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تحذير من تح ّول �سجون بريطانيا
�إلى «�أر�ض خ�صبة للإرهابيين»

الق�ضاء يالحقه لال�شتباه به في اغتيال بوتو

باك�ستان�:إدانة م�شرف بتهمة الخيانة العظمى
دانت محكمة خاصة االثنين الرئيس
الباكستاني السابق برويز مشرف،
بتهمة «الخيانة العظمى» وهي جريمة
تصل عقوبتها إل��ى اإلع���دام ،ما يم ّثل
سابقة تاريخية لقائد سابق للجيش
القوي في باكستان.
ووص���ل م��ش��رف ( 70س��ن��ة) إل��ى
المحكمة وسط مواكبة مشدّدة من عشر
سيارات ورجال شرطة مسلحين بعدما
أرجئت محاكمته م��رات عدة ألسباب
أمنية وص��ح � ّي��ة ،حيث أُدخ���ل رجل
باكستان القوي سابقا ً إلى المستشفى
منذ كانون الثاني إلصابته بمشاكل في
القلب.
وك��ان رئيس ال���وزراء الباكستاني
ن��واز شريف ،المنافس األكبر لبرويز
مشرف ،شكل في تشرين الثاني هذه
المحكمة الخاصة لمحاكمة الرئيس
السابق بتهمة «الخيانة العظمى»،
لفرضه حالة الطوارئ وتعليق العمل
بالدستور عام  ،2007وإقالة قضاة
حين كان في السلطة.
نص
وتلت القاضية طاهرة صفدار ّ
االتهام على مشرف الذي تولى السلطة
إثر انقالب في تشرين الثاني 1999
إل��ى حين إقالته ف��ي صيف ،2008
وهي سابقة في تاريخ باكستان الدولة
اإلسالمية التي حكمها عسكريون على
م��دى ثالثة عقود منذ استقاللها في
.1947
واتهمت القاضية رسميا ً الجنرال
مشرف بالخيانة بسبب فرض حالة
ال��ط��وارئ وتعليق ال��دس��ت��ور وإق��ال��ة
قضاة في .2007
ثم وق��ف مشرف على الفور ودفع
ب��ب��راءت��ه وأل��ق��ى كلمة م��ؤث��رة أم��ام
المحكمة .ق��ال م��ش��رف «يصفونني

تظاهرة داعمة للرئيس الباكستاني السابق
بالخائن عندما كنت قائدا ً للجيش على
مدى تسع سنوات وخدمت في الجيش
ط��وال  45عاما ً وخضت حربين .هل
هذه هي الخيانة؟» .وأضاف «أنا لست
خائناً ،بالنسبة لي الخونة هم الذين
ينهبون األم���وال العامة وصناديق
الخزينة».
ورك��ز في كلمته على إنجازاته في
السلطة مشيرا ً إلى النهوض االقتصادي
وتحسن الوضع األمني مع تسجيل عدد
أقل من االعتداءات.
وتعكس إدانة مشرف العالقات غير
المتوازنة بين المدنيين والعسكريين

في باكستان ،بحسب محللين.
وق��ال مدير ف��رع آسيا ف��ي منظمة
اللجنة الدولية للمحلفين سام ظريفي
إن «محاكمة الجنرال مشرف بتهمة
الخيانة تعتبر سابقة ف��ي التاريخ
السياسي والقضائي الباكستاني.
وهي فرصة للنظام القضائي ليثبت من
خاللها أن ال أحد فوق القانون».
واع��ت��رف ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق أم��ام
المحكمة بأنه علق العمل بالدستور
بعدما ت��ش��اور م��ع رئ��ي��س الحكومة
ومجلس الوزراء آنذاك.
وت��ن��ص ال���م���ادة ال��س��ادس��ة من

القوة الأوروبية �ستبد�أ ن�شر عنا�صرها غداً

�أفريقيا الو�سطى :مقتل � 24شخ�ص ًا
على يد جنود ت�شاديين

ل��ق��ي  24ش��خ��ص �ا ً ع��ل��ى األق���ل
م��ص��رع��ه��م وأص���ي���ب م��ئ��ة آخ���رون
بجروح في عاصمة جمهورية أفريقيا
الوسطى بانغي التي تشهد توترا ً
شديداً ،وذلك بسالح جنود تشاديين
حضروا لنقل مواطنين تشاد ف ّروا من
أعمال العنف المستمرة بالبالد.
وذك����رت رئ��ي��س��ة ب��ل��دي��ة بيغوا
المحاذية للعاصمة أول من أمس أنه
جرى انتشال الجثث وتفقد عشرات
ال��م��ص��اب��ي��ن ف���ي ح��ي��ي غ��وب��ون��غ��و
وغاالباداغا بمنطقة بيغوا ،في حين
أوضح ضابط بالقوة األفريقية  -لم
يكشف عن اسمه  -أنه تم استهداف
الجنود التشاديين بقنبلة يدوية
أصابت أحدهم «فقاموا بالرد».
لكن أحد المتحدثين باسم مجموعة
أنتي باالكا المسيحية ق��ال إن «ما
حصل استفزاز ،فقد قتل رجال ونساء
وأطفال أبرياء في حين أن التشاديين
لم يهاجمهم أحد».
وتحدث سكان بالمنطقة عن أن
الجنود ب���دؤوا يطلقون الرصاص
في كل االتجاهات ،ما دفع كثيرين
للفرار.
وتشهد أفريقيا الوسطى أزم��ة
غير مسبوقة منذ سنتين ،ترافقت
مع أعمال عنف طائفية تسببت في
تهجير آالف المسلمين من العاصمة،
بينما طالبت منظمات حقوقية دولية
بحمايتهم من اعتداءات أنتي باالكا.

آمن للمسلمين ،كما طالبت االتحاد
األوروب���ي بنشر ق��وة لحفظ السالم
بشكل فوري لحماية المدنيين.
وق���ال ق��ائ��د ال��ق��وة األفريقية في
أفريقيا الوسطى الجنرال الكونغولي
جان ماري ميشال موكوكو في حديث
إلذاع��ة نديكي لوكا الخاصة «بتنا
نعتبر عناصر أنتي باالكا أعداء للقوة
األفريقية ،وسنعاملهم بهذه الصفة».
وكان االتحاد األوروبي قد أكد اكتمال
االس��ت��ع��دادات لنشر ق��وة بجمهورية
أفريقيا الوسطى بعد تأخيرها عن
موعدها المحدد ،وقالت متحدثة باسم
مسؤولة الشؤون الخارجية باالتحاد

قوة أوروبية

وك��ان��ت منظمة هيومن رايتس
ووت����ش أك����دت أن آالف ال��س��ك��ان
المسلمين ف��ي ب��ان��غ��ي ال ي��زال��ون
يتعرضون الع��ت��داءات متكررة من
ق��ب��ل مسلحين ت��اب��ع��ي��ن لمليشيا
أن��ت��ي ب��االك��ا المسيحية ،وطالبت
الحكومة بمحاسبة المسؤولين
عن ه��ذه االع��ت��داءات وإن��ش��اء مناخ

القوة االفريقية تنتشر في بانغي

تقرير �إخباري
تبدو أميركا اآلن أكثر ارتباكا ً وتراجعا ً مما كانت عليه في
زمن الحرب الباردة .آنذاك كانت مطمئنة لتوازن الرعب وأقدر
على احتوائه ،بل كانت أكثر قدرة من ندّها على توسيع دائرة
تحركها ونفوذها .الشراكة في الزعامة الدولية كانت كفتها
راجحة لصالحها .اليوم ليس لها خصم من ذاك الصنف.
ليس هناك دولة عظمى بمعايير كونية غيرها ،مع ذلك فإنها
تجد نفسها ال حول لها وال قوة أمام تحدّيات منافسيها .تواجه
حالة من المزاحمة الموضعية من جانب قوى صاعدة مقتدرة
تسعى باستمرار وبثبات لتكون قوى عظمى إقليمية.
ت��ح��دي��دا ً روس��ي��ا وال��ص��ي��ن ،م��زاح��م��ة ت��ه��دّد بتآكل تف ّردها
الكوني وبتقليص مداره بحيث ال تعود القوة الكلية الهيمنة،
فائض القوة لديها ال يضاهى.
لكنه مج ّمد تجاه هذه القوى ،ال مجال لتوظيفه ،عاجز عن
منعها تماما ً من تمديد مدى مصالحها في الجوار .تعمل في
هذا االتجاه بسياسة القضم ،بذرائع مختلفة .منها ما يندرج
في خانة تدفيع واشنطن ثمن اقتحامها لهذه المديات مثل
توسيع الناتو حتى عتبة روسيا ،كما تشكو موسكو .أو ثمن
انفالتها في الصرب مثلما يقول بوتين .أو في ال��ع��راق كما
يقول كثيرون ،ومنهم حتى أوساط أميركية أشارت إلى هذه
النقطة تكرارا ً في سياق الردود على قضية القرم.
وزاد م��ن ح��دّة القلق األميركي أن ه��ذا الصعود اإلقليمي
الذي ال يستهان به ،أخذ في األسابيع القليلة الماضية قفزة
متزامنة ،مح ّملة بالمؤشرات القوية في هذا االتجاه.
ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال���روس���ي ك��ان��ت ض��رب��ة ال���ق���رم الخاطفة

كاثرين آش��ت��ون إن ق��ي��ادة العملية
أوصت بإطالقها ،وذلك بعد مساهمات
جديدة من فرنسا وألمانيا وتوقعات
بتزايد تدريجي ألعداد القوة البالغة
خمسمئة جندي.
ووف��ق مصدر أوروب���ي ف��إن ق��رار
بدء انتشار عناصر هذه القوة على
األرض سيتخذ رسميا ً غدا ً األربعاء
بعد االجتماع المقرر اليوم لممثلي
الدول الـ 28األعضاء باالتحاد.
وتساهم فرنسا  -وفق المصدر -
بالعدد األكبر من الجنود في القوة
التي أطلق عليها «ي��وف��ور -آر سي
أي» تليها جورجيا وبولندا.

الدستور على اتهامات «بالخيانة
العظمى» بحق أي شخص يعلق
العمل بالدستور بالقوة أو «يساعد»
شخصا ً ما في القيام بذلك ،ومن هنا
مصلحة م��ش��رف ف��ي أن يثبت أنه
ل��م يتصرف وح��ي��دا ً بهدف توريط
شخصيات أخرى.
وب��ال��ت��ال��ي ي��رغ��م المحكمة على
محاكمة ح��ك��وم��ة ب��ك��ام��ل��ه��ا ،وحتى
شخصيات من الجيش ،وليس شخصا ً
واحدا ً كما يرى محللون.
ول��ك��ن ه��ن��اك ت��خ��وف م��ن أن تظهر
المحاكمة وك��أن��ه��ا ان��ت��ق��ام للسلطة

الحالية م��ن منافسيها السياسيين
والعسكريين.
وكان مشرف أعلن حالة الطوارئ في
تشرين الثاني  2007قبل فترة وجيزة
من حكم كان مرتقبا ً من المحكمة العليا،
حول شرعية إعادة انتخابه رئيسا ً قبل
ذلك بشهر فيما كان أيضا ً قائدا ً للجيش.
وق��ام إثر ذلك باعتقال وع��زل كبار
ق��ض��اة ال��ب�لاد بينهم رئ��ي��س السلطة
القضائية الذي طعن بقراره.
وقد عاد مشرف إلى باكستان في
آذار  2013بعد أرب���ع س��ن��وات على
أمل الترشح في االنتخابات العامة.
لكنه منع من خوض االنتخابات بعيد
وصوله إلى البالد بسبب قضايا عدة
يواجهها.
وإل��ى جانب قضية الخيانة هذه،
فإن القضاء يالحق مشرف لالشتباه
بضلوعه في اغتيال منافسته السابقة
بنازير بوتو وال��ق��ي��ادي المتمرد من
بلوشستان أك��ب��ر بقتي ،ف��ض�لاً عن
تورطه في الهجوم الدموي الذي شنه
الجيش على إسالميين متحصنين في
المسجد األحمر في إسالم أباد.
وقد أفرج عن مشرف بكفالة في هذه
القضايا شرط أال يغادر البالد ألن اسمه
أدرج على الئحة األشخاص الممنوعين
من مغادرة البالد.
وك��ان مشرف قد طلب من القضاء
شطب اسمه عن هذه الالئحة لكي يتمكن
من زيارة الواليات المتحدة ،للخضوع
لعالج طبي لكن بدون نتيجة .وطلب
محامو مشرف أيضا ً أمس من القضاء
أن يسمح لموكلهم بالسفر إلى الخارج
لزيارة والدته المريضة مع التأكيد أنه
سيعود إل��ى البالد لمتابعة جلسات
المحكمة.

ال�صين ت�ستقبل مناورات
دولية لمكافحة الإرهاب
أفاد مدير المركز الصحافي للمنطقة العسكرية الشرقية في روسيا المقدم
ألكسندر غوردييف بأن المناورات الدولية لمكافحة اإلرهاب «البعثة السلمية-
 »2014ستجري في نهاية آب المقبل في الصين .وأضاف أمس أنه جرت في
بكين جولة جديدة من المشاورات بين الوفود العسكرية للدول الخمس
األعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون  -وهي روسيا والصين وكازاخستان
وقيرغيزستان وطاجكستان  -حول تخطيط «البعثة السلمية».
واتفقت الدول على إجراء مناورات في العقد األخير من آب المقبل في قاعدة
تدريبية في منطقة منغوليا الداخلية ذات الحكم الذاتي في شمال الصين.
وأشار غوردييف إلى مشاركة أكثر من  600عسكري من وحدة المشاة اآللية
للمنطقة العسكرية الشرقية في روسيا في المناورات ،ومن المخطط أن
تستخدم فيها أكثر من  100آلية من المعدات العسكرية.
ومن المتوقع أن تتم الجولة الثالثة من المشاورات حول إجراء المناورات
الدولية في نهاية أيار أو بداية حزيران المقبل.

ح�� ّذر خ��ب��راء ف��ي ش��ؤون األم��ن م��ن ت��ح � ّول سجون
بريطانيا إلى «أرض خصبة لإلرهابيين» ،بعد أن كشفت
أرقام جديدة أن نحو نصف السجناء المحتجزين في
أحد أبرز سجونها األمنية هم من المسلمين.
وذكرت صحيفة «صنداي بيبول» إن  42في المئة من
نزالء سجن «وايتمور» ،المز ّود بإجراءات أمنية مشددة،
وأكثر من  25في المئة من ن��زالء سجون العاصمة
البريطانية لندن ،ص ّنفوا أنفسهم على أنهم «مسلمون»،
ويخشى الخبراء األمنيون اآلن من احتمال أن تكون
أعداد كبيرة منهم اعتنقت أفكار التطرف العنيف داخل
السجون بسبب انتشار األفكار «الجهادية» فيها.
وأضافت أن مصدرا ً في سجن «وايتمور» في مقاطعة
كيمبريدجشاير ،أك��د أن السجن « ُي���دار اآلن من قبل
السجناء المسلمين والكثير منهم من الجهاديين»،
ف��ي ح��ي��ن وص��ف��ه تحقيق أُج����ري ع���ام  2012بأنه
«أرض تجنيد لحركة طالبان ،ويعرض المتطرفون
اإلسالميون فيه الحماية على السجناء مقابل اعتناقهم
اإلسالم».
وأش��ارت الصحيفة إلى أن «سجن وايتمور يحتجز
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إرهابيين من بينهم ،نزار هنداوي ،المحكوم بالسجن
لمدة  45عاماً ،بعد إدانته بمحاولة تفجير طائرة تابعة
لشركة الخطوط الجوية اإلسرائيلية (العال) وضياء
الحق ،الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة  18عاما ً
بعد إدانته بسلسلة من التهم بما في ذلك محاولة تفجير
مترو أنفاق لندن».
ونسبت الصحيفة إلى صادق خان ،وزير العدل في
حكومة الظل لحزب العمال البريطاني المعارض قوله
إن الحكومة االئتالفية البريطانية «ال تبذل ما يكفي
لمعالجة قضية التطرف في السجون مثل وايتمور،
وتحتاج للتحرك قبل ف��وات األوان بعد تحذير كبير
المفتشين من مخاطر التطرف فيها» ،ونقلت عن ناطق
باسم وزارة العدل البريطانية «نعمل جاهدين على
معالجة اإليديولوجيات المتطرفة في السجون».
وكان تقرير كشف أن  30في المئة من المحتجزين في
السجون البريطانية الخاصة بالشباب هم مسلمون،
وأن سجن «فيلثام» في غرب لندن ،اضطر إلى تحويل
صالة األلعاب الرياضة إلى مسجد أيام الجمعة بسبب
ارتفاع عدد السجناء المسلمين.

انخفا�ض �شعبية حزب العمال البريطاني
أظهر استطالع جديد للرأي العام البريطاني أن شعبية
حزب العمال المعارض انخفضت إلى أدنى مستوياتها
منذ االنتخابات العامة التي جرت عام .2010
وأوضح االستطالع ،الذي أجرته مؤسسة «أوبنيوم»
لصحيفة «أوبزيرفر» ،أن حزب العمال المعارض يتقدم
بفارق نقطة واحدة على حزب المحافظين ،الشريك األكبر
في الحكومة االئتالفية ،إذ منح حزب العمال  33في المئة
من أصوات الناخبين البريطانيين ،وحزب المحافظين 32

في المئة ،وشريكه األصغر في الحكومة االئتالفية حزب
الديمقراطيين األح��رار  10في المئة ،وح��زب االستقالل
المعارض  15في المئة.
وأض��اف االستطالع أن حزب العمال فقد نقطتين من
رصيده منذ الشهر الماضي ،فيما عزز حزب المحافظين
رصيده بنقطتين ،وفقد حزب االستقالل نقطة من رصيده،
في حين راوح رصيد حزب الديمقراطيين األح��رار عند
مستوياته السابقة.

تبادل �إطالق نار بين الكوريتين
عبر الحدود البحرية
تبادلت الكوريتان أمس النيران
قرب الحدود البحرية المتنازع عليها،
فيما طالبت سيول سكان جزيرتين
مجاورتين بالنزول إل��ى المالجئ
بعدما تكثفت إش��ارات االحتكاك في
شبه الجزيرة.
وقال متحدث باسم رئاسة أركان
ال��ج��ي��وش ال��ك��وري��ة الجنوبية في
تصريح صحافي إن «قذائف أطلقتها
كوريا الشمالية سقطت في جانبنا
(من الحدود) ورددنا عليها بإطالق
النار».
وال ي��ب��دو أن إط��ل�اق ال��ن��ار من

الجانبين ك��ان موجها ً إل��ى أه��داف
م��ح��ددة ،وأض��اف المتحدث «حتى
اآلن يطلق ال��ط��رف��ان ال��ن��ي��ران في
البحر».
وق��ال مسؤول محلي «تم إصدار
ت��ع��ل��ي��م��ات إل���ى س��ك��ان ج��زي��رت��ي
باينيونغ ويونبيونغ ف��ي كوريا
الجنوبية بالتوجه إلى المالجئ»،
وأض��اف« :ندعو جميع السكان إلى
الذهاب فورا ً إلى المالجئ وبعضهم
قد فعل».
واعتبر الناطق باسم وزارة الدفاع
الكورية الجنوبية وي يونغ-سوب

ان ب��ي��ون��غ ي��ان��غ «وج��ه��ت رس��ال��ة
للتأكيد أن نواياها عدائية» .وأضاف
«هدفهم تهديدنا وإش��ع��ال التوتر
على الحدود في البحر األصفر وشبه
الجزيرة بشكل عام».
وحدد الشمال سبع مناطق بحرية
وح��ذر الجنوب من أن عليها إبعاد
السفن عنها.
وقال المتحدث باسم هيئة أركان
الجيوش الكورية الجنوبية «لقد
أبلغنا الشمال بأننا سنرد بقوة عبر
إط�لاق النار في حال استهدفت أي
نيران الجانب اآلخر من الحدود».

لغز الطائرة الماليزية...
خيبة �أمل برتقالية...
وال�صندوق الأ�سود يحت�ضر
عاد اإلحباط من جديد بعدما خاب أمل الباحثين عن الطائرة الماليزية،
باألجسام البرتقالية التي جرى رصدها في البحر من قِبل الطائرات ،في
المحيط الهندي الغدار ،إذ اتضح أن هذه األجسام ما هي إال معدّات صيد
بحسب ما أعلن مسؤولون أستراليون أمس.
وك��ان الطيار راس��ل أدام���ز ،وص��ف تلك األج��س��ام التي وج��دت األربعاء
الماضي بأنها «أكثر الخيوط الواعدة» ،ولكن في تحليالت الحقة ،أظهرت
أنها معدات صيد ،األمر الذي خيّب اآلمال بالعثور على الطائرة المفقودة منذ
 8آذار.
وقال رئيس وزراء أستراليا توني أبوت« :نحن نبحث في منطقة شاسعة
من المحيط ،ونعمل ضمن معلومات محدودة ،وعلى رغم ذلك ،فإن أفضل
العقول في العالم ،قد أخذت هذه المهمة على عاتقها ،فإن كان لهذا اللغز ح ّل،
فسوف نحله».
فرق البحث وجدت أعدادا ً كبيرة من األجسام ،بما فيها قناديل بحر ،عائمة
في جنوب المحيط الهندي ،لم يكن أليّ منها عالقة بالطائرة المفقودة.
سفينة تابعة للبحرية األسترالية ت ّم تزويدها بجهاز أميركي للبحث عن
الصندوق األس��ود ،انضمت إلى جهود البحث عن الطائرة أمس ،في سباق
محموم مع الزمن ،فكل دقيقة تمضي تزداد صعوبة العثور على تسجيالت
الرحلة ،ألن بطارية الصندوق التي ترسل إشارات الكترونية مصممة لتدوم
 30يوماً ،وقد مضى منها حتى اآلن  23يوما ً منذ سقوط الطائرة.

وا�شنطن �أمام ّ
تحدي قوى عظمى جديدة
وال��ح��اس��م��ة ،أب��ع��د م��ن «اس��ت��رج��اع « قطعة أرض .بالنسبة
لواشنطن كانت انقالب األدوار ول��و بصورة م��ح��دودة .بعد
الحرب الباردة ،كان الغرب هو المبادر في تحديد تخوم الفلك
الروسي .بل محاولة محوه.
اآلن ص��ار بوتين هو ال��ذي يتحكم في تحديدها ،من غير
قدرة حلف الناتو ،بكل ترسانته المتفوقة على منعه وال حمله
على التراجع .الرسالة في ذل��ك ،أن موسكو استعادت شيئا ً
من لقب ولعبة القوة العظمى ،في محيطها.
وثمة مخاوف في واشنطن من احتمال تكبير األزم��ة في
ضوء ما تتناقله التقارير عن تزايد الحشود الروسية ،ليس
فقط على الحدود الشرقية ألوكرانيا ،بل أيضا ً على حدودها
الجنوبية ،ربما للدخول إلى مالدوفيا ،بذريعة حماية الرعايا
الروس نفسها.
ولو أن العارفين بالشأن الروسي يستبعدون وقوع مثل
هذا االنقضاض «إالّ إذا انفجرت أعمال الشغب والعنف بين
الشارع األوكراني والمقيمين الروس في أوكرانيا» ،حسب ما
يقول السفير األميركي السابق في موسكو مايكل ماكفول.
على المقلب الصيني ،حصل أيضا ً ما يرفع من درجة القلق
األميركي ،عندما أعلنت بكين قبل أي��ام عن زي��ادة موازنتها
ال��دف��اع��ي��ة بنسبة  12.2ف��ي المئة عما ك��ان��ت عليه ف��ي العام
الماضي .وهي أعلى زي��ادة منذ ثالث سنوات .وبذلك بلغت
المخصصات العسكرية  132مليار دوالر.
وي��ق��ال إن ال��م��وازن��ة الفعلية «ت��زي��د على ذل��ك» .الجديد في
التسليح ال��ص��ي��ن��ي ،غ��واص��ات وب����وارج ح��رب��ي��ة وصواريخ

مضادة للسفن الحربية الضخمة ،أكثر من  1200منها بكلفة
ح��وال��ى  13م��ل��ي��ار دوالر -م��ا ي���وازي كلفة ح��ام��ل��ة طائرات
أميركية من آخر طراز وغير ذلك من أنظمة السالح الحديث.
صحيح أن الموازنة العسكرية الصينية صارت الرقم اثنين
في العالم .لكن موازنة البنتاغون أكثر من أربعة أَضعافها ،كما
أن المنظومة العسكرية األميركية أقوى من الصينية بأشواط،
خصوصا ً ف��ي البحر وال��ج�� ّو ،م��ع ذل��ك أث���ارت زي���ادة اإلنفاق
الحربي الصيني قلق واشنطن .الخشية من أن الصين بذلك
تعمل على بناء ترسانة لحماية فلكها اإلقليمي ،ال��ذي بدأت
ترسم ح��دوده بفرضها السيادة الجوية على الجزر الثالث
غير المأهولة ،المتنازع عليها مع اليابان.
وكادت خطوتها أن تتسبب باحتكاك عسكري بين البلدين.
صح بأن
علما ً بأن الجزر ال قيمة استراتيجية لها .وحتى لو
ّ
ق��اع تلك المنطقة ينام على م��خ��زون ه��ام م��ن النفط والغاز.
فمحاولة التمدّد الصيني البحري ال تقتصر على منطقة الجزر،
بل تشمل جنوب بحر الصين وبما يشير إلى أن التنين الذي
صار بحجم العمالق االقتصادي رقم  2في العالم ،يطمح هو
اآلخر إلى ترجمة صعوده بقوة عسكرية مهيمنة في اإلقليم.
ومن هنا قلق واشنطن التي ت��درك بأن الحضور الصيني
ب��ه��ذا ال��ح��ج��م ف��ي اإلق��ل��ي��م يعني أن ال��س��اح��ة ل��ن تبقى حكرا ً
لحضورها االستراتيجي .كل ذلك يؤشر بل يعزّز االعتقاد
بأن معادلة دولية جديدة دخلت طور التك ّون.

«العفو الدولية» تتهم
الجي�ش النيجيري بـ«قتل المئات»
ات��ه��م��ت منظمة ال��ع��ف��و ال��دول��ي��ة
الجيش النيجيري بقتل حوالى 600
ش��خ��ص ب��ع��د ه��ج��وم ش��ن��ه حديثا ً
مسلحون من بوكو حرام على ثكنة
عسكرية .
وق��ال��ت المنظمة نقالً ع��ن شهود
عيان ،إن��ه بعد ال��غ��ارة على مدينة
مايدوغوري شمال شرقي البالد ،تمت
محاصرة المعتقلين الفارين وقتلهم.
ول���م ي��ع��ل��ق ال��ج��ي��ش ب��ع��د على
المزاعم ،لكنه نفى تقاريرا ً سابقة عن
حصول انتهاكات.
وأدى الصراع إل��ى مقتل حوالى
 1500شخص ه��ذا ال��ع��ام ،وفقا ً
لمنظمة العفو الدولية ،التي أشارت
إلى أن نصف القتلى من المدنيين .
وقيل إن مئات المسلحين شاركوا
في الهجوم ال��ذي وق��ع في  14آذار
واستهدف ثكنة غيوا في مايدوغوري،
وال��ذي وصفه مصدر أمني نيجيري
باالعتداء التحدي .وانتشرت طائرات
عسكرية بعد الهروب من السجن .
وغالبا ً ما يتم احتجاز المقبوض
عليهم من بوكو حرام في ثكنة غيوا،
وت��ق��ول ج��م��اع��ات ح��ق��وق اإلن��س��ان
إن المئات منهم قضوا أو تعرضوا
للتعذيب هناك ،وهي اتهامات ينفيها
الجيش باستمرار.
وق��ال أحد شهود العيان لمنظمة
العفو إن مجموعة الدفاع عن النفس
المعروفة باسم قوة المهام المشتركة
ال���م���دن���ي���ة ،ق��ب��ض��ت ع��ل��ى بعض
المعتقلين الذين هربوا ،وأض��اف:
«رأي��ت الجنود يطلبون من الناس

قوات حكومية أمام السجن
االنبطاح أرض�اً ،حصل جدل صغير
بين الجنود والقوة المدنية ،اجرى
الجنود بعض االتصاالت الهاتفية
وبعد دقائق فتحوا النار على الناس
المستلقين أرضاً 198 .شخصا ً قتلوا
عند ذلك الحاجز».
وتتهم منظمة العفو جميع األطراف
بانتهاك القانون ال��دول��ي ،وتطالب
بتحقيق في ما يمكن أن يكون جرائم
حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
وق���ال نيتسانيت ب��ي�لاي مدير
منظمة العفو الدولية في أفريقيا:
«يصل قتل هؤالء المعتقلين إلى حد
اإلع���دام خ��ارج نطاق القضاء وهو
جريمة بموجب القانون الدولي»،
وأض��اف« :عمليات القتل هذه تتبع
نمطا ً راسخا ً من ح��االت الوفاة قيد
االح��ت��ج��از للمعتقلين الموقوفين

على خلفية األوض���اع ف��ي الشمال
الشرقي».
وأجبر العنف حوالى  250ألف
شخص على م��غ��ادرة منازلهم هذا
العام ،وفقا ً لوكالة اإلغاثة الحكومية.
وتفيد المعلومات بأن أكثر من ثالثة
م�لاي��ي��ن ش��خ��ص ي��واج��ه��ون أزم��ة
إنسانية .
وك��ان��ت جماعة ب��وك��و ح���رام قد
تشكلت ف��ي م��اي��دوغ��وري ف��ي عام
 ،2009بهدف إقامة دولة إسالمية .
وأعلنت حالة الطوارئ في ثالث
واليات في الشمال الشرقي لنيجيريا
العام الماضي ،لمساعدة الجيش
على سحق التمرد .ومع ذلك ،صعّ د
المتشددون هجماتهم ف��ي األشهر
األخيرة.

