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700 ألف مهاجر يعرفون بـ »احلاملني« في ظل محاولته ترحيل 

ترامب: نظام الهجرة األميركي يهدد األمن القومي
اعتبر الرئيس األميركي دونالد ترامب 
أم��س األول أن نظام الهجرة املطبق في 
ال��والي��ات املتحدة حاليا يضعف األم��ن 
القومي في وقت تسعى إدارته إلى احلصول 
على دعم احملكمة العليا للسماح بترحيل 

700 ألف  مهاجر يعرفون ب�«احلاملني«.
وبعد أيام من إثارة ترامب غضبا دوليا 
بعدما أش���ارت ت��ق��اري��ر إل��ى أن��ه اشتكى 
من املهاجرين القادمني من دول وصفها 
ب�”احلثالة”، سعت حكومته إلى حتويل 
مسار النقاش عبر رب��ط ع��دد م��ن برامج 

الهجرة احلالية بالتهديدات اإلرهابية. 
وأف��اد تقرير جديد ص��ادر عن وزارت��ي 
العدل واألمن الداخلي أن نحو ثالثة أرباع 
اإلدان��ات باإلرهاب الدولي البالغ عددها 
549 التي أصدرتها احمل��اك��م األميركية 
منذ اع��ت��داءات 11 سبتمبر 2001 ترتبط 
ب��أف��راد ول���دوا ف��ي اخل���ارج مت منح 148 
منهم اجلنسية بعد وصولهم الى الواليات 

املتحدة.   
وأض����اف ال��ت��ق��ري��ر أن���ه مت م��ن��ع مئات 
اإلرهابيني احملتملني الذين حاولوا دخول 

البالد بشكل شرعي أو غير شرعي. 
ومساء الثالثاء، نشر ترامب عبر موقع 
“تويتر” راب��ط��ا للتقرير دع��م��ا جلهود 
البيت األبيض في انهاء برامج على غرار 
ال��ق��رع��ة للحصول على االق��ام��ة )غرين 
كارد( و”الهجرة املتسلسلة” التي تسمح 
بلم شمل عائالت املهاجرين إلى الواليات 

املتحدة. 
وق��ال الرئيس “قدمنا إلى الكونغرس 
الئحة من املوارد واإلصالحات. نحتاج إلى 
ابقاء الواليات املتحدة آمنة، مبا في ذلك 

االبتعاد عن الهجرة املتسلسلة العشوائية 
ونظام القرعة والتحول إلى )نظام هجرة( 

على اساس استحقاقها«. 
من جهته، أشار وزير العدل الذي وصف 
املعلومات الواردة في التقرير بأنها ليست 
إال “رأس جبل اجلليد” إن “لدينا حاليا 
حتقيقات مرتبطة باإلرهاب تخص آالف 
األش��خ��اص في ال��والي��ات املتحدة، بينهم 

املئات ممن وفدوا كالجئني«.
وندد ترامب األسبوع املاضي بالنظام 
القضائي في بالده الذي اعتبره “مجحفا” 
غداة جتميد قاض فدرالي في كاليفورنيا 
قرار إدارت��ه وقف العمل ببرنامج “داكا” 
)اختصار “االجراءات املؤجلة لألطفال 
الوافدين”( لتسوية أوض���اع الشباب 
املهاجرين الذين دخلوا البالد بشكل غير 
شرعي عندما كانوا اطفاال والذين يطلق 

عليهم “احلاملون«.
وأث��ارت وزارة العدل مزيدا من اجلدل 
الثالثاء عندما أعلنت أنها ستتجاوز محكمة 
االستئناف في كاليفورنيا حيث ستطعن 
ف��ي ق��رار قاضي س��ان فرانسيسكو أم��ام 

احملكمة العليا مباشرة توفيرا للوقت. 
وي���رى البعض أن ه��ذا ال��ق��رار يهدف 
حتديدا إل��ى حتويل امللف إل��ى قضاة من 
املرجح ان ي��ص��دروا حكما لصالح إدارة 

ترامب. 
م��ن جهتها، رأت امل��س��ؤول��ة ع��ن ملف 
سياسة الهجرة في احتاد احلريات املدنية 
األم��ي��رك��ي لوريلال برايلي أن اج���راءات 
اإلدارة األخيرة “ليست إال احللقة األخيرة 
ف��ي سلسلة تصرفات عدائية تستهدف 

حكومة ترامب تسعى إلى حتويل مسار النقاش عبر ربط عدد من برامج الهجرة احلالية بالتهديدات اإلرهابيةاملهاجرين الشباب في أنحاء أميركا«. 
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طبيب البيت األبيض: 

ترامب بصحة جيدة و»ال مؤشر« ألي خلل في اإلدراك لديه
اعلن طبيب البيت االبيض الثالثاء ان 
البيانات الصحية للرئيس االميركي دونالد 
ترامب تشير ال��ى ان��ه من املتوقع ان يبقى 
بصحة جيدة طيلة مدة واليته الرئاسية، 

وانه ال يعاني من أي خلل في االدراك.
وق���ال ن��ائ��ب االم���ي���رال الطبيب رون��ي 
جاكسون ف��ي م��ؤمت��ر صحافي ف��ي البيت 
االب��ي��ض إن “كل البيانات تشير ال��ى ان 
الرئيس بصحة جيدة وان��ه سيبقى كذلك 
طيلة مدة واليته الرئاسية”، وذلك اثر اول 
زي���ارة طبية اج��راه��ا ت��رام��ب منذ وصوله 
الى السلطة قبل نحو عام وجاءت نتائجها 

“ممتازة«. وأض���اف الطبيب ان ترامب 
“لديه جينات رائعة وقد خلقه الله على هذا 
النحو«. وأكد الطبيب العسكري ان ترامب 
الذي كان هدفا ملوجة تكهنات طالت صحته 
الذهنية، ه��و م��ن طلب اخل��ض��وع لفحص 

االدراك الذي جاءت نتيجته “جيدة للغاية«.
واضاف طبيب الرئيس االميركي “اعتقد 
انه رأى في اخلضوع للفحص الطبي فرصة 
لوضع حد لبعض من ذلك”، وتابع قائال 
“اعتقد انه لم يكن قلقا على االطالق من ان 

يكون لديه ما يخفيه«.
واوض���ح جاكسون ان الفحص اج��ري 

باستخدام تقييم مونتريال لالدراك، وجاءت 
نتيجته 30/30.

وش��دد الطبيب على ان ترامب “ليست 
لديه اي��ة مشاكل ادراك��ي��ة او عقلية على 
االطالق”، مضيفا انها على حد علمه املرة 
االولى التي يخضع فيها رئيس لفحص طبي 

كهذا خالل واليته.
وك��ش��ف ج��اك��س��ون البيانات احليوية 
للرئيس: الطول 1،90 مترا، ال��وزن 108 
كلغ، نبض القلب 68 وضغط الدم 74/122.

واوضح الطبيب ان الفحص الذي اجري 
اجلمعة في مستشفى وولتر ريد العسكري 

الوطني اظهر ان نتائج نبض القلب وضغط 
الدم وعمل القلب جاءت طبيعية في الفحص، 
وان الوظائف احلركية واجل��ه��از احلسي 

كانت طبيعية كذلك.
وتابع الطبيب “صحة القلب ممتازة في 
هذه املرحلة من حياته واعتقد ان قسما كبيرا 
من ذلك مرّده الى انه لم يتعاط يوما التدخني 

او الكحول«.
وأوض��ح الطبيب انه سيعمل على اعداد 
برنامج حملاولة تخفيف السعرات احلرارية 
وال��ده��ون وال��ك��ارب��وه��ي��درات ف��ي النظام 

الغذائي لدى الرئيس “قدر املستطاع«.

املسافرون 
مع »األردنية«
 إلى الواليات 

املتحدة سيخضعون 
ملقابالت أمنية

اعلنت شركة اخلطوط اجلوية 
امللكية األردن��ي��ة أم��س ان��ه سيتم 
اعتبارا من اخلميس اجراء مقابالت 
أمنية م��ع جميع املسافرين على 
رح��الت��ه��ا املتجهة إل��ى ال��والي��ات 
املتحدة تنفيذا لطلب السلطات 

االميركية.
وق���ال���ت ال���ش���رك���ة، ف���ي ب��ي��ان 
تلقت ف��ران��س ب��رس نسخة عنه، 
ان الشركة “تبدأ إعتبارا من غد 
)اخلميس( بتنفيذ إج��راءات أمنية 
إضافية تتمثل ب��إج��راء مقابالت 
أمنية مع املسافرين املتوجهني إلى 

الواليات املتحدة«.
واش�������ارت ال���ش���رك���ة ال����ى ان 
السلطات األميركية طالبت بتطبيق 
هذه االجراءات منذ نوفمبر 2017، 
ومت تأجيل تطبيقها حتى اليوم 
فيما بدأت شركات أخرى بتطبيقه 

منذ ذلك الوقت.
واوضحت امللكية ان “اإلجراءات 
األم��ن��ي��ة اإلض��اف��ي��ة ت��ط��ال جميع 
ش��رك��ات ال��ط��ي��ران العاملية التي 
ت��ش��غ��ل رح�����الت م���ب���اش���رة إل��ى 
الواليات املتحدة والتي مت الطلب 
منها تنفيذ ه��ذه اإلج����راءات على 
جميع املسافرين املتوجهني إلى 
أميركا وم��ن مختلف اجلنسيات، 

دون إستثناء«.
ودعت مسافريها املغادرين إلى 
ال��والي��ات املتحدة إل��ى “احلضور 
إلى املطار قبل موعد الرحلة بثالث 
ساعات، لتالفي التأخير ال��ذي قد 
يطرأ نتيجة ذلك، ومتكني الشركة 
م��ن تطبيق اإلج�����راءات اجل��دي��دة 

بسهولة وفي الوقت احملدد«.

9 قتلى في هجومني 
لبوكو حرام في 

شمال شرق نيجيريا
قتل تسعة أشخاص على االقل في 
هجومني منفصلني شنهما جهاديو 
حركة بوكو ح��رام في شمال شرق 
نيجيريا، كما اف��اد وك��ال��ة فرانس 

برس الثالثاء سكان ومصادر أمنية.
وقالت املصادر ان الهجوم االول 
وق��ع االثنني قرابة الساعة 11،00 
)10،00 ت غ( وق��د قتل فيه ستة 
ح��ط��اب��ني ب��ال��رص��اص ق���رب قرية 
جنيني امل��ج��اورة ل��ن��غ��اال، املدينة 
الواقعة في والية بورنو واحلدودية 

مع الكاميرون.
وأوضح عمر كشالة املسؤول في 
ميليشيا تساند اجليش في منطقة 
غامبورو املجاورة لنغاال في تصريح 
لفرانس ب��رس ان “ستة اشخاص 
قتلوا بالرصاص على أيدي مسلحني 
خطفوا ايضا خمس فتيات” واصابوا 

حطابني اثنني آخرين بجروح.
وأض���اف ان “بعض احلطابني 
متكنوا م��ن ال��ف��رار )...( وأبلغوا 
اجلنود”، مشيرا الى ان املهاجمني 
الذوا بالفرار بعدما استولوا على 

حوالى 500 رأس ماعز.

دعا إلى إجراء محادثات مباشرة من أجل وضع
حد للبرنامج النووي

غوتيريش يؤكد أن 
احلرب مع كوريا الشمالية 

»ميكن تفاديها«
أكد االمني العام لالمم املتحدة انطونيو غوتيريش أمس 
األول انه باالمكان تفادي احلرب مع كوريا الشمالية، داعيا 
الى اج��راء محادثات مباشرة بني القوى الرئيسية من اجل 

وضع حد للبرنامج النووي الكوري الشمالي.
وإذ نّوه غوتيريش بأن اخلطوات االخيرة املتبادلة بني 
الكوريتني كانت على قدر من االهمية، شدد على “وجوب ان ال 

ننسى ان املشكلة االساسية لم يتم حلها بعد«.
وقال “اعتقد ان باالمكان تفادي احلرب”، محذرا في الوقت 
نفسه من “انني لست واثقا بعد من ان السالم بات مضمونا«.

واوضح االمني العام لالمم املتحدة ان هدفه هو ضمان ان 
“يتمكن املعنيون الرئيسيون في النزاع من اجراء محادثات 

جدية وايجاد سبيل لنزع السالح النووي«.
ويبدأ غوتيريش، رئيس الوزراء البرتغالي السابق، في 
كانون الثاني/يناير عامه الثاني على رأس االمم املتحدة في 
حني يطغى امللف الكوري الشمالي على باقي امللفات كأكبر 

تهديد لالمن والسلم الدوليني.
وال تبدي الواليات املتحدة وكوريا الشمالية اهتماما كبيرا 

باجراء محادثات مباشرة حلل االزمة.
وقال غوتيريش خالل عرضه برنامج عمله واولوياته 
للعام 2018 ام��ام اجلمعية العام ل��المم املتحدة إن هناك 
“بصيص امل” بعد موافقة كوريا الشمالية على املشاركة 
في االل��ع��اب االوملبية الشتوية التي تستضيفها جارتها 
اجلنوبية في بيونغ تشانغ كما واعادة فتح اخلط العسكري 

الساخن بني الكوريتني.
وسيحضر االمني العام لالمم املتحدة حفل افتتاح االلعاب 

االوملبية في بيونغ تشانغ في شباط/فبراير املقبل.
واجرت كوريا الشمالية في االشهر االخيرة جتارب اطالق 
صواريخ وجتربة نووية سادسة كانت االقوى حتى اآلن. 
وقد اكدت انها قادرة على اصابة االراضي االميركية، ما ادى 

الى تزايد املخاوف من حصول نزاع مدمر.
وكان الرئيس االميركي دونالد ترامب هدد كوريا الشمالية 
“بدمار شامل” في حال شّن نظام كيم جونغ اون هجوما على 
بالده، فيما تؤكد بيونغ يانغ ان على العالم ان يتقبل انها قوة 

نووية.
وتشدد االدارة االميركية على ض��رورة جتميد كوريا 
الشمالية لبرامجها العسكرية ك��ش��رط مسبق الج��راء 

محادثات.
وتقود الواليات املتحدة جهود تشديد العقوبات ضد كوريا 
الشمالية في مجلس االمن والتي تهدف الى زيادة الضغوط 
على نظام كيم جونغ اون من اجل دفعه للجلوس الى طاولة 

املفاوضات.

القرار سيؤدي إلى أسوأ أزمة متويل لـ »أونروا«

أبو الغيط: جتميد األموال األميركية للفلسطينيني 
يستهدف »إلغاء قضية الالجئني«

أكد االمني العام للجامعة العربية احمد ابو 
الغيط في كلمة القاها االربعاء خالل مؤمتر 
االزهر »لنصرة القدس« ان القرار االميركي 
بتجميد االم���وال املخصصة لوكالة االمم 
املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني )اون��روا( 

يستهدف »الغاء قضية الالجئني«.
واعتبر ان هذا القرار “ال يأتي مبعزل عن 
قرار االعتراف بالقدس، هذا القرار يستهدف 
التعليم الفلسطيني والصحة الفلسطينية 

والغاء قضية الالجئني«.
واشار الى ان اسرائيل اعلنت قبل ايام عن 
بناء “عن مزيد من املستوطنات، اي سلب 
االرض” معتبرا “انهم )االس��رائ��ي��ل��ي��ون( 
ي��ع��م��ل��ون ط��ب��ق��ا مل��خ��ط��ط ت��ش��ارك��ه��م فيه 
وتساعدهم عليه الواليات املتحدة، القدس، 

الالجئني، االرض«.
وق��ال اب��و الغيط “علينا نحن العرب ان 

نتصدى«.
وقررت واشنطن الثالثاء “جتميد” نصف 
االموال املخصصة لوكالة االمم املتحدة لغوث 

وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )اونروا( في 
رسالة حتد جديدة ازاء االمم املتحدة وضربة 

قوية للفلسطينيني.
وأعلنت وزارة اخلارجية انه ومن أصل 
125 مليون دوالر من املساهمات الطوعية 
لهذه الوكالة للعام 2018، أك��دت واشنطن 
دفع “شريحة أولى” بقيمة 60 مليون دوالر 
خصوصا لدفع الرواتب في املدارس واملرافق 
الصحية في االردن والضفة الغربية وقطاع 

غزة.
وأعطت اسرائيل الضوء االخضر االربعاء 
املاضي لبناء اكثر من 1100 وحدة استيطانية 
ف��ي الضفة الغربية احملتلة، وف��ق منظمة 

السالم اآلن املناهضة لالستيطان.
وبحسب املنظمة فان هذه الوحدات تقع 
غالبها في مستوطنات داخل الضفة الغربية 
احملتلة، خ��ارج الكتل الكبرى التي تقول 
اسرائيل انها ستبقي عليها في اط��ار اتفاق 

سالم مع الفلسطينيني يرعى حل الدولتني.
من جانبه، أكد متحدث باسم لوكالة االمم 

املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
)اون��روا( األربعاء ان قرار الواليات املتحدة  
جتميد عشرات ماليني ال��دوالرات املخصصة 
للوكالة، س��ي��ؤدي ال��ى اس���وأ ازم���ة متويل 

للوكالة منذ تأسيسها.
وقال كريس غونيس لوكالة فرانس برس 
ان “الواليات املتحدة اعلنت انها ستساهم 
مببلغ 60 مليون دوالر اميركي مليزانية 
البرنامج. حتى ه��ذه اللحظة، ال يوجد اي 

مؤشرات اخرى على متويل محتمل«.
وأش��ار غونيس ال��ى ان “هذه التخفيض 
الكبير في املساهمة سيؤدي الى اسوأ ازمة 

متويل في تاريخ الوكالة«.
وقررت واشنطن الثالثاء “جتميد” نصف 
االموال املخصصة لوكالة االمم املتحدة لغوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )اونروا( في 
رسالة حتد جديدة ازاء االمم املتحدة وضربة 

قوية للفلسطينيني.
وأعلنت وزارة اخلارجية انه ومن أصل 
125 مليون دوالر من املساهمات الطوعية 

لهذه الوكالة للعام 2018، أك��دت واشنطن 
دفع “شريحة أولى” بقيمة 60 مليون دوالر 
خصوصا لدفع الرواتب في املدارس واملرافق 
الصحية في االردن والضفة الغربية وقطاع 

غزة.
ويأتي القرار االميركي في وقت يشعر فيه 
الفلسطينيون ب��ان واشنطن تتخلى عنهم. 
فبعد ان اعترف ترامب في ديسمبر املاضي 
بالقدس عاصمة السرائيل ما اث��ار استنكار 
االسرة الدولية والفلسطينيني، هدد في مطلع 
يناير احلالي بوقف املساعدة املالية االميركية 
الى هؤالء اذا رفضوا التباحث مع واشنطن في 

حل سلمي للنزاع مع اسرائيل.
اال ان الفلسطينيني يؤكدون انهم ال يريدون 
واشنطن وسيطا وه��ددوا بتعليق اعترافهم 

بدولة اسرائيل.
 ون���ددت منظمة التحرير الفلسطينية 
بالقرار االميركي معتبرة ان��ه “يستهدف 
الفلسطينيني االكثر ضعفا ويحرم الالجئني 

من حقهم في التعليم والصحة«.

خالل تصريحات على هامش زيارته للهند

نتانياهو: باإلمكان نقل السفارة األميركية إلى القدس في غضون عام
أك��د رئيس ال���وزراء االسرائيلي 
بنيامني نتانياهو أمس ان بامكان 
الواليات املتحدة نقل سفارتها من 
تل ابيب الى القدس في غضون عام 
واح���د، بحسب م��ا اوردت وسائل 

االعالم االسرائيلية.
وت��ن��اق��ل��ت وس��ائ��ل االع����الم عن 
نتانياهو، الذي يزور الهند حاليا، 
قوله للصحافيني املرافقني له “سيتم 
نقل السفارة الى القدس أس��رع مما 

تعتقدون. في غضون عام من اآلن«.
وكان وزير اخلارجية االميركي 
ريكس تيلرسون اكد ان نقل السفارة 
االميركية من تل ابيب ال��ى القدس 
لن يتم على األرجح قبل عامني على 
االق��ل وق��رر ت��رام��ب ف��ي 6 ديسمبر 

املاضي االعتراف بالقدس عاصمة 
الس��رائ��ي��ل وأم����ر ب��ن��ق��ل ال��س��ف��ارة 
األميركية من تل أبيب الى القدس، 
ما أث��ار ادان��ات حازمة من العاملني 
العربي واالس��الم��ي وم��ن املجتمع 

الدولي.
وأث��ن��ت اس��رائ��ي��ل ع��ل��ى ال��ق��رار 

واصفة اياه ب “التاريخي. 
وأث�����ار ق����رار ت���رام���ب سلسلة 
تظاهرات احتجاجية ومواجهات 
على االرض في االراضي الفلسطينية 

تسببت مبقتل 17 فلسطينيا.
وقتل مستوطن اسرائيلي من دون 
أن تتضح دوافع قتله الذي نفذه على 

ما يبدو فلسطينيون.
وقد وضع قرار ترامب حدا لعقود 

م��ن الدبلوماسية االميركية التي 
كانت تتريث في جعل قرار االعتراف 

بالقدس واقعا.
وال��ق��دس ف��ي صلب ال��ن��زاع بني 
اسرائيل والفلسطينيني. وقد احتلت 
اسرائيل الشطر الشرقي من القدس 
وضمته عام 1967 ثم اعلنت العام 
1980 ال��ق��دس برمتها “عاصمة 
ابدية” ف��ي خطوة ل��م يعترف بها 

املجتمع الدولي.
ويرغب الفلسطينيون في جعل 
القدس الشرقية عاصمة لدولتهم 

املنشودة.
وي���ؤك���د امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي ان 
الوضع النهائي للقدس يجب ان يتم 

نتانياهو خالل زيارته للهندالتفاوض عليه بني الطرفني.


