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دوليات

بوتين ي�ؤكد قدرة رو�سيا على �ضمان �أمنها باالعتماد على مواردها

الفروف� :أهمية «�شنغهاي» في �إقامة عالم متعدد الأقطاب
ت��رأس الرئيس الروسي فالديمير
بوتين أم��س اجتماعا ً تمحور حول
برنامج التسليح الروسي للفترة ما
بين  ،2025 – 2016إذ أك��د خالل
االجتماع ق��درة روسيا على ضمان
أمنها اعتمادا ً على مواردها.
وأض����اف ال��رئ��ي��س ال���روس���ي أن
ب�ل�اده ل��ن تلجأ إل��ى وق��ف التعاون
مع الشركاء األجانب في الصناعات
الحربية ال��روس��ي��ة ،لكنها يجب أن
تكون ج��اه��زة إلن��ت��اج أه��م المعدات
واألس��ل��ح��ة بنفسها ،واستبعد في
الوقت نفسه إمكان انجرار روسيا إلى
سباق تسلح جديد .وقال إن الخطوات
التي اتخذتها روسيا في المجال األمني
جاءت ردا ً على الخطوات التي اتخذت
ضدها ،وأض��اف قائالً« :سبق لنا أن
حذرنا من أننا سنضطر إل��ى اتخاذ
الخطوات الالزمة لضمان أمننا».
ودع����ا ب��وت��ي��ن ال��م��ش��ارك��ي��ن في
االجتماع إلى حساب دقيق لألخطار
المحتملة وال���رد المناسب عليها،
مضيفا ً أن هناك أمورا ً تثير قلقا ً لدى
القيادة الروسية ،ومنها االستمرار
في عسكرة الفضاء واستخدام سالح
استراتيجي مزود برؤوس غير نووية
وما إلى ذلك.
وم��ن جهة أخ���رى ،ح � ّم��ل بوتين
الغرب مسؤولية ان��دالع األزم��ة في
أوكرانيا ،وقال إن التطورات األخيرة
هناك تستخدم إلنعاش حلف شمال
األطلسي «الناتو».
ومنح الرئيس الروسي مهلة لغاية
تشرين األول المقبل لتقديم مقترحات
موضوعية متوازنة ف��ي م��ا يتعلق
بتمويل برنامج التسليح الجديد،

مشيرا ً إل��ى أن روس��ي��ا ل��ن تزيد من
نفقاتها العسكرية.
وأف���اد الكرملين ب��ص��ورة خاصة
بأن االجتماع ال��ذي حضره ممثلون
عن قطاع الصناعات الحربية ووزارة
الدفاع بحث مسألة تخفيض اعتماد
روسيا على العتاد الحربي وقطع
الغيار المستوردة من دول غربية
وأوكرانيا ،واالنتقال إلى االعتماد على
األسلحة روسية الصنع وتلك التي
تصنع في دول االتحاد الجمركي.
وسبق لقائد قوات الدفاع الجوي
والفضائي اللواء الكسندر غولوفكو
أن أعلن أن روسيا ستستغني عن

استخدام صواريخ «روكوت» الخفيفة
أوكرانية الصنع.
يذكر أن ممثلي قطاع الصناعات
الحربية الروسية كانوا قد أعلنوا أن
االستغناء عن التعاون مع أوكرانيا
وأوروبا في المجال العسكري لن يؤثر
في تطبيق برنامج التسليح الروسي
م��ا بين ع��ام��ي  ،2020 – 2011إذ
يخطط إلن��ف��اق  20تريليون روب��ل
(نحو  600مليار دوالر) إضافة إلى
 3تريليونات روبل ( 85مليار دوالر)
لتطوير قطاع الصناعات الروسية.
وأعلن وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الفروف أن منظمة شنغهاي

للتعاون أصبحت منظمة ذات نفوذ
وع��ام�لاً ق��وي �ا ً ف��ي ال��ن��ظ��ام العالمي
الجديد متعدد األقطاب.
وق���ال الف���روف ف��ي م��ق��ال نشرته
صحيفة «روسيسكايا غازيتا» ،إن
عمل المنظمة يتسم بتحقيق نتائج
ملموسة ف��ي توفير األم���ن وتعزيز
ال��ت��ع��اون السياسي واالق��ت��ص��ادي
واالجتماعي بين ال��دول األعضاء في
المنظمة.
وأك��د الوزير الروسي أن الرئاسة
ال��روس��ي��ة للمنظمة ال��ت��ي ت��ب��دأ بعد
انتهاء قمة المنظمة التي ستجرى في
العاصمة الطاجيكية دوشنبه يومي

 11و 12أي��ل��ول ،ستركز على رفع
فعالية المنظمة في الوضع الدولي
المعقد حاليا ً وتوحيد الجهود من أجل
الرد بشكل مناسب على ما يجري في
المنطقة والعالم.
وأش��ار الف��روف إل��ى أن باكستان
وال��ه��ن��د وإي������ران أع��ل��ن��ت سعيها
للحصول على عضوية كاملة في
منظمة شنغهاي ،موضحا ً أن سبب
نجاح هذه المنظمة اإلقليمية يتمثل
في تمسكها بميثاق األم��م المتحدة
والقانون الدولي ومبادئ المساواة
واحترام مصالح كل ال��دول األعضاء
وتسوية النزاعات والخالفات بالطرق
السياسية الدبلوماسية واالعتراف
بحق الدول في اختيار أنموذج خاص
بها للتنمية .وأضاف أنه من المتوقع
أن تتخذ قمة دوشنبه ق��رارات تؤدي
إل��ى تهيئة ال��ظ��روف ل��ب��دء توسيع
المنظمة وتعزيز التعاون بين الدول
األعضاء أثناء الرئاسة الروسية.
وأك��د ال��وزي��ر ال��روس��ي أن المهمة
األول��وي��ة للمنظمة تتمثل في توفير
األم��ن اإلقليمي ،مشيرا ً إل��ى أهمية
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ب��ه��دف مكافحة
اإلرهاب والتطرف وتهريب المخدرات،
خصوصا ً على خلفية تدهور الوضع
في أفغانستان.
وأش��ار الف��روف إل��ى أهمية تعزيز
التعاون االقتصادي في إطار المنظمة
وكذلك التعاون في مجاالت التعليم
والعلوم والثقافة ،وأعرب عن قناعته
بأن موسكو ستتمكن بالتعاون مع
شركائها من إعطاء زخم جديد لتطوير
المنظمة وتعزيز دوره��ا في ضمان
السالم واالزدهار في المنطقة.

ت�صران على اال�ستقالل وكييف ت�ؤكد �سيادتها على �أوكرانيا
لوغان�سك ودونيت�سك
ّ

مدفيديف� :سنفعل كل ما بو�سعنا من �أجل �إحالل ال�سالم في �أوكرانيا
أعلن رئيس ال����وزراء الروسي
دميتري مدفيديف أن ب�لاده تأمل
في الحفاظ على «التوازن الهش»
في أوكرانيا ،وأنها ستفعل كل ما
بوسعها م��ن أج��ل المساهمة في
إحالل السالم في هذا البلد.
وق��ال مدفيديف في اجتماع مع
مرشحي حزب «روسيا الموحدة»
ل�لان��ت��خ��اب��ات ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة في
العاصمة موسكو أمس ،إن األزمة
األوك��ران��ي��ة ه��ي ن���زاع داخ��ل��ي ال
يجب توسيعه إل��ى خ��ارج حدود
أوكرانيا ،مؤكدا ً أنه يمكن حل األزمة
األوكرانية على أساس المقترحات
التي طرحها الرئيس بوتين ،داعيا ً
كييف إل���ى إج����راء ات��ص��االت مع
ممثلي جنوب شرقي البالد.
ج�����اء ذل�����ك ف����ي وق�����ت أع����رب
الرئيسان الروسي فالديمير بوتين
واألوكراني بيوتر بوروشينكو عن
ارتياحهما لسير الهدنة في شرق
أوكرانيا.
وق��ال ي��وري أوش��اك��وف مساعد
الرئيس الروسي للصحافيين أمس،
إن الرئيسين بحثا هاتفيا ً الوضع
في جنوب شرقي أوكرانيا ،مضيفا ً
أن العقوبات ضد روسيا ال يمكن
أن تؤثر في موقف موسكو بشأن
التسوية السلمية ف��ي أوكرانيا.
وقال« :هذه العقوبات لن تؤثر في
موقفنا المبدئي بشأن األزم��ة في
الدولة المجاورة».
وأع��ل��ن ال��رئ��ي��س األوك��ران��ي أن
بروتوكول مينسك ح��ول تسوية
األزمة األوكرانية ال يقضي بإقامة
نظام فدرالي في أوكرانيا أو انفصال
مناطق أوكرانية.
وأك��د بوروشينكو ف��ي اجتماع
لمجلس ال��وزراء األوك��ران��ي أمس،
أن ب��روت��وك��ول مينسك يقضي
بالحفاظ على سيادة أوكرانيا في
كامل منطقة دونباس شرق البالد،

بما فيها تلك التي تسيطر عليها
القوات المحلية ،مشيرا ً إلى أن هذه
المناطق هي األخرى «ستعود إلى
المجال القانوني األوكراني».
وق��ال بوروشينكو إن��ه سيحيل
مشروع قانون حول منح «الوضع
ال��خ��اص» لمقاطعتي لوغانسك
ودونيتسك إلى البرلمان األوكراني،
مشيرا ً إلى وجود خطة لإلفراج عن
« 500أسير أوك��ران��ي» ف��ي شرق
البالد قبل نهاية األسبوع الجاري.
م��ن جهة أخ���رى ،أك��دت قيادتا
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الشعبيتين سعيهما إلى االنفصال
عن أوكرانيا.
وق����ال ال��ن��ائ��ب األول لرئيس

وزراء جمهورية دونيتسك أندريه
ب��ورغ��ي��ن« :إن ه��ذه الجمهورية
تصر على استقاللها ف��ي ح��دود
مقاطعتها» ،في حين أكد الناطق
باسم جمهورية لوغانسك فالديمير
إينوغورودتسيف الى حاجة منطقة
دونباس إلى االستقالل .وقال« :لم
نر مشروع القانون إال أننا نتمسك
فقط باستقالل جمهورية لوغانسك
الشعبية ولم نهتم بأي وضع آخر
في إطار أوكرانيا».
وأعلن رئيس جمهورية لوغانسك
إيغور بلوتنيتسكي أن قضية وضع
دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
قد تصبح موضوعا ً للمفاوضات
مع كييف الحقاً .وقال« :أريد تأكيد

أن وض��ع جمهوريتي لوغانسك
ودونيتسك الشعبيتين لم يناقش
خالل المشاورات في مينسك».
وشدد بلوتنيتسكي أمس على أن
الجمهوريتين الشعبيتين ال تنويان
التخلي عن سياسة بناء دولتين
مستقلتين ،مشيرا ً إل��ى أن وقف
إطالق النار ال يمكن أن يلغي نتائج
االستفتاء الذي أيد سكان دونباس
فيه استقاللهم.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت قتل ثالثة
من أفراد حرس الحدود األوكراني
وأصيب اثنان بجروح بليغة في
انفجار قنبلة تحت سيارتهم في
مقاطعة لوغانسك ،حيث تبادلت
كييف وق��وات «ال��دف��اع الشعبي»

االتهامات من جديد بشأن خرق
الهدنة.
وأع��ل��ن الرئيس األوك��ران��ي في
اج��ت��م��اع ل��ل��ح��ك��وم��ة أن ال��ق��وات
األوكرانية تلتزم وقف إطالق النار
بشكل دقيق على رغم استفزازات
المسلحين ،فيما أكد مجلس األمن
والدفاع األوكراني أن مواقع القوات
األوك��ران��ي��ة تعرضت للقصف 20
مرة تقريبا ً الليلة الماضية.
وأعلنت قوات «الدفاع الشعبي»
ف��ي ج��ن��وب ش��رق��ي أوك��ران��ي��ا أن
القوات األوكرانية خرقت شروط
الهدنة خمس مرات.

اعتبر األمين العام لألمم المتحدة
بان كي مون أن األولوية في مواجهة
تنظيم «الدولة اإلسالمية» اإلرهابي
تكون من خالل تشكيل تحالف دولي
ال يتطلب بالضرورة ق��رارا ً آنيا ً من
مجلس األمن.
وق���ال األم��ي��ن ال��ع��ام ف��ي حديث
خص به صحيفة «الحياة» اللندنية
نشر أمس« :إن كان هناك قرار من
مجلس األمن ،والمجلس متحد حول
ذل��ك ،فهذا سيكون طريقة ممتازة
مناسبة ،لكنه (الدولة اإلسالمية)
اآلن يقتل بطريقة متوحشة ،وهذا
غير مقبول على اإلطالق .ولهذا اتخذ
بعض ال���دول إج����راءات عسكرية
من دون قوات أرضية ،أي عمليات
جوية وبعض الدعم العسكري».
واعتبر ب��ان أن «تنظيم الدولة
اإلسالمية وسواه نتيجة الستمرار
األزمة السورية منذ أربع سنوات».
وق���ال« :ه��ذه مسألة دقيقة ج��داً.
األزم����ة ال��س��وري��ة م��س��ت��م��رة منذ
أرب��ع س��ن��وات ،لنتطلع إل��ى األزم��ة
الحالية» .وعبر عن أمله في أن يبدأ
ال��ح��وار السياسي في سورية في
أسرع وقت ويفلح مبعوثه الجديد
إلى سورية ستيفان دي مستورا في

إدارة األزمة.
ك���ذل���ك أع���ل���ن ب����ان أن����ه منح
الصالحية والدعم الكاملين لممثله
الخاص الجديد إلى سورية ستيفان
دي مستورا ،موضحا ً أن «واليته

األساسية أن يؤسس لبداية من
خالل الجهود الحسنة لكي يتمكن
ال��ح��وار السياسي من أن يبدأ في
أس���رع وق���ت» .وق���ال« :إن محطة
دي مستورا األولى اآلن في سورية

حث رئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس
االسكتلنديين على أال يختاروا االستقالل عن المملكة
المتحدة وذلك قبل االستفتاء الذي يجرى في  18من الشهر
الجاري.
وفي مسعى إلى وقف تنامي التيار المؤيد الستقالل
اسكتلندا عن بريطانيا ألغى كاميرون ومسؤول المعارضة
إد ميليباند جلستيهما األسبوعية لإلجابة عن أسئلة
المواطنين ،وذل��ك من أج��ل زي��ارة اسكتلندا ليطلبا من
مواطنيها عدم إنهاء الوحدة المستمرة مع انكلترا منذ 307
أعوام ،وهو ما اعتبره البعض مؤشرا ً على حالة الذعر التي
انتابت النخبة الحاكمة في بريطانيا.
ونشرت صحيفة «ديلي ميل» تصريحا ً لكاميرون قال
فيه« :ال نريد أن تتقطع أوصال أسرة هذه األمة ،المملكة
المتحدة دولة غالية وخاصة» ،محذرا ً من مغبة تقسيم
المملكة ،قائالً« :إذا انقسمت المملكة المتحدة فستظل
منقسمة إلى األبد».

ال��ع��ام ع��ل��ى ض����رورة أن «يظهر
الشعب والحكومة في لبنان الوحدة
وس��ط كل ه��ذه المشكالت الجدية
ج��داً» ،معبرا ً عن «القلق البالغ من
تسلل تنظيم الدولة اإلسالمية إلى
لبنان».
جاء ذلك في وقت قال رئيس جهاز
االستخبارات األسترالي ديفيد إربين
إن��ه ي��درس رف��ع مستوى التهديد
اإلرهابي في البالد وذلك بعد عودة
نحو  20مقاتالً إل��ى أستراليا من
الشرق األوسط.
وأضاف المسؤول األسترالي أن
نحو  160مواطنا ً أستراليا انضموا
للقتال إل��ى جانب تنظيم «الدولة
اإلس�لام��ي��ة» وتنظيمات مسلحة
أخ��رى أو دع��م��وا تلك التنظيمات
ب��ط��رق مختلفة ،م��ش��ي��را ً إل���ى أن
م��س��ت��وى اإلره����اب ت��ص��اع��د خ�لال
العام المنصرم.
وك��ان��ت ال��ح��ك��وم��ة األس��ت��رال��ي��ة
أعلنت في وقت سابق أنها ستعمل
كل ما بوسعها للحد من انضمام
مواطنيها إلى الجماعات المسلحة.

جاء ذلك في وقت قال الرئيس الموقت لشبه جزيرة
القرم سيرغي أكسيونوف بأن االعتراف باالستفتاء في
اسكتلندا سيعني االعتراف بالقرم جزءا ً من روسيا.
وقال أكسيونوف في تصريح صحافي أمس« :إذا تم
االعتراف باالستفتاء في اسكتلندا ،فذلك يقتضي ضرورة
االعتراف بالقرم جزءا ً من روسيا تلقائياً .ال شك في أن ذلك
هو طريق شرعية وقانونية .إننا سنؤيد هذا االستفتاء».
وأش��ار إلى أن االستفتاء المرتقب في اسكتلندا مثير
لالهتمام ،خصوصا ً أن الغرب لم يعترف باالستفتاء
المماثل الذي جرى في القرم .وأضاف« :عندما يقرر معظم
المواطنين إعالن االستقالل ،فأنا معهم .إن سكان المناطق
يفهمون التطورات التي تجري في مناطقهم بشكل أفضل
من غيرهم ،ولهذا فإن لهم الحق في اتخاذ القرارات».
وكان  96.7في المئة من المشاركين في االستفتاء الذي
جرى في شبه جزيره القرم في  16آذار  2014صوتوا
لمصلحة انضمام القرم إلى روسيا.

جزائري :ال يحق للغرب الحديث
عن حقوق الإن�سان في �إيران
ق���ال م��س��اع��د األرك�����ان ال��ع��ام��ة
للقوات المسلحة اإليرانية العميد
مسعود ج��زائ��ري ،ف��ي إش���ارة إلى
األداء المضطرب للغرب في مجال
رعاية حقوق اإلنسان ،إنه ال أهلية
للغرب للتحدث حول حقوق اإلنسان
ف��ي إي���ران .وأض���اف« :إن الجرائم
وال��م��ج��ازر خ�لال األع���وام الماضية
حدثت إما في ظل الوجود المباشر أو
بمشاركة أميركا وال��دول األوروبية،
وهي مؤلمة ومناهضة لإلنسانية إلى
الحد الذي ح ّول حوار الغرب حول
حقوق اإلنسان إلى تراجيديا».
وتابع العميد جزائري أن االتحاد
األوروب��ي اليوم وبتأثير من أميركا
والصهيونية الدولية ،يمارس األذى
والظلم بحق الماليين من البشر في
أفريقيا وآسيا وسائر مناطق العالم
عبر فرض الحظر الغذائي والدوائي
عليهم ،وش��ن الهجمات الثقافية
والسياسية ضدهم.
وأك��د المسؤول اإلي��ران��ي« :وفقا ً
للوثائق والقرائن الموجودة ،فإن
الغرب يمر اآلن في إح��دى مراحله
الصعبة والمضطربة ف��ي رعاية
حقوق اإلنسان ،واإلحصاءات تشير
إل��ى المشاكل العديدة لألوروبيين
واألم��ي��رك��ي��ي��ن ف��ي ه���ذا ال��م��ج��ال».
وأضاف« :ليس خافيا ً على أحد اليوم
بأن فكر «الهيومانية» (أصالة الفرد)
ق��د وص��ل إل��ى نهايته ،والكثير من
القوانين والضوابط التي مصدرها
الليبرالية الديمقراطية قد ساقت

إنسان اليوم إلى العبثية ،لذا فإن
أوروب��ا وأميركا ال تحظيان باألهلية
للتحدث في مجال حقوق اإلنسان
والنهج المبني على تعاليم الدين
اإلسالمي الحنيف».
وأوض����ح رئ��ي��س لجنة االع�ل�ام
ال��دف��اع��ي ف��ي إي�����ران« :أن إح��دى
استراتيجيات ال��ع��دو ف��ي الحرب
الناعمة ه��ي إل��ه��اء إي���ران بمختلف
القضايا وإثارة الغموض حول نظرة
اإلس�ل�ام ل�لإن��س��ان وم��ك��ان��ة حقوق
اإلن��س��ان ف��ي ال��ب�لاد ،ف��ي وق��ت كان
معلوما ً من قبل بأنه لو انتهى العدو
من قضية البرنامج النووي مع إيران
فإنه سيدرج قضية أخ��رى كحقوق
اإلنسان في جدول أعماله».

وأك��د العميد ج��زائ��ري أن سوف
لن يُسمح للغرب إطالقا ً بالدخول
في حوار مع إيران في مجال حقوق
اإلنسان ،وقال« :كيف يمكن السماح
للحكومات األوروب��ي��ة بحق إب��داء
ال��رأي وال��ح��وار ح��ول رعاية حقوق
اإلنسان وهي التي تجيز قتل البشر
خالفا ً للنص الصريح لألديان اإللهية
كلها ويتفشى بينهم يوما ً بعد يوم
االنحالل والفساد الخلقي والعالقات
غير الشرعية والمثلية الجنسية».
واخ��ت��ت��م ال���م���س���ؤول اإلي���ران���ي
بالقول« :إن المسؤولين في البالد
وعلماء الدين والخبراء والمواطنين
ل��ن يسمحوا ل�لأج��ان��ب بمثل ه��ذا
التدخل».

ال�سويد تكتظ بطالبي اللجوء قبيل االنتخابات
أث��ق��ل التدفق المتزايد لطالبي
اللجوء المالية العامة للسويد،
م��ا أث��ار ال��ج��دال ح��ول الهجرة قبل
استحقاق االنتخابات التشريعية
المقررة في  14أيلول المقبل.
وت��ش��ت��ه��ر س���ي���اس���ة ال��س��وي��د
بسخائها ح��ي��ال ال��ل��ج��وء ،فالعام
الماضي على سبيل المثال ،لم يمنح
أي بلد أوروب���ي تصريحات إقامة
غير السويد ،وتتوقع ستوكهولم
تدفق  80أل��ف الج��ئ إض��اف��ي هذه
السنة ،وه��و أم��ر غير مسبوق منذ
الحرب في يوغوسالفيا السابقة في
التسعينات.
وط��ال��ب��ت وك��ال��ة ال��ه��ج��رة مبلغ
 5,2مليار يورو يضاف إلى مبلغ
 91مليارا ً يدخل أصالً في الموازنة
للسنوات األربع المقبلة في مواجهة
موجات جديدة من مناطق نزاع مثل
سورية والصومال.
وق��د تضطر ال��وك��ال��ة الستئجار
فنادق ومراكز للشباب أو مجمعات
للعطل الستضافة أك��ث��ر م��ن ألفي
شخص يتوقع وصولهم كل أسبوع،
إذ لم يعد هناك أي مكان في مراكز
االستقبال المكتظة.
يذكر أن أكثر من نصف الالجئين

بان كي مون :التحالف الدولي ال يتطلب قرار ًا من مجل�س الأمن
ستكون مع الحكومة السورية»،
وه���و س��ي��ذه��ب إل���ى دول أخ���رى
ف��ي المنطقة كالسعودية وتركيا
وإيران.
وفي سياق متصل ،شدد األمين

القرم ترحب ...و كاميرون ّ
يحث
اال�سكتلنديين على عدم اال�ستقالل
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ي��ص��ل��ون إل���ى م��رف��أ م��ال��م��و حيث
يتقدمون بطلبات لجوء قبل إسكانهم
موقتا ً في مكان آخر في البالد.
وال تقتصر أزمة السكن على المدن
الكبرى فقط ،بل تشمل أيضا ً المدن
والبلدات في األرياف التي يمكن أن
يختارها طالبو اللجوء لكن من دون
أن توفر لهم سوى القليل من فرص
العمل.
من جهة أخ��رى ،أصبح موضوع
الالجئين رهانا ً انتخابيا ً خصوصا ً

م��ع مخاطر ص��ع��ود «ديمقراطيي
السويد» ،الحزب اليميني المتطرف
ال��م��ن��اه��ض ل��ل��ه��ج��رة ،وال�����ذي قد
يضعف الحكومة المقبلة بحرمانها
من الغالبية البرلمانية.
وق��ال ان��درس هلستروم الباحث
في جامعة مالمو والمتخصص في
مسائل االندماج األوروبي والسياسة
االسكندنافية« :إن األحزاب األخرى
تخشى أي شراكة مع ديمقراطيي
السويد».

قتلى و جرحى مدنيين في غارة �أميركية �شرق �أفغان�ستان
قتل  11مدنيا ً وجرح  10آخرون في
غارة جوية أميركية استهدفت شرق
أفغانستان ،كما صرحت السلطات
المحلية أمس.
وق��د دان��ت السلطات ه��ذه الغارة
بشدة ،وأعلنت الرئاسة األفغانية في
بيان «بحسب األنباء التي تلقيناها من
حاكم إقليم كونار فقد قتل  11مدنياً،
بينهم طفالن وام��رأت��ان ،ف��ي قصف
جوي أميركي» أول من أمس.
ولطالما اتهم الرئيس األفغاني
حامد كرزاي الواليات المتحدة بقتل
مدنيين في بالده ،ما تسبب بمزيد من
التدهور في العالقات بين واشنطن
وكابل مع اقتراب موعد انسحاب قوات
حلف شمال األطلسي «الناتو» بحلول
أواخر العام الحالي.
جاء ذلك بعد يوم على تنديد مجلس
ال��ن��واب األميركي بقرار إدارة ب��اراك
أوباما مبادلة الجندي بوي بيرغدال
بخمسة سجناء م��ن حركة طالبان
كانوا في سجن غوانتنامو ،وذلك من
دون إعالم «الكونغرس» مسبقاً.
وحصل القرار الذي عرضه النواب
الجمهوريون على تأييد  249نائبا ً

من بينهم  22ديمقراطيا ً مقابل رفض
 .163وق��ال رئيس مجلس النواب
ج���ون ب��ون��ر« :ل��ق��د ش��ج��ع��ت إدارة
أوباما أعداءنا من خالل تفاوضها مع
إرهابيين» ،معتبرا ً أن ه��ذه اإلدارة
بإطالقها خمسة ك��وادر من طالبان،
أض���رت ب��أم��ن ال���والي���ات المتحدة،
وأضعفت مؤسساتها الديمقراطية من
خالل تجاهلها القانون الذي يفرض

على البيت األبيض إبالغ الكونغرس
قبل  30يوما ً على األقل من القيام بهذا
النوع من العمليات».
وع����ام  2009اع��ت��ب��ر ال��ج��ن��دي
بيردغال مفقودا ً في أفغانستان ،وبعد
 5سنوات من األسر بادلته واشنطن
بخمسة مسؤولين في حركة طالبان
كانوا معتقلين في قاعدة غوانتانامو
العسكرية نقلوا إلى قطر.

