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كاميرون ي�ؤكد �أن رف�ض �إبرام اتفاق مع �إيران �أمر غير مرغوب به

البيت الأبي�ض :كيري يلتقي ظريف بلوزان الخمي�س المقبل
يقول المسؤولون األميركيون
إن ال��ب��ي��ت األب��ي��ض ك��ش��ف عملية
التجسس بتأكده من أن «إسرائيل»
تملك معلومات دقيقة عن المحادثات
ال��س��ري��ة ال��ت��ي ج���رت ف��ي ال��غ��رف
المغلقة.
ونفى مسؤولون «إسرائيليون» ما
جاء على لسان األميركيين ،مشيرين
إل��ى أنهم حصلوا على المعلومات
بطرق أخ��رى ،بما في ذل��ك مراقبة
المسؤولين اإليرانيين ،الذين تلقوا
مقترحات جديدة من قبل الواليات
المتحدة واألوروبيين.
وب��ح��س��ب م���ص���ادر أوروب���ي���ة
وأميركية فإن األوروبيين ،ال سيما
ف��رن��س��ا ،ك��ان��وا أك��ث��ر وض��وح �ا ً مع
«إس���رائ���ي���ل» ت��ج��اه ال��م��ف��اوض��ات
الجارية.
وحذرت االستخبارات األميركية،
لدى انتقال المحادثات من النمسا
إل����ى س���وي���س���را ،أع���ض���اء ف��ري��ق
التفاوض األميركي من أن «إسرائيل»
تحاول اختراق المحادثات .وتطور
ال��وض��ع ف��ي ن��ه��اي��ة ال��م��ط��اف إل��ى
ق��رار األميركيين إج��راء ج��والت من
المحادثات الثنائية مع اإليرانيين
لمنع تسرب المعلومات الحساسة.
وم��ن المتوقع أن ي��غ��ادر الوفد
األميركي المفاوض خالل اليومين
المقبلين إلى لوزان إلجراء محادثات
مصيرية مع الوفد اإليراني بعد أن
يجري وزي��ر الخارجية األميركي،
ج��ون كيري م��ح��ادث��ات م��ع رئيس
ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة ال��ذري��ة،
يوكيا آمانو في واشنطن.
وفي السياق ،أعلن البيت األبيض
أن وزير الخارجية األميركي سيلتقي
نظيره اإليراني محمد جواد ظريف
في لوزان بسويسرا الخميس المقبل،
في إطار مفاوضات الدول الكبرى مع
طهران حول ملفها النووي.

ف��ي��م��ا أف�����اد ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م
الخارجية األلمانية مارتين شيفر
باستئناف المفاوضات بين الطرفين
على مستوى ال��م��دراء السياسيين
في ل��وزان الخميس المقبل ،كما لم
يستبعد انضمام وزراء خارجية
مجموعة « »1+5ونظيرهم اإليراني
إلى المفاوضات الحقاً.
وأض��اف الدبلوماسي األلماني
أن���ه ع��ل��ى رغ���م ض����رورة أن تقوم
األط���راف «بخطوات مهمة صعبة
في المفاوضات» ،فإن االتفاق بشأن
البرنامج ال��ن��ووي اإلي��ران��ي ال مفر
منه.
إلى ذلك ،طالبت غالبية أعضاء

مجلس النواب األميركي في رسالة
نشرت أمس الرئيس ب��اراك أوباما
بتأكيد أن أي ات��ف��اق ح��ول الملف
النووي مع إي��ران يجب أن يفرض
ضوابط عليها لعقود.
وب�����رر ال���ن���واب الـ( 367م��ن
أص����ل  )433م���ن ال��ج��م��ه��وري��ي��ن
وال��دي��م��ق��راط��ي��ي��ن رس��ال��ت��ه��م إل��ى
ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ب��ـ»ال��م��س��ائ��ل
الخطيرة والملحة التي تبحث خالل
ه��ذه ال��م��ف��اوض��ات» بين مجموعة
 1+5وإيران.
ويرتقب أن تستأنف المفاوضات
في سويسرا األرب��ع��اء قبل انتهاء
المهلة المحددة حتى نهاية الشهر

ال��ج��اري للتوصل إل��ى اتفاق إطار
سياسي.
وج��اء في رسالة النواب «نظرا ً
إلى عقود من التكتم اإليراني ،يجب
أن يحصل المفاوضون على تعهدات
بالحد األقصى من إيران حول اعتماد
الشفافية».
وأض��اف��وا أن «أي نظام تفتيش
وتحقق يجب أن يتيح الوصول إلى
أماكن مشبوهة في مهلة قصيرة،
والضوابط التي يمكن التحقق منها
على البرنامج النووي اإليراني يجب
أن تستمر لعقود».
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ،اع��ت��ب��ر رئيس
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون،

في كلمة ألقاها أم��ام البرلمان في
لندن ،أن رفض إبرام اتفاق مع إيران
بشأن برنامجها النووي ،أمر غير
مرغوب به.
وقال كاميرون« :من الواضح أنه
ال يتعين علينا أن نبرم االتفاق بأي
ثمن كان ،إال أنني أعتقد أن البديل
ليس مثيرا ً جداً ،بما في ذلك بالنسبة
إلى إيران».
وأشار رئيس الحكومة البريطانية
إل��ى أن العقوبات المفروضة على
طهران ألحقت باقتصادها أض��رارا ً
ك��ب��ي��رة ،ول��ذل��ك ف���إن م��ن مصلحة
األخ��ي��رة ال��وص��ول إل��ى ات��ف��اق في
المفاوضات النووية.

تحطم طائرة �ألمانية
تقل � 150شخ�ص ًا في جنوب فرن�سا
تحطمت طائرة «أيرباص  »320ألمانية كانت تقل
 150شخصا ً بينهم  144راكباً ،أمس في جنوب فرنسا،
ورج��ح الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند مقتل جميع
الركاب وأفراد طاقمها.
قال الرئيس التنفيذي لشركة «لوفتهانزا» كارستن
سبور عبر حساب الشركة على موقع «تويتر» إن يوم
الثالثاء سيصبح يوما ً أسود للشركة األلمانية الكبيرة إذا
تأكدت مخاوف من تحطم طائرة تابعة لها.
وتحطمت الطائرة من ط��راز إيرباص التي تشغلها
شركة «جيرمانوينغز» للطيران منخفض التكاليف ،وهي
إحدى شركات «لوفتهانزا».
إلى ذلك ،أوضحت وسائل إعالم أن الطائرة التابعة
لشركة « »Germanwingsتحطمت أثناء رحلتها من
برشلونة اإلسبانية إلى دوسلدورف األلمانية ،بعد أن
اختفت من على شاشات الرادار قرابة الساعة الحادية
عشرة بالتوقيت المحلي.
وتمكنت مروحيتان تابعتان للدرك الفرنسي من رصد
حطام الطائرة في مقاطعة ألب البروفنس العليا ما بين
مدينتي دين لي بان بارسيلونيتي.
الرئيس الفرنسي قال تعليقا ً على الحادثة إن «الوضع
الذي وجدنا فيه حطام الطائرة يدفعنا الستنتاج أن ال
أحد نجا من الكارثة على األرجح» ،موضحا ً أن الطائرة
تحطمت في منطقة جبلية يصعب الوصول إليها ،مشيرا ً
إلى أن مواطنين من ألمانيا وإسبانيا وتركيا كانوا على
متن الطائرة المنكوبة.
وأعرب هوالند عن تعازيه للمستشارة األلمانية أنغيال
ميركل والعاهل اإلسباني فيليب السادس خالل مكالمة
هاتفية أجراها معهما ،في حين قطع الملك اإلسباني
زي��ارت��ه الرسمية إل��ى فرنسا بسبب ك��ارث��ة الطائرة
األلمانية.
وشكك رئيس ال���وزراء الفرنسي مانويل فالس في
احتمال نجاة أي من ركاب الطائرة .وقال« :إننا ال نعرف
طبعاً ،أسباب الكارثة ،لكننا نخشى من أن ما بين 142
و 150شخصا ً هم الركاب وأفراد الطاقم لقوا مصرعهم،
نظرا ً للظروف التي تحطمت فيها الطائرة» .وأعلن أن
وزير داخليته برنار كازنوف توجه إلى مكان الكارثة.
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وأعلنت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل خالل مؤتمر
صحافي عقدته في برلين أنها ستتوجه إلى فرنسا ،حيث
ستزور مكان تحطم الطائرة ،حيث غادر وزيرا الخارجية
والنقل األلمانيان ألمانيا إلى فرنسا.
وأضافت المستشارة األلمانية أن السلطات األلمانية
اتفقت مع فرنسا وإسبانيا بشأن إجراء تحقيق مشترك
وشامل في أسباب الكارثة الجوية.
وف��ي السياق ،أعلنت ال��دائ��رة الصحافية التابعة
للكرملين أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين أعرب عن
تعازيه للمستشارة األلمانية أنغيال ميركل والعاهل
اإلسباني الملك فيليب السادس بضحايا كارثة طائرة
«إيرباص  »320في جنوب فرنسا.
وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنها اقترحت رسميا ً
على فرنسا مساعدتها ف��ي عملية البحث ع��ن حطام
الطائرة األلمانية المنكوبة «إيرباص .»320
وأكدت الوزارة أن روسيا مستعدة إلرسال رجال إنقاذ
محترفين وأجهزة خاصة إلى مكان الكارثة في جنوب
فرنسا للمشاركة في عمليات البحث.
يذكر وزير النقل الفرنسي آالن فيدالي أن السلطات
الجوية الفرنسية تلقت ن��داء استغاثة م��ن الطائرة
األلمانية في الساعة  10:47بالتوقيت المحلي ،عندما
كانت على ارتفاع  5آالف قدم.
وشدد الوزير على أن تحليق الطائرة على مثل هذا
االرتفاع أمر غير طبيعي على اإلطالق ،مستبعدا ً وجود
ناجين من الكارثة.
وتظهر بيانات نشرها موقع «»flightradar24
بشأن ارتفاع الطائرة منذ إقالعها وقبل تحطمها ،أنها
حلقت على ارتفاع ح��وال��ى  40أل��ف ق��دم ف��ي الساعة
 ،10:25قبل أن تبدأ باالنخفاض بصورة ح��ادة في
الساعة  10:32تقريباً ،وصوال ً إلى ارتفاع  7آالف قدم،
ومن ثم اختفت من على شاشات الرادار.
وأوض��ح وزي��ر النقل أن الطائرة تحطمت في جبال
استروف المغطاة بالثلوج .وأضاف أنه ال يمكن الوصول
إلى تلك المنطقة إال بواسطة مروحيات .وردا ً على سؤال
حول الظروف الجوية التي وقعت فيها الكارثة ،قال
فيدال إنها لم تكن سيئة.

الكونغر�س يو�صي �أوباما بتزويد �أوكرانيا ب�أ�سلحة فتاكة

المدراء ال�سيا�سيون للنورماندي يجتمعون اليوم في باري�س
ق���ال ب��ي��ان ص���ادر ع��ن وزارة الخارجية
الروسية أمس إن األزمة الحالية في أوكرانيا
نتيجة مباشرة لتدخل الغرب في شؤون هذا
البلد.
وأض���اف ال��ب��ي��ان أن «س��ي��ن��اري��و التدخل
الصارخ في ش��ؤون دول أخ��رى ُنفذ كذلك في
أوكرانيا ،إذ حدث تغيير للسلطة بشكل غير
دستوري في شباط  2014بدعم مباشر من
الواليات المتحدة واالتحاد األوروب��ي ،وأدى
ذل��ك إل��ى وق��وع أح��داث مأسوية نتجت عنها
حرب أهلية في جنوب شرق البالد».
وأش��ار البيان إل��ى أن الجهات التي أبدت

حرصت شديدا ً على مراعاة حقوق اإلنسان في
كوسوفو تتجاهل تماما ً الجرائم العديدة التي
ارتكبت في أوكرانيا بحق المدنيين من قبل
تشكيالت مسلحة تابعة للحكومة األوكرانية،
وكذلك مقتل كثيرين وحدوث كارثة إنسانية
في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك.
ودع��ت الخارجية الروسية شركاء روسيا
في العالم إلى االختيار الصحيح بين المصالح
السياسية الضيقة العابرة ،وبين المصالح
االستراتيجية الخاصة بإقامة ن��ظ��ام أمن
أوروب���ي ق��وي على أس��س م��ب��ادئ المساواة
وم��راع��اة مصالح كل األط���راف وع��دم تجزئة

األمن.
وأكد البيان أن منطق التطور العالمي يقضي
ب��ض��رورة إي��ج��اد ح��ل��ول مشتركة لمواجهة
األخطار والتحديات المشتركة.
جاء ذلك في وقت أوصى الكونغرس األميركي
أمس في قرار الرئيس األميركي بالموافقة على
إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.
ويدعو القرار الذي ص ّوت لمصلحته  348من
المشرعين مقابل رفض  ،48الرئيس األميركي
إلى «استخدام الصالحيات الممنوحة له من
قبل الكونغرس لتزويد أوك��ران��ي��ا بأسلحة
دفاعية فتاكة وقاتلة».

�أفغان�ستان :مقتل  13مدني ًا في هجوم على حافلة...
وقتلى في ق�صف طائرة �أميركية
لقي  13م��دن��ي�ا ً ك��ان��وا على متن حافلة
متوجهة إلى جنوب أفغانستان حتفهم على
ي��دي مسلحين في والي��ة ورداك بالقرب من
العاصمة كابل.
وبحسب المتحدث باسم حاكم والية ورداك،
فقد فتحت مجموعة من المسلحين النار على
رك��اب حافلة في افتسياب في والي��ة ورداك،
ما أدى إلى مقتل  13شخصا ً بينهم امرأة ،في
حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم،
إال أن أصابع االتهام متجهة لحركة طالبان
نظرا ً إلى نشاطها الكثيف في منطقة سيد أباد
حيث وقعت العملية .من جهة أخرى ،أكد نائب
حاكم والية غزنة المجاورة ،مقتل  13مدنياً،
موضحا ً أن المسلحين اختاروا ضحاياهم من
بين ركاب الحافلة قبل قتلهم واح��دا ً واح��داً،
مضيفا ً أن المحققين بصدد التثبت مما إذا كان
الضحايا ينتمون إلى أقلية أثنية أو دينية
مستهدفة بعنيها.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أف�����ادت االس��ت��خ��ب��ارات
الباكستانية بمقتل ما ال يقل عن  9متشددين
باكستانيين في أفغانستان إثر غارة لطائرة
أميركية بال طيار .وقال مسؤوالن أمنيان إن
الهجوم نفذ في منطقة نازيان في إقليم ننكرهار
قرب منطقة خيبر الباكستانية.
وأضافا أن المتشددين التسعة ينتمون
لحركة «طالبان» الباكستانية وجماعة «عسكر
اإلس�لام» التي أعلنت تحالفا ً مع طالبان في
وقت سابق من الشهر الجاري.
تجدر اإلش���ارة إل��ى أن الهجوم وق��ع قرب
المكان ال��ذي شهد قتاال ً شرسا ً على الجانب
الباكستاني من الحدود في األي��ام األخيرة،
حين قصفت طائرات مقاتلة مواقع في وادي

تيراه في منطقة خيبر ،أودى ،حسب الجيش،
بحياة ع��ش��رات المتشددين وسبعة جنود
على األقل .هذا وكان وزير الخارجية األميركي
جون كيري قد أعلن قبل يوم أن محادثاته مع
الرئيس األفغاني أشرف غني ورئيس الوزراء
عبدالله عبدالله كانت مثمرة وأثبتت وجود
صداقة دائمة بين البلدين.
وفي مؤتمر صحافي عقد بعد المحادثات
ال��ت��ي أج��ري��ت ف��ي ب��ل��دة ك��ام��ب ديفيد قرب
واشنطن ،قال كيري إن عمق العالقات بين
البلدين تطور بشكل كبير على مدى  14سنة
الماضية .ومن جهة أخرى ،أكد وزير الدفاع
األميركي أشتون كارتر أن الواليات المتحدة
وأفغانستان تشتركان في شراكة استراتيجية
مهمة ،مشيرا ً إلى أن وزارة الدفاع األميركية

ستجدد دعمها المالي للجيش األفغاني إلى
غاية عام  2017من أجل الحفاظ على عدد
جنوده في حدود  352ألف جندي.
وف��ي وق��ت س��اب��ق ،أعلن أش��رف غني أن
وجود قوات أميركية في بالده ضروري ،وأن
بالده خط دفاع متقدم عن الواليات المتحدة،
وقال« :إن معظم الشعب األفغاني بحاجة إلى
تمديد وجود قوات الواليات المتحدة» ،مضيفاً:
«هم يعتبرون أن الواليات المتحدة ضرورية
للغاية لمستقبلهم».
وأش��ار الرئيس األفغاني إل��ى أن حكومة
بالده «تنوي التأكد من أن جماعة «داعش» ال
تقوي موقفها» ،الفتا ً إلى أن «اإلرهاب يتحول
إل��ى منظومة ،ويصبح معقداً ،ويتحكم في
موارد ضخمة».

وب��ررت وثيقة القرار هذه الخطوة بالقول
إنها «ت��زي��د إمكانية الشعب األوك��ران��ي في
حماية السيادة» ،مضيفة أن «أوكرانيا مستقلة
ودي��م��ق��راط��ي��ة وم��زده��رة ت��ت��واف��ق ومصالح
الواليات المتحدة».
وتحمل وثيقة ال��ق��رار ،ال��ذي يحمل صبغة
استشارية غير ملزمة ،روسيا بشكل استثنائي
المسؤولية عن القتلى الذين سقطوا في الصراع
في شرق أوكرانيا ،مضيفة« :إذا نحن سمحنا
بالعدوان على أوكرانيا ووقفنا جانباً ،دون أن
نمنح أوكرانيا على األقل إمكانية حماية نفسها
فإننا نرسل بذلك إشارة إلى المجتمع الدولي
فحواها أن استعداداتنا للحفاظ على النظام
ال��دول��ي ال��ذي تأسس بعد ال��ح��رب العالمية
الثانية انخفضت».
وص����� ّرح م��ع��د ه����ذا ال���ق���رار ال��س��ي��ن��ات��ور
الديموقراطي إل��ي��وت إنجيل ب��أن «الشعب
األوك��ران��ي ال يعول على ال��ق��وات األميركية،
وإنما يريد فقط الحصول على أسلحة لحماية
نفسه».
وأعلن وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر
شتاينماير أن لقاء «مجموعة النورماندي»
بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا سيعقد في
باريس (اليوم) األربعاء ،على مستوى «ممثلين
رفيعي المستوى» للدول المعنية.
وف��ي وق��ت س��اب��ق ،أف���اد وزي���ر الخارجية
ال��روس��ي س��ي��رغ��ي الف����روف ب���أن ال��ل��ق��اء في
ب��اري��س ح���ول ال��ت��س��وي��ة األوك��ران��ي��ة سيتم
بمشاركة المديرين السياسيين لـ»مجموعة
النورماندي» .وفي رده على سؤال عما إذا كان
من المخطط عقد اجتماع ل��وزراء الخارجية
األربعة ،قال الفروف إن الحديث يدور عن لقاء
«المديرين السياسيين فقط».

الفروف في جولة التينية
بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أمس
جولة في أميركا الالتينية ،تشمل  4من دولها.
وستكون كوبا المحطة األولى في جولة الفروف،
الذي من المرتقب أن يجري محادثات مع نظيره الكوبي
ترتكز إلى تعزيز العالقات التجارية واالقتصادية
وبحث دائرة واسعة من المسائل الدولية الملحة.
وتشير وزارة الخارجية الروسية إلى أن تطابق
مواقف موسكو وهافانا في ما يخص ضرورة االلتزام
الصارم بمبادئ القانون الدولي والمساهمة في تعزيز
دور األمم المتحدة ،يمثل أساسا ً لتعميق العالقات
الدبلوماسية بين البلدين الذين يحتفالن العام الحالي
بالذكرى الـ 55إلقامة العالقات الدبلوماسية بينهما.
كما ذك���رت ال����وزارة أن الف����روف ،خ�لال زي��ارت��ه
لهافانا سيتناول موضوع تطبيع العالقات الكوبية
 األميركية ،والوضع في فنزويال ،إذ أعربت موسكوم��رارا ً عن قلقها من التدخالت الخارجية الهدامة في
الشؤون الداخلية لهذا البلد.
يذكر أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين وافق أثناء
زيارته األخيرة إلى كوبا في تموز الماضي ،على شطب
 90في المئة من الديون الكوبية ،البالغة  32مليار
دوالر والتي يعود تاريخها إلى الحقبة السوفياتية،
على أن توجه قيمة الديون المتبقية لتنفيذ عدد من
المشاريع االجتماعية ،إذ تواصل موسكو وهافانا
المفاوضات حول قائمة هذه المشاريع.
وبعد انتهاء زي��ارت��ه إل��ى كوبا سيتوجه وزي��ر
الخارجية الروسي إلى كولومبيا ،حيث يلتقي قادة
البالد وفي مقدمتهم الرئيس خوان سانتوس ووزير
خارجيته ،وذلك قبل أن يغادر إلى نيكاراغوا للقاء
الرئيس دانيال أورتيغا.
أم���ا المحطة األخ��ي��رة ف��ي ج��ول��ة الف����روف فهي
غواتيماال ،حيث يشارك في اجتماع وزراء خارجية
الدول المنضوية في منظومة التكامل ألميركا الوسطى
(سيكا).

«داع�ش» يجند نحو  400طفل
في منظومة «�أ�شبال الخالفة»
ان��ض��م م��ا ال يقل ع��ن  400طفل
دون الـ 18سنة لتنظيم «داع��ش»
اإلره��اب��ي منذ مطلع العام الحالي
في إطار محاوالت التنظيم المستمرة
لتجنيد األطفال ضمن صفوفه تحت
تسمية «أشبال الخالفة».
وشهدت مناطق سورية عدة على
غ��رار الميادين والبوكمال بالريف
الشرقي لدير ال��زور ،افتتاح مكاتب
جديدة الستقطاب وتجنيد األطفال
الراغبين باالنضمام إل��ى صفوف
«داعش».
واع��ت��م��د ال��ق��ائ��م��ون على عملية
التجنيد م��ن «ال��دواع��ش» أسلوبا ً
خاصا ً في اإلقناع لتشجيع األطفال
الذين يسكنون قرب مقار للتنظيم
أو لعناصره أو الذين يداومون على
الذهاب إل��ى ال��م��دارس والمساجد،
على ارتياد ه��ذه المكاتب من دون
موافقة أولياء أمورهم.
ويسعى التنظيم ،حسب ما ذكر
المرصد السوري لحقوق اإلنسان،
لحث أول��ي��اء األم��ور واأله��ال��ي على
إرسال أبنائهم إلى هذه المعسكرات،
كما يحتضن األطفال ممن يعانون
من تشوهات خلقية.
وتنقسم ال�����دورات التعليمية
والتكوينية لألطفال المجندين إلى
دورتين «شرعية وعسكرية» ،تعتمد
األولى على ترسيخ «عقيدة التنظيم
وأف��ك��اره» ف��ي عقولهم ،والثانية
تدريبهم على استعمال األسلحة
والرمي بالذخيرة الحية وخوض
االشتباكات والمعارك واالقتحامات.
ويسعى عناصرالتنظيم اإلرهابي
إلى استمالة األطفال والتودد لهم
ع��ن طريق إغرائهم بالمال وحمل
السالح وتعليمهم قيادة السيارات،
ليقنعوهم ب��ع��د ذل��ك باالنتساب
إلى معسكراته ،كما يتم استخدام
األطفال الواقعين في شباك التنظيم
كمخبرين ف��ي ج��م��ع المعلومات
وحراسة المقار.
وذكر المرصد أنه تم إرسال كتيبة
مؤلفة م��ن ق��راب��ة  140ط��ف�لاً دون
سن الـ 18إل��ى جبهات القتال في
مدينة عين العرب (كوباني) ،في
الـ 25من كانون الثاني من العام
الجاري.
وعلى صعيد آخر ،أشار المرصد
السوري لحقوق اإلنسان إلى تراجع
أع���داد المتطوعين للقتال ضمن
صفوف «داعش» من كل الجنسيات
س��واء السورية منها ،أو العربية،
أو األجنبية ،خ�لال األشهر الثالثة

األخ��ي��رة م��ن ال��ع��ام الحالي ،حيث
تعد النسبة األقل منذ إعالن التنظيم
لدولة «الخالفة « في  28حزيران من
عام .2014
وق��د ساهمت التسجيالت التي
ظهرت خ�لال الفترة األخ��ي��رة حول
قيام طفلين ب��إع��دام األس��رى رميا
بالرصاص في مخاوف كبرى على
الصعيد العالمي ،كما أكدت النوايا
السيئة للتنظيم الذي يستغل أيادي
بريئة ليرضي مطامعه في االنتشار
وإدخال الرعب في القلوب.
وتعتبر أول���ى عمليات اإلع���دام
المعلنة من قبل «داعش» خالل العام
الحالي في كانون الثاني ،حيث بث
فيديو لطفل لم يتجاوز العاشرة من
عمره يطلق النار من مسدسه على
رجلين متهمين بالتجسس لمصلحة
المخابرات الروسية.
حالة م��ن الهلع انتابت ك��ل من
شاهد الفيديو لوحشية العمل الذي
ف��رض على طفل ف��ي عمر ال��زه��ور
اضطر لتقمص دور «السفاح» الذي
قد كان شاهده ذات يوم من األيام
في الصور المتحركة على شاشة
التلفاز.
دم���اء ل��م ت��ج��ف وه��ل��ع ل��م ينته
بانتهاء الفيديو ليصدم «داع��ش»
العالم ثانية بفيديو قاس ومؤلم في
آذار لطفل في لباس عسكري يطلق
النار على شخص وجهت له تهمة
التجسس لمصلحة االستخبارات
«اإلسرائيلية».
وقد تعالت خالل الفترة األخيرة
األص�����وات ال��ح��ق��وق��ي��ة وال��دول��ي��ة
ال��م��ن��ددة ب��ج��رائ��م «داع�����ش» ضد
اإلنسانية والطفولة ،حيث كشفت

لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم
المتحدة أن التنظيم ي��ق��وم بقتل
بعض األطفال المخطوفين لديه في
العراق ويحرقهم وهم أحياء أو يبيع
بعضهم في األسواق كرقيق.
كما ق��ال��ت اللجنة إن «داع��ش»
يستخدم أط��ف��اال ً دون س��ن الـ18
كمهاجمين انتحاريين أو لصنع
قنابل أو ليكونوا دروعا ً بشرية ضد
الهجمات التي يتعرض لها من قوات
التحالف.
ودانت لجنة حقوق الطفل القتل
الممنهج لألطفال من أقليات دينية
وعرقية بما في ذلك عدد من حاالت
اإلع���دام الجماعي لصبية وكذلك
ت��ق��اري��ر ع��ن ق��ط��ع رؤوس وصلب
أطفال وحرق أطفال أحياء.
م��ن جهتها ،أك��دت منظمة األم��م
المتحدة للطفولة «اليونيسيف» قيام
«داعش» والجماعات المسلحة في
سورية بتجنيد األطفال واستخدامهم
في النزاعات المسلحة.
وقالت ممثلة المنظمة الدولية
واألم��م المتحدة الخاصة المعنية
باألطفال والنزاعات المسلحة في
«ال��ي��وم العالمي لمحاربة تجنيد
األطفال» إن «ارتفاع حدة ،ووحشية،
وانتشار النزاعات يعرض األطفال
ب��ش��ك��ل م��ت��زاي��د ل��خ��ط��ر التجنيد
واالس��ت��خ��دام من قبل المجموعات
المسلحة».
ودعت «اليونيسيف» إلى العمل
بشكل طارئ للقضاء على االنتهاكات
الجسيمة لحقوق األطفال ،بما فيها
تجنيدهم واستخدامهم في النزاعات
المسلحة ،وضمان ال��ت��زام أط��راف
النزاع ببنود القانون الدولي.

