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ال ينبغي �أن يوافق الأميركيون على االنتقال �إلى النظام الجديد

قاعدة بيانات لـ«�أف بي �آي» تقتحم الخ�صو�صية ال�شخ�صية
أعرب نشطاء عن مخاوفهم من انتهاك حق
الخصوصية ،احتجاجا ً على برنامج قاعدة
بيانات يطوره مكتب التحقيقات الفيديرالي
األميركي «أف بي آي» ،للتعرف إل��ى وجوه
األشخاص.
وتشير التقديرات إلى أن قاعدة البيانات
قد تحتوي على  52مليون صورة بحلول عام
.2015
وحصل اتحاد الجبهة اإللكترونية «إي أف
أف» ،لحماية الحريات المدنية ،على معلومات
حول المشروع من خالل طلب تقدم به وفقا ً لمبدأ
حرية تداول المعلومات.
وأع����رب االت���ح���اد ع��ن قلقه م��ن أن ص��ور
األش��خ��اص «غ��ي��ر المجرمين» ستخزن إلى
جانب صور المجرمين .ويقول «أف بي آي» إن
قاعدة البيانات ستقلل من األنشطة اإلجرامية
واإلرهابية.
وتعد قاعدة بيانات التعرف إلى الوجوه
ج��زءا ً من مشروع المكتب المسمى «برنامج
التعرف لألجيال المقبلة» والمعروف اختصارا ً
بـ»أن جي أي» ،وهو عبارة عن قاعدة بيانات
بيولوجية ضخمة تطورت لتحل محل نظام

التعرف اآللي عبر بصمة األصابع المتبع حاليا ً
«آي أي أف آي أس».
ويوفر البرنامج المقترح منذ سنوات «خدمات
التعرف عبر تحليل البيانات البيولوجية»،
وذلك وفقا ً للموقع اإللكتروني لمكتب التحقيقات
الفيديرالي.
وإلى جانب صور التعرف إلى الوجوه ،يطور
البرنامج ليضمن تصوير وتخزين بصمات
األص��اب��ع وم��س��وح�ا ً ضوئية لقزحية العين
وبصمات لكف اليد.

مخاطر متزايدة

وذكر اتحاد الجبهة اإللكترونية أن البيانات
ال��ت��ي حصل عليها ،تكشف ع��ن أن برنامج
التعرف الجديد احتوى بالفعل على  16مليون
صورة ،وذلك حتى عام  ،2013ولديه القدرة
على استيعاب نحو  52مليون صورة بحلول
عام .2015
وف��ي نظام التعرف الحالي ،ف��إن بصمات
األصابع لألشخاص المجرمين وغير المجرمين
مخزنة في قواعد بيانات منفصلة.
وب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى «غ��ي��ر ال��م��ج��رم��ي��ن» ف��إن

بصمات أصابعهم تخزن م��ن جانب مكتب
التحقيقات ،حينما يتقدمون لوظائف تتطلب
بصمات األصابع بهدف التحري عن خلفياتهم
الماضية.
لكن وفقا ً للنظام الجديد فإذا طلب صاحب
العمل م��ن المتقدم لوظيفة تقديم ص��ورة
شخصية إلى جانب بصمات األصابع ،فستخزن
عن طريق مكتب التحقيقات أيضاً.
واالختالف هنا يتمثل في أن النظام الجديد
سيخزن الصور كافة في قاعدة بيانات واحدة
بغض النظر إن ك��ان الشخص اعتقل لسبب
جنائي أم ال.
وقال اتحاد الجبهة اإللكترونية« :هذا يعني
أنه إذا لم تكن اعتقلت أبدا ً بسبب أي جريمة،
وط��ل��ب م��ن��ك ص��اح��ب ال��ع��م��ل ت��ق��دي��م ص��ورة
شخصية كجزء من فحص خلفيتك السابقة ،فإن
صورة وجهك سيبحث عنها وستضمنك كمجرم
مشتبه به ،وذلك بموجب صورتك الموجودة في
ملف غير جنائي».
ويقول االتحاد إن وثائق مكتب التحقيقات
تشير إلى أن  4.3مليون صورة ضمن قاعدة
البيانات ال��ج��دي��دة بحلول  2015ستكون

ألغراض غير جنائية.
وأشار االتحاد أيضا ً إلى بحث يكشف عن تزايد
مخاطر التعرف الخاطئ إلى شخص ما ،ألن
حجم البيانات التي تفحص كبير للغاية .وقال:
«هذا يعني أن كثيرا ً من األشخاص سيعتبرون
مشتبها ً بهم في جرائم لم يرتكبوها».
وكانت إحدى لجان مجلس الشيوخ األميركي
قد ناقشت عام  2012مضاعفات نظام التعرف
الجديد إلى الخصوصية ،وقال المسؤول عن
النظام حينها إن مكتب التحقيقات يعتزم قصر
هذا النظام على المعلومات الجنائية.
وتأكد المسؤولون حينها أن األجهزة األمنية
المحلية ستراجع سنويا ً وفقا ً ألنظمة التعرف
المتبعة لديها «الكتشاف أي نوع من إساءة
االستخدام» ،والمكتب الفيديرالي سيدعم ذلك
من خالل مراجعاته السنوية أيضاً.
وأش��ار اتحاد الجبهة اإللكترونية إل��ى أن
تقدير انعكاسات نظام التعرف الجديد إلى
الخصوصية لم يحدث منذ عام  .2008وقالت
المنظمة« :لم يصمم نظام العدالة لدينا على
هذا األساس ،وال ينبغي أن يوافق األميركيون
ضمنيا ً على االنتقال إلى النظام الجديد».

 60ع�سكري ًا �أوكراني ًا مع دباباتهم ين�ضمون �إلى المحتجين

انشقاق عسكري أوكراني
وسيواجه أية أخطار على أمنه.
وأع��رب األمين العام للناتو عن
أمله في أن يساعد اجتماع جنيف
ال��رب��اع��ي ف��ي تحقيق ح��� ّل سلمي
لألزمة في أوكرانيا.
وف��ي تعليق على ق��رار الحلف
ق��ال رئيس تحرير مجلة «روسيا
ف��ي السياسة العالمية» ف��ي��ودور
لوكيانوف ،إن تعزيز قوات الحلف

في أوروب��ا لن يبقى بال ر ّد من قبل
روسيا ،مضيفاً« :كل تحرك عسكري
قرب ح��دود دول��ة ما يستدعي رداً،
لكن من حيث المبدأ فإن من حق دول
الناتو أن تعمل في أراضيها ما تريد،
مثلما يحق لروسيا أن تعمل ما تريد،
بما في ذلك قرب حدود أوكرانيا».
وأع���رب الخبير االستراتيجي
ال��روس��ي عن اعتقاده ب��أن ق��رارات

�ضحاياه الثالثة م�سيحيون ولي�سوا يهوداً

مطلق النار في كن�سا�س متهم بجريمة كراهية
سيوجه االدعاء األميركي اتهامات
بارتكاب جريمة كراهية لفرايجر
غلين ك��روس ( 73سنة) القيادي
ال��س��اب��ق ف��ي منظمة «ك��و كلوكس
كالن» المتطرفة التي تعتقد بتفوق
البيض ال��ذي قتل األح��د الماضي،
ثالثة أشخاص في مركزين للطائفة
اليهودية في مدينة كنساس.
وق��ال المدعي ال��ع��ام للمقاطعة
باري غريسون« :سنوجه اتهامات
بارتكاب جريمة كراهية» ،مشيرا ً إلى
وجود أدلة كافية لعرضها على هيئة
المحلفين.
وأوض��ح مايكل كاست من مكتب
التحقيقات ال��ف��ي��دي��رال��ي (أف بي
آي) ،أن التحقيقات توصلت إلى
أن «المشتبه ب��ه ت��ح��رك ب��دواف��ع
كراهية» .وأضاف إن «األعمال التي
قام بها هذا الشخص جاءت نتيجة
معتقدات يؤمن بها».
وأش�����ار م��رك��ز ح��ق��وق��ي يتابع
مجموعات «الكراهية» إلى أن كروس
كان مسؤوال ً سابقا ً في منظمة «كو
كلوكس ك�لان» المتطرفة ومعروفا ً
بمعاداته للسامية ،وتبين أن ضحايا
كروس الثالثة هم مسيحيون وليسوا
يهودا ً كما ذكر.
وأطلق المدعي العام الفيديرالي
إري���ك ه��ول��در تحقيقات بارتكاب
ج��ري��م��ة ك��راه��ي��ة .وأش����ار إل���ى أن
ال��م��دع��ي��ن ال��ع��ام��ي��ن األم��ي��رك��ي��ي��ن
سيتعاونون لـ«توفير ك��ل الدعم
لمعرفة ما إذا كان التشريع الخاص
بجرائم الكراهية يطبق ف��ي هذه

قيادي سابق في تنظيم متطرف
الحالة».
وينص القانون الفيديرالي على
ّ
السجن المؤبد في جرائم الكراهية
على أساس عنصري وعرقي وديني.
وبحسب المركز الحقوقي فإن
ك����روس ال��م��ت��ح��در م���ن ك��ارول��ي��ن��ا
الشمالية جندي سابق في الجيش
األميركي ،وأس��س في الثمانينات
ف��رع كارولينا ل��ـ«ف��رس��ان» منظمة
«ك��و كلوكس ك�لان» وح��زب «واي��ت
باتريوت» التابع لها.
وأم��ض��ى ك���روس ث�ل�اث س��ن��وات
في السجن الفيديرالي بعد إدانته
بحيازة السالح والتخطيط لسرقات
ولقتل أحد مؤسسي المركز الحقوقي
موريس ديس.

وأخيرا ً ساهم كروس ،بعد انتقاله
إلى أورورا في ميزوري ،في إطالق
صحيفة الكترونية «يروج من خاللها
لعنصريته ولمعاداة السامية» وفق
المركز.
وخ�لال مقابلة أجراها تلفزيون
ك��ن��س��اس م��ع��ه ف���ي  ،2006ق��ال
ك��روس« :أن��ا رج��ل وطني ،الشيء
الوحيد الذي لم أقرره بعد هو ما إذا
كان يجب أن أكره كل اليهود أو فقط
الصهاينة».
وك��ت��ب رئ��ي��س بلدية نيويورك
ب��ي��ل دي ب�لاس��ي��و ع��ل��ى «ت��وي��ت��ر»
أن «ال��ش��رط��ة ستتخذ اإلج����راءات
كافة لضمان أم��ن وسالمة اليهود
ومؤسساتهم خالل أعياد الفصح».

م�شار� :سلفاكير ديكتاتور ولن نتقا�سم الحكم معه
وصف رئيس حركة التم ّرد في جنوب السودان رياك مشار
رئيس جنوب السودان ،ميارديت سلفاكير بـ«الديكتاتور»،
وأشار إلى أنه ال يجد «سببا ً لتقاسم الحكم» معه.
وأك��د مشار ،من والي��ة أعالي النيل النفطية ،أنه يريد
السيطرة على العاصمة جوبا وحقول النفط األساسية،
م��ح��ذرا ً م��ن أن ال��ح��رب األه��ل��ي��ة ل��ن تتوقف قبل سقوط
سلفاكير.
وف��ي وق��ت يدخل ال��ن��زاع ف��ي جنوب ال��س��ودان شهره

الخامس ،تزامنا ً مع محادثات سالم هشة ،وصف مشار
رئيس جنوب السودان بـ «الديكتاتور» ،وأش��ار إلى أنه
ال يجد «سببا ً لتقاسم الحكم» معه .وق��ال« :إذا كنا نريد
إسقاط الديكتاتور ،جوبا هي هدف وحقول النفط أهداف»،
وأضاف مشار« :نحن ال نقوم سوى بمقاومة النظام الذي
يريد تدميرنا» ،مشيرا ً إلى أنه يأمل أن «يحترم الطرفان»
اتفاق وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه في  23كانون
الثاني ،والذي ينتهك بشكل دائم.

تحقيق ر�سمي بريطاني ب�أزمة «ح�صان طروادة الإ�سالمي»
يتر�أ�سه كالرك الذي حقق في تفجيرات لندن االنتحارية
اضطرت الحكومة البريطانية ،إلى تشكيل لجنة تحقيق
في ما سمي «حصان ط��روادة اإلسالمي» في بيرمنغهام،
حيث اشتكى العديد من أبناء الجالية اإلسالمية في المدينة
من أن أصوليين متطرفين تسللوا إلى مدارس المدينة التي
تعيش فيها جالية إسالمية كبيرة ويقومون بتوجيه التالميذ
المسلمين نحو التطرف ،في الوقت الذي تدعو الحكومة إلى
مكافحة هذه الظاهرة.
وأعلن وزير التربية والتعليم البريطاني مايكل غوف أنه
كلف الرئيس السابق لشعبة مكافحة اإلره��اب في شرطة
«اسكوتالنديارد» بيتر كالرك لإلشراف على التحقيق في
مسألة تسلل المتطرفين إلى مدارس بيرمنغهام.
يُشار إل��ى أن ك�لارك ح��از سمعة طيبة وثناء واسعا ً
من الحكومة البريطانية وأوس��اط واسعة في المجتمع
البريطاني للدور الذي لعبه في رئاسة لجنة التحقيق في
الظروف التي وقعت فيها تفجيرات لندن االنتحارية عام
 2005وقتل فيها  57شخصا ً وأصيب  750آخرون.
وجاء قرار الحكومة بتعيين كالرك للقيام بهذه المهمة
عقب رضوخ مجلس بلدية بيرمنغهام لمطالب عدد كبير من
أولياء أمور التالميذ المسلمين الذين اشتكوا من أن أبناءهم
يعودون إلى منازلهم حاملين أفكارا ً دينية متطرفة ،تتعارض
مع األفكار التي تربوا عليها في حضن العائلة ،وقال ناطق
باسم البلدية إنها أمرت من جانبها بإجراء تحقيق في هذه
االتهامات وأن التحقيق جار حاليا ً في نحو  200حالة في
 25مدرسة من مدارس بيرمنغهام التي يتعلم فيها عدد كبير
من التالميذ المسلمين.

واض��ط��رت الحكومة للتدخل عقب ات��س��اع المطالبة
بالتحقيق في هذا األمر ليس فقط في بيرمنغهام ،بل في
مدن بريطانية أخرى تعيش فيها جاليات إسالمية كبيرة،
مثل مدينتا برادفورد ومانشستر ،حيث ُوجهت اتهامات إلى
المجالس البلدية المسؤولة مباشرة عن إدارة المدارس،
وفقا ً للنظام المعمول به في بريطانيا ،بأنها سهّلت مهمة
تسلل المتطرفين إلى سلك التعليم وحصول عدد ال بأس به
من الجهاديين على وظائف في المدارس.
من ناحية أخرى ،أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام
هيغ ،أول من أمس ،تعيين مدير جديد لجهاز أمن التنصت
المعروف باسم «مركز االتصاالت الحكومية».
وقال هيغ إن «جهاز مركز االتصاالت الحكومية يلعب دورا ً
حيويا ً في ضمان أمن وسالمة المملكة المتحدة ،وسيضيف
مديره الجديد (روب��رت) هانيغان ث��روة من الخبرة ذات
الصلة في مجاالت األمن القومي ومكافحة اإلرهاب والعالقات
الدولية».
ويشغل ،هانيغان ،منصب المدير العام لقسم الدفاع
واالستخبارات في وزارة الخارجية البريطانية منذ عام
 ،2010وسيخلف المدير الحالي لجهاز أمن التنصت ،ايان
لوبان ،عندما يترك المنصب في الخريف المقبل.
واعتبر هانيغان تعيينه في المنصب الجديد «امتيازاً»،
مؤكدا ً أنه «متحمس لمواجهة تحديات السنوات المقبلة مع
موظفي جهاز مركز االتصاالت الحكومية» ،الذين وصفهم
بأنهم «مهنيون ويتمتعون بكفاءات عالية».

ا�ستئناف الحوار في فنزويال بين ال�سلطة والمعار�ضة

الناتو يوافق على تعزيز �أمن دول �شرق �أوروبا
أعلن األمين العام لحلف شمال
األطلسي أن��درس ف��وغ راسموسن
أن مجلس ال��ن��ات��و ق��� ّرر ح��زم��ة من
اإلج���راءات الرامية إلى تعزيز أمن
دول شرق أوروبا من أعضاء الحلف،
على خلفية األزمة في أوكرانيا.
وق���ال راس��م��وس��ن بعد اجتماع
مجلس الناتو في بروكسل اليوم:
«سيجري تعديل خططنا الدفاعية
وتعزيزها» .وأش���ار األم��ي��ن العام
للناتو إلى أن الحلف لم يتخذ قرارا ً
بعد ب��ش��أن نشر ق��واع��د عسكرية
دائمة في دول ش��رق أوروب��ا ،وأكد
أنه يعتبر أن الطريق السياسية هي
الوحيدة لتسوية األزمة في أوكرانيا،
داع��ي �ا ً روس��ي��ا إل��ى أن تكون ج��زءا ً
من الحل السياسي و»وقف زعزعة
الوضع وسحب قواتها من الحدود
مع أوكرانيا والتأكيد أنها ال تدعم
االنفصاليين» .وأش��ار راسموسن
إلى أن الحلف ق� ّرر تعزيز دوري��ات
الطيران في ش��رق أوروب��ا وإرس��ال
ق���وات بحرية إل��ى بحر البلطيق
وشرق البحر المتوسط ،وكذلك نشر
مزيد من العسكريين إلجراء تدريبات
ورفع مستوى الجاهزية ،موضحا ًَ أن
هذه اإلجراءات ستن ّفذ «خالل أيام».
وتعهد باتخاذ مزيد من اإلج��راءات
في األسابيع واألش��ه��ر المقبلة إذا
تطلب األم���ر .وأك���د راس��م��وس��ن أن
الناتو يريد إرس��ال إش��ارة واضحة
أن الحلف سيدافع عن كل حليف
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الحلف لن تؤثر في الوضع في شرق
أوكرانيا ،مع أنه أشار إلى احتمال أن
يكون لها «تأثير سلبي على العقول
ف��ي كييف ،ألن ذل��ك يغذي أوه��ام
ممثلي سلطات كييف ب��أن الغرب
سيكون معهم إلى درجة أنه سيدافع
عنهم ،إنه تص ّور خطير ،ال سيما أنه
بعيد عن الواقع».
وعلى صعيد التطورات الميدانية

في ش��رق أوكرانيا ،أك��د قيادي في
لجان ال��دف��اع الشعبي ف��ي مدينة
كراماتورسك جنوب شرقي أوكرانيا
ب��أن نحو  60عسكريا ً أوك��ران��ي �ا ً
انضموا إلى المحتجين مع عرباتهم
القتالية ،بعد أن أرس��ل��ت كييف
ق��وات نظامية إل��ى المنطقة لقمع
احتجاجات أنصار فدرلة البالد في
إطار ما أسمته السلطات بـ»عملية
مكافحة اإلرهاب».
وأك���د ش��ه��ود ع��ي��ان أن ط��واق��م
 6عربات مشاة قتالية أوكرانية
انضمت إلى صفوف أنصار فدرلة
أوكرانيا .وقال أحد الشهود أمس ،إن
حشدا ًَ من السكان المحليين تحدث
مع أف��راد طواقم العربات القتالية
وأقنعهم بأنهم سكان مسالمون
وليسوا إرهابيين.
وأكد الشاهد أن العسكريين رفعوا
علم روسيا فوق العربة الرئيسية
وت��وج��ه��وا ب��رف��ق��ة ق����وات ال��دف��اع
المحلية إل��ى مدينة سالفيانسك.
م��ن جهة أخ��رى نشرت ف��ي مواقع
التواصل االجتماعي صور للعربات
األوكرانية المنشقة التي رفعت علم
روسيا .وال تزال قوات موالية لكييف
م��وج��ودة ف��ي ك��رام��ات��ورس��ك ،بما
فيها دبابات ومدرعات ،فيما تتابع
ل��ج��ان ال��دف��اع الشعبي سيطرتها
على مقر المجلس البلدي وعدد من
الحواجز ،من دون وقوع مواجهات
بين الطرفين.

�إخالء مئات الأ�شخا�ص في بو�سطن
بعد اال�شتباه بحقيبتي ظهر
أخلت السلطات في مدينة بوسطن شمال شرقي الواليات المتحدة مئات
األشخاص بعد اكتشاف حقيبتي ظهر مشبوهتين قرب المكان الذي وقع فيه
قبل عام تماما ً االعتداء المزدوج الذي استهدف ماراثون المدينة.
وأوضحت الشرطة أنها أوقفت رجالً لالشتباه بعالقته بالحقيبتين ،وأنها
أرسلت فرق تفكيك المتفجرات إلى المكان.
والحقا ً عمد خبراء تفكيك المتفجرات إلى تفجير الحقيبتين ،وذلك بعد
ساعات قليلة من حفل أقيم إلحياء الذكرى السنوية األولى لضحايا االعتداء
المزدوج .ولم توضح الشرطة في الحال ما الذي كانت تحتويه الحقيبتان.
وق��ال أحد الشهود أنه رأى شابا ً عشرينيا ً يرتدي زي�ا ً أس��ود ،ويحمل
حقيبة ظهر ،وعندما أوقفته الشرطة صرخ قائالً إنه طالب في جامعة
ماساتشوستس للفنون.
وإث���ر االش��ت��ب��اه بالحقيبتين أغ��ل��ق��ت ال��ش��رط��ة ش���ارع بويلستون،
حيث وق��ع قبل ع��ام بالتمام اع��ت��داء م��زدوج بقنبلتين منزليتي الصنع
استهدف ماراثون المدينة وأوقع ثالثة قتلى و 264جريحاً ،وعلقت كذلك
حركة المترو.

محاولة ثانية لإر�سال الغوا�صة الآلية للبحث
عن «الماليزية» في المحيط الهندي
تجرى االستعدادات إلع��ادة الغواصة اآللية إلى قاع المحيط الهندي
للبحث عن حطام طائرة البوينغ  777التابعة للخطوط الجوية الماليزية،
بعد اختصار المهمة األولى ألن الغواصة بلغت الحد األقصى الذي يمكن أن
تنزل إليه.
والغواصة غير المأهولة والمسماة «بلوفين »-21مجهزة بجهاز رادار
لتحت الماء (سونار) ،وأرسلت إلى القاع مساء أول من أمس ،من على متن
السفينة «اوشن شيلد» التي تدير عمليات البحث عن الطائرة المفقودة منذ
الثامن من آذار في جنوب المحيط الهندي.
وأعلن المركز المشترك لتنسيق الوكاالت المكلف بتنظيم أعمال البحث أن
«بعد قرابة ست ساعات من بدء المهمة ،بلغت بلوفين -21عمقها األقصى
( 4500متر) وعادت إلى السطح» .وأوضح المركز أن «المعلومات التي
ُجمعت خالل هذه المهمة األولى يتم تحليلها في الوقت الحالي».
وتابع أنه من المفترض أن تعود الغواصة في مهمة بحث ثانية خالل
ساعات ،إذا سمحت األحوال الجوية بذلك.
وكان من المفترض أن تستمر مهمة الغواصة اآللية حتى  16ساعة ،لكن
الكابتن مارك ماثيوز في سالح البحرية األميركية التي تشارك في أعمال
البحث مع دول أخرى ،أوضح أن الغواصة بلغت الح ّد األقصى لقدراتها
لذلك عادت إلى السطح.
وق��ال ماثيوز لشبكة «سي أن أن» اإلخبارية األميركية إن «الغواصة
مبرمجة للتحرك على علو  30مترا ً من قاع المحيط لتكوين فكرة شاملة عما
يوجد حولها وتحتها».
وبحسب الخرائط فإن العمق يتراوح في منطقة البحث عن الطائرة بين
 4200و 4400متر .وتابع ماثيوز أن الغواصة «نزلت حتى  4500متر ،وهو
الحد األقصى لها ولذلك عادت إلى السطح».
وستقوم فرق البحث بمراجعة برنامجها بناء على العمق الذي جرى
تسجيله في المهمة األولى والتي تمت في إحدى زوايا منطقة البحث.

افيالدو قاد وفد المعارضة في الحوار
استؤنف مساء أول من أمس ،الحوار
األول م��ن ن��وع��ه ال���ذي ب���دأ األس��ب��وع
الماضي ف��ي فنزويال بين الحكومة
والمعارضة ،لكن المراقبين يشككون في
فرص التوصل إلى تسوية ،فيما تستمر
األزمة االقتصادية الحادة في البالد.
وب���ع���د أس��اب��ي��ع م���ن ال��م��م��اط��ل��ة
وأك��ث��ر م��ن ش��ه��ري��ن م��ن ال��ت��ظ��اه��رات
ضد الحكومة أوقعت  41قتيالً ،بدأ
الحوار الخميس الماضي بين الرئيس
االشتراكي نيكوالس مادورو ومسؤولي
المعارضة.
لكن خ�لاف �ا ً لجلسة المفاوضات
السابقة التي بثتها وس��ائ��ل اإلع�لام
العامة ،كانت جلسة الثالثاء مغلقة

وغاب عنها الرئيس م��ادورو وخصمه
الرئيسي الحاكم انريكي كابريليس.
وق�����ام ك���ل م���ن ن���ائ���ب ال��رئ��ي��س
خورخي ارياثا والسكرتير التنفيذي
الئتالف المعارضة «طاولة الوحدة
الديمقراطية» رام��ون غييرمو افيالدو
بتمثيل معسكره في هذه المحادثات
التي جرت في مقر نيابة الرئاسة.
وأدت التظاهرات التي ته ّز البالد
منذ  4شباط والتي أطلقها طالب قبل
أن تنضم إليها المعارضة ،إلى سقوط
أكثر م��ن  600جريح واعتقال 175
شخصا ً بينهم رئيسا بلدية ومسؤول
حزب معارض.
وب��دأت الحركة االحتجاجية ضد

الحكومة مستهدفة انعدام األم��ن في
البالد ثم وسعت مطالبها لتشمل غالء
المعيشة وانقطاع مواد أساسية.
وتراجعت حدة التعبئة الشعبية
في األسابيع األخيرة غير أن بؤر عنف
متفرقة ال تزال قائمة في عدد من المدن
على هامش بدء هذا الحوار.
وتعتزم طاولة الوحدة الديمقراطية
التي تضم أحزابا ً من اليمين المعتدل
ومحافظين راديكاليين و»تشافيين»
سابقين م��ن م��ؤي��دي األن��م��وذج ال��ذي
أطلقه الرئيس الراحل هوغو تشافيز
( ،)2013-1998المطالبة م��ج�دّدا ً
بـ»قانون عفو» عن المعتقلين الذين
أوقفوا على هامش التظاهرات.

غرق �سفينة كورية ّ
تقل � 470شخ�ص ًا معظمهم تالميذ
أع��ل��ن م��س��ؤول ب��ق��ط��اع التعليم
الكوري الجنوبين أنه تم إنقاذ جميع
طالب ومعلمي مدرسة ثانوية كانوا
على متن عبّارة غرقت قبالة الساحل
الجنوبي الغربي للبالد.
وكانت العبارة تقل حوالى 470
راكبا ً بمن فيهم الطالب والمعلمون
في رحلة إلى جزيرة جيجو على بعد
حوالى  100كيلومتر جنوب شبه
الجزيرة الكورية.
وأرسلت العبّارة إشارة استغاثة
إثر ميالن شديد على أحد جانبيها.
وأعلن مسؤول في خفر السواحل
أن ف���رق اإلن��ق��اذ ع��ث��رت ع��ل��ى جثة
شخص في العبارة الغارقة .وقال
أحد الركاب إنه سمع صوت ارتطام
قوي قبل غرق العبارة.
قالت وكالة أنباء يونهاب إن أكثر
من  100شخص ما زال��وا في عداد

ت�شاينا ديلي

المفقودين بعد غرق العبارة.
وغرقت العبارة وعلى متنها 470
شخصا ً قبالة ال��س��اح��ل الجنوب
الغربي لكوريا الجنوبية بعد أن

أرسلت إشارة استغاثة.
وقالت يونهاب ومحطة تلفزيون
(واي ت��ي أن) إن��ه ت��م إن��ق��اذ 368
شخصا ً من العبارة.



نيات �أميركا تجاه ال�صين
انطلق وزير الدفاع األميركي تشاك هيغل أخيراً ،في
أول زيارة إلى الصين منذ توليه منصبه .وصرح واصفا ً
رحلته التي استغرقت ثالثة أيام ،بأن هدفها هو تعزيز
الثقة واالنفتاح والشفافية بين بكين وواشنطن .وقال في
هونولولو :إن الصينيين هم أصدقاء ألميركا ،مشددا ً على
أن استراتيجية أميركا في «التمحور حول آسيا» ال تشمل
الصين.
لقد كانت تلك الكلمات ،من غير ريب ،موضع ترحيب
بكين .ومع ذلك ،وبحسب تعليق وكالة األنباء الصينية
الرسمية «شينخوا» ،فإنه لم يتم تفسير رسائل أخرى
بعثها تشاك هاغل خالل األيام القليلة الماضية ،باعتبارها
لفتات ودية.
فخالل مقابلة أجراها وزير الدفاع األميركي أخيرا ً مع
صحيفة «نيكي» اليابانية ،انتقد هيغل «منطقة تحديد
الدفاع الجوي» في الصين ،الموجودة على بحر الصين
الشرقي ،واصفا ً إياها بأنها استفزازية وأحادية الجانب.
وقد ألقى لوما ً في غير محله على الصين ،بشأن تصاعد
التوترات في واح��دة من أكثر المناطق الجيوسياسية
حساسية.
وبما أنه يتوجب على وزير الدفاع األميركي الجديد
معرفة بعض الحقائق األساسية ،ف��إن إنشاء الصين
لـ»منطقة تحديد الدفاع الجوي» ،يعتبر خطوة شرعية
ت��ت��واف��ق م��ع ميثاق األم���م ال��م��ت��ح��دة ،وت��ه��دف لضمان
االستقرار ،في حين أشعل تصاعد التوترات في البداية،

«تأميم» طوكيو غير القانوني لجزر «دياويو» الصينية في
عام .2012
ومنذ ذلك الحين نفذت الحكومة القومية ،التي يقودها
رئيس ال��وزراء الياباني شينزو آبي ،حملة سياسية من
أجل تحدي عالقاتها مع الصين ،بما في ذلك زيارة آبي
لضريح «ياسوكوني» المثير للجدل.
في ال��واق��ع ،يمكن إرج��اع توتر العالقات األميركية
ـ الصينية ،جزئياً ،إل��ى اإلص���رار المتزايد من اليابان
والواليات المتحدة على توتير األجواء ،إذ إن التصريحات
غير المسؤولة من بعض الساسة في أميركا ،شجعت
القوى اليمينية في اليابان.
وال ش��ك أن ل��دى الصين وأم��ي��رك��ا اخ��ت�لاف��ات ،إال أن
لديهما الكثير من المصالح المشتركة .وتأمل الصين ،في
إقامة نوع جديد من العالقات الثنائية مع أميركا ،تتميز
باالحترام المتبادل واالزدهار المشترك ،وهو أمر ضروري
لتنمية الصين السلمية ،في حين أن لدى أكبر اقتصادين
في العالم ،الصين وأميركا ،مصلحة مشتركة في بيئة
مستقرة لتسهيل االزدهار االقتصادي.
ال يمكن لبلد ،وال لالقتصاد العالمي ،تحمل مسؤولية
المواجهة أو الصراع .وفي هذا الصدد من المتوقع أن يو ّفر
توقف وزير الدفاع األميركي تشاك هيغل في الصين ،فرص ًة
نادرة ألميركا من أجل توضيح سياسة «التمحور حول
آسيا» ،وتأكيد نياتها الودية تجاه الصين ،وذلك لتعزيز
الثقة المتبادلة والتفاهم على امتداد المحيط الهادئ.

