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ألي مراقب لما يجري على الساحة الدولية
ال يمكن ّ
ف��ي ه ��ذه األي � ��ام ،وخ��اص��ة ل �م��ا ي �ج��ري ع �ل��ى الساحة
األوروب �ي��ة إال أن يالحظ ه��ذا االه�ت�م��ام والتركيز لما
يجري في بريطانيا ،ابتداء من االستفتاء الشهير حول
خروجها من االتحاد األوروب��ي ،وم��رورا ً بما قد ينتج
ع��ن ذل��ك م��ن تداعيات اقتصادية وسياسية ،وانتهاء
ال �ي��وم ب�م��ا ي�ت� ّم ت��داول��ه ع��ن «ال �ن��دم» ال�ب��ري�ط��ان��ي حول
تدخلهم ف��ي ال �ع��راق ،خ�لال ح��رب اإلط��اح��ة بالرئيس
السابق صدام حسين.
بعد أن ح ّمل «جون شيلكوت» في تقريره حول التدخل
البريطاني في العراق المسؤولية عن الفشل والخسائر
واإلخ�ف��اق��ات وال�ت��داع�ي��ات السلبية للسلطة التنفيذية
والتشريعية البريطانية والتي ساهمت مع األميركيين
باإلطاحة بالرئيس العراقي ،استنادا ً لمب ّررات واهية
وك��اذب��ة وغ �ي��ر ص�ح�ي�ح��ة ،يتكلم اآلن البريطانيون
وخاصة في أوساطهم الرسمية واإلعالمية ،وحيث إنّ
األخيرة ليست بعيدة عن النزعة الملكية في الحرص
على عدم ضرب مكانة وسيادة المملكة ،عن مسؤولية
رئ �ي��س ال� ��وزراء ال�س��اب��ق ت��ون��ي بلير وال��ن��واب الذين
ش ّرعوا حينها االنخراط في الحرب على العراق ،عن
مقتل الجنود أبناء المملكة في تلك الحرب من دون أي
هدف قومي أو وطني ،وذلك بعد أن ش ّرع هؤالء كذبة
أميركية خلقها بوش االبن وس ّوقها لهم بلير وج ّرت
الجيش البريطاني الى تلك الحرب حول امتالك صدام
بأي طريق
اسلحة دمار شامل ،ودون محاولة الذهاب ّ
آخر غير الحرب لنزع هذه االسلحة المزعومة.
لقد تغاضى البريطانيون ،مسؤولون وإعالميون
عن حقيق ٍة أقوى وأقسى حول مسؤوليتهم المباشرة
في تلك الحرب التي ساهموا بها مع األميركيين عن
خلق وانتشار االره��اب ال��ذي يعاني منه العالم اليوم
بشكل ع��ام ،وه��م بشكل خ��اص م��ع ك��ام��ل المنظومة
االوروبية التي لم تكتمل حتى اآلن إجراءات خروجهم
منها ،ول��م يتطرقوا ايضا ً عن مسؤوليتهم من خالل
فرض القهر والظلم في العراق في ج ّر قسم كبير من
أبنائه للذهاب باتجاه التشدد ال��ذي ك��ان االس��اس لما
نشهده اليوم من ف��ورة إرهابية امتدت من «القاعدة»
الى ابي مصعب الزرقاوي الى داعش حالياً ،هذا عدا
مساهمتهم ومسؤوليتهم المباشرة في صب الزيت
على ال�ن��ار وف��ي تأجيج ال �ص��راع المذهبي والطائفي
وال��وص��ول بالساحة العراقية واس �ت �ط��رادا ً اإلقليمية
وحتى الدولية الى ما وصلنا اليه اليوم.
من جهة اخرى ،قد يكون الرئيس التركي رجب طيب
اردوغان يعيش حاليا ً الهاجس البريطاني حيث يعتبر،
وهو صائب في ذلك بأن خروج بريطانيا من االتحاد
االوروب ��ي ساهم بتوسيع ال�ه��وة التي تفصل دخول
تركيا إلى هذا االتحاد ،وحيث إن االنضمام التركي الى
هذا االتحاد لم يكن يتمتع اصالً بنسب مقبولة للتحقق
ألس�ب��اب وأس�ب��اب ق��د يكون اهمها م��ا اف��رزت��ه الحرب
على سوريا والتي كانت تركيا مساهما ً أساسيا ً فيها،
من ضغوط ومعطيات ووقائع تتعلق بتدفق النازحين
بضخامة غير معهودة وبتسلل اإلرهابيين الى الداخل
األوروب� � ��ي ،ح �ي��ث اع �تُ �بِ��رت ت��رك �ي��ا ف��ي ن �ظ��ر االتحاد
المسؤولة الرئيسة عن ذل��ك ،ت��واط��ؤا ً من خ�لال غض
النظر والتسهيل ،وإهماالً من خالل فشلها في ضبط
حدودها جنوبا ً مع سوريا والعراق وشماالً وغربا ً مع
دول االتحاد االوروبي.
قد يكون أردوغ��ان أيضا ً متوجسا ً ومصدوما ً أكثر
من المسؤولين في بريطانيا هذه االيام ،حيث إن ساحة
األخيرة تتمتع بهامش واسع من الديمقراطية تجعلها
تمتص األزمات الداخلية او التي لها امتداد مع الخارج،
فحدودها القصوى االستقالة والبديل جاهز بطريقة
سريعة وتلقائية م��ن خ�لال ض��واب��ط ال�ن�ظ��ام األع��رق
في تاريخ الديمقراطيات الغربية .األم��ر غير المتوفر
في الداخل التركي حيث يعيش النظام أزم��ات قومية
ومذهبية وحزبية واجتماعية ليس سهلة ،كما ويعيش
أزم ��ات أمنية وعسكرية ميدانية لها ارت �ب��اط مباشر
بالحرب على سوريا حالياً ،وايضا ً لها ارتباط تاريخي
دم ��وي ع�ل��ى خلفية ج��رائ��م وم �ج��ازر طبعت سياسة
االت��راك عبر التاريخ في الشرق والمحيط تجاه دول
وشعوب وقوميات معروفة وأهمها المجازر التركية
بحق االرم��ن والتي تالحق السلطنة دائ�م�ا ً باتهامات
محقة بالعنصرية وبارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة
جماعية ،وهذا من ضمن ما جاهر به االتحاد األوروبي
مؤخرا ً عبر قرار ظ ّهرته المانيا علناً.
وأخيراً ...هل سيحذو اردوغان حذو االنكليز الذين
اعترفوا بخطئهم واتخذوا قرارات مصيرية تاريخية،
عبر تعبيرهم ع��ن رف��ض سياسة االت �ح��اد األوروب��ي
الذي وضعهم في حضن الواليات المتحدة األميركية
تجرهم حيث تريد ومتى تريد ،والذين اعترفوا ايضا ً
بخطئهم في المساهمة في الحرب على ال�ع��راق على
خلفية كذبة خلقها األميركيون؟؟ وهل سيندم الرئيس
التركي وم��ن خلفه الحكومة والسلطة الرسمية في
تركيا على تدخلهم ف��ي س��وري��ا ال��ذي ب��دأوا يقطفون
ثماره إرهابا ً وتخبّطا ً وفوضى في الميدان ،وضياعا ً
وع��دم استقرار وف�ق��دان�ا ً للتوازن ف��ي السياسة وفي
االق �ت �ص��اد وف��ي إدارة ال�س�ل�ط��ة؟ أم أن��ه س��وف يتابع
ف��ي غطرسته وف��ي ان��زالق��ه نحو ال�ه��اوي��ة ال�ت��ي يبدو
أنها سوف تكون سحيقة وواسعة ومؤلمة ،حيث إن
التاريخ ،وإن تأخر في إصدار حكمه ،فسوف يصدره
عاجالً أم آجالً وسوف يكون عادالً ومنصفاً ،ألن في
ذلك حكمة الطبيعة؟
 عميد متقاعد



في البداية ،أع ّزي أهالي ضحايا التفجيرات االنتحارية
التي ضربت في الفترة األخيرة أكثر من دولة عربية ،بالحدث
الجلل الذي أل ّم بهم ،فما أصابهم قد أصابنا جميعاً ،وندعو
بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين ،وهنا أو ّد
أوج��ه ه��ذه الرسالة للشعوب العربية المتأثرة بهذه
أن
ّ
التفجيرات ولباقي الشعوب التي ضربها اإلرهاب.
هنا سأتحدّث بصراحة ومكاشفة وبرسالة واضحة
للجميع ،وأق��ول :ألم يسمع الشعب السعودي والتونسي
واألردن��ي والكويتي وووال��خ ...عن آالف اإلرهابيين الذين
وتوجهوا إلى سورية لذبح أهلها ،ألم
خرجوا من بالدهم
ّ
يسمعوا عن عشرات المم ّولين السعوديين الذين كانوا
يشرفون وبدعم من بعض األنظمة الخليجية على تدريب
وتسليح اآلالف من المقاتلين اإلرهابيين في حلب وغيرها،
وهؤالء اآلن بمعظمهم هم جزء من هذه القوى اإلرهابية التي
بدأت تتمدّد في العالم ،بعد أن أكملت مهمتها بتدمير مساحة
واسعة من شمال سورية وقتل وذبح وتشريد أهلها؟
هناك اليوم مئات من التقارير التي كانت تنشر وتتحدّث
عن وج��ود مئات بل آالف المقاتلين السعوديين ،الذين
يذهبون لذبح الشعب السوري بحجة الجهاد ،ولألسف
كانت هذه العمليات تت ّم بدعم من بعض القوى الشعبية
السعودية ،فكم حملة نظمت بالداخل السعودي لدعم هؤالء
المتطرفين ماليا ً ولوجستياً! وكم حملة ت ّمت في الداخل
السعودي وسط صمت رسمي ،تدعو الشباب السعودي إلى
التطرف والذهاب للقتال في سورية!
لألسف لقد صمتت غالبية الشعب السعودي على هذه
الممارسات التي كانت تمارسها هذه القوى في السعودية،
وتستهدف سورية ،وها هو اإلرهاب الذي صمتت عنه هذه
القوى الشعبية يرت ّد اليوم ولألسف على الشعب السعودي،

وهذا ما كانت تحذر منه الدولة السورية ،فلطالما حذرت
س��وري��ة دول اإلقليم ت��ح��دي��دا ً وال��ع��ال��م بشكل ع��ام ،وك� ّل
الداعمين للحركات «الراديكالية» ،من خطورة اإلره��اب،
ومن آثاره المستقبلية ليس على سورية فحسب ،بل على
ك ّل مَن دعم وساهم بتمدّد هذا اإلره��اب ،ولطالما تحدّثت
الدولة السورية من المنابر الدولية والعالمية ومن منبر
األمم المتحدة بالتحديد ،من خطورة دعم الفكر المتطرف،
ومن خطورة تط ّور هذا التطرف وارتداده على صانعيه ،وهو
ما حصل بالفعل ويحصل هذه األي��ام ويضرب السعودية
وتركيا وفرنسا ووإلخ ،...والمقبل من األيام ينذر بمزيد من
هذه الحوادث ليس فقط بهذه ال��دول ،بل بك ّل دولة دعمت
وساندت هذا الفكر الراديكالي.
اليوم من الطبيعي أن يعيش بعض األنظمة والشعوب
الخليجية وبعض الشعوب العربية في هذه المرحلة بين
مطرقة أخطائها التاريخية وسندان سماحها وتساهلها أو
حتى دعمها لمم ّولي قوى التطرف في سورية .وهذا األمر
ينسحب كذلك على تركيا التي ما زالت عواصف اإلرهاب
تعصف بها ،ولألسف فقد ك��ان لجزء من الشعب التركي
والنظام التركي ،دور رئيسي بتمدّد الفوضى والخراب
والدمار بسورية ،وقد صدّرت تركيا عشرات آالف المقاتلين
إلى سورية ،وما صرف على السعودية ينسحب كذلك على
تركيا ،مع الجزم ب��أنّ تركيا الرسمية ساهمت بقدر أكبر
بمسار دعم التطرف بسورية ،وها هي اليوم بضاعتهم تر ّد
إليهم ،عشرات بل مئات المقاتلين يعودون من سورية إلى
تركيا وغيرها مشبعين بأفكار التطرف ،وينفذون بين فترة
وأخرى هجمات دامية تستهدف الداخل التركي.
وهنا وب��ق��راءة موضوعية ،لمعظم ما ج��رى أخ��ي��را ً في
السعودية وت��رك��ي��ا وغ��ي��ره��ا ،نستطيع أن نستنتج أنّ
المسؤول الرئيسي عما جرى في هذه ال��دول هو شعوبها،
التي صمتت على القوى الراديكالية ببالدها والتي كانت
تدعم اإلرهاب في سورية ،وعلى هذه الشعوب أن تعترف

وتق ّر بتقصيرها بالتصدّي للقوى الراديكالية في بالدها
وأنها سمحت وتساهلت مع هذه القوى التي كانت تدعم
التطرف بسورية بما ساهم بتمدّد التطرف داخل بلدانها،
اليوم مطلوب من هذه الشعوب ،أن تتعامل بنهج مختلف
مع ك ّل القوى المتطرفة واألحزاب والشخصيات السياسية
والدينية الداعمة للتطرف والموجودة على أراضي الدولتين
تحديداً ،فهم المسؤولون الرئيسيون عن هذه التفجيرات،
فحقدهم الطائفي والمذهبي والفكري األعمى ،سيج ّر بلدانهم
مستقبالً إلى دوامة الفوضى.
ختاماً ،يبدو أنّ ن��داءات الدولة السورية سابقا ً لم تجد
مَن يصغي لها ،عندما كانت تح ّذر من تمدّد اإلره��اب على
أراضيها المدعوم خارجياً ،وح � ّذرت في أكثر من مناسبة
من أن ه��ذا اإلره��اب سيرتد يوما ً على صانعيه ،وه��ا هي
أكثر من ساحة على امتداد الوطن العربي تعيش اليوم
على وقع ارت��داد اإلره��اب على صانعيه ،ومن هنا يبدو أنّ
بعض هذه الدول المستهدفة بعواصف اإلرهاب الذي يرت ّد
عليها ستكون مضطرة اليوم وتحت وقع اإلره��اب العائد
إليها ،لتصحيح أخطائها السابقة ،واإلنصات جيدا ً لنداءات
سورية ،بعد أن ذاقوا قليالً مما ذاقه الشعب السوري جراء
ه��ذا اإلره��اب المدعوم خارجياً .وال��س��ؤال هنا هل ستجد
نداءات سورية صدى عربيا ً وإقليميا ً ودولياً ،إلنتاج منظومة
واستراتيجية دولية واضحة المعالم لمحاربة هذا اإلرهاب؟
الجواب ببساطة سنجده هنا بطريقة تعاطي كلتا الدولتين
السعودية والتركية تحديدا ً مع ما جرى أخيرا ً ببلديهما،
ومع ذلك سننتظر األيام القليلة المقبلة ،الستيضاح طريقة
تعاطي دول المنطقة والعالم ككل مع ملف اإلرهاب العالمي،
وعن دور سورية والجيش العربي السوري في مكافحة هذا
اإلرهاب.
 كاتب وناشط سياسي – األردن
hesham.habeshan@yahoo.com

مو�سكو تدعو كييف للتخ ّلي عن ترويج الكراهية �ضدّ الرو�س

بورو�شينكو� :سنبحث تنفيذ اتفاقات مين�سك في اجتماع الناتو
أعلن الرئيس األوك��ران��ي بيترو بوروشينكو أنّ
كييف ستبحث خالل ق ّمة الناتو في وارس��و تنفيذ
اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية األزمة األوكرانية
في إطار «خمسة  +أوكرانيا».
وق��ال بوروشينكو ف��ي أع��ق��اب لقائه م��ع وزي��ر
الخارجية األميركي جون كيري في كييف أول أمس:
«سندرس في إطار «خمسة  +أوكرانيا» ،إجراءات
الضغط على روسيا من أجل تنفيذ اتفاقات مينسك
وإنهاء احتالل القرم».
وأشار بوروشينكو إلى أنّ مفاوضات أوكرانيا مع
كل من الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا
وإيطاليا ستجري على هامش ق ّمة وارس��و التي
ستنعقد في يومي الـ 8والـ 9من تموز.
واعتبر بوروشينكو هذا اإلطار للمفاوضات فريدا ً
من نوعه ،مذ ّكرا ً ب��أنّ مم ّثلي هذه ال��دول قد التقوا
سابقا ً في ويلز .وأ ّك��د أنّ ال��والي��ات المتحدة ُتع ّد
الحليف األساسي ألوكرانيا في الساحة الدولية.
وأش��ار بوروشينكو إلى أنّ اجتماعه مع كيري
ت��ن��اول تقديم ضمانات األم��ن ألوك��ران��ي��ا م��ن قِبل
الواليات المتحدة في إطار مذ ّكرة بودابست ،قائالً:
«من المهم للشعب األوكراني أن يدرك بأنّ شريكا ً
قو ّيا ً يقف إلى جانبه».
وأض���اف بوروشينكو ،أنّ اللقاء بحث قضية
«العدوان الروسي والوضع في دونباس والقرم»،
مؤ ّكدا ً وج��ود تفاهم تام ب��أنّ «روسيا والمسلحين
الذين تدعمهم يتح ّملون المسؤولية عن تع ّثر عملية
السالم في دونباس».
من جانبه ،أعلن كيري أ ّنه ال يستبعد تحقيق تقدّم
ملموس في مجال األمن في منطقة دونباس ،مؤ ّكدا ً
أنّ تنفيذ اتفاقات مينسك يم ّثل الطريق األقصر إلى
تسوية األزمة األوكرانية.
وقال كيري ،إنّ تنفيذ هذه االتفاقات يفترض وقف
إط�لاق النار بشكل حقيقي في المنطقة ،والسماح
للمراقبين الدوليين بالوصول إل��ى جميع أنحاء
المنطقة من دون أيّ قيود ،مؤ ّكدا ً أ ّنه يمكن إجراء
انتخابات في دونباس وفقا ً للقانون األوكراني فقط،
وتحت إشراف منظمة األمن والتعاون في أوروبا.
ستخصص
من جه ٍة أخرى ،قال كيري إنّ واشنطن
ّ
 23مليون دوالر إضافيّة لتقديم مساعدات للمتض ّررين
في دونباس .وذكرت السفارة األميركية بهذا الصدد،
أنّ الحجم اإلجمالي للمساعدات اإلنسانيّة األميركيّة

وا�شنطن تنا�شد بيونغ يانغ
الكف عن اال�ستفزاز
ّ
تؤجج التو ّتر
ناشدت واشنطن بيونغ يانغ
الكف عن الخطوات التي ّ
في المنطقة ،وذلك ر ّدا ً على إعالن األخيرة استعدادها ألعنف ر ّد على
إدراج واشنطن الزعيم الكوري الشمالي على القائمة السوداء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركيّة جون كيربي ،أول
أمس في تعليق بهذا الصدد« :نجدّد دعوتنا لكوريا الشمالية الكف عن
الخطوات التي ت ّتخذها ،والبيانات الخطابيّة التي ال تؤدّي إلاّ لتأجيج
التو ّتر في المنطقة».
وكانت وزارة الخزانة األميركيّة قد فرضت األربعاء  6تموز ،أولى
عقوباتها الشخصيّة على الزعيم الكوري الشمالي كم جونغ أون،
لـ»انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان ،تبدأ بالتعذيب وتنتهي باإلعدام
التعسفي» في كوريا الشماليّة.
ّ
وشملت العقوبات إل��ى جانب الزعيم ال��ك��وري الشمالي عشر
شخصيّات في جهاز الدولة الكوري الشمالي ،على أن يُصار إلى تجميد
أرصدتهم ،إنْ ُوجدت ،في الواليات المتحدة.

ألوكرانيا سيبلغ  112مليون دوالر.
وف��ي السياق ،لفتَ الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين انتباه نظيره الفرنسي فرانسوا هوالند
والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل إلى استفزازات
الجيش األوكراني في دونباس ،ودعاهما لتكثيف
التأثير على كييف.
وذكرت الدائرة الصحافيّة للكرملين ،أن الرئيس
الروسي أج��رى أم��س ،مكالمة هاتفيّة مع زعيمي
فرنسا وألمانيا قبل انطالق أعمال ق ّمة حلف الناتو
في وارسو ،ودعاهما إلى العمل بنشاط للتأثير على
سيتوجه
الرئيس األوكراني بيترو بوروشينكو الذي
ّ
أيضا ً إل��ى وارس��و ،من أج��ل ضمان التنفيذ الالئق
ال ّتفاقات مينسك الخاصة بتسوية النزاع المسلّح في
جنوب شرقي أوكرانيا.
وج��اء ف��ي بيان ص��ادر ع��ن ال��دائ��رة الصحافيّة
للكرملين ،أنّ الزعماء الثالثة يعتبرون أنّ بعثة
المراقبين التابعة لمنظمة األمن والتعاون األوروبي
يجب أن تلعب دورا ً مه ّما ً في تطبيق الهدنة في جنوب
شرقي أوكرانيا.
وأوضحت ال��دائ��رة« :خ�لال المكالمة الهاتفية،
بحث الزعماء تط ّورات األزمة األوكرانيّة ،وأعربوا عن
قلقهم من ازدياد عدد الخروقات للهدنة خالل الفترة
الماضية .كما ت ّم التشديد على األولويّة المعطاة

لمه ّمة الحيلولة دون مواصلة تدهور الوضع في
منطقة النزاع ،والتنفيذ المتواصل لالتفاقات الخاصة
بسحب األسلحة الثقيلة ،والفصل بين الطرفين
وسحب ق ّواتهما من خط التماس».
إلى ذلك ،أعربت وزارة الخارجيّة الروسيّة عن
أملها في أنّ السلطات األوكرانية ستتو ّقف عن ترويج
المشاعر المعادية للروس ،وستقوم ببناء عالقات
شعبي البلدين.
طبيعيّة مع روسيا لصالح
ّ
وج��اء في بيان ص��ادر عن الخارجيّة الروسيّة،
أنّ مجموعة من القوميّين المتشدّدين من حزب
«الحرية» األوكراني ،قاموا الخميس بإفشال حفل كان
من المتو ّقع إقامته في مركز العلوم والثقافة الروسي
في كييف بمناسبة م��رور أل��ف ع��ام على الوجود
الروسي في جبل آثوس ،مضيفا ً أنّ المتط ّرفين د ّمروا
بوابة المركز الروسي وقاموا بتدنيس رموز الدولة
الروسية.
واعتبرت الخارجية الروسيّة ذلك عمالً ُمدبّرا ً
ُمسبقاً ،ومظهرا ً ج��دي��دا ً من مظاهر «الهيستيريا
المعادية ل��روس��ي��ا» ال��ت��ي تشهدها أوك��ران��ي��ا في
الظروف الحالية ،مشير ًة إلى أنّ بلدية العاصمة
األوكرانية ق ّررت بالتزامن مع ذلك تغيير اسم شارع
موسكوفسكي في كييف ،وأطلقت عليه اس��م أحد
معاوني النازيّين ستيبان بانديرا.

مقتل  5من ال�شرطة الأميرك ّية بر�صا�ص ق ّنا�ص في تك�سا�س

�أوباما :الهجمات متع ّمدة وجرى التخطيط لها ُم�سبق ًا
ُقتل  5أفراد من الشرطة األميركيّة
أمس بإطالق نار في مدينة داالس،
خالل مظاهرة احتجاجيّة على مقتل
رجلين من أصول أفريقيّة.
وقال قائد شرطة داالس في والية
تكساس ،إنّ  7من رج��ال الشرطة
أُص��ي��ب��وا ف��ي إط�ل�اق ال��ن��ار بينهم
عنصران في حالة «حرجة »،مشيرا ً
إلى أنّ إط�لاق النار ن ّفذه ق ّناصان
من منطقة عالية خ�لال المظاهرة
االحتجاجيّة.
وأغلقت الشرطة مداخل ومخارج
ساحة الجريمة ،فيما أعلنت في وقت
الحق إلقاء القبض على المشتبه بهما
في قنص رج��ال الشرطة .ونشرت
صورة أحد المشتبه بهما.
وأضاف قائد الشرطة في مؤتمر
ص��ح��اف��ي ،أنّ أح��د المشتبه بهما
في حادث إطالق النار اعترف بأ ّنه
زرع قنابل في عدة أماكن ،مضيفا ً
أنّ البحث عنها ال يزال جارياً ،فيما
فرضت سلطة الطيران األميركيّة
قيودا ً مؤ ّقتة على التحليقات فوق
داالس.
وكانت الواليات الم ّتحدة شهدت
مقتل ثاني أميركي من أصول أفريقية
على يد الشرطة خالل  48ساعة ،إذ
سقط ش��اب ف��ي والي���ة مينيسوتا
وذل��ك بعد ي��وم م��ن مقتل آخ��ر في
والية لويزيانا ،وسط احتجاجات
على عنف الشرطة ض ّد األميركيّين
من ذوي البشرة السمراء.
وأع��رب الرئيس األميركي باراك
أوباما عن قناعته بأنّ الهجمات على

توقفت مصادر
عسكرية متابعة لوضع
اليمن عند التناقض في
البالغات العسكرية
لحكومة منصور هادي
منذ ثالثة شهور مع
بدء المفاوضات ،فهي
تتحدث عن االقتراب
من دخول صنعاء منذ
شهور لكنها تتحدث
عن تحسين خصومها
ألوضاعهم في تعز،
وفي بيانات االقتراب
من صنعاء ال وقائع،
بينما التفاصيل في
التطورات العسكرية
يفسر
في تعز ،ما ّ
تمسك الفريق الحكومي
ويفسر
بالتفاوض
ّ
االنزعاج من مواقف
المبعوث األممي...

�سوي�سرا :الخدمة الع�سكريّة
�إجباريّة حتى للأجانب
اقترح فريق من الخبراء في سويسرا فرض إجباريّة التجنيد على
الجميع ،بمن فيهم النساء واألجانب المقيمين في البالد منذ مدّة
طويلة.
وأوض��ح��ت الحكومة ف��ي تقريرها أول أم��س جميع التغييرات
المحتملة ،وإمكانيّة االستفادة منها في تلبية احتياجات المجتمع
السويسري من مهارات المواطنين واألجانب المقيمين لفترة طويلة.
وبحسب التقرير الذي يقوم على تقييم التحدّيات التي ستواجه
نظام التجنيد في سويسرا بعد عام  ،2030فإنّ شمل األجانب في
هذا النظام من شأنه أن يع ّزز فرص اندماجهم ،أ ّما مشاركة النساء في
عمليّة التجنيد فيمكن أن تكون خطوة في اتجاه تحقيق المساواة بين
الجنسين.
ووفقا ً للقانون الحالي الوارد في المادة  59من الدستور ،يلتزم
الرجال السويسريّون الذين تتو ّفر فيهم الشروط المنصوص عليها
بأداء الخدمة العسكريّة ،أ ّما الرجال الذين ال تتو ّفر فيهم الشروط،
فيضطرون لدفع ضريبة اإلعفاء ،أ ّما الرجال الذين لديهم إعاقة كبيرة،
فهم معفيّون من الضريبة ،وال يوجد حال ّيا ً ما يلزم النساء بأداء
الخدمة العسكرية.
من جه ٍة أخ��رى ،أثار هذا التقرير ردود فعل مختلفة ،حيث قالت
كورينا أيشنبرغر من الحزب الليبرالي الراديكالي (يمين) ،لإلذاعة
والتلفزيون السويسري الناطق باأللمانية« :أعتقد أ ّنه سيكون من
المفيد للجيش انضمام أعداد كبيرة من النساء إليه».
وجهت مايا غ��راف ،من حزب الخضر اليساري ،انتقادا ً
في حين ّ
للهيئة التي أش��رف��ت على إع���داد التقرير« ،قبل الحديث ف��ي هذا
الموضوع ،على سويسرا القيام بما يلزم من أجل تحقيق المساواة بين
الجنسين» ،بحسب تعبيرها.

�أ�ستراليا في �أفغان�ستان
حتى منت�صف 2017
رجال األمن في داالس كانت متع ّمدة،
وجرى التخطيط لها ُمسبقاً.
وق����ال خ�ل�ال م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي
إث���ر وص��ول��ه إل���ى وارس�����و ،حيث
ي��ش��ارك ف��ي ف��ع��ال��ي��ات ق � ّم��ة حلف
الناتو ،إ ّنه على ا ّتصال دائم بقيادة
مكتب التحقيقات الفدراليّة بشأن
ال��ت��ط��ورات ف��ي تكساس .لك ّنه أق� ّر
َّ
تتلق حتى
بأنّ القيادة األميركيّة لم
اآلن المعلومات الكاملة عن أسباب
إطالق النار في داالس.
وش���دّد ع��ل��ى أنّ االس��ت��خ��ب��ارات
األميركيّة ح���دّدت ع���ددا ً كبيرا ً من

المشتبه ب��ه��م ف��ي ال��ت��و ّرط بهذه
الجريمة.
وفي وقت سابق ،دعا أوباما إلى
ب��ذل المزيد م��ن الجهود لمعالجة
ال��ع�لاق��ة ال��ع��ن��ي��ف��ة ب��ي��ن ال��ش��رط��ة
واألم��ي��رك � ّي��ي��ن «ال��م��ل � ّون��ي��ن» ،بعد
إط�لاق النار على رجلين من ذوي
األص��ول األفريقيّة على يد الشرطة
في واليتي مينسوتا ولويزيانا خالل
يومين.
وق��ال أوب��ام��ا« :عندما تقع مثل
هذه الحوادث يشعر ّ
قطاع كبير من
مواطنينا كما لو أ ّنهم ال يلقون نفس

المعاملة بسبب ل��ون بشرتهم..
وذل��ك م��ا يجب أن يقلقنا جميعاً.
هذه ليست قضية للسود فحسب أو
قضية لذوي األصول الالتينيّة فقط،
ب��ل قض ّية أميرك ّية يتع ّين علينا
جميعا ً أن نهتم بها».
وأشار أوباما إلى أ ّنه «لزاما ً علينا
جميعا ً أن نقول إ ّننا يمكننا عمل
ما هو أفضل من ه��ذا» ،مستشهدا ً
بإحصاءات ُتظهر أنّ ذوي البشرة
السمراء عرضة بشكل أكبر للقتل
على يد الشرطة ،ويتل ّقون أحكاما ً
أش ّد من نظرائهم البيض.

مدّدت أستراليا فترة وجود بعثتها العسكريّة داخل أفغانستان لـ6
أشهر إضافيّة تستمر حتى منتصف عام  ،2017مع احتمال بقائها مدة
أطول نظرا ً لما تشهده البالد من هجمات إرهابيّة.
وأشار بيان للحكومة األسترالية أمس  ،2016إلى أنّ استمرار بناء
قدرات قوات األمن األفغانية أمر حيويّ لحماية الشعب األفغاني من
حركة طالبان والجماعات اإلرهابيّة األخرى.
وذكرت بعض المصادر اإلعالمية ،أنّ أستراليا تعهّدت باستمرار
تقديمها لـ 100مليون دوالر كالتزام سنوي إل��ى الجيش الوطني
األفغاني والشرطة حتى عام .2020
وجاء قرار الحكومة بتمديد وجود بعثة أستراليا في أفغانستان
بموافقة حزب المعارضة.
يُذكر أنّ أستراليا أنهت عمليّاتها القتالية في أفغانستان نهاية
العام  ،2013لك ّنه ال يزال هناك  270جنديا ً يقومون بمه ّمات تدريبيّة
وتقديم المساعدة ،وتتمركز القوات األستراليّة في كابل ،حيث تقوم
بدعم أكاديمية الشرطة الوطنية.

