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دوليات
هوالند :يجب �أن يبد�أ تخفيف التوتر
بين بوتين وبورو�شينكو وميركل

و�سط احتجاجات متوا�صلة �ضد العن�صرية...

مقتل �شاب �أ�سود ثالث على يد ال�شرطة الأميركية في �أريزونا
قتل شرطي أبيض شابا ً أسود أعزل
في والي��ة أري��زون��ا جنوب الواليات
المتحدة بإطالق النار عليه ،وذلك في
وقت تشهد نيويورك ومدن أميركية
أخرى تظاهرات احتجاجية على مقتل
مواطنين سود في ظروف مماثلة.
وأعلنت شرطة مدينة فينيكس في
بيان أن أحد عناصرها حاول اعتقال
المواطن رومين بريزبون وه��و في
الرابعة والثالثين من عمره لالشتباه
باتجاره بالمخدرات وحيازته سالحا ً
فحاول الفرار.
وقال البيان إن الشرطي اعتقد أنه
شعر بقبضة مسدس في جيب القتيل
وأطلق رصاصتين على صدره ،لكن
محامية القتيل أك��دت أن��ه ل��م يكن
يحمل سالحا ً وم��ا ك��ان م��وج��ودا ً في
جيبه كانت علبة تحوي دواء مسكنا ً
لأللم.
ف���ي ه����ذه االث����ن����اء ،ت��واص��ل��ت
التظاهرات لليلة الثانية على التوالي
في شوارع نيويورك لالحتجاج على
ق���رار هيئة محلفين ب��ع��دم توجيه
االتهام لشرطي أبيض مسؤول عن
مقتل رجل أسود.
واحتشد المحتجون بالقرب من
المقر العام لشرطة المدينة ورفعوا

الفتات كتب عليها حياة السود مهمة
وال عدالة ال سالم وفيرغسون في كل
مكان «في إش��ارة إلى المدينة التي
قتل فيها شاب أسود في آب الماضي
على يد شرطي وتبرئة الشرطي الذي
قتله».

وأع��ل��ن��ت الحكومة فتح تحقيق
جديد حول قضية مقتل األسود الثاني
إريك غارنر ،والذي قتل أثناء عملية
توقيف عنيفة لالشتباه ببيعه سجائر
بطريقة غير قانونية قبل أيام.
ويعقد نشطاء الحقوق المدنية

أملهم على التحقيق الفيدرالي في
القضية.
وق��ال عمدة ن��ي��وي��وررك بيل دي
بالسيو إن شرطة المدينة التي يصل
قوامها إلى  22ألفا ً سيعاد تدريبها
على كيفية التواصل بصورة أفضل

واالحتفاظ بالهدوء أثناء عمليات
االعتقال.
ورح��ب الرئيس األميركي ب��اراك
أوب��ام��ا بتعهدات ع��م��دة نيويورك
مضيفا ً أن «الكثير من األميركيين
يشعرون بظلم عميق في ما يتعلق
بالهوة العميقة بين مثلنا وكيفية
تطبيق القوانين».
وم���س���اء أول م���ن أم����س ،حمل
م��ت��ظ��اه��رون ت��واب��ي��ت ع��ل��ى جسر
ب��روك��ل��ي��ن وس�����اروا ف��ي ج��م��اع��ات
متعددة في منهاتن حاملين الفتات
كتب عليها «العنصرية تقتل» و«هذا
ينتهي اليوم».
وقال جايسون بولوك ،وهو أحد
المحتجين« ،ال��ن��اس أعيتهم هذه
العنصرية الممنهجة ف��ي ال��ب�لاد.
خ��رج��ن��ا ل��ن��ق��ول إن ح��ي��اة ال��س��ود
مهمة».
وق��ال��ت ق��وات الشرطة المجهزة
لمكافحة الشغب للمتظاهرين الذين
ينظمون اعتصامات قد يتعرضون
لالعتقال إذا لم يفضوا االعتصام.
واح��ت��ج��زت ال��ش��رط��ة أك��ث��ر م��ن 80
ش��خ��ص �ا ً األرب���ع���اء ع��ل��ى رغ���م أن
التظاهرات كانت سلمية إلى درجة
كبيرة.

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند أن على رؤساء فرنسا وروسيا
وأوكرانيا وألمانيا بدء عملية تخفيف
التوتر في العالقات بينها.
وقال هوالند في مؤتمر صحافي
أمس في أستانا بعد محادثات مع
نظيره ال��ك��ازاخ��س��ت��ان��ي« :التوتر
والضغوط الموجودة اآلن ال يمكن
أن تساعد في حل المشكلة ،علينا مع
بوتين وبوروشينكو والسيدة ميركل
أن نبدأ عملية تخفيف حدة التوتر».
على صعيد آخ��ر ،أعلنت منظمة
«هيومن رايتس ووت��ش» لحقوق
اإلن��س��ان أن الحكومة األوك��ران��ي��ة
أكدت لها أنها أمرت القوات المسلحة
بعدم استخدام القذائف العنقودية
بشرق البالد.
وقال كينيت روت المدير التنفيذي
للمنظمة في مؤتمر صحافي بموسكو
أول من أم��س« :تلقينا تأكيدا ً من
ممثلي الحكومة األوكرانية بأنها
ستوعز ل��ل��ق��وات المسلحة بعدم
استخدام هذا النوع من األسلحة».
وأض���اف أن الحكومة األوك��ران��ي��ة
وافقت على أن منظومات «غ��راد»
الصاروخية والقذائف العنقودية

ي��ج��ب أال تستخدم ف��ي المناطق
السكنية.
وت��اب��ع روت« :نختلف معهم
(ممثلو السلطات األوك��ران��ي��ة) في
تقدير ع��دد ح��االت استخدام هذه
األسلحة».
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وكانت المنظمة قد نشرت تقريرا ً
ج���اء ف��ي��ه أن ال��ق��وات األوك��ران��ي��ة
استخدمت القذائف العنقودية أثناء
قصف المناطق السكنية لمدينة
دونيتسك في بداية تشرين األول
الماضي.

ال�شيوخ الأميركي ين�شر الأ�سبوع المقبل تقرير ًا حول التعذيب في «�سي �آي �أي» فرن�سا تنوي �سحب قواتها من �أفريقيا الو�سطى
يعتزم مجلس الشيوخ األميركي نشر تقرير األسبوع المقبل
عن تقنيات تعذيب مارستها وكالة االستخبارات المركزية (سي
آي أي) بين عامي  2001و 2009أثناء استجواب معتقليها.
ونقلت مصادر عن رئيسة لجنة االستخبارات في مجلس الشيوخ
ديان فاينستاين أنه بعد التوصل إلى اتفاق مع البيت األبيض
ستنزع السرية عن تقرير برلماني من أكثر من  6200صفحة.
وتقرير اللجنة البرلمانية يأتي بعد تحقيق استمر أكثر من
ثالث سنوات بين  2009و 2012كان الهدف منه إلقاء الضوء على
البرنامج الذي وضعته الـ(سي آي أي) سرا ً الستجواب أكثر من
مئة معتقل يشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة بين  2001و2009

باستخدام تقنيات مثل اإليهام بالغرق والحرمان من النوم.
وكانت ديان فاينستاين صرحت في نيسان الماضي أن نتائج
التقرير «صادمة» ووصفت بالفظيع إقامة مواقع سرية واستخدام
تقنيات استجواب مشددة.
وصفت عضو مجلس الشيوخ األميركي دي��ان فاينستاين
األساليب التي استخدمتها االستخبارات األميركية لمكافحة
اإلرهاب في الفترة األخيرة بأنها «أخطاء فادحة».
وك��ان��ت فاينستاين وص��ف��ت األس��ال��ي��ب ال��ت��ي استخدمتها
االستخبارات األميركية لمكافحة اإلرهاب في الفترة األخيرة بأنها
«أخطاء فادحة» .ونقلت وسائل اإلعالم األميركية عنها أن غالبية

أعضاء اللجنة يشاطرونها هذا الموقف.
يذكر أن هذه اللجنة أقرت يوم  13تشرين األول بغالبية 9
أصوات مقابل  6تقريرا ً سريا ً حول أساليب تعامل «سي آي أي»
مع المشتبه بهم بالتورط في النشاط اإلرهابي .وتحدث التقرير
عن استخدام عمالء االستخبارات األميركية التعذيب خالل
عمليات االستجواب ،بما في ذلك الغرق المصطنع.
ومن المقرر ،أن يدرس هذا التقرير في البيت األبيض و«سي
آي أي» وغيرهما من المؤسسات المعنية .وفي شباط المقبل،
سيعود التقرير إلى اللجنة التي أعدته لتقرر ما إذا كان من الممكن
نشر جزء من الوثيقة في وسائل اإلعالم.

جنوب �أفريقيا تحيي الذكرى الأولى لرحيل مانديال
أحيا الجنوب أفريقيون أم��س ،الذكرى
األولى لرحيل رئيسهم نيلسون مانديال ،الذي
يعد األب المؤسس للديمقراطية في بلده.
وأف��اد موقع «رأي اليوم» أن إحياء ذكرى
وفاة مانديال تضمنت فعاليات متنوعة ،مثل
وض��ع أكاليل الزهور على ضريحه وإقامة

ص��ل��وات ،كما ع��رض��ت جمعية «م��ان��دي�لا»
الخيرية 4850 ،دفتر تعازي ،وأكثر من  3آالف
بطاقة تعزية جمعت من شتى أنحاء العالم.
وقال رئيس الجمعية سيلو هاتانج« :لقد
تأثرنا بشدة من الحب الذي تدفق إلينا من
جميع أن��ح��اء العالم ،ونحن ممتنون لكل

شخص شاركنا تلك اللحظة مع محبوبنا
مانديال».
وك��ان رئيس ال��ب�لاد ج��اك��وب زوم���ا ،ق��ال:
«ونحن نحتفل بمانديال ،دعونا نلزم أنفسنا
بالمضي قدما ً نحو رؤيته للوحدة والمصالحة
والسالم العالمي والتنمية واالزدهار ،وحياة

أفضل لجميع مواطني جنوب أفريقيا».
وقضى مانديال  27سنة ف��ي السجون،
لمعارضته لسياسة الفصل العنصري في
بلده ،وأُفرج عنه عام  ،1990وانتخب كأول
رئيس أسود للبالد عام  ،1994وتوفي في 5
كانون األول.

أكدت مصادر أن فرنسا ستسحب قواتها من جمهورية
أفريقيا الوسطى ،فيما تقترب قوة حفظ سالم تابعة لألمم
المتحدة من استكمال انتشارها.
وقال الجنرال إريك بيلو ديه مينيير قائد القوة الفرنسية ،إن
عدد قواته سينخفض بالتوازي مع زيادة قوات األمم المتحدة
المقرر أن تصل إلى  10آالف فرد في نهاية نيسان المقبل.
وأضاف مينيير أنه بمجرد استكمال انتشار قوات األمم

المتحدة ،فإن قواته ستعيد تنظيم نفسها وستصبح قوة
صغيرة للرد السريع وستتمركز في العاصمة بانجي دعما ً
للمنظمة الدولية.
وانتشر ألفا جندي فرنسي قد انتشروا في المستعمرة
الفرنسية السابقة قبل عام لوقف العنف بين ميليشيات
مسيحية ومقاتلي جماعة سيليكا المتمردة الذين استولوا
على السلطة وأغلبهم من المسلمين.

«العمال الكرد�ستاني» يقطع طريق ًا
جنوب �شرقي تركيا
أقدمت عناصر من حزب العمال الكردستاني على قطع
إح��دى الطرق الدولية الرئيسة بالقرب من بلدة جيزرة
التابعة لمدينة شرناق جنوب شرقي تركيا ما أدّى إلى
حدوث مناوشات مع قوات األمن
وأفادت األنباء بأن عناصر الكردستاني شيّعوا جنازة
أحد عناصره بعد أن قتل في بلدة عين العرب (كوباني)
السورية .وعقب انتهاء الجنازة سارعت العناصر اإلرهابية
الملثمة إلى إبراز األسلحة التي كانت بحوزتهم .كما عمدوا
إلى إقامة الحواجز على طريق الحرير الدولي القريب من

بلدة جيزرة.
وشكل عناصر الكردستاني لجانا ً لتفتيش السيارات
على الطريق والتحقق من هويات الركاب لمعرفة توجهاتهم
وانتماءاتهم.
وبعد م��رور أربعين دقيقة ،سارعت ق��وات األم��ن إلى
مداهمة الحواجز التي أقامتها هذه العناصر ،ما أدّى إلى
حدوث اشتباكات بين الطرفين استخدمت فيها قوات األمن
قنابل الغاز لتفريقهم حتى تمكنت من إعادة فتح الطريق
أمام السيارات.

ا�ستئناف القتال في جنوب ال�سودان
استأنفت القوات الحكومية والمتمردون في دولة
جنوب السودان القتال منذ أسبوع في منطقة شمالية
نائية ،بحسب ما أعلنت األمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم بعثة األمم المتحدة في جنوب
ال��س��ودان جو كونتريراس إن «األم��م المتحدة تلقت
تقارير عن اشتباكات مستمرة في مقاطعة فنجاك
بوالية جونقلي» شمال البالد ،مضيفا ً أن «القتال مستمر
منذ أكثر من أسبوع هناك» .أي بعد انتهاء موسم األمطار
التي تهطل بكثافة خالل فصل الخريف.
إل��ى ذل��ك ،أك��د فريق مراقبة من الهيئة الحكومية
للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) ومهمته مراقبة

وقف إطالق النار أن القتال مستمر في موقع واحد منذ
أيار الماضي.
وفي السياق ،قال رئيس الوزراء اإلثيوبي هيال مريم
ديسالين في ألمانيا يوم الثالثاء إنه «ال يوجد التزام
سياسي من الجانبين» فيما تتواصل المحادثات الرامية
للتوصل إلى اتفاق شامل في إثيوبيا لكن من دون عالمة
تذكر على تحقيق تقدم.
ويخشى دبلوماسيون غربيون يشعرون بخيبة أمل
من عدم إحراز تقدم في المحادثات بين حكومة جنوب
السودان والمتمردين من أن يكون انتهاء موسم األمطار
نذيرا ً بوقوع مزيد من القتال.

 17قتي ًال في هجوم على ثكنة
للجي�ش الهندي في ك�شمير
قتل  17شخصا ً أغلبهم من العسكريين أمس في
هجوم استهدف ثكنة تابعة للجيش الهندي في مدينة
كشمير ذات الغالبية المسلمة.
ونقلت مصادر عن ضابط في الشرطة الهندية قوله
إن « 11عنصرا ً من الجيش والشرطة و 6مهاجمين قتلوا
في إطالق النار».
وأوضح المسؤول الهندي الذي رفض الكشف عن
هويته أن ناشطين شنوا هجوما ً على ثكنة الجيش في
أورى القريبة من خط المراقبة أدى إلى تبادل إطالق
النار بين الطرفين.
وتأتي الحادثة قبل يومين من زيارة رئيس الوزراء

«الجنائية الدولية» ت�سقط تهم
ارتكاب جرائم �ضد الإن�سانية عن الرئي�س الكيني
أعلن ممثلو االدعاء في المحكمة الجنائية الدولية أول من أمس إسقاط تهم
ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية عن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا.
وصرحت ممثلة لالدعاء فاتو بينسودا في بيان أنه «لم تجمع األدلة إلى
حد يسمح بإثبات المسؤولية الجنائية المزعومة على كينياتا» ،لكنها قالت إن
االدعاء قد يوجه اتهامات أخرى للرئيس الكيني إذا أثبتت أدلة جديدة.
وكان القضاة قد أمهلوا ممثلي االدعاء األربعاء الماضي أسبوعا ً لتقديم مزيد
من األدلة على تهم موجهة إلى كينياتا بإثارة العنف العرقي في كينيا بعد
انتخابات عام  ،2007أو إسقاطها عنه تماماً.
وكان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا حضر أمام المحكمة الجنائية الدولية
وأصبح أول رئيس دولة ،يمثل أمام المحكمة في الهاي أثناء فترة حكمه.
وقال كينياتا للبرلمان في  6تشرين األول إنه سيعين نائبه وليام روتو
قائما ً بأعمال الرئيس في غيابه لتفادي وضع «سيادة أكثر من  40مليون
كيني أمام المحاكمة» ،مبينا ً أنه لن يمثل أمام المحكمة بصفة رئيس دولة بل
سيذهب بصفته الشخصية.
وواجه كينياتا اتهامات بتدبير جرائم قتل عرقية بعد انتخابات عام .2007
ومن المرجح أنها شطبت هذه االتهامات في الجلسة بعد أن طلب االدعاء
تأجيل القضية بسبب نقصان األدلة.
وي��واج��ه نائب الرئيس روت��و محاكمة منفصلة أم��ام المحكمة وبتهم
مشابهة.

حقوقيون في الأمم المتحدة يطالبون
ال�شرطة الأميركية مراجعة �سيا�ستها
دع��ا حقوقيون ف��ي األم��م المتحدة أم��س الشرطة
األميركية إلى مراجعة سياستها األمنية.
وأبدى الحقوقيون في بيان مشترك قلقهم من عدم
توجيه الهيئة المحلفة في الواليات المتحدة تهما ً إلى
عنصري شرطة قتال رجلين أس��ودي��ن في حادثتين
منفصلتين ،ما أدى إلى اشتعال فتيل االحتجاجات في
البالد.
وق��ال الحقوقيون في البيان إن العدالة األميركية
كانت ستأخذ مجراها في حال إحالة الضابطين في
قضيتي مايكل ب��راون في فيرغسون بوالية ميزوري
وإيريك غارنر في نيويورك إلى المحاكمة.
وقالت المقررة الخاصة لقضايا األقليات باألمم
المتحدة ريتا إي��زاك إنها تشعر بـ”القلق من ق��راري
هيئتي المحلفين واألدل���ة المتضاربة في ما يتعلق
بالحادثتين”.
وتخوف الخبراء من نمط الحصانة ال��ذي يتمتع
به رج��ال الشرطة عند ممارستهم للقوة ضد ضحايا
أميركيين أو غيرهم من األقليات.

وطالب المقرر الخاص لألشكال المعاصرة للعنصرية
في األمم المتحدة ،موتوما روتيري ،بالتحرك فورا ً في
مواجهة ما أسماه أدل��ة على ممارسات تنطوي على
تفرقة في المعاملة والتصنيف العرقي من جانب عناصر
الشرطة.
من جانبه ،أك��د كريستوف هاينز المقرر الخاص
لعمليات اإلعدام التعسفية في األمم المتحدة أن القانون
الدولي ال يسمح باستخدام القوة القاتلة إال في الحاالت
القصوى للدفاع عن النفس وحماية األرواح ،منوها
بطبيعة القوانين األميركية المتسامحة.
ودع��ت لجنة األم��م المتحدة لمناهضة التعذيب
الواليات المتحدة الشهر الماضي للتحقيق في شكل
كامل واتخاذ إج���راءات قانونية ضد بطش الشرطة
وإط�لاق النار على شبان س��ود ع��زل وع��دم استخدام
مسدسات الصعق الكهربائي إال في المواقف التي تمثل
خطرا ً على الحياة.
ويعد هذا أول تقرير تعده اللجنة لسجل أميركا في
منع التعذيب منذ عام .2006

الهندي ناريندرا مودي إلى كشمير التي تشهد انتخابات
محلية ،حيث نشر اآلالف من عناصر القوات الخاصة
لتأمين االنتخابات.
وفي حادثة منفصلة ،لقي أحد المسلحين مصرعه في
تبادل إلطالق النار مع قوات األمن الهندية في سريناغار
وقتل واحد منها بينما ال يزال آخر في عداد المفقودين،
حيث تقوم قوات األمن بالبحث عنه.
وزادت هذه الحوادث في اآلونة األخيرة ،وبخاصة
منذ بداية االنتخابات اإلقليمية في  25تشرين الثاني إذ
اعتقل العديد من االنفصاليين أو وضعهم تحت اإلقامة
الجبرية في األيام التي تسبق االنتخابات.

