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يوجه ر�سائل حازمة
ال�سيد ن�صراهلل ّ
تم تلقفها مبا�شرة...
ّ

حال العراق الجريح بعد � 13سنة من الغزو الأميركي ـ ال�صهيوني
} هشام الهبيشان

} مصطفى حكمت العراقي
في ك ّل مرة يط ّل فيها األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله من خالل لقاء متلفز أو كلمة في مهرجان ما أو أي وسيلة أخرى
للتواصل بين قائد المقاومة وجمهورها وعلى مختلف المناسبات
المخصص للملف «اإلسرائيلي» هو األهم
والصعد ،يكون الجزء
ّ
واألبرز ،باعتبار أنّ ك ّل ما يحصل وسيحصل مستقبالً في منطقتنا
من سوء وتدمير ممنهج ،يكون الكيان الصهيوني هو من يقف وراءه،
باعتباره المستفيد األول ،لذلك نجد أنّ المتابعة «اإلسرائيلية»
لكالم السيد نصر الله هي األبرز وأنّ التقارير المسربة من داخل
غرف صناعة القرار «اإلسرائيلي» تؤكد أنّ ما يقوله السيد يحلل
ويناقش ويؤخذ جديا ً من الحرف إلى الجملة ،وخير دليل على ذلك
يخص حاويات
كيفية تعاطي كيان العدو مع تهديدات السيد في ما
ّ
األمونيا وكان تفاعالً جديا ً وعلى أعلى المستويات لجهة معرفتهم
بأنّ نصر الله ال يكذب وأنه إذا قال فعل وإذا هدّد نفذ وإذا وعد أوفى
والتجارب السابقة تؤكد هذا .لذلك كان التلقف «اإلسرائيلي» لما هدّد
به السيد نصر الله في لقائه مع «الميادين» سريعا ً وغير مسبوق
لدرجة التفاعل المباشر وعلى الهواء ،بالرغم من أنّ كالم السيد قد
ال يحمل شيئا ً جديدا ً بالنسبة إلى تل أبيب لجهة استعداد حزب الله
وجاهزيته للدخول في أي حرب مقبلة قد ُتفرض عليه ،خصوصا ً
أنّ تل أبيب تعرف جيدا ً أنّ المقاومة التي تحدّت «إسرائيل» سابقا ً
بفرض الردع المشترك قادرة وستقدرعلى ر ّد أي عدوان صهيوني
وهي تمتلك ك ّل ما يلزم لالنتصار في أي حرب مقبلة .لكن وعلى
الرغم من ك ّل هذا وصفت وسائل اإلع�لام «اإلسرائيلية» مستوى
الكالم بالقفزة الكاملة ،وبأنه ليس تهديدا ً اعتيادياً .فبعد أن رسم
السيد نصرالله معادلة ردع جديدة مع العدو «اإلسرائيلي» من خالل
تأكيده أنّ المصانع البيولوجية والمفاعالت النووية ومستودعات
الرؤوس النووية الموجودة داخل المدن أو المالصقة لها ستكون
أه��داف��ا ً محقة للمقاومة مستقبالً في ح��ال تغابى صانع القرار
«اإلسرائيلي» وخاض الحرب على لبنان ،أشار السيد إلى أنّ لدى
المقاومة الئحة كاملة بالمصانع والمخازن والمراكز وإحداثياتها
الدقيقة ،مؤكدا ً أنّ كلفة الحرب ستكون باهظة على «إسرائيل «وأنّ
المقاومة ستخوضها بال سقف وال حدود وال خطوط حمراء ،الفتا ً
إلى أنّ للمقاومة القدرة على أن تضرب أي هدف داخل فلسطين
المحتلة.
ك ّل هذه الرسائل اهتمت بها وسائل اإلعالم «اإلسرائيلية» ومراكز
األبحاث كعادتها ،ولكن هذه المرة كان التلقي بشكل أسرع مما كان
سابقاً ،إذ نقلت غالبية المواقع الصحافية «اإلسرائيلية» المواقف
التي أدل��ى بها السيد خالل المقابلة ،كما اعتبرت أنّ تهديدات
السيد لـ«إسرائيل» هي قفزة كبيرة وليست مجرد ارتقاء درجة في
مستوى التهديدات .وقال محلل الشؤون العربية في القناة الثانية
«اإلسرائيلية» إيهود يعري إنّ نصرالله في هذا الوقت ال يرتقي
درجة في مستوى التهديدات تجاه «إسرائيل» ،إنما قام بقفزة كاملة.
وأضاف :في هذه اللحظات بالذات قال نصرالله إنه في «إسرائيل»
ال توجد فقط خزانات أمونيا قرب حيفا في المصانع البتروكيماوية
التي تستخدم األمونيا بل توجد عدة مفاعالت نووية ولدينا مخازن
أسلحة نووية ومنشآت تخزن نفايات نووية ومخازن رؤوس
حربية نووية وما إلى ذلك .
وعلق يعري على كالم السيد عن المنشآت «اإلسرائيلية» التي
يملك حزب الله الئحة كاملة بها وبمواقعها ،بأنه في حال اندالع
حرب «سوف نضرب هذه األهداف بالصواريخ الدقيقة الموجودة
لدينا» ،وقال يعري إنّ هذا يعني أنه ال يتحدث عن خزانات األمونيا
بل عن محاولة لضرب مواد نووية موجودة أو غير موجودة في
«إسرائيل» .وأضاف أنّ لبنان سيدفع ثمنا ً للحرب لكنّ «إسرائيل»
ستدفع ثمنا ً أكبر.
وختم يعري بالقول« :نصرالله قال لنا إنّ إمكانية الحرب ال تبدو
قريبة لكنه ترك لنا التهديد لنفكر به» .وقال موقع القناة الثانية
«اإلسرائيلية» ،من جهته ،إنّ نصرالله هدّد «إسرائيل» بأنه لن تكون
لدى حزب الله خطوط حمراء في أي حرب مقبلة مع «إسرائيل».
كما تناول عدد من المحللين «اإلسرائيليين» إجابات السيد نصر
الله التي وصفوها بأنها كانت واثقة جداً ،كما أنّ عباراته تميزت
بالصرامة في الر ّد على مختلف األسئلة وهو ما يمثل خطرا ً متزايدا ً
ومتدحرجا ً على «إسرائيل» ،بحسب وصفهم .كما ت ّم تناول كالم
السيد بخصوص وجود مجموعة خاصة بالملف «اإلسرائيلي» في
حزب الله ،وهو ما يمثل فشالً لمشروع صرف أنظار المقاومة عن
جبهة «إسرائيل» بإشغال حزب الله بالقتال في العراق وسورية،
وكذلك شيطنة الحزب عربيا ً وداخليا ً وعالمياً ،وه��ذا ما وصفه
المختصين بأنه خسارة للمال والجهد والوقت الذي صرفته
بعض
ّ
«إسرائيل» في دعم مشاريع الربيع ،وصوال ً إلى هذا الهدف وهو ما
سقط بالضربة القاضية ،ما يؤكد أنّ حزب الله قادر على خوض
أكثر من معركة في آن.
في المجمل ،إنّ السيد نصرالله أكد حجم الحرج الذي تعيشه
إدارة نتنياهو لجهة عدم امتالكها األوراق الكافية لردع المقاومة كما
أنه يستمر بشكل مباشر بإرسال ما يريده ،برسالة ممتلئة بالكثير
من اإلشارات مفادها أنّ الحزب يعتقد أنّ «إسرائيل» ليست بوارد
خوض الحرب ولكن إن أقدمت عليها فالحزب جاهز لها رغم عدم
رغبته فيها كما أنه سينتصر فيها كما انتصر سابقاً ،وك ّل ما حدث
في السنوات العشر الماضية بعد انتصار تموز لم يث ِن المقاومة عن
التهيئة لحرب أشمل وأوسع.

كوالي�س

ما زال العراق الجريح منذ  13سنة من غزو التحالف
األم�ي��رك��ي  -الصهيوني وب�ش��راك��ة م��ن بعض العرب،
غارقا ً بالفوضى والفساد واالحتراب الداخلي المدعوم
بأجندة خارجية ،ولم نر إلى اآلن تلك الوعود األميركية
تتحقق والتي وعدت العراقيين بالديمقراطية والرفاهية
واالس�ت�ق��رار واالم��ن إل ��خ ...وال �ي��وم بعد  13سنة نرى
ببساطة تلك الوعود األميركية تتحقق من خ�لال تقدّم
تنظيم «داع� ��ش» اإلره��اب��ي ،ف��ي م�ن��اط��ق واس �ع��ة بغرب
العراق وشماله ،ون��رى حالة رهيبة من الفساد والظلم
والقهر والفقر والجوع والتشريد تجتاح ال�ع��راق ،هذه
األح��داث والتداعيات بمجملها ووف��ق نتائجها الخطرة
ال�م�ن�ت�ظ��رة أل �ق��ت ب�ظ�لال�ه��ا ف��ي ش�ك��ل واس ��ع بتساؤالت
وتك ّهنات عدة على الساحة السياسية والعسكرية وفي
الشارع العراقي بخاصة ،وعلى معظم المتابعين للشأن
الداخلي العراقي وخصوصا ً بشقيه األمني واإلنساني،
فاليوم شكل تمدّد تنظيم «داع��ش» في شكل دراماتيكي
متسارع على أج��زاء واسعة من غ��رب ال�ع��راق وشماله
وسط انهيارات شاملة بصفوف األجهزة األمنية هناك،
ش�ك��ل ب�م�ج�م��وع��ة واق��ع��ا ً ج��دي��دا ً لمجمل ال�ش�ك��ل العام
للخريطة األمنية والعسكرية والسياسية العراقية ،وأعاد
تشكيل واق��ع جديد لمجمل نتائج وأه��داف ما جرى في
العراق بعد الغزو األميركي – الصهيوني قبل  13عاماً.
ف��ال �ي��وم ،ال يمكن ال�ح��دي��ث أب���دا ً ع��ن ح �ل��ول تجميلية
لنتائج وت��داع �ي��ات ال �غ��زو ،وال يمكن ك��ذل��ك إل �ق��اء اللوم

على أميركا وبعض حلفائها الذين شاركوا في مؤامرة
إسقاط العراق ،فواشنطن تعترف دائما ً بشكل مباشر أو
غير مباشر أنّ استراتيجيتها للحرب على العراق هدفها
تقسيم العراق ،وإنْ أخفت وأنكرت ونفت هذا الحديث،
وال �س��ؤال أي��ن ك��ان العراقيون م��ن ه��ذا ال�م�ش��روع الذي
يستهدف وطنهم؟ وهنا طبعا ً ألميركا مصلحة خاصة
بتقسيم ال �ع��راق وتفتيته خ��دم��ة لمشاريعها التفتيتية
التي تخدم بالضرورة المشروع الصهيو ـ أميركي في
المنطقة العربية.
واليوم ،بالعودة الى الشق اإلنساني بالداخل العراقي
وهو األه ّم في محور الحديث هنا ،فما زال مسار المعارك
على األرض العراقية منذ  13عاما ً يلقي بظالله المأساوية
والمؤلمة بك ّل تجلياتها على المواطن العراقي المتأثر في
شكل مباشر من نتائج الغزو ومساراته الملتوية ،فما
زال��ت نار الحرب وإعدامات الميدان والتصفية بالمقار
ودوي المدافع وهدير الطائرات تضرب بقوة
األمنية
ّ
بمجموعها ك� ّل مقومات العيش بحدّه األدن��ى للمواطن
العراقي وبخاصة بمناطق غرب العراق ،والناظر لحال
الكثير من العراقيين اليوم داخل وخارج العراق ،يعرف
حجم المأساة التي يعيشها المواطن العراقي ،فاليوم في
العراق هناك مدن بأكملها ال يوجد فيها ال ماء وال كهرباء
وال حتى طحين ،وإنْ وجد الطحين يوجد في شكل مقنن
ويستفيد منه في شكل واسع ما يس ّمى بـ«تجار األزمة
أو بتجار ال �ح��رب ال�ع��راق�ي�ي��ن» ال ف��رق ب��ذل��ك كما يقول
العراقيون ،فهؤالء هم ج��زء من الحرب وم��ن منظومة
الحرب في العراق ،ولكن بوجوه وصور مختلفة ،ومن
هنا ،فالواضح من حجم الدمار الهائل والخراب والدماء
التي دفعها العراقيون كنتيجة لما يجري في العراق منذ

 13عاماً ،إنّ الخاسر الوحيد منه ومن ك ّل ما يجري في
العراق هو الشعب العراقي والشعب العراقي فقط.
وهنا يمكن القول من الواضح إنه وبعد  13عاما ً من
ال�غ��زو األم�ي��رك��ي – الصهيوني ل�ل�ع��راق ،وب�ش��راك��ة من
بعض العرب ،إنّ مؤامراة الحرب على العراق قد حققت
الكثير من أهدافها لألسف ،وهذه األهداف تعكس بشكل
أو بآخر حجم المخططات التي كان من المطلوب تحقيقها
في العراق من قبل بعض القوى اإلقليمية والدولية ،وهي
أهداف تتداخل فيها حسابات الواقع المفترض لألحداث
الميدانية على األرض مع الحسابات األمنية والعسكرية
والجيو ـ سياسية للجغرافيا السياسية العراقية وموازين
القوى في اإلقليم مع المصالح واالستراتيجيات للقوى
الدولية على اختالف مس ّمياتها ،كما تتداخل فيها ملفات
المنطقة وأم ��ن «إس��رائ �ي��ل» وال �ط��اق��ة وج�م�ل��ة مواضيع
أخرى ،وهذا ما يوحي بمسار تعقيد شائك دخله الداخل
العراقي.
ً
ختاماً ،إنّ تط ّور األحداث في العراق منذ  13عاما ،يؤكد
بما ال يقبل الشك أنّ مسار وتداعيات م��ؤام��راة إسقاط
العراق قد انعكس بشكل مباشر على العراقيين وعلى
المنطقة العربية واإلقليم بمجموعه ،والرابح الوحيد هو
الكيان الصهيوني «إسرائيل» ،وهنا أو ّد أن أطرح سؤاالً
ليترك برسم اإلجابة عند العراقيين ،ومضمون السؤال
هنا م��وج��ه ل�ك� ّل م��واط��ن ع��راق��ي على ام �ت��داد الجغرافيا
العراقية وخ��ارج هذه الجغرافيا ،وه��و ،العراق الى أين
يتجه بعد  13عاما ً من الغزو األميركي – الصهيوني؟
وأين هي وعود الحرية والديمقراطية والرفاهية واألمان
واالستقرار التي وعدتكم بها أميركا؟

أكدت مصادر عسكرية
يمنية أنّ دولة اإلمارات
سحبت قواتها البرية بعد
تخطي الخسائر المئتي
قتيل ،وق ّررت سرا ً عدم
المشاركة البرية في حرب
اليمن ،ووعدت السعودية
بعدم اإلعالن عن ذلك
والتغطية على االنسحاب
البري بالحفاظ على
وجود سرب من ستة
طائرات فقط تشارك في
طلعات فوق جنوب اليمن
هي التي سقطت إحداها
في حادث غامض وقتل
طياران إماراتيان في
الحادث ،ما دفع للسؤال
عما إذا كانت نيران
صديقة وليس عطالً
فنيا ً سبب الحادث في
رسالة غضب سعودية
لإلمارات.

ترامب وكلينتون يت�سابقان على ح�صد دعم يهود �أميركا

�أ�ستراليا :اعتقال �شخ�صين
بتهمة تمويل «داع�ش»

أعلن دونالد ترامب أحد المرشحين
الجمهوريين للرئاسة األميركية أنه
سيقاوم أي محاولة من األمم المتحدة
ل��ف��رض إرادت��ه��ا على «إس��رائ��ي��ل»
وسينقل ال��س��ف��ارة األميركية إلى
القدس في حال انتخابه رئيساً.
وف��ي كلمة أم��ام لجنة الشؤون
العامة األميركية «اإلسرائيلية»
(إي��ب��اك) ق��ال ت��رام��ب إن��ه سينحاز
إل��ى «إس��رائ��ي��ل» الحليفة الوثيقة
للواليات المتحدة في أي مفاوضات
بين «اإلسرائيليين» والفلسطينيين،
مضيفاً« :على الفلسطينيين أن يأتوا
إلى الطاولة وهم يعرفون أن العالقة
بين الواليات المتحدة و«إسرائيل»
غير قابلة للكسر».
وت��اب��ع ت��رام��ب« :عليهم القدوم
وه��م ي��ري��دون ويستطيعون وقف
اإلره��اب ال��ذي يرتكب بشكل يومي
ض��د «إس��رائ��ي��ل» وعليهم أن يأتوا
إلى الطاولة وهم يعتزمون قبول أن
«إسرائيل» دولة يهودية وأنها ستظل
موجودة لألبد كدولة يهودية».
وشكك أيضا ً في دور األمم المتحدة
في عملية السالم قائالً إن أي محاولة
من قبل المنظمة الدولية لفرض اتفاق
في الشرق األوسط ستكون كارثة.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أك���د المرشح
الجمهوري األوف��ر حظا ً للمشاركة
في انتخابات الرئاسة األميركية
أنه سينقل السفارة األميركية من تل
أبيب إلى القدس في حال انتخابه
رئيسا ً أميركياً ،قائالً« :نعم ،أريد
أن تغير (السفارة) موقعها ،أريد أن
تكون في القدس» .كما أكد «ال يوجد
من يؤيد إسرائيل أكثر مني .علينا
حماية إسرائيل».
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ،ق��ال��ت ال��م��رش��ح��ة
الديمقراطية المحتملة للرئاسة
األم��ي��رك��ي��ة ه��ي�لاري كلينتون في
خ��ط��اب أم���ام جماعة (اي��ب��اك) في
واشنطن إن إي���ران ال ت���زال تشكل

قالت الشرطة األسترالية ،أمس ،إنها اعتقلت شابا ً وفتاة عمرها  16عاما ً بتهمة
التورط في تمويل عمليات لتنظيم «داعش».
وقالت كاثرين بيرن نائب قائد شرطة والية نيو ساوث ويلز «نتوقع توجيه
االتهام لالثنين في وقت الحق اليوم ومثولهما أمام المحكمة ونتوقع اتهماهما بتمويل
اإلرهاب» ،مضيفة« :سنقول إنهما تورطا في الحصول على أموال إلرسالها للخارج
لمساعدة الدولة اإلسالمية في أنشطتها».
وجرت عملية االعتقال في إحدى ضواحي سيدني للتلميذة والشاب البالغ من العمر
 20سنة في إطار عمليات مكافحة اإلرهاب التي تستهدف إحباط هجمات المتطرفين
في الداخل والحيلولة دون تدفق األموال على المقاتلين األجانب في الخارج.
من جهتها ،قالت وكالة مكافحة غسل األموال في أستراليا إن تقارير االشتباه في
تمويل الجماعات المتشددة تضاعفت لثالثة أمثالها في العام الماضي مع التحقيق في
احتمال استخدام  50مليون دوالر أسترالي ( 38مليون دوالر) لدعم «متشددين».
وتعتقد السلطات أن عشرات المواطنين األستراليين سافروا إلى سورية والعراق
للقتال في صفوف تنظيم «داعش».
وأستراليا حليفة قوية للواليات المتحدة في معركتها ضد اإلرهابيين في العراق
وسورية وكانت في حالة تأهب تحسب لوقوع هجمات من قبل إرهابيين محليين منذ
.2014

تهديدا ً «إلسرائيل» وتجب مراقبتها
ع��ن ك��ث��ب .كما ان��ت��ق��دت كلينتون،
التي تتصدر السباق للحصول على
ترشيح ال��ح��زب ال��دي��م��ق��راط��ي في
االنتخابات ،المرشح الجمهوري
دونالد ترامب على موقفه المحايد
من «إسرائيل».
وقالت كلينتون« :بالنسبة إلى أمن
«إسرائيل» والعالم ،نحتاج إلى أن
تبقى أميركا زعيمة عالمية محترمة
وملتزمة بالدفاع عن النظام العالمي
ومساندته .نحتاج إلى أميركا قادرة
على التصدي للمبادرات الرامية
إل��ى ع��زل «إس��رائ��ي��ل» ومهاجمتها،
والعكس ال يمكن التفكير فيه».
وشددت كلينتون على أن «كل هذا
العمل للدفاع عن شرعية «إسرائيل»،
وتعزيز أمنها والعالقات االقتصادية
م��ع��ه��ا ،وب��ل��وغ م��س��ت��وى آخ���ر من

المفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئين توقف نقل المهاجرين الوا�صلين �إلى اليونان

التحالف ،رهن بانتخاب رئيس يلتزم
التزاما عميقا ً بمستقبل إسرائيل».
وكان دونالد ترامب المتحدر من
نيويورك التي توجد فيها أكبر جالية
يهودية داخل الواليات المتحدة ،أثار
دهشة كثير من المسؤولين اليهود،
ح��ي��ن أك���د أن ال���والي���ات المتحدة
االض��ط�لاع ب��دور الوسيط المحايد
بين «إسرائيل» والفلسطينيين.
وك���ررت كلينتون التزامها حالً
يقوم على مبدأ دولتين «إسرائيلية»
وفلسطينية ،واع���دة بـ«مواصلة
مفاوضات مباشرة» بين الجانبين.
وف���ي ال���ش���أن اإلي����ران����ي ،ق��ال��ت
كلينتون ف��ي إش����ارة أخ���رى إل��ى
ترامب «يوجد فرق كبير بين القول
إنه ينبغي محاسبة طهران والقيام
بذلك فعالً»« ...على الرئيس المقبل
أن يكون ق��ادرا ً على فرض تداعيات

فعلية ألقل انتهاك لالتفاق النووي
التاريخي الذي بدأ تطبيقه في كانون
الثاني الماضي ...وسنلجأ إلى القوة
عند الضرورة».
وقالت كلينتون« :أن��دد بمعاداة
السامية وبكل أشكال عدم التسامح
والتطرف في مجتمعاتنا ...لكن ما
يسمعه األميركيون في هذه الحملة
هو شيء مختلف تماماً ،إنهم يسمعون
تشجيعا ً على العنف وموقفا ً ملتبسا ً
إزاء أنصار سيادة العرق األبيض
والدعوة إلى طرد  12مليون مهاجر
وتجاهل الالجئين بسبب ديانتهم
ومنع جميع المسلمين من دخول
الواليات المتحدة».
وخلصت كلينتون إلى أن «أميركا
تستحق أكثر من ذل��ك ،إذا الحظتم
عدم تسامح أرفضوه .إذا رأيتم عنفا ً
نددوا به».

الحزب الحاكم في كازاخ�ستان
يح�صد  84مقعداً في البرلمان
أعلنت لجنة االنتخابات المركزية في كازاخستان أن حزب «نور وطن» الحاكم
حصل على  84مقعدا ًفي البرلمان ،وفقا ً للنتائج النهائية لالنتخابات البرلمانية التي
أجريت األحد الماضي.
وأش��ارت اللجنة الثالثاء أمس إلى أن حزب «أق جول» حصل على  7مقاعد
و«الشعب الشيوعي» أيضا حصل على  7مقاعد في البرلمان الجديد.
وقال رئيس اللجنة كوانديك تورغانكولوف إن نسبة المشاركة في االنتخابات
بلغت  77,12في المئة ،بحسب المعلومات األخيرة ،موضحا ً أن النتائج النهائية
أظهرت أن ح��زب «ن��ور وط��ن» الحاكم حصل على  82,2في المئة من أص��وات
الناخبين ،بينما حصل «أق جول» وحزب الشعب الشيوعي على  7,18و 7,14في
المئة على التوالي.
ولم تتمكن األحزاب الثالثة األخرى التي شاركت في االنتخابات من تجاوز الحاجز
المطلوب ( 7في المئة) لدخول البرلمان.
يذكر أن رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف كان قد حل البرلمان في الـ20
من كانون الثاني الماضي ،تلبية لمبادرة قدمتها األحزاب الرئيسة الثالثة في البالد
وهي «نور وطن» الحاكم ،و«أق جول» ،وحزب الشعب الشيوعي.
وكان البرلمان المنحل يضم  82عضوا ً عن حزب «نور وطن» الحاكم ،و 8نواب
من حزب «أق جول» و 7عن حزب الشعب الشيوعي ،إضافة إلى  9نواب مستقلين.

الأمم المتحدة ترفع العقوبات عن � 4سفن �صينية كانت بقائمة عقوبات بيونغ يانغ

فليمنغ :لن نكون جزء ًا من مراكز احتجاز الالجئين في اليونان كيم ي�شرف على �إطالق ال�صواريخ...
و�سيول تجري مناورات بحرية مع الأميركيين

ق��ال��ت المفوضية العليا لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين أمس إنها
لن تكون ج��زءا ً من مراكز االحتجاز
اإلجبارية لالجئين في اليونان وإن
االتفاق بين االتحاد األوروبي وتركيا
ت��ج��اوز خ��ط��ا ً أح��م��ر ف��ي سياستها
المعلنة.
وقالت ميليسا فليمنغ المفوضة
العليا لالجئين في األم��م المتحدة
في بيان صحافي« :بموجب البنود
ال��ج��دي��دة ف��إن م��ا يسمى بالنقاط
الساخنة أصبحت اآلن منشآت
احتجاز .ولذلك وتماشيا ً مع سياسة
المفوضية العليا لألمم المتحدة
ل��ش��ؤون الالجئين ال��ت��ي تعارض
االحتجاز اإلج��ب��اري قررنا تعليق
ب��ع��ض أنشطتنا ف��ي ك��ل المركز
المغلقة على الجزيرة».
في غضون ذلك ،قال متحدث باسم
المفوضية العليا لشؤون الالجئين
التابعة لألمم المتحدة إن المفوضية
توقفت عن نقل المهاجرين الواصلين
إل��ى ليسبوس من تركيا إل��ى مركز
استقبال إذ أن حرية الحركة لم تعد
مكفولة لهم مشيرا ً إلى اتفاق أبرم
األسبوع الماضي بين تركيا واالتحاد
األوروبي.
وأضاف المتحدث أن المفوضية
تخشى أن يكون االتفاق بين تركيا
واالتحاد األوروب��ي نفذ قبل األوان
من دون ضمانات كافية في اليونان.
وقال المتحدث« :اتخذنا قرارا ً مبدئيا ً
بوقف عمليات النقل من موريا وإليها
ألن حرية الحركة لم تعد مكفولة منذ
يوم األحد» مشيرا ً إلى مركز استقبال

يحتجز فيه الواصلون الجدد منذ 20
آذار.
وفي الوقت الراهن ال يوجد على
أي من جزر اليونان النظم المطلوبة
لتقييم طلبات ال��ل��ج��وء .كما أنها
ال تملك اس��ت��ع��دادات الستيعاب
المهاجرين ان��ت��ظ��ارا ً ل��ص��دور ق��رار
بشأنهم.

وت��اب��ع المتحدث« :المفوضية
س���ت���واص���ل ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��خ��ط
الساحلي وف��ي ميناء ليسبوس
بتقديم المساعدات المتعلقة بإنقاذ
الحياة إلى جانب المتطوعين» ،وقال
إن المفوضية ستركز في موريا على
المراقبة وتقديم االستشارات.
وي���ه���دف االت���ف���اق ب��ي��ن تركيا

واالت��ح��اد األوروب��ي ال��ذي أب��رم في
بروكسيل األس��ب��وع الماضي إلى
تسريع إجراءات طالبي اللجوء من
الواصلين الجدد إلى اليونان لكن
من ترفض طلباتهم ي��ع��ادون إلى
تركيا .كما يشمل االتفاق كذلك حق
الطعن في أي ق��رار بإعادة األف��راد
إلى تركيا.

أفادت وكالة األنباء المركزية الكورية الشمالية
أمس ،بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
أشرف على تجربة إطالق قذائف صاروخية جديدة
من العيار الثقيل ،مشيرا ً إلى أن تجارب إطالق
القذائف الصاروخية من العيار الثقيل كانت نهائية
قبل نشرها لتكون جاهزة لضرب أهداف رئيسية
في كوريا الجنوبية.
وبحسب الوكالة فقد أع��رب الزعيم الكوري
عن رضاه التام عن نتيجة تجربة إطالق قذائف
صاروخية بعيدة المدى من العيار الثقيل ،منوها ً
بأن المنظومة الصاروخية تسهم استراتيجيا ً في
تعزيز قدرة الجيش الشعبي على توجيه ضربة
للعدو في الجنوب.
وأشارت الوكالة إلى أن كيم جونغ أون بادر إلى
تطوير نظام القذائف الصاروخية بعيدة المدى من
العيار الثقيل ،وقاد مشروع البحث والتطوير خالل
السنوات الثالث الماضية ،وأشرف على اختبارات
اإلطالق  14مرة.
وكانت كوريا الشمالية أطلقت في وقت سابق 5
قذائف صاروخية قصيرة المدى نحو بحر اليابان،
بحسب هيئة األرك��ان المشتركة للقوات الكورية
الجنوبية.
في غضون ذلك ،بدأت القوات البحرية الكورية
الجنوبية واألم��ي��رك��ي��ة أم��س ت��دري��ب��ات بحرية
مشتركة تستمر لمدة أربعة أيام ،في إطار التدريبات
الميدانية السنوية «فرخ النسر» ()Foal Eagle
التي انطلقت منذ أسبوعين.
وان��ض��م نحو  50سفينة حربية وغ��واص��ات
م��ن البلدين إل��ى التدريبات ف��ي البحر األصفر
وبحر اليابان ،وفقا ً لما أعلنته البحرية الكورية
الجنوبية.

وت��ش��ارك مجموعة م��ن ال��ط��ائ��رات العسكرية
الكورية الجنوبية واألميركية في التدريبات،
وأعلنت البحرية أنه تمت تعبئة حاملة الطائرات
«يو إس إس جون ستينيس» ( )CVN-74التي
تعمل بالطاقة النووية في بحر اليابان كجزء من
العملية.
وانضم ما مجموعه  13سفينة تابعة للبحرية
وطائرات بحرية إلى التدريبات بما في ذلك سفينة
الصواريخ الموجهة «موبايل بيه» ()CG-53
وفرقاطة «جونبوك» الكورية الجنوبية.
وبحسب البحرية ،من المنتظر إجراء مجموعة

أخرى من التدريبات حتى بداية أيار من أجل تعزيز
القدرات المشتركة في التعامل مع حرب األلغام
البحرية واإلنقاذ.
وفي شأن متصل ،وافق مجلس األمن الدولي على
طلب من الصين لرفع العقوبات عن  4سفن كانت
ضمن قائمة عقوبات بيونغ يانغ بعد أن أكدت بكين
عدم استخدام السفن ألطقم من كوريا الشمالية.
وقال مسؤول أميركي ،إن لجنة بمجلس األمن
معنية بعقوبات كوريا الشمالية وافقت على الطلب
بعد أن قدمت الصين التزامات مكتوبة بأن السفن
لن تستخدم أطقما ً كورية شمالية .وأض��اف أن
إعالنا ً رسميا ً من المتوقع أن يصدر قريباً.
وأش���ار إل��ى أن ال��والي��ات المتحدة عبرت عن
استعدادها لدعم الطلب الصيني بعد أن قالت بكين
إنها ستضمن أن السفن تمتثل لنظام عقوبات األمم
المتحدة .مؤكدا ً «نحن سعداء بالنتيجة ...حققت
أثرا ً ونتيجة عالمية حقيقية».
من جهته ،قال السفير الصيني لدى األمم المتحدة
ليو جيه يي «اكتشفنا أنها (السفن) ليست مملوكة
لشركة أوشن ماريتيم مانجمينت ...أساس إدراج
السفن (على قائمة العقوبات) يستند إل��ى أنها
مملوكة ألوشن ماريتيم مانجمينت لذلك إذا ارتكبت
خطأ عليك تصحيحه».
وكانت السفن ضمن  31سفينة ف��رض عليها
المجلس المؤلف من  15دولة في الثاني من آذار
عقوبات ألنها مملوكة لشركة الشحن الكورية
الشمالية أوشن ماريتيم مانجمينت .وتشمل السفن
جين تنغ وهي سفينة شحن احتجزتها الفيليبين
بعد أيام من سريان العقوبات.

