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وتعذب المعتقلين
القوات األميركية تقتل أطفال أفغانستان
ّ

ّ
مثل املدنيون ،وال سيما األطفال منهم ،الضحايا األساسيني في
حرب أفغانستان منذ  .2001ورغم ذلك ،لم تتحرك هذه القوات وال
ّمرة للتحقيق أو لوضع ّ
حد لجرائمها

ّ
يستعد الرئيس األميركي باراك أوباما
ل �س �ح��ب ق ��وات ��ه م ��ن أف �غ��ان �س �ت��ان ،ع�ل��ى
أس��اس أن ُ املهمة التي ب��دأت من أجلها
وغ ��زي ��ت ف �ي �ه��ا ال �ب�ل�اد ُم �ن��ذ 12
ال �ح ��رب ُ
ع��ام��ًا ق ��د أن� �ج ��زت ،ك �ي��ف ذل� ��ك؟ أن �ج��زت
ب�ق�ت��ل زع �ي��م ت�ن�ظ�ي��م «ال �ق��اع��دة» أس��ام��ة
ب��ن الدن .ع�ن��د ه��ذا ال�ح� ّ�د ت�ق��ف حربهم،
ال �ت��ي ق�ت�ل��ت م �ئ��ات اآلالف م��ن امل��دن�ي�ين
األف � �غ� ��ان ب �ن �ي ��ران ال � �ق� ��وات األط �ل �س �ي��ة ـ
األميركية ،ومورست فيها أبشع أنواع
االنتهاكات ،دون أن تجري مساء لة أي
شخص عن الجرائم املرتكبة.
وف� ��ي م �ق��ارن��ة األرق � � ��ام األخ� �ي ��رة ل�ل�ق�ت��ل
والتعذيب يتبني أنها في حالة ازدياد.
وذكر تقرير أخير للجنة حقوق الطفل
ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل�ل�أم ��م امل� �ت� �ح ��دة أن ال �ل �ج �ن��ة
تلقت العديد م��ن الشكاوى والتقارير،
ُال� �ت ��ي ت �ف �ي��د ب � ��أن امل � �ئ� ��ات م� ��ن األط� �ف ��ال
ق� ّت�ل��وا ج��راء الهجمات األم�ي��رك�ي��ة التي
ن��ف��ذت�ه��ا ط��ائ��رات االس �ت �ط�لاع م��ن دون

ط �ي��ار ،ب�س�ب��ب «االف �ت �ق��ار ال ��ى امل�ع��اي�ي��ر
ال ��وق ��ائ� �ي ��ة واالس� � �ت� � �خ � ��دام ال �ع �ش ��وائ ��ي
ل� �ل� �ق ��وة» .وأع� ��رب� ��ت ال �ل �ج �ن��ة ع ��ن ق�ل�ق�ه��ا
م��ن أن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ال ت��أخ��ذ أي
تدابير من شأنها أن تحمي األطفال في
حروبها ،وحملت أفراد القوات امللسحة
م�س��ؤول�ي��ة ق�ت��ل ه ��ؤالء األط �ف��ال ،ودع��ت
الى محاسبتهم أمام القضاء.
وك��ان األم�ين ال�ع��ام ل�لأم��م امل�ت�ح��دة ،بان
ك��ي م� ��ون ،ق��د أع �ل��ن ف��ي ن �ي �س��ان ،2011
أن أك �ث��ر م��ن  110أط �ف��ال ق �ت�ل��وا وج��رح
 68آخ� ��رون ف��ي  2011ج ��راء ال �ض��رب��ات
الجوية التابعة للقوات الحكومية التي
تقودها الواليات املتحدة ،وهذه األرقام
تمثل ضعف األرقام عن العام السابق.
ورف��ض الجيش األم�ي��رك��ي تقرير األم��م
امل� �ت� �ح ��دة وق � � ��ال إن� � ��ه «ال أس � � ��اس ل� ��ه»،
وع��رض أدل��ة م��ن ق��وة «إي �س��اف» تشير
الى أن غالبية الضحايا املدنيني الذين
قتلوا أو ُج��رح��وا في أفغانستان خالل
ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة سببهم امل�ت�م��ردون.
وزع��م أن نسبة ال�ض�ح��اي��ا امل��دن�ي�ين في
 2012ان�خ�ف�ض��ت  49ف��ي امل �ئ��ة ع�ن��ه في
ّ
 ،2011وأن عدد األطفال الضحايا جراء
عمليات «إيساف» انخفضت في الفترة
نفسها الى  40في املئة.
ويبدو أن ال�ق��وات األميركية لم تكترث
ل � �ت � �ق ��ري ��ر األم� � � � ��م امل� � �ت� � �ح � ��دة وواص� � �ل � ��ت

ه� �ج� �م ��ات� �ه ��ا ال � �ع � �ش� ��وائ � �ي� ��ة ،اذ ذك � ��رت
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام قبل ي��وم�ين ،أن ال�ق��وات
العسكرية الدولية تحقق في عمليتني
ن�ف��ذت�ه�م��ا ق� ��وات «إي� �س ��اف» وأدت � ��ا إل��ى
م�ق�ت��ل  ُ 11م��دن�ي��ًا أف�غ��ان�ي��ًا .ف��ي العملية
األول� � ��ى ،ق �ت��ل  10م��دن �ي�ي�ن ،أرب� ��ع ن�س��اء
ورج ��ل و 5أط �ف��ال ت ��راوح أع�م��اره��م بني
ال� �ـ  8و  ،13ف��ي م�ح��اف�ظ��ة ك ��ون ��ار ،عند
استهداف اثنني من قادة «طالبان» كانا
ي��زوران عائلة أفغانية .وطبعًا القوات
ال��دول �ي��ة ن�ف��ت ع�ل�م�ه��ا ب��وج��ود م��دن�ي�ين
أو حتى بحصول هذه العملية ،وقالت
إنها ب��دأت تحقيقاتها لكشف مالبسة
العملية.
االن �ت �ه ��اك ��ات ف ��ي أف �غ��ان �س �ت��ان ال ت�ق��ف
عند حد قتل املدنيني من أطفال ونساء

أكثر من 110
أطفال قتلوا وجرح 68
آخرون عام 2011

ورج � � � � ��ال ،ان � �م� ��ا ت� �ص ��ل ال� � ��ى ال �ت �ع��ذي��ب
امل �ن �ت �ش��ر ب �ك �ث��رة ،وه ��و م ��ا ت �ح��دث عنه
أيضًا تقرير آخر لألمم املتحدة .وقالت
ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق أف �غ��ان �ي��ة ش �ك �ل��ت ع�ق��ب
ال�ت�ق��ري��ر إن�ه��ا حصلت ع�ل��ى أدل ��ة تؤكد
ت �ع��رض ن�ص��ف ال�س�ج�ن��اء م��ن ب�ي�ن 284
ج� ��رت م �ق��اب �ل �ت �ه��م ل �ل �ت �ع��ذي��ب ف ��ي ث�ل�اث
مقاطعات أفغانية .وجرى هذا التعذيب
أث �ن��اء ف �ت��رة ال�ت��وق�ي��ف أو االس �ت �ج��واب،
كما وجدت اللجنة أن غالبية املعتقلني
ل ��م ي �ح �ص �ل��وا ع �ل��ى ح �ق �ه��م ف ��ي ال ��دف ��اع
القانوني .رغم ذلك ،قالت اللجنة إنه ما
من تحقيق ممنهج.
ول � �ج � �ن� ��ة ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق األف � �غ � ��ان � �ي � ��ة ه��ي
األول � � ��ى م ��ن ن ��وع� �ه ��ا ،إذ ل ��م ي �س �ب��ق أن
ّ
أل� �ف ��ت ال �ح �ك��وم��ة ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق ح��ول
االن� �ت� �ه ��اك ��ات ال ��واس� �ع ��ة االن� �ت� �ش ��ار ف��ي
البالد .وتأتي بعد تقرير ُ األمم املتحدة
ب �ه��ذا ال �خ �ص��وص ال� ��ذي أص� ��در ف��ي 20
الشهر املاضي.
ووج � � ��د ال� �ت� �ق ��ري ��ر األم � �م� ��ي أن � ��ه «ب ��رغ ��م
ال �ج �ه��ود ال ��دول �ي ��ة ل��وق��ف االن �ت �ه��اك��ات
ف��ي م��راك��ز ال�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت��اب �ع��ة ألج �ه��زة
ال�ش��رط��ة أو االس�ت�خ�ب��ارات ع�ق��ب تقرير
حقوقي في  ،2011ف��ان املشكلة ازدادت
س � ��وءًا ،وال س �ي �م��ا ف ��ي م ��راك ��ز ال �ش��رط��ة
الوطنية األفغانية».
(األخبار)

تخطط ألفغانستان أخرى
مالي« :القاعدة» ّ
حثت ال��والي��ات املتحدة االميركية على
اج ��راء االن�ت�خ��اب��ات ف��ي م��ال��ي ،ف��ي وق��ت
ك �ش �ف��ت ف �ي��ه وث �ي �ق��ة ع ��ن خ �ط��ط ت�ن�ظ�ي��م
ال� �ق ��اع ��دة ف� ��ي ب �ل��اد امل � �غ� ��رب االس�ل�ام ��ي
ل� �ل� �س� �ي� �ط ��رة ع � �ل� ��ى «ق � � � �ي� � � ��ادة» امل� �ع ��رك ��ة
االس�لام�ي��ة ف��ي ه��ذا البلد على الطريقة
األف�غ��ان�ي��ة .وقبيل م�ح��ادث��ات م��ع االم�ين
ال�ع��ام ل�لام��م امل�ت�ح��دة ب��ان ك��ي م��ون ،قال
وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة االم�ي��رك��ي ج��ون كيري
«ن�ح��ث ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى م��واص�ل��ة عملية
االنتقال السياسي نحو اجراء انتخابات
وتسريع املفاوضات مع املجموعات غير
املتطرفة في الشمال» .وهنأ فرنسا على
التدخل «الناجح» الستئصال املتمردين
االسالميني في شمال مالي.
م��ن ج �ه��ة اخ � ��رى ،ك�ش�ف��ت وث �ي �ق��ة ع�ث��رت
ع �ل �ي �ه��ا ص �ح �ي �ف��ة «داي � � �ل� � ��ي ت� �ل� �غ ��راف»
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ف��ي ت�ي�ن ب �ك �ت��و ،ع��ن خطط
ت� �ن� �ظ� �ي ��م ال� � �ق � ��اع � ��دة ف� � ��ي ب � �ل ��اد امل � �غ� ��رب
االس �ل��ام � ��ي ل �ل �س �ي �ط��رة ع� �ل ��ى «ق � �ي� ��ادة»

امل �ع��رك��ة االس�ل�ام �ي��ة ف��ي م��ال��ي .وأف� ��ادت
الصحيفة أنه عثر على الوثيقة املكتوبة
بالعربية واملطبوعة بآلة كاتبة ،وتحمل
ت��اري��خ  18اذار  ،2012تحت ح�ط��ام احد
م �ب��ان��ي ت�ي�ن ب �ك �ت��و اس �ت �خ��دم��ه ت�ن�ظ�ي��م
القاعدة مركزًا للتدريب ،وهي على شكل
م �ح �ض��ر االج� �ت� �م ��اع ال �ث��ال��ث وال �ث�ل�اث�ي�ن
ملجلس تنظيم القاعدة في ب�لاد املغرب
االسالمي.
وجاء في الوثيقة أن عبد املالك دروكدال
قائد التنظيم ،املعروف ايضًا باسم ابو
مصعب عبد الودود ،تباحث مع خمسة
ق��ادة اخرين في املنظمة حول «ض��رورة
اع��داد خطة ملراقبة ال�ج�ه��اد» ف��ي شمال
م ��ال ��ي .واع� � ��دت ال��وث �ي �ق��ة ع �ن��دم��ا ك��ان��ت
ح��رك��ة ان�ص��ار ال��دي��ن وال�ح��رك��ة الوطنية
ل �ت �ح��ري��ر ازواد (ط � � � � ��وارق) ت �س �ت �ع��دان
للسيطرة على غاو وكيدال وتني بكتو،
ك�ب��رى م��دن ش�م��ال م��ال��ي .وكتبت دايلي
تلغراف «طبقا للخطة املنصوص عليها

خطط تنظيم القاعدة لقيادة املعركة االسالمية في مالي (أ ف ب)
ف ��ي ال��وث �ي �ق��ة ،ف ��إن ت�ن�ظ�ي��م ال �ق��اع��دة في
بالد املغرب االسالمي ابعدها بعد ذلك
واس�ت�ح��وذ على مساحة  300ال��ف ميل
م��رب��ع ( 777ال��ف كلم م��رب��ع) ف��ي م��ال��ي».

واف��ادت الصحيفة ان تكتيك «السيطرة
السياسية» بالوكالة ،ال��ذي يستخدمه
التنظيم ،ويتمثل ف��ي ت��رك مجموعات
اسالمية اخ��رى تنشط على االرض قبل

الطائرات من دون طيار تؤجل تعيين برينان على رأس «سي آي إي»
ّ
ي � � �ب� � ��دو أن ال� � �ت� � �ص � ��وي � ��ت ع� � �ل � ��ى م � ��رش � ��ح
ال��رئ�ي��س االم �ي��رك��ي ملنصب إدارة «وك��ال��ة
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات امل ��رك ��زي ��ة» ج� ��ون ب��ري �ن��ان
ي��واج��ه ع��راق�ي��ل ف�ع�ل�ي��ة .إذ أع�ل�ن��ت رئيسة
لجنة االستخبارات ديان فينشتاين أمس
أن ت �ص��وي��ت م�ج�ل��س ال �ش �ي��وخ ل�ل�م��واف�ق��ة
ع �ل��ى ت��رش �ي��ح ب��ري �ن��ان ت � ّ
�أج ��ل أس �ب��وع�ين
ّ
إض��اف�ي�ين ع�ل��ى األق ��ل «ح�ت��ى ي�س��ل��م البيت
األب � � �ي � ��ض م � �ع � �ل ��وم ��ات أك � �ث � ��ر ع � ��ن ح �م �ل��ة
اس� �ت� �ه ��داف االره ��اب� �ي�ي�ن ب ��ال� �ط ��ائ ��رات م��ن
دون ط �ي��ار» .فينشتاين أش ��ارت إل��ى أنها
وأع� �ض ��اء ال�ل�ج�ن��ة ي ��ري ��دون االط �ل��اع على
مذكرات وزارة العدل حول استخدام القتل
بالطائرات من دون طيار ضد االرهابيني،
بمن فيهم املواطنون االميركيون.
وك ��ان ال�ب�ي��ت االب �ي��ض ق��د أف ��رج االس �ب��وع
امل��اض��ي ع��ن م��ذك��رت�ين م��ن أص��ل ت�س��ع من
مذكرات وزارة العدل حول موضوع القتل
بالطائرات م��ن دون ط�ي��ار .ودع��ا الرئيس
ب��اراك أوب��ام��ا ،ف��ي خطاب «ح��ال االت�ح��اد»
أول م��ن أم��س ،ال��ى «اع�ت�م��اد الشفافية في
برنامج القتل املستهدف تجاه املواطنني

االميركيني والعالم» .ونقلت صحيفة «ذي
واش �ن �ط��ن ب ��وس ��ت» أن م �س��ؤول��ي اإلدارة
أعربوا عن «إحباطهم» بشأن تلك الطلبات،
وأش� � ��اروا إل ��ى أن «ب �ع��ض امل ��ذك ��رات ال�ت��ي
ت�س�ع��ى إل�ي�ه��ا ال�ل�ج�ن��ة ل�ي�س��ت م��وج��ودة».
الصحيفة أشارت الى أن «االدارة االميركية
ت�ق��ف اآلن ب�ين إس �ف�ين ج�ه��وده��ا البطيئة
في الكشف عن تلك املذكرات بعد سنوات
م��ن ال �س��ري��ة ،وط�ل�ب��ات ال�ك��ون�غ��رس امللحة
لالطالع عليها» ،كما ذكرت أن الكونغرس
سيكون في استراحة األسبوع املقبل ولن
يعود حتى  25من الشهر الجاري.
«ب��وس��ت» أوض�ح��ت أن��ه «ال ش�ك��وك كبيرة
ح� ��ول امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ت �ع �ي�ين ب ��ري �ن ��ان ف��ي
ّ
النهاية ،لكن التأخير في بتها يمثل عقبة
أمام تأليف أوباما فريقه األمني الجديد».
ون�ق�ل��ت الصحيفة ع��ن م�ص��در ف��ي االدارة
قوله إنه «على هؤالء أن يعلموا أن برينان
ه��و م��ن أك�ث��ر امل�ط��ال�ب�ين بكشف امل��زي��د من
املعلومات عن القتل املستهدف» .وبالفعل،
كان برينان قد تحدث في جلسة االستماع
ال�خ��اص��ة بتعيينه ع��ن «ض� ��رورة اع�ت��راف

الواليات املتحدة علنًا بعمليات االغتيال
ال �ت��ي ت �ن �ف��ذه��ا» .ك�م��ا ك ��ان ق��د أع �ل��ن أي�ض��ًا
أن «عمليات القتل تلك يجب أن ينفذها
الجيش االميركي ال الـ سي .آي .إي».
م��ن ج�ه�ت��ه ،أع�ل��ن ال�س�ي�ن��ات��ور ال�ج�م�ه��وري
ّ
ران ��د ب ��ول أن ��ه «س�ي�ع��ل��ق ال�ت�ص��وي��ت على
ب��ري �ن��ان ح �ت��ى ي�ج�ي��ب األخ �ي ��ر ع ��ن س ��ؤال
ط� � ��رح ف � ��ي ج �ل �س ��ة االس � �ت � �م� ��اع ال �س��اب �ق��ة
ح��ول اذا م��ا ك��ان للرئيس سلطة السماح
بتنفيذ عمليات قتل كالقتل ب�ط��ائ��رة من
دون طيار بحق مواطنني أميركيني على
االراض � � ��ي االم� �ي ��رك� �ي ��ة؟» .أم� ��ا ال�س�ي�ن��ات��ور
ليندسي غراهام ،فذهب الى ّ
حد التهديد
بـ«تعليق التصويت على برينان وتشاك
ه��اغ��ل ،امل��رش��ح ملنصب وزي ��ر ال��دف��اع ،إذا
ل��م ي�ق��دم البيت االب�ي��ض ملعومات بشأن
هجمات  11أيلول ،والهجوم على السفارة
االميركية في بنغازي الليبية».
وك � ��ان � ��ت ج �ل �س��ة االس � �ت � �م� ��اع امل �خ �ص �ص��ة
ل�ل�م��واف�ق��ة ع �ل��ى ت�ع�ي�ين ب��ري �ن��ان االس �ب��وع
امل ��اض ��ي ق ��د ت��راف �ق��ت م ��ع ت �س��ري��ب م��ذك��رة
س ��ري ��ة ت �ت �ض �م��ن م �ع �ل��وم��ات رس �م �ي��ة ع��ن

السماح بقتل مواطنني أميركيني يحتلون
م �ن��اص��ب رف �ي �ع��ة ف ��ي ت�ن�ظ�ي��م «ال �ق ��اع ��دة»،
ويمثلون تهديدًا ألم��ن ال��والي��ات املتحدة.
األمر الذي استخدمه النواب الجمهوريون
ض� ��د ب ��ري� �ن ��ان ف� ��ي ال� �ج� �ل� �س ��ة ،وم � ��ا زال � ��وا
يضغطون بها بغية الحؤول دون تعيينه
على رأس «سي آي إي».
ت� � �ص� � �ع� � �ي � ��د ال� � � �ج� � � �م� � � �ه � � ��وري� �ي ��ن ول � �ج � �ن � ��ة
االس �ت �خ �ب��ارات ض��د ت�ع�ي�ين ب��ري�ن��ان يأتي
ض�م��ن حملة ك�ب�ي��رة ت �ع� ّ�رض ل�ه��ا الثالثي
ج ��ون ك �ي��ري (وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة) وت �ش��اك
ه ��اغ ��ل (امل� ��رش� ��ح مل �ن �ص��ب وزي� � ��ر ال ��دف ��اع)
وج��ون ب��ري�ن��ان منذ لحظة تسميتهم من
قبل الرئيس أوباما أوائل الشهر املاضي.
ويذكر أن اللوبي اإلسرائيلي في الواليات
امل � �ت � �ح ��دة االم � �ي ��رك � �ي ��ة ي � �ع � ��ارض ت �س �م �ي��ة
برينان تحديدًا ،إذ يتهمونه بـ «االعتدال
ت �ج��اه ح ��زب ال �ل ��ه» .ه� ��ؤالء ي �س �ت �ن��دون في
اع �ت��راض �ه��م إل� ��ى ت �ص��ري��ح ل �ب��ري �ن��ان بعد
زي��ارة ق��ام بها للبنان ،ق��ال فيه إن «ح��زب
الله هو منظمة مثيرة لالهتمام».
(األخبار)

أن يفرض نفسه على االراض��ي املحتلة،
ط��ري �ق��ة ك�لاس�ي�ك�ي��ة م �ع �ت��ادة ل �ج��أ ال�ي�ه��ا
التنظيم ،وخصوصًا في افغانستان مع
حركة طالبان خالل التسعينات.
ف��ي اط ��ار آخ��ر ،ن�ف��ى ال�ج�ي��ش ال�س��ودان��ي
اي وج ��ود للمسلحني االس�لام �ي�ين في
اقليم دارف� ��ور .واوض ��ح امل�ت�ح��دث باسم
ال �ج �ي��ش ال �س ��ودان ��ي ال �ص ��وارم ��ي خ��ال��د
ف��ي ح��دي��ث ل��وك��ال��ة «ال �س ��ودان ل�لان�ب��اء»
أمس أن ع��ددًا غير محدد من املتمردين
املتمركزين في جنوب السودان تسللوا
إل� ��ى والي � ��ة ج �ن ��وب دارف � � ��ور امل �ض �ط��رب
ع �ب��ر ال � �ح� ��دود م ��ع اف��ري �ق �ي��ا ال��وس �ط��ى،
لكنه نفى أن يكونوا مقاتلني اسالميني
فارين من مالي .واض��اف الصوارمي أن
الحكومة السودانية في الخرطوم أمرت
ال �س �ل �ط��ات االم �ن �ي��ة ف��ي ج �ن��وب دارف� ��ور
بتدمير ال�ق��وات امل�ت�م��ردة ،التي ل��م يقدم
اي تفاصيل عنها.
(أ ف ب ،رويترز)

ما قل
ودل
أصدرت وزارة الدفاع االميركية أمس
ميداليات شرف خاصة ّ
يكرم بها
األشخاص الذين يشرفون على قيادة
الطائرات من دون ّ
طيار ،وينفذون
ّ
العمليات التي تشن بواسطتها.
البنتاغون وصف هؤالء بـ «األشخاص
الذين يغيرون شكل خوض الحرب»،
فيما ّ
حيا ليون بانيتا «الجهود غير
العادية» التي يقومون بها .وتأتي
هذه الخطوة في ظل حملة مساءلة
يقودها الجمهوريون بشأن عمليات
االغتيال التي تنفذها الطائرات من
دون طيار ،وخصوصًا التي تستهدف
مواطنني أميركيني.
(األخبار)

