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هل يُرجى الإ�صالح من الكتل؟
} مصطفى حكمت العراقي
ُيخيِّم الغموض على الواقع العراقي بمختلف أجزائه ،فالشعب العراقي
يكاد ال يكون عارفا ً بأي شيء يحصل من حوله ،خصوصا ً فيما يتعلق
بملف اإلصالح وسط الفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة.
اإلص�لاح ال��ذي دعا إليه رئيس ال��وزراء حيدر العبادي بعد سلسلة من
المناشدات الشعبية وكذلك بعد أن ُب ّح صوت المرجعية الدينية الراعي
األول لوصول هؤالء السياسيين إلى السلطة ،ال سيما أطراف التحالف
الوطني الشيعي والذي كانت غالبية الكتل المنضوية فيه تتبجح بقربها من
مرجعية النجف األشرف ،وصوالً إلى تمثيلها في العملية السياسية ،إلى
أن انكشف زيف هؤالء السياسيين بعد أن أعلنت المرجعية تعليقها الكالم
في الشأن السياسي ،إال للضرورة القصوى ،األمر الذي كان بمثابة القشة
التي قسمت ظهر السياسيين جميعاً ،وأدى إلى خروج الشعب العراقي
بتظاهرات حاشدة رفضا ً للفساد ،وصوالً إلى قيام أبناء التيار الصدري
حصنة والتي تمثل
باعتصامات حاشدة على أبواب المنطقة الخضراء ال ُم ّ
مركز صناعة القرار السياسي في العراق منذ الجمعة الماضية بعد دعوة
رئيس التيار السيد مقتدى الصدر إلى ذلك ،ما مثّل تصعيدا ً غير مسبوق
في التعبير عن الرفض الشعبي لفساد الكتل الحاكمة في العراق والذي
أوصل داعش قبل أكثر من سنة إلى أسوار بغداد.
وبما أنّ السيد الصدر كان وال يزال ركنا ً أساسيا ً في التحالف الذي
أوصل العبادي إلى السلطة ،فقد ش ّكل تحركه الشعبي األخير صفعة قوية
لحلفائه وخصومه السياسين وقد أدركوا أنّ اإلصالح هو الح ّل الوحيد
للخروج من عنق الزجاجة التي وضعوا فيها أنفسهم والبالد معهم .كما
طالب السيد الصدر بمنع سفر المسؤولين الفاسدين إلى خارج البالد
وإرج��اع من غ��ادروا إلى العراق ف��وراً .وفيما دعا إلى التج ُّمع في ساحة
موحدة ،اعتبر الصدر أنّ ما ُيشاع
التحرير الجمعة المقبلة إلقامة صالة ّ
بأنّ ما يحصل هو خالف شيعي ـ شيعي أمر خاطئ .وقال الصدر في بيان:
«وردن��ا خبر شبه مؤكد عن خروج المسؤولين من الخضراء وسفرهم
إلى الخارج ،أما خروجهم من المنطقة الخضراء فهذا في ح ّد ذاته ينطبق
عليه القول الشائع« :يكاد المجرم أن يقول خذوني» ،أما سفرهم ،ال سيما
المفسدين منهم ،فيقتضي اإلسراع في إصدار قرار يقضي بمنعهم من
السفر وإرجاع من غادروا إلى العراق فوراً ،داعيا ً الدولة المعنية إلى عدم
للتنصل والهرب .وجدّد الصدر دعوته إلى الحوار مع
إعطائهم الفرصة
ُّ
األطراف المعنية كافة ،للوصول إلى اإلصالح المنشود ،ال سيما مع الكتل
األخ��رى غير التحالف الوطني« ،من حيث أنه استجاب لدعوتنا للحوار
سابقاً» ،مطالبا ً الكتل األخرى بتح ُّمل المسؤولية الوطنية أمام التحديات،
مقصرة في ذلك ،لذا يجب
وإال فهي مسؤولة أمام الله وشعبها وستكون ّ
أن تعلن موقفها بوضوح ومن دون تسويف .وجدّد الصدر دعوته رئيس
ال��وزراء لكي يكون شجاعا ً في تنفيذ اإلصالحات من دون مجاملة أو
ومقصريها ،على أن يتم
خوف من أي من الكتل المتستّرة على فاسديها
ّ
ذلك على مرحلتين ال أكثر.
جاء هذا البيان بعد أن أعلن الصدر اكتمال الترشيحات لمناصب الدولة
العليا والتي أعدّتها لجنة كلفها بنفسه مسبقا ً بغية عرضها على العبادي،
باعتبارهم وزراء تكنوقراط من خارج ك ّل األح��زاب السياسية الحاكمة
اآلن.
يوحي بيان الصدر األخير بأ ّنه مستمر في االعتصام وسيُبقي على
الخيم على أسوار الخضراء حتى تحقيق اإلصالح المنشود ،خصوصا ًأنّ
الصدر تسلق إلى أعلى الشجرة مع تياره وال يمكنه النزول عنها مباشرة
من دون سلم يستند إليه لكي يحافظ على ما حصل من مكاسب تلتقي
بشكل أو بآخر مع تطلعات الشعب العراقي الساخط والرافض لك ّل أنواع
المحاصصة السياسية ،كما أنّ معظم التسريبات تشير إلى أنّ الصدر
حصل على مباركة من المرجعية الدينية التي التقاها قبل أيام للسير في
مشروعه اإلصالحي وهو ما جعله أكثر قوة في موقفه األخير .أما الكتل
السياسية ،فاختلفت ردودها من طرف إلى آخر على اختالف مصالحهم
تمسكه بوزرائه،
وأهدافهم وما يربون إليه .فالتحالف الكردستاني أعلن ّ
كما أنه قال إنّ العبادي غير واضح فيما يريد .وأعلن تحالف القوى العراقية
مقص العبادي وصوالً إلى
السنية أنه ال يعرف أي الوزراء الذين سيطالهم ّ
عدم ترشيح أي وزير بديل .أما المجلس األعلى اإلسالمي الذي يتزعمه
تهجم على ائتالف دولة القانون الحاكم وساند
السيد ع ّمار الحكيم فقد ّ
أغلب خطوات الصدر ،وصوالً إلى رفضه التغيير الوزاري إال بعد خروج
تقييم شامل لكامل الكابينة الحكومية بما فيها العبادي.
في المحصلة ،إنّ اختالف الرؤى بين جميع األط��راف السياسية في
تشخيص مشاكل العراق أوصل األمور إلى هذه العشوائية المفرطة ،كما
أنّ صراع المصالح والنفوذ يسود الموقف ،فالجميع ال يريد أن يخرج من
كابينة العبادي واللجوء إلى حكومة تكنوقراط مستقلة ،ألنّ ذلك سيمثل
ضربة قاصمة لحكم األح��زاب السياسية في ال�ع��راق ،أم��ا بالنسبة إلى
االعتصامات ،فقد أثبتت التجارب أنّ غضب الشعب ال يمكن ألحد ،مهما
كان نفوذه وقوته ،أن يسيطر عليه لذلك فإن أراد سياسيو العراق الحفاظ
على ما تبقى من فوائد في العملية السياسية يمكن البناء عليها مستقبالً،
فإنّ االستجابة السريعة لمطالب الشعب وإصالح الفساد بشكل جدي،
وليس ترقيعياً ،هو الح ّل األمثل المتصاص غضب الشارع وإخماد ناره.
إنّ ص��راع األي��ام المقبلة سيكون محتدما ً بين من يريد القضاء على
المحاصصة وإنقاذ نفسه ،وربما إنقاذ البلد بعد ذلك ،وبين من يحاول
تسويف المطالب وك�س��ب ال��وق��ت لجهة ال��رج��وع إل��ى الكتل للمطالبة
بتغيير وزرائها ومجيء وجوه جديدة وهذا ما قام به العبادي مؤخراً،
ما ينذر بتعميق األزمة .فإ ّما ضرب الكتل والمحاصصة أو اإلبقاء عليهما
والسقوط معهما.

كوالي�س

القارة العجوز بين مطرقة الالجئين و�سندان الإرهاب!
} هشام الهبيشان
يبدو أنّ القارة األوروبية العجوز قد دخلت نفقا ً ومسارا ً
معقدا ً مع اإلره��اب ،فبعد «جمعة باريس» الدامية ،ها هي
بروكسيل (عاصمة أوروبا و«الناتو») تعيش هي األخرى
على وقع عمليات إرهابية كبرى وفي مواقع استراتيجية.
يأتي ك ّل هذا وذاك في الوقت الذي تقدّمت فيه المنظومة
األوروب �ي��ة بمشاريع ق ��رارات داخ��ل االت �ح��اد األوروب ��ي
ت �ه��دف بشكل او ب��آخ��ر إل��ى ال �ح � ّد م��ن ظ��اه��رة اإلره ��اب
والهجرة والالجئين داخل دول االتحاد األوروب��ي ،وفي
زحمة ك� ّل ه��ذه التطورات التي تعيشها القارة العجوزة
تستم ّر الحمالت األمنية بمناطق مختلفة من العواصم
األوروب �ي��ة وخ��اص��ة ف��ي لندن وب��اري��س وروم ��ا وبرلين
إل��خ ...للكشف عن الخاليا اإلرهابية المرتبطة بأحداث
بروكسيل وقبلها باريس وغيرها ،وخصوصا ً بعد القبض
على اإلرهابي صالح عبد السالم ،الذي يعتقد البعض إنّ
أحداث باريس األخيرة ترتبط بملف اعتقاله.
اليوم ...من الواضح أنّ الغرب وخاصة القارة األوروبية
العجوز ،أصبح بين مطرقة اإلره��اب العائد إليه وسندان
المهجرين من الشرق الى الغرب ،وهذا ما ظهر جليا ً من
خالل حديث المسؤولين األوروبيين الذين يتحدّثون اليوم
ويرفعون أصواتهم للبحث ع��ن مسار للحلول ألزمات
منطقة الشرق األوس��ط ،والتي يعتقد معظم المسؤولين
األوروب�ي�ي��ن إنّ نتائج أحداثها وتداعياتها سترت ّد آجالً
أم عاجالً على أوروب��ا ،وم��ن هنا يبدو واضحا ً أنّ نظرة

المسؤوليين األوروبيين بدأت تشهد تغيّرا ً ملحوظا ً تجاه
أزمات منطقة الشرق األوسط.
ف ��أح ��داث ب��روك �س �ي��ل وق�ب�ل�ه��ا ب��اري��س ب� ��دأت تفرض
واقعا ً جديدا ً على القارة العجوز ،ومن ينظر إلى مجمل
تصريحات المسؤوليين األوروبيين وقراراتهم األخيرة
سيجد بشكل ملحوظ ت�غ�يّ��را ً ملموسا ً ف��ي رؤي��ة القارة
العجوز لطبيعة الح ّل ألزمات الشرق األوسط.
وبالعودة الى قراءة أعمق لمجمل عمليات ما جرى في
بروكسيل مؤخرا ً وقبلها في باريس ،فمن الواضح أنّ ما
يجري في سورية ميدانيا ً اليوم بدأ يفرض نفسه وبقوة
على ملف اإلرهاب ،واليوم هناك تقارير دولية عدة أكدت
عودة المئات من المقاتلين األوروبيين والعرب والشيشان
الفا ّرين من زحمة هذه المعارك في الشمال السوري الى
بلدانهم األوروبية وبعضهم توجه الى ليبيا وأفغانستان
واليمن والسعودية وبعضهم استق ّر في تركيا ،هؤالء
المقاتلون ال �ف��ارون م��ن م�ع��ارك الشمال ال�س��وري أكدت
التقارير الدولية أنهم في صدد تنفيذ عمليات إرهابية في
الدول التي عادوا اليها أو استق ّروا بها ،وهذا بدوره سيزيد
بشكل واضح من تعقيد ملف محاربة اإلرهاب في القارة
العجوز ،رغم حجم التدقيق األمني الكبير على الالجئين
القادمين إلى هذه القارة.
فعودة ه��ؤالء اإلرهابيين ال��ى دولهم وتنفيذ عمليات
إرهابية كالتي حصلت في بروكسيل وب��اري��س ،شكلت
حالة صدمة كبرى عند ال��دول األوروب �ي��ة الشريكة في
ال�ح��رب على س��وري��ة ،فإرهابهم ال��ذي دع�م��وه إلسقاط
سورية يرت ّد عليهم اليوم ،ولذلك هم اليوم في صراع مع

الوقت إليجاد ح ّل ما يضمن القضاء على هذه المجاميع
اإلرهابية في سورية وعدم السماح بعودتها الى بلدانها
وداعميها.
كما انّ خطورة تمدّد تنظيم «داعش» في شمال أفريقيا،
في سيناء المصرية وفي أجزاء واسعة من شرق وجنوب
شرق ليبيا ،وخصوصا ً بعد حادثة تفجير الطائرة الروسية
المنكوبة في مصر ،التي تبناها التنظيم المتطرف ،يضع
األوروب�ي�ي��ن أم��ام ملفات أكثر تعقيدا ً م��ن ملف محاربة
اإلرهاب ،فتمدّد التنظيم في مصر وليبيا بدأ يشكل عوامل
ضغط إضافية على األوروبيين ،فتمدّد التنظيم بالشمال
األف��ري�ق��ي ب��دا يتزايد بشكل متسارع وي�ف��رض وجوده
وب�ق��وة على الجميع ،وخ�ص��وص�ا ً على األوروب �ي �ي��ن ،ال
سيما بعد المعلومات التي رشحت م��ن عناصر قيادية
في التنظيم أن األخير ينوي نقل مق ّر قيادته الرئيسية من
العراق وسورية الى ليبيا.
ختاماً ،إنّ معظم ال�ت�ط��ورات الخاصة بملف اإلره��اب
الذي بات فعليا ً يهدّد المنظومة االوروبية ،تؤكد أنّ الغرب
ب��دأ يستشعر خ�ط��ورة ع��ودة ه��ذا اإلره ��اب ال��ى أراضيه،
والمرحلة المقبلة ستشهد بشكل مؤكد ت�ط��ورات مهمة
ودراماتيكية في ملف مكافحة اإلرهاب غربياً ،ولكن هذه
المهمة ليست سهلة وستكون لها نتائج دم��وي��ة وآثار
سلبية كبرى على المجتمعات الغربية بعمومها ،فهذه
المجتمعات لألسف تتح ّمل ال�ي��وم نتائج دع��م ساستها
وحكوماتها لإلرهاب في المنطقة العربية ،ومع ك ّل هذه
التطورات سننتظر المرحلة المقبلة ألنها ستحمل الكثير
من المفاجآت الكبرى في ملف مكافحة اإلرهاب غربياً.

�شخ�صية ثانية متورطة في تفجير مترو بروك�سيل و�أجهزة الأمن تطارد الع�شراوي

الواليات المتحدة تحذر من عمل �إرهابي في �صوفيا
تالحق السلطات األمنية البلجيكية ،الرجل الثالث
المتورط في هجمات بروكسيل ،ويدعى نجم العشراوي،
كما ح���ددت ه��وي��ة الشخصين اللذين ن��ف��ذا هجومين
انتحاريين الثالثاء الماضي في مطار بروكسيل.
وذك��رت وسائل إع�لام بلجيكية ،أم��س ،أن الهجمات
كانت ستستهدف محطات نووية في بلجيكا ،لكن اعتقال
المشتبه به األول في اعتداءات باريس ،صالح عبد السالم،
جعلهم يعجلون بتنفيذ الهجوم.
وأف���ادت م��ص��ادر أمنية لوسائل إع�لام بلجيكية أن
المهاجم الثالث ،ويدعى نجم العشراوي ،مقاتل إسالمي
بلجيكي مخضرم حارب في سوريا ويشتبه في أنه أعد
األحزمة الناسفة التي استخدمت في هجمات باريس ،في
تشرين الثاني  ،2015والذي فجر أيضا ً حقيبة ملغومة في
مطار بروكسيل.
وأصبح نجم العشراوي ،الذي رصدته كاميرات المراقبة
في المطار وهو يدفع عربة أمتعة في صالة المغادرة إلى
جانب الشقيقين خالد وإبراهيم البكراوي ،هدفا ً لعملية
المالحقة التي تنفذها الشرطة.
وقال ممثلو االدعاء ،إن المشتبه به فر من المكان يوم
العملية اإلرهابية وعثر فيما بعد على حقيبة ملغومة هي
األكبر بين الحقائب الثالث.
وكان المحققون البلجيكيون ذكروا اسم العشراوي،
غداة هجمات بروكسيل ،وذلك بعد توقيف المشتبه به
األول في اعتداءات باريس ،صالح عبد السالم.
وذكروا أنه سافر إلى هنغاريا تحت اسم مستعار ،وهو
«سفيان كيال» ،في أيلول ،بصحبة عبد السالم المشتبه به
الوحيد الباقي على قيد الحياة من المجموعة التي نفذت
هجمات باريس ،في تشرين الثاني الماضي.
ويذكر أن العشراوي ( 25عاماً) والمولود في المغرب،
نشأ في منطقة شاربيك في بروكسيل التي انطلق منها
فجر الثالثاء مهاجمو المطار ،بحسب النيابة البلجيكية.
وأف��اد مصدر قريب من التحقيق الفرنسي بالعثور على
الحمض النووي « »DNAللعشراوي على المتفجرات
التي استخدمت في اعتداءات باريس.
وقالت النيابة البلجيكية إن البصمة الوراثية للعشراوي
عثر عليها ،في كانون األول ،داخل شقة في حي شاربيك
في بروكسيل ضبطت فيها الشرطة أيضا ً معدات لصنع
عبوات ناسفة وبصمة لصالح عبد السالم .ويشتبه أيضا ً
في أن العشراوي سافر إلى سورية في شباط .2013
في غضون ذل��ك ،أف��ادت قناة « »RTBFالبلجيكية،
أمس ،بأن شخصية ثانية مثيرة للشبهات كانت موجودة
في مترو بروكسيل يوم وقوع الهجوم اإلرهابي هناك.
ونقلت القناة عن مصادر خاصة بها أن كاميرات المراقبة
رصدت رجالً يحمل حقيبة كبيرة في محطة «مالبيك» التي
تسبب التفجير فيها بمقتل حوالى  20شخصا ً وإصابة ما
يربو على مئة آخرين بجروح.

وأوضحت القناة أن هوية هذا الرجل لم تحدد بعد ،كما
من غير المعروف ما إذا كان قد هرب أم قتل نتيجة العمل
اإلرهابي ،وتقوم قوات األمن بالبحث عنه.
وفي سياق متصل ،بث التلفزيون الرسمي البيالروسي
حديثا ً ألليكسي دوفباش البيالروسي المقيم في بلجيكا
نفى فيه أي صلة له بانتحاريي بروكسيل ليدحض بذلك
شبهات حامت حول اسمه في إطار هذه الجريمة.
وفي المقابلة التي أجرتها معه قناة «بيالروس »1
وبثتها قال دوفباش« :لم ألتق باالنتحاريين أب��دا ً ولم
أسمع باسمهما إال منكم ،حتى أنني في األخبار لم أسمع
عنهما» .كما نفى وبشكل قاطع صحة المعلومات التي
تحدثت عن أنه قاتل وشقيقه إيفان في سورية إلى جانب
مسلحي «داعش».
وأف���ادت إح��دى القنوات التلفزيونية الروسية بأن
االستخبارات الروسية ح��ذرت بروكسيل من اعتداءات
إرهابية يحضر لها متطرفون بينهم شقيقان يحمالن
الجنسية البيالروسية ،هما أليكسي وإيفان دوفباش
اللذان غادرا أواخر شباط الماضي قاصدين بلجيكا برفقة
مواطنهما مراد يونسوف.
من جهته ،أعلن جهاز أم��ن ال��دول��ة البيالروسي في
بيان رسمي عنه في أعقاب هذه المعلومات ،أن أليكسي
دوفباش وج��ود ي��وم تفجيرات بروكسيل على أراض��ي

جمهورية بيالروس.
ودميتري بوبيارجين الناطق الرسمي باسم الجهاز
البيالروسي« :ثبت لنا بالدليل والبرهان أن أحد المتهمين
أليكسي دوفباش وجود على أراضي بيالروس تزامنا ً مع
االعتداءات اإلرهابية» التي تعرضت لها بلجيكا.
وأك��د المسؤول المخابراتي البيالروسي أن أليكسي
دوف���ب���اش وج���د ف��ي ه���ذه األث���ن���اء ف��ي م��دي��ن��ة غوميل
البيالروسية ،وأن��ه طلب من شقيقه إيفان ف��ور ورود
المعلومات ال��ت��ي اتهمتهما بالضلوع ف��ي اع��ت��داءات
بروكسيل ،التوجه فورا ً إلى الجهات األمنية المختصة في
بلجيكا إلزالة جميع الشبهات عنه.
وش��دد المخابراتي البيالروسي على أن��ه ما من أي
معلومات لدى جهازه تؤكد ارتباط الشقيقين دوفباش
بمراد يونسوف.
الى ذلك ،انتقد الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان،
بلجيكا ،قائالً إنها أخفقت في تعقب إبراهيم البكراوي الذي
رحلته أنقرة العام الماضي والذي فجر نفسه في المطار
قبل ساعة من قيام شقيقه خالد بقتل نحو  20شخصا ً في
محطة قطارات أنفاق ميلبيك في وسط المدينة .وكان قد
سبق إدانة إبراهيم وخالد بالسطو المسلح.
من جهتها ،رفضت الحكومة البلجيكية انتقادات الرئيس
التركي ،وقالت إن البكراوي ( 29عاماً) لم يتم ترحيله إلى

بلجيكا إنما إلى هولندا المجاورة.
وقال وزير العدل البلجيكي كوين جنيس ،إن البكراوي
لم يرتكب في بلجيكا عمليات إرهابية ،وأن��ه عندما تم
ترحيله إلى بلجيكا كان مجرد مرتكب عمل إجرامي عادي
محكوم عليه بعقوبة مع وقف التنفيذ.
وأض��اف الوزير البلجيكي ،أن البكراوي لم يترحل
من تركيا مباشرة إلى بلجيكا وإنما إلى هولندا ،وفقا ً
لمعلوماته.
م��ن جهتها عقبت وزارة ال��ع��دل ال��ه��ول��ن��دي��ة على
التصريحات التركية ،بقولها إنها بصدد مراجعة األمر.
وتسلط القضية الضوء على المشكلة التي تواجهها
بلجيكا مع نحو  300بلجيكي حاربوا في سوريا ،وهو
أكبر عدد من أوروبا قياسا بعدد سكانها البالغ  11مليون
نسمة.
وقال وزير الخارجية البلجيكي ،ديدييه ريندرز ،إن
األمن يجب أن يكون متوازنا ً مع الحقوق المدنية .ويقود
ريندرز جهودا ً للتصدي النتقادات دولية لسياسات بلجيكا
المتعلقة باحتواء المتطرفين الذين ينتهجون العنف ضمن
جاليتها المسلمة التي تشكل نحو  5في المئة من السكان.
وأعلنت شركة الطيران الروسية «أيروفلوت» إلغاء 4
رحالت بين موسكو وبروكسيل بعد الهجمات اإلرهابية
التي استهدفت مطار العاصمة البلجيكية ،كما ألغت
«لوفتهانزا» كل رحالتها حتى االثنين.
وجاء في بيان صادر عن شركة «أيروفلوت» ،أمس،
إلغاء رحلتيها من موسكو إلى بروكسيل ورحلتين أخريين
من بروكسيل إلى موسكو .واقترحت الشركة على زبائنها
تغيير تاريخ سفرهم أو إعادة تذاكرهم.
من جهتها ،ألغت شركة الطيران األلمانية «لوفتهانزا»
جميع رحالتها إلى بروكسيل حتى يوم  28آذار ،مشيرة
إلى أن العدد اإلجمالي للرحالت التي ألغيت منذ الثالثاء
سيبلغ  156رحلة ،كان متوقعا ً أن تقل  12.3ألف راكب.
وفي شأن متصل ،أصدرت وزارة الخارجية األميركية
تحذيرا ً من حصول عمل إرهابي في العاصمة البلغارية
صوفيا ،داعية مواطني الواليات المتحدة إلى تجنب دخول
حي إزتوك شرقي العاصمة الواقع تحت الخطر.
وجاء في الوثيقة أن «السفارة األميركية في صوفيا
تلقت معلومات عن خطر محتمل (لعمل إرهابي) في حافلة
ركاب بحي إزتوك شرقي العاصمة .فالرجاء من مواطني
الواليات المتحدة أن يتجنبوا زي��ارة هذا الحي ويجدوا
طرقا ً أخرى للتحرك».
من جهتها ،ذكرت وزارة الداخلية البلغارية ،أنها لم
ترصد تهديدا ً رسميا ً بعد ،لكنها تقوم باختبار الموقف.
وقال المتحدث باسمها جورجي كوستوف إنه «تجرى
حاليا ً دراس��ة ال��ب�لاغ ،ول��م نسجل خطرا ً رسميا ً حتى
اللحظة ،بينما تم تشديد اإلجراءات األمنية».

منظمات دولية �إن�سانية تحتج على االتفاق الأوروبي التركي حول الالجئين

الأمم المتحدة ت�شكل لجنة للتحقيق في جرائم ارتكبت في كوريا ال�شمالية

بولندا ترف�ض ا�ستقبال مهاجرين �إثر اعتداءات بروك�سيل

بيونغ يانغ تختبر بنجاح
محرك �صاروخ يعمل بالوقود ال�صلب

أعلنت  3منظمات انسانية دولية وقف نشاطاتها
في مراكز استقبال الالجئين في اليونان احتجاجا ً
على تحويل ه��ذه ال��م��واق��ع إل��ى م��راك��ز احتجاز
للمهاجرين بعد االتفاق األوروبي التركي للحد من
الهجرة.
وتوقف نشاط منظمة «أطباء بال حدود» الناشطة
في جزيرة ليسبوس اليونانية القريبة من السواحل
التركية ،ومنظمة «انترناشونال رسكيو كوميتي»
التي تعمل في نفس الجزيرة ،والمجلس النرويجي
لالجئين الناشط في جزيرة كيوس.
وأك��دت هذه المنظمات إنها لن تساعد في نقل،
الذين يصلون إلى الجزر اليونانية ويتم احتجازهم
في مراكز االستقبال.
وكانت المفوضية العليا لالجئين أعلنت في وقت
سابق تعليق بعض نشاطاتها في مراكز االستقبال
اليونانية الموجودة في خمس جزر ببحر إيجه «طبقا ً
لسياستنا التي تعترض على االحتجاز االجباري»
لطالبي اللجوء ،كما ورد في بيان المفوضية.
في غضون ذلك ،أعلنت رئيسة الوزراء البولندية
بياتا شيدلو أن ب�لاده��ا ق���ررت رف��ض استقبال
مهاجرين على أراضيها في إطار برنامج االتحاد
األوروبي ،وذلك إثر اعتداءات بروكسيل.
وقالت شيدلو في مقابلة مع قناة تلفزيونية
خاصة «بعد ما حصل أمس في بروكسيل ،ليس
ممكنا ً حاليا ً القول إننا موافقون على قبول أي
مجموعة م��ن ال��م��ه��اج��ري��ن» .وك��ان��ت الحكومة
البولندية الحالية المحافظة وافقت حتى اآلن على
استقبال نحو  7آالف الجئ بناء على التزام لحكومة
الوسط السابقة.

قال ديبلوماسي عربي
سابق إن المقارنة بين
نموذجي التسوية اليمني
والسوري يبدوان بالتناظر
كأن يدا واحدة قامت
بالرسم فالهدنة اوال
والحوار يليها بأسبوع
والصيغة تشبه في عالم
الكتابة الكمبيوترية الكوبي
بيست ،فما يبدو من تمسك
بالشرعية سيكون بقياس
ما تربحه السعودية عبره
في اليمن ستدفعه خسارة
في سوريا وما تصر عليه
لتحجيم مكانة المعارضة
في الحكم اليمني سيقابله
تحجيم للمعارضة في
الحكم القادم في سوريا
ودرجة الرعاية الدولية
إلنتخابات تنافسية في
اليمن سيقابلها مثلها
وبذات الحجم في سوريا
لكن الفارق هو ثقة الرئيس
السوري بوضعه وثقة
حلفائه به وخشية السعودية
من حلفائها وعليهم

وبذلك تكون بولندا أول دولة في االتحاد األوروبي
تتخذ مثل هذا القرار بعد اعتداءات بروكسيل ،التي
خلفت  31قتيالً على األق��ل و 270جريحاً ،بينهم
ثالثة بولنديين.
وأضافت شيدلو« :نحن ملزمون قبل كل شيء
بضمان سالمة مواطنينا» ،داع��ي��ة إل��ى «رف��ض
استضافة أوروب��ا آلالف المهاجرين الذين يأتون
فقط لتحسين ظروفهم المعيشية» ،وتابعت« :هناك
أيضا ً إرهابيون بين هؤالء المهاجرين».

ودافعت رئيس الوزراء عن المواقف الحذرة جدا ً
لدول مجموعة فيسيغراد (المجر وبولندا وتشيكيا
وسلوفاكيا ورومانيا وكرواتيا) حيال فتح أبواب
االتحاد األوروب���ي ،وخصوصا ً ألمانيا الستقبال
المهاجرين.
وقالت« :موقفنا في غاية الحذر ،ويثير انتقادات
كبيرة ل��دى ب��ل��دان أخ��رى ف��ي م��ا يسمى االتحاد
األوروب��ي القديم وافقت بسرعة على هذا التدفق
للمهاجرين».

أعلنت ك��وري��ا الشمالية ،أم��س،
إجرائها تجربة على محرك صاروخي
يعمل بالوقود الصلب ،حيث أعلن
زعيمها ،كيم جونغ أون ،تقوية قدرة
بالده على توجيه ضربة بال رحمة
للعدو.
ونقلت وكالة «يونهاب « التابعة
لكوريا الجنوبية عن وكالة األنباء
الكورية الشمالية أن كيم جونغ أون
أك��د أثناء زيارته الميدانية لموقع
التجربة األرضية للمحرك الصاروخي
أن الدولة تمكنت من تقوية قدرات
الصواريخ البالستية لتوجيه ضربة
بال رحمة للقوى المعادية.
ونقلت عن كيم قوله« :نحن اآلن
في يوم تاريخي لبناء منصة إطالق
جديدة في تطوير صناعة الصواريخ،
ونواصل جهودنا لتحقيق اإلنجازات
ف��ي علم ال��دف��اع ال��ت��ي تشكل رعبا ً
للعدو».
وفيما يخص نتائج االختبار ،قالت
الوكالة الكورية الشمالية« :إن األرقام
المتوقعة حول التجربة تطابقت مع
أرقام القياس بصورة دقيقة جداً ،ما
أثبتت تطابق جميع مؤشرات العلوم
والتكنولوجيا مع الواقع ،وأن علماء

وخ��ب��راء ال��دف��اع تمكنوا م��ن إج��راء
التجربة بنجاح خالل فترة وجيزة
ام��ت��دت  6أش��ه��ر ت��ح��ت توجيهات
الزعيم لالستعداد للقتال».

وبحسب «يونهاب» ،تدل التجربة
على ق��ي��ام بيونغ ي��ان��غ باختبار
تشغيل م��ح��رك ص��اروخ��ي يعمل
بالوقود الصلب خالفا لتجربتها

الماضية التي انطوت على اختبار
محرك يعمل بالوقود السائل.
وف��ي سياق متصل ،ق��رر مجلس
حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة،
تشكيل لجنة خبراء للبحث في سبل
إحالة مرتكبي جرائم ضد اإلنسانية
في كوريا الشمالية على العدالة.
وأي���د المجلس ال��م��ؤل��ف م��ن 47
عضوا ً باإلجماع قرارا ً طرحه االتحاد
األوروب��ي واليابان .ودع��ا المجلس
ال��خ��ب��راء إل���ى «إص����دار توصيات
بتشكيل آل��ي��ات عملية للمساءلة،
لضمان الحقيقة والعدالة لضحايا
الجرائم المحتملة ضد اإلنسانية
في جمهورية كوريا الديمقراطية
الشعبية ب��م��ا ف��ي ذل���ك المحكمة
الجنائية الدولية».
ودع���ا مجلس ح��ق��وق اإلن��س��ان
إل��ى «توجيه رسالة رسمية للقائد
األعلى لجمهورية كوريا الشعبية
ال��دي��م��وق��راط��ي��ة ،كيم ج��ون��غ إي��ل،
وباقي كبار القادة ،بأنهم معرضون
ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق .وف���ي ح��ال��ة اإلدان�����ة،
سيكونون مسؤولين عن جرائم ضد
اإلنسانية ارتكبت تحت إدارتهم».

