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لماذا بروك�سيل وماذا بعدها؟

ّ
ي�ستحق الأردن منا �أن نعترف ب�أننا ن�سير �إلى حافة الهاوية؟
�أال

} مصطفى حكمت العراقي
استفاق العالم في الثاني والعشرين من آذار على تفجيرات
دامية حصلت في العاصمة البلجيكية بروكسيل المعروفة
بازدحامها الشديد وك�ث��رة الحركة فيها ،وه��ي التي تمثل
بوابة االتحاد األوروبي نظرا ً إلى وجود مق ّر االتحاد فيها.
وخلّفت التفجيرات التي راح ضحيتها ع�ش��رات القتلى
ومئات الجرحى حالة من الخوف الشديد والهلع امتدت على
كامل مساحة الدول األوروبية ،باعتبار أنّ اختيار العاصمة
البلجيكية هدفا ً لألعمال اإلرهابية يمثل تحذيرا ً شديد اللهجة
لك ّل الدول ،خاصة األوروبية منها فالمدينة المستهدفة تعتبر
عاصمة االتحاد األوروبي وحلف «ناتو» كما أنها تحوي مئات
المقرات والمراكز والمؤسسات التابعة لالتحاد األوروبي،
وهذا ما يجعل دول االتحاد تبدو وكأنها قد ضربت جميعها.
أم ��ا أس �ب��اب ح �ص��ول ه ��ذه األع �م��ال ف�ه��ي ع��دي��دة ،فبلجيكا
توصف بأنها ب��ؤرة اإلره��اب األوروب��ي ،وحي «مولينبيك»
البلجيكي يوصف بأنه يغذي الجهاد ف��ي أوروب ��ا والعالم
بالنظر إلى واقع ساكنيه لجهة ارتفاع نسبة البطالة وانتشار
المساجد ،لذلك تعتبر بلجيكا مصدر التطرف اإلسالمي في
أوروبا ،إضافة إلى االنقسام السياسي في االتحاد األوروبي
وأزمة الالجئين ،ما يمنح المتطرفين فرصة ذهبية للتخويف
وال�ق�ي��ام ب�ه��ذه األع �م��ال ،كما أنّ األرض �ي��ة المالئمة لتنفيذ
الهجمات اإلرهابية موجودة أصالً وبدأ ذلك في ربيع 2014
عندما أطلق مواطن فرنسي النيران في المتحف اليهودي في
بلجيكا وتبين أنّ له ارتباطات مع «داعش» .وتلى ذلك هجوم
تعرضت له مجلة «شارلي إيبدو» وهجمات باريس اإلرهابية
التي حدثت في خريف العام الماضي.
تحولت أوروبا منذ فترة إلى قاعدة لتجنيد المسلحين في
صفوف «داع��ش» لغاية إسقاط الدولة السورية التي تبنّتها
معظم دول االت �ح��اد األورب ��ي س��اب�ق�اً ،واآلن ع��اد م��ا بعثوه
إل��ى س��وري��ة بعد فشل سعيهم إل��ى تنفيذ أع �م��ال إجرامية
في بلدانهم كما أنّ اإلرهابيين يعرفون جيدا ً األماكن التي
يهاجمونها ف��ي أوروب���ا ويستطيعون ال��وص��ول إليها في
الوقت الذي يريدونه .أما الالجئون فهم مستمرون بالتدفق
نحو أوروبا بعد أن حاول الغرب االستفادة من هذه األزمة
لغاية الضغط عليهم مستقبالً لجهة الحصول على أصواتهم
ف��ي االنتخابات الرئاسية السورية المقبلة ،وه��ذا م��ا ارت ّد
عليهم إرهابا ً ألنّ «داعش» يستغل أزمة الالجئين في أوروبا
كوسيلة لتجنيد العمالء إذ أنّ أزمة الالجئين تعطي المتطرفين
فرصة رائعة لتأجيج االنقسام بين الشرق المسلم والغرب.
وقد برزت تصريحات مسؤولين في بعض الدول األوروبية
بأنها ستستقبل فقط الالجئين المسيحيين.
هناك انقسام في االت�ح��اد األوروب ��ي ،ورغ��م الصعوبات
التي واجهت إقرار اتفاقية الالجئين بين االتحاد األوروبي
وتركيا التي حصلت على تنازالت كبيرة من األوروبيين ،لك ّن
دول االتحاد بعد تفجيرات بروكسيل صارت تنظر بتشاؤم
أكبر إلى موضوع دخول ماليين األتراك من دون تأشيرات
إلى أوروبا ،وازداد الحديث عن العودة إلى الحدود الداخلية
بين الدول األوروبية وهو ما يم ّهد لدقّ المسمار األخير في
نعش منطقة شنغين .ك ّل هذا جعل االتحاد لقمة سائغة في ف ّم
اإلرهاب ،إضافة إلى أنّ حصول هذه العملية اإلرهابية جاء
مباشرة بعد حدثين بارزين يمكن اعتبارهما سببا ً لما حصل
وهما اتخاذ البرلمان األوروب��ي ق��رارا ً غير ملزم لحكومات
دول االتحاد بوقف تزويد السعودية بالسالح ألنها ترتكب
جرائم ح��رب وجرائم ض� ّد اإلنسانية في حربها اإلجرامية
على اليمن ،ثم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في عملية
باريس اإلرهابية صالح عبد السالم في بروكسيل ،فكانت
يوجه
الجريمة اإلرهابية تلك بمثابة االنتقام واإلن��ذار الذي ّ
يمس بالسعودية الراعي
ألوروبا لمنعها من اتخاذ أي إجراء ّ
األساسي للجماعات اإلرهابية والمستثمر فيها .وهنا يمكن
ال�ع��ودة قليالً إل��ى ال ��وراء وت�ح��دي��دا ً عندما وقعت تفجيرات
وأعمال إجرامية في إندونيسيا وباكستان في كانون الثاني
ال�م��اض��ي وذل ��ك ب�ع��د رف��ض ال��دول�ت�ي��ن ال��دخ��ول ف��ي الحلف
اإلسالمي لمحاربة اإلره��اب وال��ذي شكلته الرياض ،كذلك
ما حصل مؤخرا ً في تونس من أعمال إرهابية مباشرة بعد
رف��ض ال�ق�ي��ادة التونسية السير م��ع ال��ري��اض ف��ي تصنيف
حزب الله منظمة إرهابية .فهل ك ّل هذا يحدث صدفة؟
أما الحدث الثاني البارز والذي سبق تفجيرات بروكسيل
فهو قيام تركيا باستدعاء السفير البلجيكي في أنقرة لتقديم
شكوى بشأن خيمة نصبها أنصار حزب العمال الكردستاني
بالقرب من موقع عقد مؤتمر قمة االتحاد األوروبي وتركيا
في بروكسيل قبل أي��ام ،خصوصا ً أنّ أنقرة كانت وال تزال
المم ّر اإلل��زام��ي لإلرهابيين القادمين من شتى دول العام
لدخول سورية وهي من يدعمهم بك ّل ما يلزمهم لمحاربة
ال��دول��ة ال �س��وري��ة .ف�ه��ل ردّت أن �ق��رة ع�ل��ى ب��روك�س�ي��ل بهذا
العمل؟
في المجمل ،إنّ هجمات بروكسيل تطور طبيعي للعمليات
اإلره��اب�ي��ة ف��ي أوروب ��ا ف��ازدي��اد ع��دد العمليات ال�ت��ي نفذها
اإلرهابيون يشير إلى أنّ أوروبا غير جاهزة لمواجهة خطر
اإلرهاب حتى بعد التحذيرات المسبقة من قيام أعمال كهذه
ما يوحي بأنّ أوروبا على عتبة عمليات إرهابية جديدة كما
حصل في باريس سابقاً ،وم��ا يحصل في تركيا وبلجيكا
وق��د ي�ح��دث مستقبالً ف��ي أي دول ��ة أوروب��ي��ة ،إن ل��م يلجأ
ال�غ��رب إل��ى التعاون م��ع م��ن ي�ح��ارب اإلره��اب حقا ً ال شكالً
والتوجه إلى محاربة اإلرهاب
وت��رك المناكفات السياسية
ّ
الحقيقي وترك الخنوع أمام المال السعودي الذي ُيستعمل
في نشر الفكر التكفيري وإنشاء الجماعات اإلرهابية لغايات
سياسية ،فمن أراد أن يحارب اإلره��اب فدمشق هي المم ّر
اإللزامي لذلك ومن دونها ،ذوقوا ما كنتم تفعلون.

كوالي�س

} هشام الهبيشان*
ال أعتقد ،بل وأجزم أنّ أغلب المسؤولين األردنيين ،على
مختلف مستوياتهم من رأس الهرم إلى أدناه ،يدركون اليوم
حجم اإلحباط والتحدّيات والمحدّدات واألزمات التي تواجه
الشباب األردن���ي في ه��ذه المرحلة والتي أف��رزت سياسة
لقطاع واسع منهم ،وهذه
التهميش ال ُممنهجة والمقصودة
ٍ
المسألة بالذات تتعلق بالتخطيط االستراتيجي لحكوماتنا
الجليلة النزيهة الشريفة ،كما تتعلق ببناء الخطط التنفيذية
الحتواء الشباب األردن��ي ليتخلص من التهميش ال ُممارس
عليه في ك ّل ميادين الحياة ،وهذه الضغوط التي يتعرض لها
الشباب اليوم ال يمكن أبدا ً التنبّؤ بنتائجها المستقبلية بحال
انفجارها.
ولكن ه��ل يعلم ه��ؤالء المسؤولين أنّ ظ��اه��رة اإلحباط
والقبول به هي أخطر ما يمكن أن يواجهه أي مجتمع أو دولة؟
هذه الظاهرة بدأت اليوم تطغى على حال طيف واسع من
المجتمع األردني ،خاصة فئة الشباب ،نتيجة إفرازات الواقع
ال ُمعاش ،وتراكم الكبت الذي أصبح مركبا ً ومعقدا ً للغاية،
ُ
تتعرض له طبقات مختلفة
كنتيجة للظلم والتهميش الذي
من المجتمع األردني ،ويمكن القول في هذه المرحلة تحديداً،
ُ
يعيش بين أرث
أنّ طيفا ً واسعا ً من المجتمع األردني ال يزال
ً
الماضي القريب الذي تميّز بعيشه واقعا ً مريرا ،وسط هضم
كامل لحقوقه ،وبين حاضر وواقع مؤلمين يتجلّيان في إقصاء
قطاع هام من ُنخب المجتمع األردن��ي وتزامن هذا
وتهميش
ٍ
ٍ
وظروف خانقة يعيشها المجتمع األردني
الشيء مع أزمات
هذه األيام.
المشكلة العصية على الح ّل أنّ الكثير من المسؤولين
األردنيين ال يعترفون حتى اليوم بحقيقة األزمات ،مع العلم أنّ
هناك أزمات عديدة ،ويجب أن نعترف بها اليوم قبل أن نسقط

في متاهات الفوضى ،وأهم تح ٍّد هو أنّ لدينا غيابا ً شبه كامل
لمفاهيم الديمقراطية والحكم التشاركي الذي أساس ُه الشعب،
بال ّتزامن مع وجود سياسات الحكم البوليسي القمعي للرأي
اآلخ��ر ،والمتزامن هو اآلخ��ر مع سياسات الفساد واإلقصاء
والغياب الكامل لمفاهيم العدالة ،فنحن في األردن جميع
أزماتنا سببها سياسي بالدرجة األولى ،وليس اقتصاديا ً كما
يتحدث البعض ،ومن ينظر إلى حال الشباب األردني اليوم
سيدرك ذلك ،فقد انتشرت اليوم بين الكثير من الشباب حالة
اإلحباط ج ّراء البطالة والفقر وعدم االستقرار النفسي ،فال يجد
بعض ُه وسيلة للخالص إلاّ بإلقاء نفسه في النار ،ويسهم في
ذلك الفراغ الروحي ،حيث نرى حالة غير طبيعية مع انتشار
أفكار التطرف بين صفوف الشباب ،إضافة إلى انتشار آفة
المخدرات بشك ٍل كبير وملموس بين الشباب ،ول َنقِس على
هذه الظاهره باقي الظواهر .عنف مجتمعي ،عنف جامعي،
ازدياد حاالت االنتحار ،األزمات األخالقية وغيرها من األزمات
التي أصبحت تنخر جسد المجتمع األردني ،بسبب سياسة
الفاسدين والمفسدين الذين قتلوا وحطموا مستقبل الشباب
األردني.
حتى اليوم تغفل حكوماتنا الجليلة النزيهة الشريفة
عن محاكمة الفاسدين والمفسدين والمتورطين في قضايا
عطاء المطار وأراضي معان وسكن كريم وشركات البوتاس
واالتصاالت وأمنية والفوسفات والكهرباء واإلسمنت وميناء
العقبة وأمانة عمان والبلديات والملكية األردنية ،وبيع مبنى
مديرية التنمية االجتماعية ،وصفقات دبي كابيتال ،وعطاء
مصفاة البترول ،وشركة توليد الكهرباء وكهرباء إربد ،وفضائح
االستثمار وأراضي الديسي والجفر ،وحصص الحكومة من
األسهم في ك ّل من «بنك اإلسكان» و«بنك القاهرة ـ ع ّمان»،
و«بنك ال��ص��ادرات والتمويل» ،و«بنك اإلنماء الصناعي»،
رب البندورة في األغوار ،واأللبان
وأراضي األغوار ،ومصنع ّ
األردنية والبتراء للنقل ،واألجواخ األردنية ،والدباغة األردنية

والخزف األردن��ي��ة ،والعربية الدولية للفنادق ،واألردنية
لتجهيز ال��دواج��ن ومصانع ال��ورق والكرتون ،والمؤسسة
الصحافية األردنية ،والكازينو ومؤسسة سكة حديد العقبة،
وقضايا المخدرات ،والرشى ،والعطاءات الحكومية ،والفساد
اإلدراي ،والتنفيع ،واستغالل الوظيفة العا ّمة.
نحن في األردن نعاني من القوانين الرجعية التي ضيقت
على حرية اإلع�لام والصحافة ،والعودة إلى هذه القوانين
تؤكد ،بما ال يقطع الشك ،أنّ أزمتنا هي سياسية بالدرجة
األول��ى ،فاليوم نرى بشكل غير مسبوق تضييقا ً كامالً على
حرية اإلعالم ،وهناك عشرات القضايا المنظورة أمام القضاء
والتي يحاكم بها إعالميون وصحافيون في المحاكم األردنية،
والهدف هو ترويع وترويض اإلعالم ذي الرأي اآلخر .ولكن
هل تعلم الحكومة والنظام األردني وبعض األجهزة األمنية
أنّ كثرة الضغط على حرية اإلعالم ستولد االنفجار ،وعندها
لن يمكن بأي حال من األحوال ضبط واقع اإلعالم ال داخليا ً وال
خارجياً.
واليوم ما زلنا نعاني في األردن من أزمة قديمة جديدة
مستعصية وهي أزمة توريث كراسي ال��وزرات والمناصب
العليا بالتقادم ،فأزمة توريث كراسي ال��وزارات والمناصب
العليا ،أصبحت أزم��ة مستفحلة وعصية على الح ّل ،فقد
أصبحت بعض كراسي الوزرات والمناصب العليا هي كراسي
متوارثة ألبناء بعض العائالت ،ليستمر مسلسل توريث
الكراسي ألبناء بعض العائالت بالتقادم والخاسر الوحيد من
ك ّل هذا هو المجتمع األردني الذي نرا ُه اليوم يتح َّم ُل عبء ك ّل
من أفسد وفسِ د في هذه البالد.
تعيش الدولة األردنية اليوم بك ّل مكوناتها وضعا ً خطيرا ً
ج��دا ً بظواهر ال يمكن السكوت عنها ،ألنّ السكوت خطيئة
ّ
بحق األردن وشبابه ومجتمعه وأرضه
وجريمة كبرى التغتفر
ومستقبله.

« »FBIيخترق «�آيفون»
منفذ هجوم �سان برناردينو
من دون م�ساعدة «�أبل»

في �ضوء ازدياد التهديد الكوري ال�شمالي
�أوباما يجتمع و�شركاءه الآ�سيويين
أعلن البيت األبيض أن الرئيس
األميركي باراك أوباما سيجتمع مع
نظيرته الكورية الجنوبية باك جون
هاي ورئيس الوزراء الياباني شينزو
آب��ي ،هذا األسبوع ،لبحث برنامج
كوريا الشمالية النووي.
وجاء في بيان صادر عن البيت
األب��ي��ض أول م��ن أم���س« :سيمثل
االجتماع المرتقب فرصة للزعماء
الثالثة لبحث ال��رد المشترك على
التهديد الصادر عن كوريا الشمالية،
ودع���م م��س��ارات ال��ت��ع��اون األمني
بين ال��دول الثالث على الصعيدين
اإلقليمي والعالمي».
ومن المقرر انعقاد اجتماع الزعماء
الثالثة ،غ��دا ً الخميس على هامش
قمة األم���ن ال��ن��ووي ف��ي واشنطن،
تزامنا ً م��ع محادثات مزمعة بين
أوباما والرئيس الصيني شي جين
بينغ.
من جهته ،ذكر المكتب الرئاسي
ف��ي ك��وري��ا ال��ج��ن��وب��ي��ة ،أم���س ،أن
رئيسة ال��ب�لاد ستجتمع ف��ي لقاء
ثالث مع أوباما وآبي ،أمس األربعاء
ف��ي واش��ن��ط��ن ،لبحث كيفية الحد
من تهديدات بيونغ يانغ النووية،
والعقوبات المفروضة على كوريا
الشمالية ،إلى جانب قضايا أخرى

ملحة.
كما من المتوقع أن تعقد الرئيسة
باك محادثات منفصلة مع نظيرها
الصيني أثناء إقامتها في واشنطن،
ل��ب��ح��ث س��ب��ل ت��ط��وي��ر ال��ش��راك��ة
االستراتيجية وسير تنفيذ العقوبات
على كوريا الشمالية.
وك���ال���ة «ي���ون���ه���اب» ال��ك��وري��ة
الجنوبية ،أف��ادت نقالً عن مصدر

حكومي ك��وري جنوبي الثالثاء،
بأن بيونغ يانغ تعكف على اختبار
ط��ائ��رات��ه��ا ب�لا ط��ي��ار ف��ي الجبهة
األمامية الغربية من شبه الجزيرة
الكورية ،في إط��ار تدريبات إقالع
وه��ب��وط ل��ط��ائ��رات م��ن ه��ذا النوع
صغيرة ومتوسطة الحجم.
وأوض���ح المصدر ،أن��ه يتم عبر
شبكة المراقبة الكورية الجنوبية

*كاتب وناشط سياسي ـ األردن

يقول معارضون
سوريون مشاركون في
هيئة مفاوضات جماعة
الرياض إنّ طلبات متع ّددة
من الهيئة بتغييرات
في الوفد المفاوض
قبل الجولة المقبلة من
جنيف وأبرزها السعي
السعودي لتغيير
أسعد الزعبي والسعي
التركي لتغيير جورج
صبرا وطلب أميركي
صريح بإبعاد محمد
علوش ،وأنّ الهيئة
ربما تعتمد مخرجا ً هو
التناوب بين المفاوضين
والمستشارين ،فيصير
الوفد بأسماء جديدة كليا ً
في ك ّل جولة تفاوضية
بالتناوب بين أعضاء
الهيئة ،وقد يكون رئيس
الوفد المقبل رياض
نعسان آغا.

حاليا ً رصد تحليق الطائرات الكورية
الشمالية بال طيار ما بين  7و 8مرات
يومياً.
يذكر أن كوريا الشمالية تستخدم
حوالى  300طائرة من دون طيار،
بما فيها طائرة االستطالع «بانغ
هيون ،»2/-1وهي نسخة معدلة
عن طائرة « »D-4الصينية من دون
طيار.

أعلنت وزارة العدل األميركية أن مكتب التحقيقات الفدرالي تمكن من
اختراق هاتف «آيفون» تابع لسعيد ف��اروق أحد منفذي هجوم «سان
برناردينو» ،من دون الحصول على مساعدة شركة «آبل».
وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها أول من أمس ،أن األجهزة األميركية
المعنية «نجحت في الوصول إلى البيانات المخزنة في هاتف آيفون
يعود إلى فاروق ،بما يستثني مساعدة شركة «آبل» مطلوبة».
ول��م تكشف األجهزة الرسمية األميركية عن تفاصيل التقنية التي
استخدمتها الختراق اآليفون ،وال عن المعلومات التي حصلت عليها بعد
دخول هاتف اإلرهابي.
ونقلت مجلة «وول ستريت جورنال» عن مسؤول حكومي لم تسمه ،أن
البرنامج الذي استخدم في اختراق الهاتف ،من تصميم شركة ال حكومية،
رافضا الكشف ع ّما إذا كان يمكن استخدام هذا البرنامج الختراق أنواع
أخرى لـ«آيفون».
وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل األميركية ميالني نيومان ،إن مكتب
التحقيق الفدرالي «يدرس المعلومات التي يحتوي عليها الهاتف ،الفتة
إلى أن الحكومة ستواصل العمل مع «آبل» على ضمان اعتماد التكنولوجيا
المحمية بنظام التشفير ،بما يتيح ف ّكها لضرورات أمنية».
وكانت «آب��ل» قد تقدمت إلى القضاء ،نهاية الشهر الماضي بطلب
الطعن في حكم قضائي يلزمها بمساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي
في اختراق هاتف «آيفون» التابع لفاروق ،معتبرة القرار ال شرعياً ،وينتهك
الحقوق الدستورية ،ويتيح ألجهزة األمن صالحيات إضافية خطيرة.
وأودى إط�ل�اق ن��ار ن��ف��ذه ف���اروق ف��ي مدينة س��ان ب��رن��اردي��ن��و في
والي��ة كاليفورنيا األميركية في الـ 2من كانون األول الماضي بحياة
 14شخصاً ،بمن فيهم فاروق وزوجته تاشفين مالك اللذان قتال برصاص
الشرطة.

كوريا ال�شمالية تطلق
�صاروخ ًا جديد ًا ق�صير المدى
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا ً قصير
المدى ،متحدية بذلك تشديد العقوبات الدولية عليها على خلفية التجربة
النووية الرابعة التي نفذتها بداية العام.
وقال مسؤول عسكري أمس إنه قد تم إطالق صاروخ مجهول النوع من
مدينة ونسان الساحلية في حوالى الساعة  05:40مساء .وحلق الصاروخ
نحو  200كيلومتر قبل أن يسقط .
وأضاف المسؤول« :نحن نراقب عن كثب التطورات ذات الصلة ،ونحافظ
على مستوى عال من الجاهزية».
ويأتي ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية خمسة صواريخ قصيرة المدى
في البحر الشرقي في  21آذار من مدينة هامهونغ شمال شرق البالد.
ووصفت كوريا الشمالية هذا اإلط�لاق «باالختبار النهائي» لراجمات
الصواريخ ،مشيرة إلى أن البالد مستعدة الستخدامها فعلياً.
واستمرت كوريا الشمالية في تصعيد التوترات العسكرية منذ إعالن
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة تشديد العقوبات عليها في وقت سابق
من هذا الشهر .وعارضت بشدة المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا
الجنوبية والواليات المتحدة.
ومنذ بداية شهر آذار أجرت بيونغ يانغ ستة اختبارات إطالق قذائف
وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وباليستية ،مدعية أنها جاهزة إلصابة
المكتب الرئاسي في سيول.

باك�ستان :اعتقال �أكثر من � 200شخ�ص على خلفية هجوم الهور
أعلنت السلطات الباكستانية اعتقال أكثر من  200شخص في إطار تحقيقات جارية في الهجوم
الدامي الذي استهدف مسيحيين في مدينة الهور ،عاصمة إقليم البنجاب ،األحد الماضي.
وقال رانا سناء الله ،وزير العدل في حكومة إقليم البنجاب ،أمس ،إن أكثر من  5آالف شخص تم
تفتيشهم واستجوابهم أثناء الحمالت األمنية ،وأطلق سراح معظمهم الحقاً ،لكن بعضهم اعتقلوا
لمواصلة التحقيق معهم.
وفي مؤتمر صحافي عقده في الهور ،عاصمة البنجاب الباكستاني ،أضاف الوزير أن الحمالت
األمنية تشمل جميع أنحاء اإلقليم.
وشهدت الهور األحد الماضي هجوما ً انتحارياً ،وسط حشود من المسيحيين أثناء احتفاالتهم
بعيد الفصح المجيد في أحد متنزهات المدينة .وراح ضحية التفجير  73شخصا ً بينهم الكثير من
األطفال.
وأعلن فصيل تابع لحركة طالبان-باكستان مسؤوليته عن الهجوم.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف قد أمر ،أول من أمس ،بتنفيذ حملة «شبه عسكرية»
ضد المتشددين في البنجاب على خلفية هجوم الهور.
وقال مسؤولون حكوميون وعسكريون إن القرار اتخذ بشن عملية واسعة النطاق تشارك فيها
وحدات شبه عسكرية تملك القوة لشن غارات والتحقيق مع مشتبه بهم بالطريقة ذاتها التي نفذت
بها مهام مماثلة في مدينة كراتشي قبل أكثر من عامين.
وقال مسؤول أمني بارز ،رفض الكشف عن هويته« :ال يزال العمل جاريا ً على األمور التقنية.
هناك بعض القضايا القانونية التي تتعلق بإشراك القوات الخاصة لكن الجيش والحكومة يقفان
في خندق واحد».

مو�سكو تر�صد طائرة تج�س�س
�أميركية قرب القرم
رصدت ال��رادارات العسكرية الروسية أمس طائرة تجسس بال
طيار كانت تحلق بمحاذاة المجال الجوي الروسي قرب شبه جزيرة
القرم.
وكانت الطائرة تتحرك من بلغاريا في المجال الجوي فوق حوض
البحر األسود عبر رومانيا وأوكرانيا.
وأفادت قناة  Life Newsالروسية بأنه فور اقتراب الطائرة من
الحدود انطلقت لمالحقتها طائرة اعتراض روسية ،إذ كانت الطائرة
تتبع بدقة مسارا ً محددا ً ال يبعد عن حدود شبه جزيرة القرم سوى
 13كيلومتراً.
وبعد قيامها بانعطاف حاد عند آخر نقطة من شبه الجزيرة عادت
الطائرة سالكة نفس المسار ،فيما كانت طائرة االعتراض الروسية
ترافقها طوال التحليق حتى خروجها من المنطقة الحدودية.
وأعلنت أجهزة االستخبارات الروسية أن الطائرة كانت مزودة
بأجهزة تصوير وتسجيل فيديو وتنصت ،وأن رقمها  3412الذي
حددته الرادارات يبين أن الطائرة تابعة للقوات األميركية.

