو�صول �إليه مع دول االحتاد
الأوروبي الأخرى «مل يتم االتفاق
عليه مع اململكة املتحدة» ولي�س
�إلزاميا بالن�سبة �إلى لندن.
«هذا جمرد موقف �سيا�سي يتبناه
الأع�ضاء الـ 27املتبقون يف االحتاد
الأوروبي».

حرس الحدود الروسي :ثالث سفن حربية أوكرانية انتهكت مياهنا اإلقليمية
�أعلن حر�س احل��دود الرو�سي� ،أن
ثالث �سفن حربية تابعة للبحرية
الأوكرانية ،دخلت �صباح ام�س الأحد
ب�صورة ال �رشعية املياه الإقليمية
الرو�سية قا�صدة م�ضيق كريت�ش.
وج���اء يف ب��ي��ان ���ص��در ع��ن حر�س
احل��دود�« :صباح الأحد يف ال�ساعة
 7:00بتوقيت مو�سكو ،ويف انتهاك
للمادتني  19و 21من اتفاقية الأمم
املتحدة لقانون البحار ،اخرتقت
ثالث �سفن تابعة للقوات البحرية
الأوكرانية حدود رو�سيا االحتادية
ودخ��ل��ت ب�شكل غ�ير �رشعي مياه
رو�سيا الإقليمية».
ك��م��ا ج���اء يف ال��ب��ي��ان« :ال�سفن
احلربية الأوكرانية توا�صل �سريها
نحو م�ضيق كريت�ش ،حيث يوجد
نظام حلركة وتوقف ال�سفن» ،و�أن
حركة ال�سفن يف امل�ضيق ت�أتي وفقا
للجدول الزمني الذي يوافق عليه
قبطان امليناء البحري الرو�سي.
وذك���ر ح��ر���س احل���دود الرو�سي،
�أن كييف مل تلتم�س م��رور �سفنها
احلربية ،الفتا �إلى �أنه مل يتم �إدراج
ال�سفن الأوكرانية الثالث يف جدول

حركة ال�سفن.
و�أك���د ح��ر���س احل���دود �أن ال�سفن
احل��رب��ي��ة الأوك��ران��ي��ة مل متتثل
لل�رشوط الرو�سية ،و�أن خدمة
احل���دود الرو�سية ات��خ��ذت جميع
التدابري ل�ضمان �سالمة ال�شحن
و�ضبط حركة ال�سفن يف البحر
الأ�سود.
وي�أتي هذا االنتهاك ملياه رو�سيا
الإقليمية ،غداة �إعالن كييف عزمها
على تقدمي م�رشوع قرار للجمعية
العامة للأمم املتحدة يتهم رو�سيا
بـ«ع�سكرة» البحرين الأ�سود و�آزوف
وانتهاج «�سيا�سة �صارمة لتوقيف
وتفتي�ش ال�سفن» ،رغ��م �إقرارها
ب����أن ح��ر���س احل���دود ال��رو���س��ي مل
ينتهك الربوتوكوالت الدولية �أثناء
تفتي�شه هذه ال�سفن.
وت ��ؤك��د اخل��ارج��ي��ة الرو�سية من
جهتها� ،أن الو�ضع يف بحر �آزوف
«ع��ل��ى عك�س ذل��ك مت��ام��ا» ،حيث
تقوم �أوكرانيا ،بدعم من الواليات
املتحدة بتح�ضريات ع�سكرية،
وحتذر رو�سيا من عواقبها �إن كانت
�أهدافها ا�ستفزازية.

البحرية األوكرانية ترد :سفن
حرس الحدود الروسي استفزتنا

• سفينة حربية أوكرانية

ادعت البحرية الأوكرانية �أن �سفن حر�س
احل��دود الرو�سي ،ا�ستفزت �سفنها خالل
�إبحارها من �أودي�سا على البحر الأ�سود �إلى
ماريوبول على بحر �آزوف.
وذكرت اخلدمة ال�صحافية يف حر�س احلدود
الرو�سي يف �شبه جزيرة القرم ام�س الأحد،
�أن � 3سفن تابعة للبحرية الأوكرانية
انتهكت املياه الإقليمية الرو�سية ودخلت
املنطقة املغلقة م�ؤقتا يف املياه الإقليمية
لرو�سيا ،لدى م�سريها عرب البحر الأ�سود
قا�صدة م�ضيق كريت�ش.
و�أكد حر�س احلدود الرو�سي� ،أن هذه ال�سفن
مل تر�سل طلب مرورها للجانب الرو�سي عرب
م�ضيق كريت�ش ،ومل يتم �إدراجها يف جدول
امل���رور ،ف�ضال عن �أنها نفذت مناورات
خطرة ،ومل تلتزم باملعايري الرو�سية.

وذك���ر ح��ر���س احل���دود �أن���ه يتخذ جميع
الإج��راءات ل�ضمان �سالمة املالحة وحركة
املرور يف مياه البحر الأ�سود وبحر �آزوف
وم�ضيق كريت�ش.
ووفقا للبحرية الأوكرانية ،نفذ ام�س الأحد
زورق��ا مدفعية م��درع��ان و�سفينة قاطرة
عملية عبور مقررة م�سبقا من ميناء �أودي�سا
على البحر الأ�سود �إلى ميناء ماريوبول
على بحر �آزوف.
وزع��م��ت اخل��دم��ة ال�صحافية للبحرية
الأوكرانية على �صفحتها يف «في�سبوك»،
�أن �سفن حر�س احلدود الرو�سي ا�ستخدمت
قوارب احلدود من نوع «�سوبول «و بي �سي
�أر كا» و»دون» ،وقوارب مثل  Mangustو
 MPKو Suzdaletsيف �إج��راءات عدوانية
وعلنية�ضد �سفن البحرية الأوكرانية.

