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كوالي�س

ف ّرقهم «الإخوان» وجمعهم �سفك الدم!

ثورة �آذار والحراك ال�سوري...
التغ ّني الثوري وجرمنا!
*

} د .محمد بكر

في مقابلة له مع صحيفة «ال�ث��ورة» السورية الرسمية،
ولمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لثورة الثامن من آذار،
أكد الرئيس األسد أنّ الثورة أتت لتعزِّز الوطن والمجتمع
واإلن �س��ان وك��ذل��ك لنشر العلم وال�م�ع��رق��ة عبر ب�ن��اء آالف
ال�م��دارس وإرس��اء الخدمات ،ولتعزِّز ال��واق��ع االقتصادي
عبر خلق فرص عمل للجميع ،ك ّل بحسب كفاءته ،ولتدعم
الشعب بفالحيه وحرفييه ،مضيفا ً أنّ هذه هي الثورة وليس
ثورة اليوم التي سقطت منذ البداية ،إذ ال يمكن المقارنة بين
هذه وتلك.
وهنا نقول :نعم لم تكن ثورة آذار مجرد انقالب عسكري
للجنة العسكرية لفرع اإلقليم السوري لحزب البعث ض ّد
الرئيس ناظم القدسي وحكومته برئاسة خالد العظم ،بل
كانت نتاج حراك ومنظومة عمل ثورية ،وإن أنتجت نظام
ال�ح��زب ال��واح��د ،لكنها ت�ص�دّت لتغلغل رأسمالية القطاع
الزراعي واحتكار النُخب التقليدية ألغلب مصادر الدخل،
إذ استقطبت ش��رائ��ح المستضعفين ،ال سيما الفالحين،
فحققت حضورا ً مه ّما ً بارزاً.
لكننا اليوم ،ومع إيماننا باختالف جملة من القيم الثورية
وت�ش��وي��ه م�س��ارات�ه��ا وان�ح��راف�ه��ا ع��ن ال���دروب التنويرية،
وارت �ه��ان ال �ح��راك ال ��ذي ح��دث ف��ي س��وري��ة وتسلقه على
ش �ج��رة ال��غ��رب ل �ل��وص��ول إل ��ى ال �ح��ري��ة وت��أس �ي��س دول��ة
عصرية ،سرعان ما تبخرت فيها األحالم وتالشت الغايات
النبيلة لتسقط بقوة وتداس بأقدام الالعبين الدوليين ولعنة
الحروب ال�ب��اردة والناعمة ،نقف لنسأل :أي��ن غ��دت اليوم
ال�ح��ال��ة التنموية والنهضوية وال �ع��دال��ة االجتماعية التي
ك ّرستها ثورة آذار في ظ ّل تغل ُغل فساد منقطع النظير في
أداء الحكومات المتعاقبة ،ال سيما خ�لال الخمس عشرة
سنة الماضية ،حيث تآكلت ك� ّل مؤشرات االنتماء للوطن
وس��ادت «الداعشية» االقتصادية لتنهش في جسد الوطن
وتصيب م�ق�دّرات المواطن في مقتل ،وت��راك��م سيوالً من
األخطاء والكوارث في منظومة اإلدارة من دون أن ُتقابل
بمبدأ محاسبة فاعل ورادع يضع ح ّدا ً للفاسدين ويص ّفي
ك ّل صور المحسوبية والبيروقراطية واألوليغارشية التي
ناضل وقاتل الكادحون من أجل إنهائها فشكلوا إحدى أهم
مكونات ث��ورة آذار التي ما زلنا حتى اليوم نتغنى بقيمها
ومبادئها ومساراتها؟
نعم نؤمن بأنّ المؤامرة على سورية ،الوطن والشعب،
كانت ح��اض��رة وجلية ول�ك� ّن التطور المتسارع لألحداث
وانتهاء األمور إلى ما انتهت إليه كان من خالل الحطب الذي
راكمته هذه اإلدارات البائسة المقيتة التي نص ُّر على بقائها
أو إعادة إنتاجها ،فكان لزاما ً على النار أن تتقد لهذا المستوى
وتاليا ً االرتهان للعبة دولية باتت تتقاذفنا كالكرات.
بين ثورة آذار التي حملت شعارات التح ُّرر من االحتكار
واالستغالل والتسلط ،وبين حراكٍ حمل شعارات الوصول
إلى دولة مدنية عصرية يحكمها القانون على قاعدة ال أحد
فوقه اغتيل بواجهات ت ّم تجهيزها وتنميقها لتؤدي أجندات
سياسية بعينها كانت مساراتها ولم تزل على قاعدة فاقد
أسس له حطبنا وأخطاؤنا
الشيء ال يعطيه ،هذا الحراك الذي ّ
وتغليب القيم المصالحية على القيم الوطنية فكان ك ّل ذلك
بمنزلة الجسر المتين ،والمنافذ السلسة ل��ول��وج خبائث
ال �ص��راع ال��دول��ي وت�ن��اط��ح ال ��رؤوس وتصفية الحسابات
وتخريب الوطن وتالشي قيمنا القومية ،وتاليا ً االنحراف
المقيت عن بوصلة يقولون إنها فلسطين ،ك ّل ذلك وعلى
أهميته ومحوريته إال أنّ الداخل أيضا ً هو ما يجب أن يشكل
األساس في وجهة تغييرنا ،ونحوه يجب أن تبقى العيون
مسمرة ،فسورية ال ُمبتالة بأخطائنا وف�س��ادن��ا وجرمنا
بحقها أوالً والجريحة بسكاكيننا قبل سكاكين «داعش»
ثانياً ،لن تنتصر ،وحتى ولو انكفأت األيدي الخارجية ،إال
بصياغة منظومة إداري��ة جديدة وطنية جامعة تؤمن بحقّ
بأنّ الوطن أوالً وأخيرا ً وهذا ما ال تلوح ب��وادره في األفق
القريب.
*كاتب صحافي فلسطيني ُمقيم في ألمانيا

مو�سكو تطالب وا�شنطن ب�إي�ضاح
�أ�سباب موت م�ست�شار �سابق للرئي�س بوتين
ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تنتظر من واشنطن توضيحات
بشأن مالبسات وفاة وزير اإلعالم الروسي السابق ميخائيل ليسين الذي تم
العثور عليه ميتا ً في فندق بواشنطن في تشرين الثاني الماضي.
وج��اء هذا الطلب الروسي بعد أن ألمحت سلطات الطب الشرعي في
الواليات المتحدة إلى احتمال أن تكون وفاة ليسين غير طبيعية .وسبق
لواشنطن أن أعلنت فور العثور على جثة الوزير الروسي السابق ،أنه توفي
بأزمة قلبية.
وكتبت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية على
حسابها في موقع «فيسبوك» أمس «طلبت السفارة الروسية في واشنطن
مرارا ً عبر القنوات الدبلوماسية معلومات حول سير التحقيق في مالبسات
وفاة المواطن الروسي .لكن الجانب األميركي لم يقدم لنا أي معلومات ذات
قيمة» .وتابعت« :إننا ننتظر من واشنطن إيضاحات بهذا الشأن وبيانات
رسمية حول سير التحقيق».
وحسب البيان األخير للطب الشرعي األميركي ،فقد توفي ليسين جراء
إصابات في الرأس ناجمة عن ضرب حاد .وقال كبير األطباء الشرعيين
بالعاصمة األميركية وإدارة شرطة العاصمة في البيان المقتضب ،إن جثة
ليسين كانت بها إصابات ناجمة عن ضرب حاد في الرقبة والجزء العلوي
من الجسم والذراعين والساقين .وأضاف البيان أن الحادث قيد التحقيق.
وكانت وسائل اإلعالم الروسية واألميركية ذكرت أن ليسين عثر عليه ميتا ً
داخل غرفة بأحد الفنادق الفاخرة في يوم  5تشرين الثاني في حي دوبونت
سيركل بواشنطن والذي يضم أيضا سفارات ومراكز بحثية.
يذكر أن ليسين شغل منصب وزير اإلعالم في الحكومة الروسية في الفترة
 .2004-1999وفي  2009-2004كان ليسين مستشارا ً للرئيس الروسي
لشؤون تطوير وسائل اإلعالم والتكنولوجيا المعلوماتية .وفي عام 2005
بادر ليسين إلى إنشاء قناة .RT

} مصطفى حكمت العراقي
ال يمثل انتخاب جامعة ال��دول العربية وزي��ر الخارجية
المصرية األسبق أحمد أبو الغيط أمينا ً عاما ً جديدا ً لها خلفا ً
لنبيل العربي شيئا ً مهما ً يمكن التعويل عليه في ح ّل قضايا
الموحدة
األمة ال ُمم َّزقة إلى أمم ُمتف ِّرقة ال يكاد يجمعها إال اللغة
ّ
فيما بينها ،وال يمكننا التفاؤل كثيرا ً في تقليل مساحات الخالف
العربي وتوسيع زوايا التشارك والبناء عليها كما تعهد األمين
العام الجديد في أول تصريحاته بعد إتمام انتخابه المتعثر ،بعد
إرجاء التصويت لعدم التوافق عليه ،إذ أعلنت الدوحة تحفظها
على اختيار أبو الغيط بحجة «مواقفه العدائية» السابقة ضدّها
وهنا يمكن القول إنّ منظومة ال��دول تؤكد تحيزها وأتباعها
للرياض فيما تربو إليه إذا انقلبت الدنيا ولم تقعد على لبنان
بحجة الخروج عن اإلجماع العربي لمجرد تحفظ وزير خارجيته
ّ
جبران باسيل على قرار يدين حزب الله الذي يُعتبر مكونا ً لبنانيا ً
أساسيا ً و ُمشاركا ً في الحكومة اللبنانية ،باعتباره إرهابياً.
أما اآلن وبعد أن خرجت قطرعن اإلجماع العربي في ملف مهم
كاختيار أمين عام جديد للجامعة ،فإننا لم نسمع األصوات التي
الموحد بل على العكس
تباكت كثيرا ً على ما يُسمى القرار العربي
ّ
سمعنا أصواتا ً مرحبة بالتحفظ القطري ،باعتباره دليالً على
حرية االختيار الموكل لك ّل دولة من الدول.
وبالعودة إلى التبرير القطري للتحفظ فهو غير دقيق إلى ح ّد
يمكن اعتباره دليالً آخر على حجم التف ُّكك الخليجي وعدم قدرة
دول مجلس التعاون على التفاهم في صغائر األمور وكبائرها
كما أنّ تضارب المواقف بين القاهرة والرياض والدوحة يُعتبر
حلقة جديدة في سلسلة الخالفات المتصاعدة تدريجيا ً فيما
بينها على خلفية إسقاط حكم اإلخوان في مصر ودعم الرياض

لذلك ووقوف الدوحة ،ومن خلفها أنقرة ،مع جماعة اإلخوان
المسلمين بشكل سياسي وإعالمي واجتماعي.
إنّ المناكفات والخالفات التي رافقت انتخاب األمين العام
الجديد للجامعة العربية ال يمكن وضعها إال في خانة ترسيخ
ما حدث ويحدث من تضارب في المصالح واألهداف والتفكير
والخالف العميق بين مصر ،المدعومة سعودياً ،وقطر الحليفة
لألتراك ورئيسهم «اإلخواني» رجب طيب أردوغان ،وهذا يشير،
ُحكماً ،إلى أنّ حجم التو ُّرط المشترك لهذه ال��دول ،باستثناء
مصر ،حول هدف إسقاط الدول السورية لم يكن كافيا ً إلخماد نار
الخالف بينهما ،بل على العكس تماما ً نجد أنّ ما حصل في غرف
الجامعة ال ُمظلمة بين الدوحة والقاهرة والرياض يُمهِّد لصفحة
خالف جديدة فيما بينها ،وهنا يمكننا القول إنّ خيوط التحالف
والخالف متشابكة جدا ً بين هذه الدول األربع والتي تشكل محور
الدول السنية في المنطقة والتي وكلت نفسها بأن تكون ض ّدا ًون ّدا ً
لما أسمته ،وهماً ،بـ«الهالل الشيعي» الممتد من إيران إلى العراق
فسورية ولبنان وصوال ً إلى الحوثيين في اليمن حتى امتدوا
في طغيانهم إلى ح ّد شنّ عدوان على اليمن بقيادة سعودية،
كما شاركوا مؤخرا ً في مناورات أسموها «رعد الشمال» بحجة
محاربة اإلرهاب الذي تدعمه الرياض وأنقرة والدوحة علنا ً حتى
كان موعد ختامها حافالً بالمؤشرات التي تع ِّزز حجم الخالف
الرباعي بين هذه الدول .فمن خالل متابعة المرحلة الختامية
من المناورات يمكن أن نخرج بحصيلة مفيدة لنعرف أين وصلت
األمور بين الدول األربع إذ كان الفتا ً عدم حضور الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان ،حليف السعودية األقوى واألبرز خصوصا ً
في الحرب على سورية ،ورئيس وزرائ��ه أحمد داوود أوغلو
الذي قام بزيارة إلى طهران ّ
تمخضت عن اتفاق بزيادة التعاون
االقتصادي بين البلدين إلى أكثر من  30مليار دوالر مع التشديد
على حرص البلدين على وحدة األراضي السورية...
هذه الزيارة قد تكون وراء غياب أوغلو ورئيسه عن حضور

اختتام المناورات كذلك وجود الرئيس المصري الذي تستعديه
حكومة أنقرة علنا ً قد يكون سببا ً آخر لغيابهما عن مناورات
دعمتها تركيا في البداية ،كإشارة إلى ما كانت تسعى إليه أي
التدخل بريا ً في سورية.
توسط الملك السعودي جلوسا ً في اختتام المناورات وموقعا ً
ّ
في حلف ممتلئ بالتناقضات إذ يشكل الخالف المصري ـ التركي
ـ القطري عقبة كبيرة في جمع حلفاء الرياض المتضادين على
كلمة سواء فهناك تباين كبير في وجهات النظر بينهم حول الملف
تمسك أنقرة بموقفها بشأن عدم االعتراف
المصري ،خاصة مع ُّ
بشرعية الرئيس السيسي إال بشروط ،في حين تقدم الرياض
الدعم السياسي واالقتصادي للنظام المصري منذ سقوط
اإلخ��وان وهذا التباين قد يشكل عقبة كبرى في طريق زيادة
التعاون االستراتيجي بين أنقرة والرياض ،خاصة مع زيادة
الحديث عن قيام األخيرة بدور كبير من أجل تقريب وجهات النظر
بين القاهرة وأنقرة لتحقيق مصالحة بينهما ،وهذا الخالف ناتج
عن خالف حول بعض الملفات المه ّمة والحيوية بين الرياض
وأنقرة وحتى الدوحة ،ال سيما ملف اإلخ��وان المسلمين حيث
يمثل هذا الملف ووضع الجماعة من قبل السعودية على قوائم
اإلره��اب والتي تع ّد المرجعية الفكرية لحزب أردوغ��ان عقبة
كبرى أمام استمرار التحالف بين الرياض وأنقرة ،فرغم حالة
التقارب بين اإلسالميين في اليمن ونظام الحكم في الرياض
منذ وصول الملك سلمان إلى سدة الحكم مطلع عام  ،2015إال
أنّ الجماعة ال تزال محظورة وبين الحين واآلخر يتم التضييق
على أفرادها بشكل كبير في الداخل السعوديُ ،تضاف إلى ذلك
الرغبة السعودية في استمرار دعم النظام المصري الذي ترفض
أنقرة االعتراف به وهو نفسه الموقف القطري .خالصة القول،
إنّ الحرب على سورية جعلتهم يختلفون حول أمور عدة ولم
يجمعهم سوى سفك الدم السوري...

الأمم المتحدة تتهم قوات جنوب ال�سودان ب�شن حملة اغت�صاب وقتل

بان كي مون :جرائم قوات حفظ ال�سالم الجن�سية ق�ضية عالمية
ق��ال ت��ق��ري��ر ن��ش��ره مكتب األم��م
المتحدة لحقوق اإلنسان إن حكومة
جنوب السودان انتهجت سياسة
األرض المحروقة من خالل عمليات
االغتصاب والنهب والقتل المتعمدة
للمدنيين.
وذك��ر المكتب ف��ي بيانه أم��س،
أن التقرير يحتوي على «رواي��ات
مروعة عن قتل مدنيين كان يشتبه
في تأييدهم للمعارضة من بينهم
أطفال ومعاقون وتم دفنهم أحياء
أو خنقهم ف��ي ح��اوي��ات أو قتلهم
بالرصاص أو شنقا ً بتعليقهم في
األشجار أو بتقطيعهم إرباً».
وأش���ار التقرير إل��ى أن تفشي
االغتصاب «يشير إلى أن استخدامه
في الصراع أصبح ممارسة مقبولة
م���ن ج��ان��ب ج��ن��ود (ال��ح��ك��وم��ة)
والميليشيات المسلحة الموالية
لها».
واعتبرت منظمة العفو الدولية،
أن ما فعله جنود ،دفعوا أكثر من 60
رجالً وطفالً مقيدي األيدي في حاوية
بضائع تحت الشمس الحارقة ،في
جنوب السودان  ،وتركوا فيها حتى
اختنقوا جريمة حرب.
وأش�����ارت ال��م��ن��ظ��م��ة اس��ت��ن��ادا ً
إل��ى ش��ه��ادات  23شخصا ً إل��ى أن
الجريمة التي وقعت ف��ي تشرين
األول الماضي ،بوالية الوحدة تؤكد
أن المحتجزين كانوا يضربون جدار
الحاوية من الداخل التي لم يكن بها
أي نافذة أو وسيلة تهوية.
ووجهت المنظمة أصابع االتهام
إلى مسؤولين مدنيين وعسكريين
بالمسؤولية عن مقتل هؤالء ألنهم
«ك��ان��وا يعرفون أن المحتجزين
كانوا في خطر وبصدد الموت ولم
يفعلوا شيئا ً لمساعدتهم».
في غضون ذلك ،أكد األمين العام
لألمم المتحدة بان كي مون أن قضية
الجرائم الجنسية التي ترتكبها قوات
حفظ السالم بحق المدنيين األبرياء
تحمل طابعا ً عالميا ً وال تقتصر على
بعثة أو منطقة بعينها.
وشدد بان في كلمة ألقاها خالل
اجتماع لمجلس األمن الدولي على
أن «ق��ض��ي��ة االس��ت��غ�لال الجنسي
واالع���ت���داءات الجنسية م��ن قبل
م��وظ��ف��ي األم���م ال��م��ت��ح��دة تتطلب
إجراءات حاسمة وجريئة» ،مشيرا ً
إل��ى أن التصرفات غير المناسبة

قالت مصادر ديبلوماسية
عربية إن مفاوضات
طويلة جرت للتوصل
إلى تسوية حول صيغة
التعامل مع توصيف حزب
الله باإلرهاب بدالً من
التصنيف ،وأن ما تم هو
استبدال القرار بالبيان أوالً
وليس للبيان أي مفاعيل
إجرائية ،وفي البيان إيراد
العبارة ضمن توصيف
في قلب فقرة فرعية وليس
في متن البيان الرئيسي،
والفقرة هي التي تخص
البحرين وعلى لسان
الحكومة البحرينية وبداعي
ما تقوله عن وجود خاليا
تابعة لحزب الله جرى
ضبطها واتهامها بالعمل
للمساس بالوضع األمني
في عاصمته .وقالت
المصادر إن ما حصلت عليه
السعودية يعبر عن ضعف
ووهن وعجز وليس عن
قوة؛ وهو يعكس طبعا ً حال
الجامعة وهزالها ،لكنه بيان
فشة خلق ال أكثر.

�إيران ترف�ض �أي بديل
من «�إ�س ـ »300
أشار رئيس شركة «روس تيخ» الروسية سيرغي تشيميزوف الى أن إيران
أصرت على تسلم نظام الدفاع الجوي «إس ،»-300ورفضت تسلم نظام دفاع
جوي من طراز «أنتي »-2500كبديل لنظام «إس »-300الذي تعاقدت على
شرائه في عام  ،2007مشيرا ً أن روسيا ستسلم إيران ما تعاقدت على شرائه،
مؤكدا ً أن أول شحنة من أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية ستسلم إلى إيران
في آب أو أيلول هذا العام.
ووقعت إيران في عام  ،2007عقدا لشراء  40قاذفا ً للصواريخ المضادة
للطائرات الخاصة بنظام «إس -300بي إم أو »-1مع روسيا .ولكن روسيا
اضطرت إلى إلغاء صفقة «إس »-300بعدما قرر مجلس األمن الدولي حظر
تصدير األسلحة الحديثة إلى إيران في عام .2010
وفي نيسان  ،2015رفع الرئيس الروسي فالديمير بوتين الحظر عن تصدير
نظام «إس »-300إلى إيران .وألن روسيا أوقفت إنتاج أنظمة «إس،»-300
فإنها اقترحت على إيران أن تحصل على نظام بديل مثل «أنتي.»-2500
وفي السياق ،صرح رئيس اإلدارة الرئاسية اإليرانية ،المستشار االقتصادي
محمد نهاونديان ،أنه ال يوجد مشاكل بشأن تسليم إيران ،منظومة «»s300
الروسية المضادة للطائرات ،وقال «ال يوجد مشاكل والعملية سارية».
وفي وقت سابق ،ذكرت بعض وسائل اإلعالم عن وجود مشاكل في تنفيذ
العقد ،تتعلق بآلية معامالت الدفع المقترحة من قبل المفاوضين اإليرانيين.

النيابة العامة تطالب باعتقال
الرئي�س البرازيلي ال�سابق
لـ«أصحاب الخوذ الزرق» لن تبقى
من دون العقاب.
جدير بالذكر أن التقرير األممي
الذي قدم يوم الـ  4من آذار الحالي
كشف أن األم��م المتحدة تلقت 69
شكوى عن االستغالل واالعتداءات
الجنسيين من قبل عناصر قوات
حفظ السالم األممية في  10بعثات
ف��ي دول مختلفة .وارت��ك��ب��ت 23
من ه��ذه الجرائم الجنسية ،بحق
قاصرين وفقا ً للشكاوى.
ووردت  22من أصل  69شكوى
ع��ل��ى ت��ص��رف��ات ال���ق���وات األم��م��ي��ة
ال��ع��ام��ل��ة ف��ي ج��م��ه��وري��ة أفريقيا
ال��وس��ط��ى ،ف��ي��م��ا ت��ل��ق��ت المنظمة
األممية  16شكوى على قواتها في
جمهورية الكونغو الديمقراطية و9
على قواتها في هايتي.
وت��ن��س��ب االت��ه��ام��ات ب��ارت��ك��اب
ال��ج��رائ��م الجنسية إل��ى موظفين
أمميين من المغرب وكندا وألمانيا
وسلوفاكيا ومولدوفا والكاميرون
وج��م��ه��وري��ة ال��ك��ون��غ��و وروان�����دا
وت��ن��زان��ي��ا وإف��ري��ق��ي��ا ال��وس��ط��ى
والغابون وبنين وبوروندي وغانا
وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا
وتوغو ومدغشقر.
وتعليقا ً على هذه القضية أشار

بان كي مون إلى أن األمم المتحدة
عليها أن تعمل في  3اتجاهات من
أجل وضع حد لحاالت االعتداءات
الجنسية هي «ال بد أوال ً من وضع
نهاية لحالة اإلف�ل�ات م��ن العقاب
على مرتكبي الجرائم ،وثانيا ً تقديم
دع���م لضحايا «أص��ح��اب ال��خ��وذ
ال��زرق» ،وثالثا ً اتخاذ آليات لجلب
المسؤولين عن مثل هذه الجرائم
إلى القضاء.
وفي هذا السياق قال بان إن الدور
األس��اس��ي ف��ي ه��ذه العملية يجب
أن ت��ق��وم ب��ه سلطات ال���دول التي
تخصص قواتها لألمم المتحدة،
على سبيل المثال م��ن خ�لال عدم
ال��م��م��اط��ل��ة ف��ي تحقيق القضايا
الجنائية المناسبة.
وأف���اد األم��ي��ن ال��ع��ام ب��أن األم��م
المتحدة ب��دأت من جانبها باتخاذ
خطوات ملموسة في إطار الرد على
ه��ذه ال��ج��رائ��م ،بما فيها استعادة
الوحدات العسكرية التي يشتبه في
أن عناصرها ارتكبت جرائم جنسية،
باإلضافة إل��ى إق��ال��ة العسكريين
الذين يتحملون المسؤولية عنها.
ول��ف��ت إل��ى اس��ت��ع��داداه التخاذ
إج��راءات أكثر صرامة ،مثل تعليق
مشاركة بعض ال��دول في عمليات

قوات حفظ السالم األممية ،مضيفا ً
أن األم���م المتحدة ات��خ��ذت ق���رارا ً
بإنشاء صندوق لمساعدة ضحايا
ال��ج��رائ��م الجنسية ال��ت��ي ارتكبها
«أصحاب الخوذ الزرق».
لكن تجدر اإلشارة إلى أن خطوات
األم��م المتحدة ل��م تسفر بعد عن
النتائج المرجوة ،إذ سجلت أمانة
المنظمة منذ بداية العام الحالي
 26ح��ال��ة مفترضة لالستغالل
واالع��ت��داءات الجنسيين ،منها 22
ف��ي ج��م��ه��وري��ة أف��ري��ق��ي��ا الوسطى
وحدها.
وس���ب���ق أن وزع����ت ال���والي���ات
المتحدة األس��ب��وع ال��م��اض��ي بين
أعضاء مجلس األمن الدولي مشروع
ق��رار يقضي ب��إش��راك المجلس في
مكافحة ه��ذه الظاهرة ،فيما دعت
المندوبة األميركية الدائمة لدى
األم��م المتحدة سمانثا ب��اور جميع
أعضاء المجلس إلى دعم المشروع.
أما الجانب الروسي فأعرب على
ل��س��ان بيوتر إلييتشيوف ،نائب
المندوب الروسي الدائم لدى األمم
المتحدة ،عن رفضه للوثيقة ،مشيرا ً
إل��ى أن��ه��ا ال تشمل م��وظ��ف��ي األم��م
المتحدة المدنيين والقوات األجنبية
غير األممية.

رو�سيا وال�صين تدعوان بيونغ يانغ �إلى ا�ستئناف المحادثات النووية

زعيم كوريا ال�شمالية ي�أمر ب�إجراء المزيد من التجارب النووية
أكد رئيس القيادة الشمالية للقوات األميركية،
األميرال ويليام غورتني أن كوريا الشمالية تملك
صاروخا ً بالستيا ً عابرا ً للقارات وق��ادرا ً على
وصول أراضي الواليات المتحدة القارية.
وقال غورتني ،الذي يتولى أيضا ً منصب رئيس
القيادة الموحدة لقوات الدفاع الجوي الفضائي
األميركية ،في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس
الشيوخ األميركي «التقديرات الجارية تسمح
باالفتراض أن صاروخا ً من طراز «،»KN-08
رغم أنه لم يتم إجراء اختباراته بعد ،يستطيع أن
يوصل رأسا ً نوويا ً إلى مسافات واسعة في الجزء
القاري من أراضي الواليات المتحدة».
وشدد األميرال األميركي على أن برنامج كوريا
الشمالية الخاص بتصميم الصواريخ البالستية
العابرة للقارات يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة
للواليات المتحدة.
في غضون ذلك ،دعا الزعيم الكوري الشمالي
كيم جونغ أون ،خالل متابعته تدريبات إطالق
صاروخ بالستي ،إلى تحسين القدرات الهجومية
النووية للبالد.
ونقلت وكالة األنباء الكورية الشمالية أمس،
عن الزعيم الكوري قوله« :على كوريا الشمالية

تجهيز نفسها لتتمكن من شن هجوم نووي على
عدوها في األرض والجو وتحت البحر عبر تنويع
وسائل نقل الرؤوس النووية».
وجاء تعليق كيم أثناء متابعته لتدريبات على
إطالق صاروخ بالستي وفقا ً لما ذكرته الوكالة
بدون توضيح تاريخ ومكان التدريب.
وف��ي ي��وم س��اب��ق ،أطلقت ك��وري��ا الشمالية
صاروخين بالستيين قصيري المدى نحو البحر
الشرقي من شبه الجزيرة الكورية فيما يبدو
احتجاجا ً على المناورات العسكرية الجارية بين
القوات الكورية الجنوبية واألميركية.
وفي السياق ،أبلغت روسيا والصين كوريا
الشمالية أم��س أن��ه يتعين عليها استئناف
المحادثات الدولية بشأن برنامجها لألسلحة
النووية واالل��ت��زام بقرار مجلس األم��ن التابع
لألمم المتحدة الذي يحظر اختبارات الصواريخ
الباليستية.
وأط��ل��ق وزي��ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي
الف���روف ون��ظ��ي��ره الصيني وان���غ ي��ي ال��دع��وة
المشتركة بعد محادثات بينهما في موسكو.
وأ ّك��دا أن بلديهما ال يعترفان بطموحات بيونغ
يانغ في المجال النووي.

طلبت النيابة العامة في مدينة ساو باولو البرازيلية إلقاء القبض على الرئيس
البرازيلي السابق لوال دا سيلفا ،وذلك على خلفية اتهامات وجهت له بالفساد
وبغسل األموال.
وقال المحققون« :إن توقيفه التحفظي بات ضروريا ً لحسن سير اإلجراءات ألن
التحقيقات أظهرت أنه يستغل وضعه كرئيس سابق ليضع نفسه فوق القانون».
وكان لوال دا سيلفا رئيسا ً للبرازيل في الفترة ما بين  ،2011-2003وهو أيضا ً
رئيس «حزب العمال» ،الذي تنتمي إليه الرئيسة الحالية ديلما روسيف.
وكانت السلطات البرازيلية قد فتشت منزل الرئيس السابق في بداية آذار،
واستجوبته على خلفية االشتباه في اعتماده على مخططات إجرامية لتمويل
حزبه.

المتمردون الكولومبيون يقترحون تحديد
موعد جديد لتوقيع اتفاق ال�سالم
أعلن المتمردون الكولومبيون أنهم اقترحوا على الحكومة تحديد موعد جديد
لتوقيع اتفاق السالم بعدما تبين للطرفين ،أن موعد الـ  23من آذار يصعب لالتزام به.
وقال المفاوض من قبل المتمردين يواكين غوميز ،في كوبا حيث تجرى المفاوضات
الكولومبية منذ أكثر من  3أع��وام «نوافق على ما قاله الرئيس خ��وان مانويل
سانتوس ،لجهة أن الظروف غير مؤاتية لـ 23آذار»« ...نحن مستعدون للموافقة على
موعد آخر».
وكان الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس قد استبعد األربعاء فكرة توقيع
اتفاق سيئ فقط الحترام هذه المهلة التي حددت في أيلول الماضي ،خالل لقاء تاريخي
مع القائد األعلى للقوات المسلحة الثورية في كولومبيا «فارك» تيموليون خيمينيز.
وقال خوان مانويل« :إذا لم نتوصل إلى اتفاق جيد في الـ 23من آذار ،فأقترح على
الطرف اآلخر تحديد موعد آخر».
ويتفاوض الجانبان منذ تشرين الثاني  ،2012إلنهاء نزاع داخلي مستمر منذ أكثر
من نصف قرن.

