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كسيك هو لصحافي اجلمعة أن "ا
من دون أي شـكّ بـــلـــد آمـن لـــهـــؤالء
األفراد الذين هربوا من االضطهاد".
وصـــرّح تـــرامـب قـــبل تـــوجـــهه إلى
فــرنـــســا اجلــمــعــة "نــريــد أن يــأتي
الـنــاس إلى بـلــدنـا لـكــنـهم يـجب أن

يأتوا بشكل قانوني".
W¹cOHMð  UDKÝ

ـرســوم الــرئــاسي بــشـكل ويــقــول ا
واضح إن تـــرامـب يـــريـــد أن يـــديــر

سألة. كسيك هذه ا ا
وهـو يــوضح أن الـرفض الـتــلـقـائي
لطلـبات اللجـوء التي يقـدمها هؤالء
األشخاص الذي يعبرون بشكل غير
شــرعي احلـدود ســيــتـواصل خالل

 90 يوماً وحتى إبرام اتفاق
ـتحـدة بـتـرحيل "يـسمح لـلـواليـات ا

كسيك". األجانب إلى ا
وتـــقـــول إدارة تــرامـب إن الــرئـــيس
يتـمتع بـالسـلطـة التـنفـيذيـة لتـقيـيد
الـهـجـرة بـاسم األمن الـقـومي وهي
الـسـلـطــة الـتي قـام بـتـفـعـيـلـهـا فـور
توليه مهامه الرئـاسية عندما فرض
حظـرا مثـيرا لـلجـدل على مـسافرين

من دول غالبيتها مسلمة --.
وأيـدت احملـكـمـة الـعـلـيـا األمـيـركـيـة
الـــصــيــغــة الــنــهـــائــيــة مــنه في 26
حزيـران/يونيـو في معـركة قضـائية

طويلة.
ـتـحدة وأعـلـنت سـفـيـرة الـواليـات ا
ــتــحــدة نــيـكـي هـايــلي لــدى األ ا
اجلــمـعـة أن بـالدهـا تــريـد تـقــلـيص
ــنـظــمـة مــسـاهــمــتـهــا في تـمــويل ا
ــيــة مــشــددة عــلى أن الــنــظـام األ
الــتــعــددي كــان في بــعض األحــيـان

. "سيئا" بالنسبة لألميركي
وتــبـلغ نــسـبــة مـســاهـمــة الـواليـات
ـيـزانـيـة الـتـشـغـيـلـية ـتـحـدة في ا ا

الـــقــانــون األمــيــركـي لــكن هــذا مــا
يحاولون فعله بالتحديد". وأعلن أن
الــدعـوى رفــعت في الــقـضــاء بـاسم

نظمات الثالث. ا
وأضـاف أن هــذه اخلـطــوة "تـقـوّض
دولـة الـقــانـون وهي إفالس أخالقي
كـبيـر ألنه يـحـاول رفع احلـمـاية عن

أشخاص مضطهدين".
ـفـوضـية الـسـامـية لأل واتـهمت ا
ــتـحـدة لـالجـئــ واشـنـطـن بـعـدم ا
االلــتـــزام بــواجـــبــاتـــهــا مـــســاعــدة

. الالجئ
ــفــوضـيــة في بــيــان إنــهـا وقــالت ا
ـا فيـها "تنـتـظر من جـميـع الدول 
ــتــحــدة أن تــتــأكــد من الــواليــات ا
يــــكـــون كل شــــخص بـــحــــاجـــة إلى
حـــمـــايــة كـالجئ أو إلى مـــســـاعــدة
إنسـانية قـادراً على احلـصول على
ساعـدت بسرعة ومن دون هات ا
ـفـوضـيـة الـتي عـوائق".واعـتـبـرت ا
تـتـخـذ جـنـيف مـقـراً لـهـا أن قـدرات
ــتــحــدة احملـدودة عــلى الــواليــات ا
احلـدود تــؤدي إلى فــتـرات انــتـظـار
ـــهـــاجـــرين عـــلى طـــويـــلـــة تُـــرغم ا
.يــنـدد تـرامب ــهـربـ االسـتــعـانـة 
ـهــاجـرين بــشـكل مــنـتـظـم بـ"غـزو" ا
لـبـالده في حـ تــتـوجـه في الـوقت
احلـــالـي "قـــافالت" مـــهـــاجـــرين إلى
ــتــحــدة. ويــفــتــرض أن الــواليــات ا
رسوم بالتخفيف عن نظام يسمح ا
مـثــقل أسـاســا بـوجــود قـرابـة 700
ألف حالة تنتظر حالياً في احملاكم.
ويـعـتـبـر مـسـؤولـون أمـيـركيـون أنه
يُـفتـرض تـقـد طـلبـات الـلـجوء في
ـا أنه الـبـلـد اآلمن األول ـكـسـيك  ا
ـــهــاجـــرون من الـــذي يـــصل إلـــيه ا
غواتيماال والسلفادور وهندوراس.
وأوضح مــســـؤول في إدارة تــرامب

 rN H½√ ÊuHB¹ s* WK¾Ý√

…œU

اربيل
tK « bLŠ q Uý

واشــــنـــــطن) 2018-11-10 ,أ ف ب)
وقّـع الــرئـــيـس األمـــيــركـي دونـــالــد
ترامب اجلمعة مـرسوماً ينص على
أن تـرفض تلـقـائـيا طـلـبات الـلـجوء
الــتي يــقــدّمــهـا مــهــاجــرون عــبـروا
ــكـســيك بــشــكل غــيـر احلــدود مع ا
قـانـوني في إجـراء طـعنـت به فوراً
دني منظمات مدافعة عن احلقوق ا

أمام القضاء.
واتــخـــذ الــرئــيس األمـــيــركي الــذي
جـعل من مـسـألة الـهـجـرة مـوضوع
حـمــلـته األســاسي قـبل انـتــخـابـات
منـتصف الـواليات الـتي أجريت في
الـــــــــــســـــــــــادس مـن تـــــــــــشـــــــــــريـن
الـــثــانـي/نـــوفـــمـــبـــر هـــذا إلجــراء
ـــهــاجـــرين من حملـــاولـــة إحــبـــاط ا
أمـــيـــركـــا الـــوســـطـى الـــذين هـــرب
مـــعــظـــمــهم مـن الــعـــنف في بالهم
وردعـــــهـم من دخــــــول الــــــواليـــــات
تحـدة. ويسـعى ترامب إلى إرغام ا

كسيك على التكفل بهم. ا
ــرســوم إن وقــال تــرامب في نصّ ا
ــسـتــمـرة "الــهــجـرة اجلــمــاعـيــة وا
لألجـــانب الــذين ال جتـــد الــواليــات
تحدة سببا لـقبولهم عبر حدودنا ا
اجلنـوبيـة تسـببت بـأزمة وتـقوّض

سالمة حدودنا".
WM¹b   U¹dŠ

وأعــلــنـت ثالث مــنــظــمــات بــيــنــهـا
دنـية االحتاد األمـيركـي للـحريـات ا
أنــهـا قــدّمت شـكــوى أمـام الــقـضـاء

رسوم. الفدرالي للطعن با
وأشـــار عـــمـــر جـــودت من االحتـــاد
دنية في بيان األميركي للحريات ا
إلى أن "مـــرســوم الـــرئــيـس تــرامب
اجلديـد حول الـلجـوء غيـر قانوني.
ــكن لــلـــرئــيس وال لــوزرائه من ال 
ـــبــــاد الـــواضــــحـــة في جتــــاوز ا

كسيك œËbŠ∫ طالبو جلوء يتحدثون مع دورية أميركية بعد عبور احلدود مع ا

ـصــري بــالــرقم A14260182 تــاريــــخ فــقــد مــني جــواز الــســفــر ا
wM?O?? ?(« w?M? ??Š® ــصـري ـواطــن ا صـدوره 2015/2/1 بــاسم ا
صرية ن يعثر عليه تسليمه للسفارة ا wMO © الرجاء  (« dOM
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س/ بـوصـفك تـتـكلم وتـتـحـرك عـلى اسـاس ديـني ومذهـبي هل
وجدت انك تـتحرك بـسياسـة او سنة فـعلهـا النبي او احـد ابناء

علي او علي نفسه?
س/ كـونك تـعــيب وتـنـتـقــد نـظـام الـبــعث الـبـعث الــعـراقي عـلى
ــســؤولــيــة عن تـأز االقل ألم اكن تــتــهم الــبــعث الــسـوري بــا

االوضاع في العراق?
س/ الــــسـيـد الذي الـتجــــــأ الى دولة قـريـــــبـة ام بعـيدة هل

عدت لضمان حقك الذي ضاع نتيجة نضالك? 
هــــــذا حق لــــــكــن هـل من احلـق حـــــرمـــــــــان االخــــــــــريـن من

حقوقهم?
س/ الـبــعــــــثي الــذي يـنــتـمي الي عــرق ومـعــروف ان بـعــثـيي
الــعـــراق مـــوزعــ عـــــــلى تـــنـــوعــاتـــهم وبـــعـــيــدا عـن قــصص
ــمــلـة" حــتـى قــضـيــة رفــعت اجلــمــال او رأفت اجلــاســوســيــة ا
الهـجـان هي كذبـة" كيف حلـركة سـياسـية رشـحتك او قـبلت بك

ان تواجه جمهورها?
س/ مـوقـفـكم من طـلـبـات ايـران الـبـدء بـسـداد مـتـعـلـقـات حـرب

السنوات الثمان?
س/ هل تــعـتــقــد نــفـسـك ضـمـن مـشــروع مــربح بــحـيـث حتـقق

نصب? شاريع جتاربة بعد زوال ا مدخرات تؤهلك 
ـشـروع الـوطـني يـبــدأ مع االطـفـال الـيـست س/ مـعــروف ان ا

الطفولة ضمن برامجكم دينية كانت ام غير دينية?
س/ هل الــدســتــور مــحــتـرم? مــاذا عـن ازدواج اجلــنـســيــة في

ناصب العليا بالدولة? ا
ـفصـولـ الـسيـاسـيـ وشهـادات اجلـامـعات س/ جلـان مـثل ا
هاجر هل مارست و الهيئات الرقابية دورها بعلمية في بلدان ا

ومهنية ام بخواطر ومجامالت?
س/ من اين  تـــمـــــــــويل احلــــــــمالت االنـــتــخـــابـــيـــة وكــلف
الـدعـايـة? هل الـسـؤال مـضحك? غـريب ان يـقـبل شـعب بـعـمـلـية

احتيال قاسية
س/ الـنص الـقراني عن الـرجـعـة لله هـل  التـفـكر
فيه? وانـتم ايـها الالديـنيـون هل انكـار اخلالق

يبيح اقتراف اخلطيئة?
ـــاذا تـــســـتـــقـــرون في بـــلـــدان غـــربـــيــة س/ 

وتعاجلون امراضكم فيها?
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ــــســــاهــــمــــة الــــعــــام احلــــالـي أن ا
األمــيــركــيــة يــجب أال تــكــون آلــيــة
وشددت عـلى أهميـة السـعي إليجاد
وســائل "تــعــيــد الــتــوازن لــطــريــقـة
ـتـحدة ولـعـمـلـيات تـمـويلـنـا لأل ا

حفظ السالم التي نقودها".
وتـدرس الـدول الـ 193االعـضـاء في
ــنـظــمـة مــيـزانــيـة عــمـلــيـات األ ا

ـتــحـدة الـتي  تـخــفـيـضـهـا 600 ا
ـاضي بـضغط ملـيـون دوالر الـعام ا
من ادارة الـرئـيس تـرامب إلى نـحـو

 6,7 مليارات دوالر.
ــتـحــدة والـصـ عــتـبـر الــواليـات ا
ــانـيــا وفـرنــسـا أكــبـر والــيـابــان وأ
سـاهـمـة في عمـلـيـات حفظ الـدول ا

السالم.

"األمـر يــتـعـلـق بـاسـتــمـراريـة جنـاح
التـعدديـة".وخالل نقاش فـي مجلس
األمن حــول الــدفــاع عـن الــتــعــدديـة
اعتبـرت هايلي أن دافـعي الضرائب
يـتــسـاءلــون إلى أي مـدى يــسـتـحق

تحدة العناء. تمويل األ ا
W¾OÝ WIH

وقالت هـايلـي "هنـاك أوقات تـدفعـنا
إلى االعــتـقـاد بــأن الـتـعــدديـة كـانت
صـفــقـة سـيـئـة بـالــنـسـبـة لـلـواليـات
ــتــحــدة وبـأنــنــا قــد نـكــون أكــثـر ا
ـــبــادئـــنــا فــاعـــلــيـــة في الـــتــرويج 

ومصاحلنا فرديا".
وتـابعت هـايـلي "أحـيانـا يـكـون هذا
االســتـنــتـاج صـحــيـحــا".وأوضـحت
هايـلي الـتي تغـادر منـصـبهـا نهـاية

ـئـة كـمـا تـسـاهم لـلـمـنـظـمـة  20بـا
ــئــة من واشــنــطن بــنــســبــة  25بــا
مــيـزانــيــة عـمــلـيــات حــفظ الـسالم
نظمة وهي بذلك أكبر مسـاهم في ا
ـيـة.بـاإلضافـة إلى ذلـك تسـاهم األ
تحـدة في تمويل العديد الواليات ا
تحدة. من الوكاالت التابعة لأل ا
واعتـبـرت هـايلي أن تـمـويل بالدها
ـئـة من ميـزانـية ما نـسـبته  25 با
عـــمـــلــــيـــات حــــفظ الـــسـالم "غـــيـــر
متـنـاسب" ودعت إلى تـعـديل نسب
الـتـمـويـل خالل مـفـاوضـات جـديـدة
ـــقــرر أن تـــخــتــتـم في كــانــون من ا

األول/ديسمبر.
وشددت هـايـلي عـلى أن القـضـية ال
تـقـتـصـر عـلى "اإلنـصـاف" مـضـيـفة


