دوليات

السنة السادسة /السبت  3 /كانون الثاني  / 2015العــدد 1675
Sixth year / Saturday / 3 January 2015 / Issue No. 1675

«بالك ووتر» الأميركية تدرب كتيبة �أوكرانية

بعد �أوكرانيا «ا�شتباك» بين مو�سكو ووا�شنطن لأجل الق�ضية الفل�سطينية
ن��ج��ح��ت ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة
وح��ل��ف��اؤه��ا ف��ي إح��ب��اط م��ش��روع
القرار الفلسطيني في مجلس األمن
إلن��ه��اء االح��ت�لال «اإلس��رائ��ي��ل��ي»،
ليتكرس مجددا ً التباين والتباعد
بين موسكو وواشنطن حول أبرز
القضايا الدولية.
ال��م��وق��ف األم��ي��رك��ي ال��راف��ض
إلقامة دول��ة فلسطينية ،وجدت
فيه روس��ي��ا خطأ استراتيجياً،
وعلى لسان سفيرها الدائم لدى
األم��م المتحدة فيتالي تشوركين
اتهمت موسكو واشنطن باحتكار
مفاوضات السالم «اإلسرائيلية»
 الفلسطينية وجرها إلى طريقمسدودة.
ه��ذا الموقف ال��روس��ي ل��م يكن
مفاجئاً ،فموسكو لطالما أكدت عبر
دبلوماسييها تأييدها فكرة إقامة
دولة فلسطينية مستقلة.
موقف شدد عليه أخيرا ً ميخائيل
بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس
ال���روس���ي ف���ي م��س��ائ��ل ال��ش��رق
األوس���ط ،باعتباره أن القضية
الفلسطينية قضية ع��ادل��ة ،وأن
الشعب الفلسطيني يملك الحق في
تقرير مصيره ،بما في ذلك حقه في
إقامة دولته المستقلة.
وب��ع��ك��س ال��م��وق��ف ال��روس��ي،
وج����دت ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة أن
مشروع ال��ق��رار سيعقد األوض��اع
وسيلحق أف��دح األض���رار بعملية
السالم المفترضة ،لتتأكد مجددا ً
العالقة الراسخة بين «إسرائيل»
والواليات المتحدة.
صحيفة «يديعوت أحرونوت»
نقلت عن مصادر في الخارجية
«اإلسرائيلية» قولها إن الموقف
األميركي أثبت مجددا ً أن واشنطن
ه��ي ال��ح��ل��ي��ف االس��ت��رات��ي��ج��ي لـ

«إسرائيل» وهي التي تسهر على
استقرارها وأمنها.
تناغم أميركي «إسرائيلي» من
جهة ،وتباعد أميركي ـ روسي من
جهة ثانية تبدى أيضا ً قبل سنوات
إبان العدوان «اإلسرائيلي» على
لبنان ف��ي ت��م��وز  ،2006وقتها
اع��ت��ب��رت اإلدارة األم��ي��رك��ي��ة أن
ل��ـ «إس��رائ��ي��ل» ال��ح��ق ف��ي ال��دف��اع
ع��ن نفسها ،فيما ن���ددت روسيا
بالهجوم «اإلسرائيلي» ووجدته
غير مناسب.
على صعيد آخ��ر ،نقلت وكالة

«ت����اس» ال��روس��ي��ة ع��ن م��س��ؤول
أم���ن���ي أن ش���رك���ة «أك���ادي���م���ي»
األمنية األميركية (ب�لاك ووت��ر)،
ستدرب كتيبة أوكرانية على قتال
الشوارع ،وذلك بناء على طلب من
هيئة األركان العامة األوكرانية.
و»ب�لاك ووت��ر» أو «أكاديمي»،
في ثوبها الجديد ،شركة أمنية
عسكرية أميركية ،ذائعة الصيت
وس��ي��ئ��ة ال���ذك���ر ،ارت��ب��ط اسمها
بمناطق ال��ح��روب وال���دم والقتل
الوحشي.
ووس���ط االل��ت��ب��اس��ات األمنية

الخطيرة في أوكرانيا ،ب��رز اسم
ال��ش��رك��ة أخ���ي���را ً ب��ي��ن األوس����اط
العسكرية .وذك��ر م��س��ؤول أمني
روس��ي كبير لوكالة «ت��اس» ،أن
الشركة ستدرب كتيبة أوكرانية
وفق برنامج تكتيكي نموذجي.
ووفق المصدر ستدخل الشركة
األراض����ي األوك��ران��ي��ة ب����دءا ً من
كانون الثاني ال��ج��اري ،وستنفذ
التدريب في مركز «يافوروفسكي»
في مقاطعة لفوف غرب أوكرانيا،
وذل���ك ب��ن��اء على طلب م��ن هيئة
األركان العامة للجيش األوكراني.

وتصل تكلفة التدريب إل��ى 3
ماليين دوالر ونصف ،وسيشكل
المتدربون كتيبة من  550فرداً.
ويشتمل برنامج التدريب على
قتال الشوارع ،وعمليات القنص،
وتكتيكات االق��ت��ح��ام ف��ي المدن،
وتقنيات التموين المادي والفني
للكتيبة.
وال��ش��رك��ة أسسها الملياردير
األميركي «إيريك برنس» ،وهو من
عائلة متدينة نافذة وفق وصف
اإلع��ل�ام األم��ي��رك��ي ،ورأس��ه��ا في
انطالقتها غ��اري جاكسون ،وهو
ضابط سابق في القوات الخاصة
التابعة للبحرية األميركية.
وت��ورط��ت ال��ش��رك��ة ف��ي جرائم
فظيعة ف��ي ال��ع��راق بعد ال��غ��زو،
ومنها م��ا ع��رف بمجزرة ساحة
ال��ن��س��ور ف���ي  16م���ن ح��زي��ران
 2007ببغداد ،حيث ألقى عناصر
ب�لاك ووت��ر قنبلة يدوية وفتحوا
الرصاص عشوائيا ً على المدنيين،
ما تسبب بمقتل  15عراقيا ً على
األقل.
أم��ا ف��ي أفغانستان ،فاتهمت
الشركة بالوقوف وراء تفجيرات
استهدفت المدنيين ،واستخدام
أسلحة لغير األهداف المخصصة
لها وتوظيف مجرمين خطيرين.
دخول الشركة األمنية األميركية
إل��ى المعسكرات األوك��ران��ي��ة قد
يصب زيتا ً على النار وسط وضع
أم��ن��ي ه���ش ،وب��ال��ط��ب��ع ال تغيب
عن المعادلة اإلقليمية معطيات
أخ����رى ،ف��روس��ي��ا ت��ب��ن��ت أخ��ي��را ً
عقيدة عسكرية منقحة اعتبرت
وللمرة األول��ى نشاط أي��ة شركة
أمنية خاصة قرب حدودها ،خطرا ً
خارجيا ً على أمنها القومي.

ديلما رو�سيف رئي�سة للبرازيل لوالية ثانية
أدت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف اليمين أول من أمس لتتولى
رئاسة بالدها لوالية ثانية.
وحضر حفل تأدية اليمين في القصر الرئاسي في العاصمة برازيليا
 27رئيس دولة ومسؤوال ً من بينهم نائب الرئيس األميركي جو بايدن.
وتعد روسيف ( 67سنة) أول سيدة تتولى الرئاسة في  2010في
البرازيل ،التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مئتي مليون نسمة وتحتل
المرتبة السابعة بين اقتصادات العالم والثانية بين الدول المنتجة
للمواد الغذائية (بعد الواليات المتحدة) ،إلى جانب امتالكها احتياطات
هائلة من النفط.
وقد ف��ازت روسيف مدعومة من اليسار ،في االنتخابات األخيرة
بفارق طفيف عن منافسها آيسيو نيفيس المدعوم من اليمين ،لكنها
تواجه تحديات في مقدمها مشكلة إنعاش االقتصاد.
وذك��رت روسيف في نص القسم بجلسة رسمية ترأسها رئيس
مجلس الشيوخ ورئيس البرلمان جوزيه سارني « :أتعهد اإلبقاء
والدفاع عن الدستور ومراقبة القوانين وتشجيع المنفعة العامة
للشعب البرازيلي وتعزيز الوحدة والتكامل واستقالل البرازيل» .وتلى
نائبها للرئاسة ميشيل تامر ،وهو محام ( 70سنة) ،بعد ذلك نفس
نص القسم .وأصبحت بذلك روسيف ،التي كانت تتولى منصب وزيرة
التعدين والطاقة في ظل الرئاسة التي كان يتوالها حتى اليوم الرئيس
المنتهية واليته لوال دا سيلفا ،رسميا ً خليفة له .وشارك في مراسم
تنصيب روسيف عدد من رؤساء الدول ووزيرة الخارجية األميركية
السابقة هيالري كلينتون ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود
عباس.
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دولة فل�سطين تتقدم ر�سمي ًا بطلب االن�ضمام
�إلى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية

تقدمت دولة فلسطين اليوم رسميا ً
بطلب االنضمام إلى اتفاقية المحكمة
الجنائية ال��دول��ي��ة التابعة لألمم
المتحدة.
وأفادت وكاالت أجنبية بأن السفير
الفلسطيني في منظمة األمم المتحدة
ري���اض منصور ق��دم إل��ى المنظمة
الدولية رسالة طلب االنضمام إلى
المحكمة الجنائية الدولية موضحة
أن األمين العام لألمم المتحدة بان
كي مون سيقوم بدراسة هذا الطلب
على ان يبلغ ال���دول االع��ض��اء في
المحكمة الجنائية الدولية به خالل
مهلة  60يوماً.
ويتيح االن��ض��م��ام إل��ى المحكمة
الجنائية ال��دول��ي��ة للفلسطينيين
م�لاح��ق��ة م��س��ؤول��ي��ن ف���ي حكومة
االحتالل «االسرائيلي» أمام القضاء
ال���دول���ي الرت��ك��اب��ه��م ج��رائ��م ح��رب
وجرائم ضد اإلنسانية بحق الشعب
الفلسطيني.
من جهة أخرى ،نقلت وكالة األنباء
والمعلومات الفلسطينية عن الناطق
الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية

نبيل أب��و ردي��ن��ة ق��ول��ه أم���س« :إن
القيادة الفلسطينية تدرس العودة
إلى مجلس األمن الدولي مرة أخرى
للحصول على ق��رار دول��ي بإنهاء
االح��ت�لال وق��ي��ام دول���ة فلسطينية
عاصمتها القدس الشرقية على حدود
عام .»1967
وك���ان عضو اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب
عريقات سلم أمس الوثائق الدولية
ال��ت��ي وق��ع عليها الرئيس محمود
ع��ب��اس االرب���ع���اء ال��م��اض��ي ح��ول
االنضمام التفاقية روم��ا للمحكمة
الجنائية الدولية وإلى نحو عشرين
منظمة واتفاقية دولية أخرى لمندوب
األمم المتحدة في مقر الرئاسة في رام
الله.
وبيّن عريقات أن القضية األولى
التي ستحملها فلسطين لمحكمة
ال��ج��ن��اي��ات ال��دول��ي��ة ه���ي قضية
االستيطان مؤكدا ً «أن أي جريمة حرب
«إسرائيلية» لن تسقط بالتقادم».
أم��ا ف��ي سياق ردود الفعل على
ال��خ��ط��وات الفلسطينية ف��ق��د دع��ا

رئ��ي��س وزراء ال��ك��ي��ان الصهيوني
بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية
الدولية إلى رفض طلب الفلسطينيين
االنضمام إليها وذل��ك في مصادرة
ألدنى حقوق الشعب الفلسطيني.
كما ج���ددت ال��والي��ات المتحدة
وقوفها ض��د حقوق الفلسطينيين
وانحيازها السافر لكيان االحتالل
«االس��رائ��ي��ل��ي» حيث ل��م يستغرق
األم����ر ب��ض��ع س��اع��ات إث���ر توقيع
الرئيس الفلسطيني على االنضمام
إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية
الدولية لتعلن «معارضتها الشديدة»
الطلب الفلسطيني واصفة إياه بأنه
«غير بناء».
وكان مجلس األمن الدولي رفض
في الثالثين من كانون األول العام
المنصرم مشروع قرار إنهاء االحتالل
«اإلسرائيلي» لألراضي الفلسطينية
حيث صوتت لمصلحة القرار  8دول
في حين عارضته الواليات المتحدة
واس��ت��رال��ي��ا وامتنعت خمس دول
أخرى عن التصويت.

محققون فرن�سيون للعثور على ال�صندوقين الأ�سودين للطائرة الماليزية

انت�شال  30جثة والبحث يتركز في قعر البحر

غامبيا :الأمم المتحدة تطالب بتحقيق في «محاولة االنقالب الفا�شلة»

تتركز أعمال البحث عن حطام الطائرة التابعة لشركة
الطيران الماليزية «اير إيجا» التي سقطت في بحر جاوا
في إندونيسيا الجمعة في قعر البحر في محاولة للعثور
على هيكلها والصندوقين األسودين بمشاركة محققين
فرنسيين.
وانتشلت ثالثون جثة حتى اآلن وكذلك قطع حطام
جديدة من الطائرة التابعة لشركة الطيران الماليزية
والتي اختفت عن شاشات الرادار األحد بعيد إقالعها من
مدينة سورابايا اإلندونيسية متوجهة إلى سنغافورة
وعلى متنها  162شخصا ً بينهم مساعد الطيار الفرنسي
ريمي بليسيل.
والمحققون الفرنسيون التابعون لمكتب التحقيقات
والتحليالت لسالمة الطيران المدني م��زودون بأجهزة
لرصد الصوت في األعماق اللتقاط إشارات تسمح بالعثور
على الصندوقين األسودين لطائرة االيرباص أيه -320
 200ما يعتبر أمرا ً حاسما ً بالنسبة إلى تحديد أسباب
الكارثة الجوية.
وكان نطاق البحث اتسع عن ضحايا طائرة خطوط

«آشيا» الماليزية المنكوبة ،إلى المياه الواقعة قبالة
إندونيسيا أول من أمس ،فيما نقل مزيد من الجثث من
حول موقع التحطم في بحر جاوا إلى الشاطئ ،حيث قد
يستغرق العثور على الصندوق األسود أسبوعا ً في ظل
ظروف الطقس السيئة.
وذكر موقع «ريبابليكا» اإلخباري أنه جرى توسيع
نطاق منطقة البحث في ظل تحسن األح��وال الجوية،
لتشمل أربعة قطاعات بعدما تركز البحث قبل ذلك على
قطاعين فقط.
ونقل الموقع عن مدير العمليات في الهيئة الوطنية
للبحث واإلنقاذ تاتانج زين الدين القول إن طول المساحة
المستهدفة يصل إلى  150ميالً بحريا ً ويصل عرضها إلى
 90ميالً بحرياً.
وتحطمت ال��ط��ائ��رة الرحلة رق��م «كيو.زد»8501.
األح��د الماضي وعلى متنها  162شخصا ً في منتصف
رحلة تستغرق ساعتين بين سورابايا ،ثاني أكبر مدن
إندونيسيا ،وسنغافورة.

دعت األمم المتحدة إلجراء تحقيق في «محاولة انقالب عسكري»
على الرئيس الغامبي يحي جامع .وحث بان كي مون األمين العام
للمنظمة الدولية ،قوات األمن الغامبية على احترام حقوق اإلنسان.
ويقول محللون إن الرئيس يمكن أن يجري عملية تطهير في إدارته
بعد محاولة اإلنقالب المزعومة .وقال جامع إن المخططين لالنقالب لن
يفوزوا أبداً .وأضاف في خطاب لمناسبة العام الجديد «يجب أن يعلم
هؤالء الذين يدعون إلى العنف ويرعونه من أجل تغيير النظام إنهم ال
ينتهكون حقوق اإلنسان والمصلحة المشروعة للمتضررين فقط ،بل
يخالفون أيضا ً إرادة الله».
غير أنه لم يشر صراحة إلى من يعتقد أنهم انقالبيون سعوا لإلطاحة
به من الحكم .وكانت الحكومة قد نفت وقوع محاولة انقالب.
واستنكرت الواليات المتحدة المحاولة المزعومة لالستيالء على
السلطة عبر وسائل غير دستورية ،ودعت كل األطراف إلى اإلحجام عن
مزيد من العنف.
وقالت تقارير إن مجموعة من الرجال المدججين بالسالح بقيادة
ضابط منشق عن الجيش هاجموا قصر الرئاسة في العاصمة بانغول
قبل فجر الثالثاء غير أن القوات الموالية لجامع صدتهم.

باك�ستان تعلق
محادثات مع الهند
بعد مقتل جنديين
أعلنت باكستان تعليق المحادثات الجارية مع الهند
بعد أن قتلت قوة أمن الحدود الهندية اثنين من القوات
شبه العسكرية «الرينجرز» العاملة في سيالكوت بإقليم
البنجاب .ووجه رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف
مستشاره للشؤون الخارجية واألمن القومي سرتاج عزيز
للتباحث مع المسؤولين بالحكومة الهندية بشأن انتهاك
الحدود.
وجاء في التفاصيل إن «قوة أمن الحدود الهندية دعت
اثنين من الرينجرز لحضور اجتماع ،إال أنها أطلقت النار
عليهما وقتال في الحال».
وأفادت أنباء أن هذه الحادثة شهدت إدانة واسعة نظرا ً
إلى أنها تشكل انتهاكا ً خطيرا ً للبروتوكول العسكري.
وكانت باكستان والهند تبادلتا في وقت سابق أمس قوائم
بأسماء ومواقع المنشآت والتسهيالت النووية لديهما وفقا ً
لالتفاقية الثنائية التي تحظر على أي منهما االعتداء على
المنشآت النووية في الدولة األخرى.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الباكستانية تسنيم
أسلم إنه «جرى تبادل القوائم عبر القنوات الدبلوماسية،
حيث جرى تسليمها إلى مسؤول بالسفارة الهندية في
إسالم آباد ،فيما قامت الخارجية الهندية بتسليم قائمتها
إلى السفارة الباكستانية في نيودلهي».

جونغ �أون م�ستعد لقمة
مع نظيره الكوري الجنوبي
أب��دى الزعيم ال��ك��وري الشمالي كيم جونغ أون
استعداده لعقد قمة مع قادة كوريا الجنوبية ،داعيا ً
إلى تحسين العالقات بين الجارتين ،بعد أي��ام من
اقتراح سيول استئناف الحوار بين البلدين.
وفي كلمة ألقاها لمناسبة العام الجديد وبثتها
وسائل اإلعالم الرسمية ،قال كيم« :إذا كانت السلطات
الكورية الجنوبية لديها النية الصادقة لتحسين
العالقات مع كوريا الشمالية من خ�لال محادثات
فيمكننا استئناف االجتماعات رفيعة المستوى
المتوقفة».
والكلمة التي ألقاها كيم ،الذي تولى منصبه خلفا ً
لوالده كيم جونج ايل الذي توفي عام  ،2011هي ثالث
خطاب تلفزيوني يلقيه لمناسبة العام الجديد كزعيم
للبالد .وأضاف الزعيم الكوري في الكلمة المسجلة
سلفاً« :إذا توافرت األج��واء المناسبة ،فال يوجد ما
يمنع عقد قمة رفيعة المستوى مع كوريا الجنوبية».
وق��ال كيم ف��ي كلمته إن «ال��م��ن��اورات العسكرية
السنوية (األم��ي��رك��ي��ة ال��ك��وري��ة الجنوبية) مصدر
لتصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية وتزيد
أخطار نشوب حرب نووية» .وال تزال الكوريتان في
حالة حرب من الناحية الرسمية ،إذ انتهت الحرب
الكورية باتفاق هدنة من دون توقيع اتفاق سالم.

ال�صين :تحقيق مع ديبلوما�سي
في تهم ف�ساد وخرق النظام
أعلنت وزارة الخارجية الصينية التحقيق مع مسؤول دبلوماسي كبير في
اتهامات بالفساد.
وأقيل زانغ كونشينغ من منصبه كمساعد لوزير الخارجية ،وورد في بيان للوزارة
أنه يجرى التحقيق معه بتهمة «خرق النظام».
وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ ،قد تعهد القضاء على الفساد في الصين.
ووصفت وسائل اإلعالم الصينية كونشينغ بأنه أكبر دبلوماسي يخضع للتحقيق
في الحملة التي تستهدف الفساد.
واستهدفت الحملة ضد الفساد آالف المسؤولين منذ بدأت عام  ،2012من بينهم
رئيس الشرطة السابق ،زو يونغ كانغ عام .2014
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن كونشينغ متهم بـ»خرق النظام» ،وهو
المرادف الرسمي لكلمة الفساد.
ومنصب كونشينغ هو األعلى من بين مساعدي وزير الخارجية األربعة .وكان
آخر ظهور عام له في خطاب ألقاه في منتدى إقليمي في كانون األول.
وقالت وسائل اإلعالم المحلية إن التحقيق مع كونشينغ قد تكون له عالقة بإقالة
المساعد السابق للرئيس الصيني ،لينغ جينوا.
وأعلنت وزارة الخارجية عبر موقعها أن المتحدث باسم الوزارة يتولى مباشرة
أعمال كونشينغ كرئيس لقسم البروتوكوالت ،الذي يتابع المراسم الدبلوماسية.
وكانت وزارة الخارجية الصينية قد تعرضت لفضيحة أخرى العام الماضي ،إثر
اختفاء سفيرها في أيسلندا .وأوردت تقارير أنه ألقي القبض عليه بتهمة بيع أسرار
الدولة لليابان.

وكالة اال�ستخبارات الأميركية
تك�شف �أحد �أ�سرارها على موقع «تويتر»
كشفت وكالة االستخبارات األميركية عن سر األجسام
الفضائية الطائرة ،التي ظهرت في سماء أوروب���ا في
خمسينات وستينات القرن الماضي ،إذ ظل السر غامضا ً
حتى كشفت أخيرا ً الوكالة.
ففي خمسينات وستينات القرن الماضي ،شوهدت في
أوروب��ا أجسام طائرة على ارتفاعات شاهقة تصل إلى
 60ألف قدم ،جعلت العديد من المراقبين يعتقدون على
الفور أنها أجسام فضائية ربما من كواكب أخرى ،تتحكم
فيها مخلوقات فضائية ،نظرا ً إلى أن البشر لم يكونوا قد
توصلوا إلى أية طائرة في تلك الحقبة تحلق عاليا ً لهذه
الدرجة ،وهو األمر الذي أثار ضجة كبيرة في وقتها.
وال��ي��وم تقوم وكالة االستخبارات األميركية CIA
بتفسير اللغز عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر» ،إذ
أكدت الوكالة أن األجسام المضيئة التي ظهرت في سماء

أوروب��ا منذ أكثر من  60سنة ما هي إال طائرات تجسس
أميركية من نوع  ،U2كانت تختبر في ذلك الوقت.
وبما أن ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ط��ائ��رات ك��ان يمثل ث��ورة
تكنولوجية آنذاك ،نظرا ً إلى قدرتها على الطيران لمسافات
مرتفعة تصل إلى  60ألف قدم ،بينما كان المعتاد التحليق
وقتها على ارتفاعات ما بين  10و 20ألف قدم فقط ،فقد
أدى هذا األمر لتكوين اعتقاد للمتابعين أنهم أمام أطباق
طائرة آتية من الفضاء الكوني البعيد ،حيث وصفت وقتها
بأنها «أجسام نارية» من شدة لمعانها.
ولم تفسر الوكالة األميركية هذا األمر لفترة طويلة ،نظرا ً
لرغبة رجالها في المحافظة على تجاربهم ،إال أن تغريدة
لوكالة االستخبارات األميركية ظهرت أخيرا ً على تويتر،
جاء فيها« :هل تتذكرون أنشطة الطيران غير المعتادة في
خمسينات القرن الماضي؟ لقد كنا نحن».

