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حذرت من تأجيج اخلوف واالنقسام

»العفو الدولية« تتهم ترامب وقادة في العالم بنشر خطاب الكراهية
اتهمت منظمة العفو الدولية في تقريرها 
السنوي أم��س ق��ادة م��ن العالم مثل الرئيس 
األم��ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب بنشر خ��ط��اب من 
الكراهية وصفته بأنه “سام” يشوه صورة 
م��ج��م��وع��ات م���ح���ددة وي���زي���د م���ن االن��ق��س��ام 

واخلطورة في العالم.
وجاء في تقرير منظمة العفو “أصبح تأجيج 
اخلوف واالنقسام عنصرا خطيرا في الشؤون 
الدولية. فمن دونالد ترامب في الواليات املتحدة 
إلى فيكتور أورب��ان في املجر، ومن رجب طيب 
أردوغ��ان في تركيا إلى رودريغو دوتيرتي في 
الفيليبني، يتزايد عدد السياسيني الذين يقولون 
عن أنفسهم إنهم ضد املؤسسة التقليدية ممن 
يتبنون برامج سامة تقوم على مالحقة جماعات 
كاملة م��ن البشر وجت��ري��ده��ا م��ن إنسانيتها 

وجعلها كبش فداء”.
وتابع التقرير أن “سياسات شيطنة اآلخر 
السائدة في الوقت الراهن تروج بال حياء لفكرة 
مفادها أن هناك بشرا أدنى إنسانيا من غيرهم، 
وه��و األم��ر ال��ذي ينزع الصفة اإلنسانية عن 
جماعات بكاملها من البشر”، وأول املستهدفني 

بهذه السياسات بحسب التقرير الالجئون.
وأش��ار التقرير حتديدا إل��ى امل��رس��وم الذي 
أص��دره ترامب وحظر مؤقتا الهجرة والسفر 
من سبع بلدان ذات غالبية مسلمة إلى الواليات 
املتحدة، قبل أن يعلقه القضاء األميركي، وإلى 
االتفاق “غير القانوني واملتهور” الذي أبرم بني 
االحتاد األوروبي وانقرة والذي يسمح بإعادة 

طالبي جلوء إلى تركيا.
وعددت املنظمة احلقوقية 36 دولة “انتهكت 
القانون الدولي” إذ “أقدمت بشكل غير مشروع 
على إع���ادة الجئني إل��ى ب��ل��دان تتعرض فيها 

حقوقهم للخطر”.
وشدد التقرير على أن خطاب الكراهية ونبذ 
اآلخر له تأثير مباشر على احلقوق واحلريات، 
ذاك��را بهذا الصدد أن “بعض حكومات العالم 
غضت بصرها ع��ن ج��رائ��م ح���رب، واندفعت 
إلبرام اتفاقيات تقوض احلق في طلب اللجوء، 
وأصدرت قوانني تنتهك احلق في حرية التعبير، 
وح��رض��ت ع��ل��ى ق��ت��ل أش��خ��اص مل��ج��رد أنهم 

اتهموا بتعاطي امل��خ��درات، وب��ررت ممارسات 
التعذيب وإج��راءات املراقبة الواسعة، ومددت 

الصالحيات الواسعة املمنوحة للشرطة”.
وق���ال م��دي��ر منظمة العفو ألوروب����ا جون 
دالويسن إن خطاب استهداف اآلخر ليس حكرا 
على القادة املتطرفني، بل اعتمدته أيضا “أحزاب 
توصف بأنها وسطية )...( بشكل مبطن أحيانا، 

وبصورة أكثر صراحة أحيانا أخرى”.

»رعاع« و»سم«
وعدد دالويسن عدة أملثة، فذكر أن “اخلطاب 
الذي يجرد الناس من إنسانيتهم، هو حني يصف 
رئيس ال��وزراء املجري املهاجرين ب�+السم+، 
هو حني يتحدث )النائب الهولندي من أقصى 
اليمني( غيرت فيلدرز عن +الرعاع املغاربة+، 
هو أيضا حني يكتب رئيس ال��وزراء الهولندي 
رسالة مفتوحة تدعو املهاجرين إلى التصرف 

بصورة +طبيعية+ أو العودة إلى ديارهم”.
وش���دد ع��ل��ى أن األج���ان���ب وامل��س��ل��م��ني هم 
“األهداف الرئيسية للدمياغوجية األوروبية”، 
مشيرا إلى أنهم “يقدمون على أنهم يشكلون 
خطرا على األمن والهوية الوطنية، ويسرقون 
ال���وظ���ائ���ف وي��س��ت��غ��ل��ون ن���ظ���ام ال��ض��م��ان 

االجتماعي”.
وفي فرنسا حيث عرضت املنظمة بصورة 
استثنائية تقريرها السنوي في حني أن مقرها 
في لندن، نددت منظمة العفو بالقيود املفروضة 
على احلقوق األساسية في سياق اإلج��راءات 
املتخذة ملكافحة اإلره����اب، وخصوصا حال 
الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات 13 تشرين 
الثاني/نوفمبر 2015 ومت متديدها منذ ذلك 

احلني.
ويشير التقرير ال��ذي يغطي الفترة املمتدة 
من نهاية 2015 إلى نهاية 2016، إلى أن “0،3 
باملئة فقط من التدابير املرتبطة بحال الطوارئ 

أفضت إلى حتقيق قضائي في مسائل إرهاب”.
في املقابل، قالت رئيسة منظمة العفو الدولية 
ف��ي فرنسا كاميل ب��الن إن “تدابير اإلق��ام��ة 
اجلبرية  أدت إل��ى خسارة ه��ؤالء األشخاص 

وظائفهم أو تهميشهم”.

واع��ت��ب��رت املنظمة أن “فرنسا ل��م تتحمل 
مسؤولياتها على الصعيد الدولي” في ما يتعلق 
باستقبال الالجئني، وه��ي ال تؤمن احلماية 
الكافية لالجئني واملهاجرين املوجودين على 

أرضها.

وقالت كاميل بالن إنه “في إطار االنتخابات 
الرئاسية والتشريعية ال��ت��ي ستجري عام 
2017، تقف فرنسا عند مفترق طرق بالنسبة 
حلقوق اإلنسان، مبا يعكس توجها عامليا، وعلى 
املواطنني أال يقعوا في فخ هذه اخلطابات التي 

تقود إلى الكراهية أو اخلوف أو االنطواء على 
الذات”.

وازاء تخلي القوى الكبرى عن الكفاح من 
أج��ل اح��ت��رام احل��ق��وق واحل��ري��ات، وتقاعس 
ال��دول حيال الفظاعات واألزم��ات في دول مثل 

سوريةواليمن وجنوب السودان، دعت منظمة 
العفو األفراد إلى التعبئة والتحرك.

وق��ال رئيسها سليل شيتي لوكالة فرانس 
برس إن “العام 2017 سيكون سنة املقاومة” 

مؤكدا “نضع آمالنا في الشعب”.

الرئيس األميركي دونالد ترامب
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في قضية اغتيال كيم

السلطات املاليزية ستحقق
مع دبلوماسي كوري شمالي

أعلنت الشرطة املاليزية أمس أن عناصرها الذين 
يحققون في عملية اغتيال األخ غير الشقيق املنفي 
للزعيم ال��ك��وري الشمالي، ي��ري��دون االستماع إلى 
دبلوماسي كوري شمالي في كواالملبور، ويعتقدون 
بأن مشبوهتني معتقلتني كانتا تعرفان أنها عملية 
التسميم. وتشتبه الشرطة بأن يكون خمسة كوريني 
شماليني متورطني بالهجوم ضد كيم جونغ نام في 13 
فبراير مبطار كواالملبور الدولي، وتأمل في التحقيق 

مع ثالثة آخرين ألغراض التحقيق.
وأح��د ه��ؤالء الثالثة ملحق دبلوماسي في سفارة 
بيونغ يانغ في العاصمة املاليزية، وآخر يعمل لشركة 
طيران كورية شمالية، بحسب ما أعلن قائد الشرطة 

الوطنية املاليزية خالد أبو بكر أمام صحافيني.
وق��ال “لقد كتبنا إل��ى السفير للحصول على إذن 
مبقابلة الشخصني. ون��أم��ل ب��أن السفارة الكورية 
الشمالية ستتعاون معنا وتسمح لنا باالستماع إليهما 

سريعا. وخالفا لذلك، سنجبرهم على احلضور إلينا”.
ولدى سؤاله عما إذا كانت املعتقلتان املشبوهتان 

بالتورط في االغتيال تعلمان أن امل��ادة التي وضعت 
على وج��ه كيم جونغ ن��ام سامة، ق��ال قائد الشرطة 

“نعم، بالطبع كانتا تعلمان”.
وأض��اف “أعتقد أنكم رأيتم الفيديو، أليس كذلك؟ 
السيدة ابتعدت نحو املرحاض ويداها ممدودتان إلى 

األمام، كانت تدرك جيدا أنه سم وعليها غسل يديها”.
وكيم جونغ-نام )45 عاما(، االبن االكبر للرئيس 
ال��ك��وري الشمالي ال��س��اب��ق كيم ج��ون��غ-اي��ل، كان 
اعتبر لفترة وريثا محتمال لوالده، ولكنه اوق��ف في 
2001 مبطار طوكيو وبحوزته جواز سفر مزورا من 
جمهورية الدومينيكان. وعاش اثر ذلك حياة املنفى مع 

اسرته بني ماكاو وسنغافورة والصني.
ومنذ تولي كيم جونغ-اون احلكم في نهاية 2011 
في كوريا الشمالية، تزايد اإلعالن عن عمليات تطهير 
وإعدام وفقدان أشخاص بعضها تاكد وبعضها ال، في 
ظل سعي زعيم الدولة االنعزالية إلى إحكام قبضته 
على السلطة في وجه الضغوطات الدولية على برامج 

بالده النووية والصاروخية.

سلفا كير يعد بتسهيل وصول 
املنظمات اإلنسانية إلى سكان 

طالتهم املجاعة
وعد رئيس جنوب السودان سالفا كير أمس األول بتأمني حرية 
احلركة للعاملني االنسانيني الذين عرقلت احلرب عملهم منذ اكثر من 

ثالث سنوات، وذلك ملساعدة السكان الذين يعانون املجاعة.
وقال كير امام البرملان ان احلكومة التي اعلنت االثنني حالة املجاعة 
في العديد من مناطق البالد “ستعمل على التأكد من ان كافة املنظمات 
االنسانية ومنظمات املساعدة على التنمية ستكون ق��ادرة على 

االتصال بال قيود باالهالي احملتاجني في كامل انحاء البالد”.
وكانت ثالث منظمات تابعة لالمم املتحدة )يونسيف وفاو وبام( 
اعلنت االثنني ان 4،9 ماليني جنوب سوداني اي 42 باملئة من السكان 

في حاجة الى مساعدة غذائية عاجلة.
ويعاني مئة الف منهم في والية الوحدة )شمال( املجاعة اعلى 

درجات انعدام االمن الغذائي.
وتتهدد املجاعة نحو مليون مواطن آخر في االشهر القادمة، بحسب 

املصدر ذاته.
واعربت املنظمات االنسانية عن اسفها لكون املجاعة “سببها 
البشر” واحل��رب االهلية التي اجبرت عددا كبيرا من سكان جنوب 
السودان على الفرار من منازلهم، كما حدت من االنتاج الزراعي وادت 

الى ارتفاع االسعار وعطلت الوصول الى املناطق االشد عزلة.

بعد تعرضهم لالضطهاد من قبل تنظيم »داعش«

1200 الجئ  كندا ستستقبل 
أيزيدي من العراق

أعلن وزي��ر الهجرة الكندي أحمد حسني أمس 
األول أن بالده ستستقبل العام احلالي 1200 الجئ 
أي��زي��دي من ال��ع��راق تعرضوا لالضطهاد من قبل 
تنظيم الدولة اإلسالمية، مشيرا إلى أن 400 سبق 

ووصلوا إلى األراضي الكندية.
وق��ال حسني للصحافة إن “عمليتنا جارية، 
وخ��الل األشهر األخيرة بدأ الجئون ممن جنوا من 

تنظيم الدولة اإلسالمية بالوصول إلى كندا”.
وأضاف أن “حكومتنا ستعيد توطني نحو 1200 
ناج في كندا، ممن هم في حاجة، إضافة إلى أفراد 

عائالتهم”.
وهذه املبادرة تأتي بعد اعتماد البرملان الكندي 
قانونا في اخلريف املاضي ينص على استقبال، في 
غضون أربعة أشهر، أيزيديني فارين من اضطهاد 
تنظيم الدولة اإلسالمية في شمال العراق، واللذين 

تعرضوا إلى “إبادة” بحسب أوتاوا.
وأوضح وزير الهجرة الكندي أن تركيز احلكومة 
م��ن��ص��ب خ��ص��وص��ا ع��ل��ى “النساء األي��زي��دي��ات 

والفتيات”.
وأض��اف “لقد أظهرت جهودنا أن تنظيم الدولة 
اإلسالمية يستهدف عمدا الفتيان أيضا، ه��ذا هو 
السبب في أننا نساعد على إع��ادة توطني جميع 

األطفال الذين جنوا” من التنظيم اجلهادي.
وأكد حسني أن “الناجني يصلون إلى كندا على 
منت رح��الت جتارية ومبعدل خاضع للسيطرة، 
بطريقة ال تصبح فيها أجهزة االستقبال والدعم 
لدينا مضغوطة، على غرار ما تعلمناه في خطتنا 

الستقبال الجئني سوريني”.
وتقدر كلفة هذه املبادرة ب�28 مليون دوالر كندي 

)20 مليون يورو(.
واالي��زي��دي��ون اقلية ليست مسلمة وال عربية، 
تعد اكثر من نصف مليون شخص ويتركز وجودها 

خصوصا قرب احلدود السورية في شمال العراق
ويناصب تنظيم الدولة االسالمية هذه املجموعة 
الناطقة بالكردية ع��داء شديدا ويعتبر افرادها 

“كفارا”.

اللواء أحمد سيف اليافعي

مقتل أحد نواب رئيس األركان 
اليمني في معارك مع احلوثيني 

قتل نائب رئيس هيئة االركان في اجليش 
اليمني ال��ل��واء احمد سيف اليافعي، احد 
قادة الهجوم الذي تشنه القوات احلكومية 
على ساحل البحر االحمر، في مواجهات مع 
املتمردين احلوثيني في جنوب غرب اليمن، 

وفقا ملصادر عسكرية.
واوض��ح��ت امل��ص��ادر ان اليافعي قتل 
“بصاروخ حراري” في وقت متأخر مساء 
الثالثاء عند االط��راف الشرقية ملدينة املخا 
املطلة على البحر االحمر والتي سيطرت 
عليها ال��ق��وات احلكومية ف��ي العاشر من 

فبراير.
وقال مصدر عسكري آخر ان جثة اليافعي 
وه��و قائد املنطقة العسكرية الرابعة في 
اجلنوب واحد نواب رئيس هيئة االرك��ان، 
نقلت الى مدينة عدن اجلنوبية التي تتخذ 
منها حكومة الرئيس املعترف به عبدربه 

منصور هادي عاصمة مؤقتة.
ومنذ السابع م��ن يناير، تشن القوات 
احلكومية مدعومة بطائرات وسفن التحالف 
العربي، هجوما ق��رب مضيق ب��اب املندب 
االستراتيجي، في عملية أطلق عليها اسم 

“الرمح الذهبي”.
وهدف العملية طرد املتمردين احلوثيني 
من املناطق املطلة على البحر االحمر على 
ساحل ميتد على نحو 450 كلم، وهي املخا 
واحلديدة ومنطقة ميدي القريبة من احلدود 

السعودية.
واليافعي اح��د اب��رز القادة العسكريني 
الذين يقودون هذه احلملة ضد املتمردين 
الشيعة التي قتل فيها منذ انطالقها املئات 

من الطرفني.
بدأ النزاع االخير في اليمن عام 2014، 
وس��ق��ط��ت ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء ف��ي أي��دي 
املتمردين في سبتمبر من العام نفسه. وشهد 
النزاع تصعيدا مع بدء التدخل السعودي 
على رأس حتالف عسكري في ال��ن��زاع في 

م��ارس 2015 بعدما متكن احلوثيون من 
السيطرة على اجزاء كبيرة من البلد الفقير. 
وساعد هذا التدخل القوات احلكومية في 
طرد املتمردين من مناطق عدة بينها مدينة 

عدن.
واستفاد تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة 
االسالمية من احل��رب والفوضى لتعزيز 

مواقعهما في جنوب وجنوب شرق اليمن.
وال��ث��الث��اء استولى مسلحون ينتمون 
ال��ى تنظيم القاعدة املتطرف في محافظة 
ابني )جنوب( على ثالث شاحنات محملة 
ب��ال��س��الح ك��ان��ت ف��ي طريقها ال��ى ال��ق��وات 
املوالية للحكومة في مدينة تعز )جنوب 
غ��رب( قادمة من محافظة م��أرب )وس��ط(، 

حسبما أفادت مصادر عسكرية وقبلية.
وذك��رت املصادر ان اتصاالت جرت بني 
عسكريني وزعماء قبائل مقربني من تنظيم 

القاعدة الستعادة االسلحة.
وقتل منذ بدء التدخل السعودي اكثر من 
7400 شخص بينهم 1400 طفل، واصيب 
نحو 40 ال��ف شخص اخ��ر ب��ج��روح على 
خلفية أزمة انسانية خطيرة، بحسب االمم 

املتحدة.
وح��ذر منسق الشؤون االنسانية لالمم 
املتحدة في اليمن جيمي مكغولدريك من 
ان سبعة ماليني ميني اصبحوا اق��رب الى 
املجاعة من اي وقت مضى، هم من بني 17 
مليون شخص غير ق��ادري��ن على اطعام 

انفسهم بشكل كاف.
وق��ال الثالثاء ان الهجوم ال��ذي تشنه 
القوات احلكومية في غرب البالد “سيكلف 
املدنيني غاليا” وسيفاقم االوضاع االنسانية 
املتردية في البلد الفقير في ظل “القيود 
املتزايدة على دخول السلع املنقذة لالرواح، 
مب��ا ف��ي ذل��ك امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة الرئيسية، 
ال��ى ميناء احلديدة” اخل��اض��ع لسيطرة 

املتمردين.

البحرين: القبض 
20 إرهابيًا  على 

4 نساء بينهم 
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية 
، أمس األول القبض على 20 مطلوباً 
في قضايا إرهابية، بينهم 4 نساء 

كان لهن دور في إيواء مطلوبني.
وق��ال��ت ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي ب��ي��ان: 
“استمراراً ل��ع��م��ل��ي��ات البحث 
والتحري التي أسفرت عن إحباط 
م��ح��اول��ة ت��ه��ري��ب م��ط��ل��وب��ني في 
قضايا إرهابية، بحراً إل��ى إي��ران 
، ب��ت��اري��خ 9 ف��ب��راي��ر 2017، فقد 
كشفت تلك العمليات عن ع��دد من 
اخل��الي��ا اإلره��اب��ي��ة التي كانت قد 
بدأت بالشروع في تنفيذ مخططات 
إره��اب��ي��ة، ح��ي��ث مت ال��ع��م��ل خ��الل 
الفترة املاضية، وف��ق خطة أمنية 
شاملة، على تفكيك تلك اخلاليا 
وإح��ب��اط مخططاتهم. ونتيجة 
ل��ل��ت��ح��رك األم���ن���ي، ف��ق��د مت تنفيذ 
عمليات استباقية أمنية ناجحة 
بعدة مناطق بالبالد خالل الفترة 
م���ن 9 إل���ى 19 ف��ب��راي��ر 2017، 
وأسفرت ه��ذه اجلهود عن القبض 
على 20 مطلوباً في قضايا إرهابية، 
من بينهم 4 نساء، كان لهن دور في 
إي��واء مطلوبني وهاربني والتستر 

عليهم”.
وأض��اف��ت: “دلت التحريات أن 
من بني املقبوض عليهم، “مطلوبا 
واحدا” أق���ر بقتله امل����الزم أول 
ه��ش��ام احل��م��ادي بطلق ن���اري في 
ال��ب��الد ال��ق��دمي ب��ت��اري��خ 29 يناير 
2017 واثنني متورطني في إنشاء 
مخزن سري لتصنيع املتفجرات، 
ك��م��ا كشفت امل��ع��ل��وم��ات أن 8 من 
املقبوض عليهم، قد تلقوا تدريبات 
عسكرية على السالح واستخدام 
امل���واد املتفجرة ف��ي ك��ل م��ن إي��ران 

و»العراق«.

إغالق الشوارع واحملال وإلغاء رحالت جوية

إجراءات أمنية مشددة في مقديشو 
حلفل تنصيب الرئيس

فرضت اج���راءات أمنية مشددة 
أم���س ف���ي م��ق��دي��ش��و ح��ي��ث اغلقت 
الشوارع واملدارس واحملالت والغيت 
رحالت جوية جتارية، مبناسبة حفل 
تنصيب الرئيس الصومالي اجلديد 

محمد عبد الله محمد.
وي��ف��ت��رض ان ي��ق��س��م ال��رئ��ي��س 
املعروف باسم فارماجو اليمني في 
مطار مقديشو، املكان االكثر امانا 
في العاصمة وال��ذي انتخب فيه في 
الثامن فبراير، لتجنب اي هجوم من 
حركة “الشباب” االسالمية التي 

توعدت بشن حرب بال هوادة عليه.
 وق����ال امل���س���ؤول ف���ي ال��ش��رط��ة 
ابراهيم محمد لوكالة فرانس برس 
“كل الطرق الرئيسية والشوارع في 
العاصمة مغلقة امام حركة السير منذ 
الليلة املاضية”. واضاف ان “حركة 
السير محدودة ووحدها السيارات 

الرسمية يسمح لها بالتنقل”.
وتابع ان هذه االجراءات “اتخذت 
السباب امنية. كل الرحالت التجارية 
ألغيت اليوم ووحدها الطائرات التي 

تقل وفودا يسمح لها بالهبوط”.
واغ��ل��ق��ت احمل�����الت ال��ت��ج��اري��ة 
وامل������دارس اي��ض��ا ك��م��ا ح���دث قبل 
اس��ب��وع��ني ي��وم ان��ت��خ��اب فارماجو 
م��ن هيئة برملانية. ووص��ل رئيس 
جيبوتي اسماعيل غله ورئيس كينيا 
اوه���ورو كينياتا ورئ��ي��س ال���وزراء 
االثيوبي هايالميريام ديسيلني قبيل 
ظهر االربعاء الى مقديشو. وينتظر 
وصول قادة آخرين من املنطقة الى 

جانب وفدين كويتي ومصري.

وت��ول��ى فارماجو مهامه ف��ي 16 
شباط/فبراير. وخالل مراسم تسليم 
السلطة، اطلقت ق��ذائ��ف ه��اون في 
هجوم تبنته حركة الشباب بالقرب 
من القصر الرئاسي، ما ادى الى مقتل 

خمسة اشخاص بينهم طفالن.

ونفذ عناصر حركة “الشباب” 
املرتبطون بتنظيم القاعدة االح��د 
هجوما بسيارة مفخخة في مقديشو 
اسفر عن سقوط 39 قتيال على االقل، 
في مؤشر الى التحدي االمني الذي 

ينتظر فارماجو.

ويتمتع فارماجو بشعبية كبيرة 
بني الصوماليني الذين يقدرون عمله 
على رأس احلكومة لفترة قصيرة من 
2010 و2011. وقد اث��ار اعجابهم 
بخطابه الوطني وجهود لتحسني 

احلكم.

جانب من مراسم تنصيب الرئيس الصومالي اجلديد محمد عبد الله


