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ت�سعى �إلى التخل�ص من �صورتها كمعقل للنخبة العلمانية باقتحام المناطق المحافظة

لقاء �أول بين الحكومة والمعار�ضة في فنزويال

المعار�ضة التركية تريد االبتعاد عن النخبوية

مادورو :الحوار مواجهة بين البوليفارية والر�أ�سمالية

تتطلع المعارضة في تركيا ،التي
ذاقت مرارة الهزيمة بفشلها في النيل
من هيمنة رئيس الوزراء التركي رجب
طيب أردوغان على صناديق االقتراع،
إلى المناطق المحافظة دينيا ً في قلب
البالد التي ابتعدت عنها لفترة طويلة
وتسعى إلى التخلص من صورتها
كمعقل للنخبة العلمانية القديمة.
ويمكن القول بأن أردوغ��ان يكاد
يحتكر السياسة في تركيا على مدى
عشرة أعوام ساعده على ذلك الغياب
الفعلي لمعارضة يمكنها الحصول
على تأييد جماهيري مشابه للتأييد
ال����ذي ي��ت��م��ت��ع ب���ه ح���زب ال��ع��دال��ة
والتنمية .وتبين أن آم��ال منافسي
أردوغان في إضعاف قبضته بسبب
فضيحة ال��ف��س��اد واالح��ت��ج��اج��ات
المناهضة للحكومة ف��ي الصيف
الماضي لم تكن في محلها.
وزاد حزب العدالة والتنمية من
حصته من أصوات الناخبين وسيطر
ع��ل��ى مدينتي اس��ط��ن��ب��ول وأن��ق��رة
الرئيسيتين في االنتخابات المحلية
التي أجريت في  30آذار الماضي.
وكتب مؤيد ساخط للمعارضة في
صفحته على موقع «فايسبوك»:
«ق��ررت أن أهاجر إل��ى إزم��ي��ر» ،في
إشارة إلى محافظة إزمير المطلة على
بحر إيجه التي ال تزال معقالً لحزب
الشعب الجمهوري المعارض.

نتائج وانتخابات

ويتظاهر رئ��ي��س ال��ح��زب كمال
كليجدار أوغلو بالتماسك ،إذ يرى
بعد م��رور أربعة أع��وام على توليه

أنها مهمشة من األح��زاب العلمانية
التقليدية.

دوائر وصورة

الشارع العلماني ال يزال ينبض
مقاليد السلطة في الحزب ببرنامج
إص�ل�اح���ي أن����ه ي��ج��ب أن يتطلع
لتأييد ماليين األت���راك المحافظين
الذين اقتنعوا برؤية حزب العدالة
والتنمية.
وقال« :عملنا على أن نجمع تحت
س��ق��ف ح���زب ال��ش��ع��ب الجمهوري
ك��ل ال��ق��وى ال��م��ؤي��دة للجمهورية
والديمقراطية والنظام العلماني»،
منوها ً إل��ى أن حزبه «حقق نتائج
متواضعة في إجمالي حصته من
األص��وات» ،ومقرا ً بأنه «في حاجة

إلى إع��ادة صياغة استراتيجيته».
وتابع قائالً« :لدينا هوية راسخة
الجذور وتاريخ .ولو كنا نسعى اليوم
ألص���وات جميع المواطنين لتعذر
علينا التمييز بينهم ،نريد احتضان
الجميع فردا ً فرداً .والجهود الرامية
لتوسيع قاعدة التأييد لحزب الشعب
الجمهوري ،دفعته إلى اختيار مرشح
سابق لحزب قومي للتنافس على
رئاسة بلدية أنقرة وهي خطوة قربته
من الفوز بفارق نقطة مئوية واحدة».
وق��د تدفع ه��ذه الجهود الحزب

المحكمة الد�ستورية توجه �صفعة لأردوغان
وتبطل قانون ًا يحكم ال�سيطرة على الق�ضاء
أبطلت المحكمة الدستورية التركية بشكل جزئي قانوناً،
يعزز قبضة السلطة التنفيذية على الجهاز القضائي ،قانون
رأى فيه معارضو أردوغان محاولة لطمس مزاعم فضيحة
الفساد التي تهز الحكومة منذ كانون األول الماضي.
وأعلنت المحكمة ف��ي بيان إل��غ��اء ال��م��واد المتعلقة
بالصالحيات الممنوحة لوزارة العدل على مجلس القضاة
واالدعاء العام.
وكان االلتماس الذي تقدم به أمام المحكمة الدستورية
ح��زب المعارضة الرئيسي ف��ي ال��ب�لاد ،ح��زب الشعب
الجمهوري ،قد اعتبر النص إساءة إلى مبدأ فصل السلطات
وحرية القضاء.

وتواجه تركيا موجة اضطرابات واحتجاجات منذ
انتشار فضيحة الفساد المزعومة والتي تطاول رجال
أعمال مقربين من السلطة وأبناء ال��وزراء ،فضيحة أقدم
أردوغ���ان على إثرها بتنحية ونقل اآلالف من عناصر
الشرطة وموظفي العدالة ،المتهمين بإقامة دولة موازية.
واعتبر أردوغان نفسه ضحية مؤامرة دبرها له حليف
سابق ،رجل الدين فتح الله غولين.
فوز حزبه العدالة والتنمية باالنتخابات البلدية في
نهاية آذار الماضي فتح الطريق أمام أردوغان للترشح إلى
االنتخابات الرئاسية في آب المقبل على رغم المعارضة
التي ستواجه أردوغان في هذا االستحقاق.

اآلن إلى السعي لالتفاق على مرشح
يحظى بتوافق في انتخابات الرئاسة
التي ستجرى في آب المقبل ،والتي
م��ن المتوقع على نطاق واس��ع أن
يخوضها أردوغ���ان تعززه النسبة
التي فاز بها حزبه في االنتخابات
البلدية وتبلغ  46في المئة.
وجنى حزب أردوغ��ان ثمرة عمله
في مجال الخدمات االجتماعية ،التي
تراوحت من الطرق إلى التعليم إلى
الرعاية الصحية إلى دور اإليواء ،في
المناطق الريفية التي شعرت لعقود

وأم��ام حزب الشعب الجمهوري،
الذي كان في السابق خليطا ً من القوى
اليسارية والقومية ،الكثير الستعادة
دوائر الفقراء التي يفترض أن تكون
دائ��رة تأييده الطبيعية .وتقتصر
قواعد تأييد حزب الشعب الجمهوري
أس��اس��ا ً ع��ل��ى ال��ط��ب��ق��ات الوسطى
المدنية العلمانية .ويسيطر على
بلدات على ساحل بحر إيجه ويحشد
أع��دادا ً كبيرة في المراكز المنفتحة
على العالم في أنقرة واسطنبول،
لكنه لم يبذل الكثير لجذب الكتلة
الكبيرة للناخبين األكراد.
وال���ح���زب غ��ي��ر م��وج��ود تقريبا ً
ف��ي مساحات شاسعة ف��ي سهول
األن���اض���ول وس���ط وش���رق تركيا.
ويسلم بعض المسؤولين في الحزب
في أحاديثهم الخاصة بأنهم إذا أرادوا
كسب أص��وات الجماهير المحافظة
فإن عليهم أن يبتعدوا كثيرا ً عن رمز
مصطفى كمال أتاتورك وصورته.

الدين

ال ي��زال ال��ج��دال ح��ول دور الدين
يلقي ب��ظ�لال��ه ع��ل��ى ال��س��ي��اس��ة في
تركيا بعد م��رور أكثر من  90عاما ً
على تأسيس مصطفى كمال أتاتورك
لجمهورية علمانية ،حظر فيها ارتداء
الحجاب في األم��اك��ن العامة حتى
العام الماضي وفرضت رقابة صارمة
على التعليم الديني.

�إ�صابة  18ع�سكري ًا فيليبيني ًا
في مواجهات مع جماعة �أبو �سياف
أصيب  18عسكريا ً من الجيش الفيليبيني بجروح ،في اشتباكات مع
جماعة «أبوسياف» ،بوالية «باسيالن» جنوب الفيليبين.
وذكر المتحدث باسم الجيش «رامون زاغال» أنه لم ترد معلومات بعد ع ّما
إذا كانت هناك إصابات بين مقاتلي الجماعة ،حيث تتواصل االشتباكات.
مشيرا ً إلى أن الجيش أرسل كثيرا ً من القوات إلى مدينة «تيبو تيبو» ،عقب
وصول معلومات استخباراتية تفيد بوجود قائد الجماعة «فرج إنداما» في
المنطقة.
يذكر أن سيدتين إحداهما صينية اخ ُتطفتا في بلدة سياحية على السواحل
الشرقية لماليزيا ،ما دفع القوات الفيليبينية والماليزية إلى االستنفار
وتشديد اإلجراءات األمنية في المنطقة.
وكان وزير الداخلية الماليزي «داتوك سري زاهد» أكد أن المسلحين طالبوا
بفدية قدرها  11.32من أجل إطالق سراح السائحة الصينية البالغة من
العمر  29سنة ،من دون طلب فدية من أجل موظفة الفندق الفيليبينية التي
اختطفوها مع الصينية.
ويقترن ذكر تنظيم «أبوسياف» في الفيليبين؛ بعمليات خطف مقابل فدية،
ويقال إنه مرتبط بتنظيم القاعدة ،فيما تفيد المعلومات المتوافرة بأن التنظيم
اختطف نحو  17شخصا ً خالل العام األخير.

الحوار الفنزويلي برعاية أميركية التينية
استقبل الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو فجر أمس
في قصر ميرافلوريس خصمه الرئيسي هنريكي كابريلس
في أول لقاء بينهما في محاولة لوضع ّحد لشهرين من
االحتجاجات ذهب ضحيتهما أربعون قتيالً.
وشارك أيضا ً عشرون مسؤوال ً من مختلف قطاعات
المعارضة في االجتماع ال��ذي حضره وزراء خارجية
اإلك��وادور وكولومبيا والبرازيل كمراقبين ،إضافة إلى
السفير البابوي في فنزويال.
ويهدف هذا الحوار غير المسبوق منذ تولي مادورو
السلطة ف��ي نيسان  2013إل��ى وض��ع ح � ّد ألكثر من
شهرين من احتجاجات الطالب والمعارضين المطالبين
بوقف التضخم وقمع الشرطة في هذا البلد الذي يمتلك
احتياطا ً هائالً من النفط في العالم.
وتقاطع بعض جماعات المعارضة المتشدّدة  -ومن
بينها حزب الزعيم المعارض ليوبولدو لوبيز المسجون
 المحادثات التي يؤمل أن تناقش قضايا عدة ،في مقدمهاارتفاع معدالت الجريمة والمشكالت االقتصادية وارتفاع
معدالت التضخم ونقص المنتجات األساسية والتي
كانت من األسباب الرئيسية الن��دالع أسوأ احتجاجات
ضد حكم الرئيس مادورو.
وفي حين ل ّين الرئيس موقفه بالموافقة على بعض
مطالب خصومه مثل تعيين مراقب محايد وشفافية
النقاشات ،عدلت المعارضة التي كانت ترفض المشاركة

حتى األيام األخيرة ،موقفها فلم تعد  -على سبيل المثال
 تشترط اإلف��راج مسبقا ً عن الموقوفين خالل شهرياالحتجاجات األخيرة والمتهمين بتأجيج العنف.
وأعلن مادورو أن «حوار السالم» سيبدأ «الخميس»،
لكنه ح��ذر من أن��ه «ل��ن يكون هناك أي تفاوض حول
األنموذج االشتراكي الفنزويلي».
قال مسؤول المعارضة هنريكي كابريلس إن «قصر
ميرافلوريس سيهتز» .وأض���اف« :سنقول الحقيقة
للحكومة كي تفتح عينيها» ،مشدّدا ً على أن األمور يجب
أن تتغير.
وك���ان ال��رئ��ي��س م���ادورو ق��د أع��ل��ن قبل س��اع��ات من
انطالق الجلسة أن ذلك سيكون حوارا ً بين االشتراكية
البوليفارية والرأسمالية.
من جهته ،قال زعيم «طاولة الوحدة الديمقراطية»
المعارضة رامون غييرمو أفيليدو إن المعارضة تنوي
إدراج مسألة قانون العفو عن المعتقلين السياسيين
وقضية نزع سالح التشكيالت شبه العسكرية الموالية
للحكومة في جدول أعمال المفاوضات.
يذكر أن حكومة نيكوالس م��ادورو ( 51سنة) ،وهو
خليفة الرئيس الراحل هوغو تشافيز ،أجرت في  8نيسان
محادثات تمهيدية مع المعارضة الفنزويلية ووافقت على
بدء مفاوضات تهدف إلى وقف أسوأ اضطرابات سياسية
شهدتها البالد منذ  10سنوات.

ّ
تحذر من �أن البالد مهدّ دة بـ«�أ�سو�أ مجاعة»
الأمم المتحدة

كيري يطالب جنوب ال�سودان بوقف القتال

هولندا تغلق بع�ض ال�سجون
النخفا�ض �أعداد ال�سجناء عن الحرا�س

�أ�ستراليا :فرق البحث تعرف
مكان ال�صندوقين الأ�سودين للطائرة المفقودة
ق��ال رئ��ي��س ال����وزراء األس��ت��رال��ي
ت��ون��ي أب����وت أم���س إن م��س��ؤول��ي
البحث واإلنقاذ في أستراليا واثقون
من أنهم يعرفون الموقع التقريبي
للصندوقين األس���ودي���ن للطائرة
الماليزية المفقودة.
ومع ذلك قال رئيس وكالة تنسيق
البحث إن أح��دث «ذبذبة» التقطها
جهاز لتحديد المواقع أمس الخميس
ال عالقة لها بالطائرة.
وق����ال أب����وت ف��ي ك��ل��م��ة أل��ق��اه��ا
ب��ال��ع��اص��م��ة ال��ت��ج��اري��ة الصينية
شنغهاي« :نحن واث��ق��ون من أننا
ن��ع��رف م��وق��ع ال��ص��ن��دوق األس���ود
ف��ي ح���دود بضعة ك��ي��ل��وم��ت��رات».
وأض��اف« :وم��ع ذلك فإن الثقة في
الموقع التقريبي للصندوق األسود

ليست بنفس ثقة انتشال حطام من
على عمق نحو أربعة كيلومترات
ونصف تحت البحر أو تحديد كل
ما حدث على متن الطائرة في نهاية
المطاف».
وأط��ل��ق لغز ال��ط��ائ��رة الماليزية
المفقودة التي اختفت منذ أكثر من
شهر أغلى عملية بحث وإن��ق��اذ في
تاريخ الطيران.
وتركزت عملية البحث أمس على
مساحة صغيرة نسبيا ً بالمحيط
الهندي بعد أن أضفت أحدث «ذبذبة»
نوعا ً من المصداقية ألربع «ذبذبات»
سابقة التقطها جهاز تابع للبحرية
األميركية.
ورص����دت اإلش�����ارات الصوتية
الخمس في نفس هذه المنطقة.

لكن ان��ج��وس هيوستون رئيس
فريق البحث األسترالي قال في بيان
أمس إن تحليالً للبيانات الصوتية
أكد أن اإلش��ارة األخيرة ليست على
األرج��ح من الصندوقين األسودين
للطائرة المفقودة .وقال هيوستون
ف��ي ب��ي��ان« :م��ن واق���ع المعلومات
المتاحة ل��دي ل��م ي��ح��دث ت��ق��دم في
جهود البحث عن الطائرة».
وربما يقدم سجل بيانات قمرة
ال��ق��ي��ادة بالصندوقين األس��ودي��ن
إجابات عما حدث للطائرة التي كانت
تحمل على متنها  227راكبا ً عالوة
على أفراد طاقمها االثني عشر ،عندما
اختفت في الثامن من آذار وط��ارت
آالف الكيلومترات بعيدا ً من مسارها
من كوااللمبور إلى بكين.

تظهر بيانات حكومية صادرة في هولندا تراجع أعداد السجناء بصورة
غير مسبوقة ،حتى باتت أقل من أعداد حراس السجون والعاملين فيها.
وسجلت السلطات الهولندية تراجعا ً ملحوظا ً في معدالت الجريمة على
مدار األعوام الماضية ،مقارنة بالدول المجاورة.
وتستضيف سجون هولندا حاليا ً  650سجينا ً من بلجيكا بموجب اتفاق
موقت بين الدولتين .وتظهر اإلحصاءات أنه عام  2008كان في السجون
الهولندية  15ألف سجيناً .وفي الشهر الماضي لم يتبق في هذه السجون إال
 9710أشخاص يقوم على حراستهم  9914حارساً.
وقال متحدث باسم وزارة العدل« :ندرس سبب تراجع أعداد السجناء».
وستعمد ال��وزارة بالفعل إلى إغ�لاق بعض السجون وتسريح  3500من
العاملين بها.
وح��ذر نقابيون من أن تسريح عاملين قد ي��ؤدي إل��ى «عجز في أع��داد
العاملين» ،معربين عن خشيتهم من احتمالية وقوع أعمال عنف في السجون.
لكن الحكومة رفضت هذه االنتقادات ،قائلة إن حوادث العنف في السجون
تتراجع بشكل مطرد.

فاينن�شال تايمز

تهديد �إرهابي كبير
تتعر�ض له بريطانيا
ح ّذر مسؤول أمني بريطاني بارز من تزايد التهديدات «اإلرهابية» ضد
بالده ،وأكد أن أجهزة األمن البريطانية تتعامل مع تهديدات من جماعات
كثيرة في بلدان عدة أكثر من أي وقت مضى ،معتبرا ً سورية أكبر مصدر لهذه
التهديدات.
ونسبت صحيفة «فايننشال تايمز» ،إلى مدير مكتب األم��ن ومكافحة
اإلرهاب تشارلز فار قوله في إيجاز إن «أجهزة األمن البريطانية منعت عددا ً
من األشخاص من رحالت جوية كانت في طريقها إلى المملكة المتحدة في
العام الماضي بسبب مخاوف من قيامهم بتفجير طائرات ركاب أو اختطافها،
وأحبطت مؤامرات إرهابية أخرى في األشهر األخيرة».
وأشار فار إلى أن سورية «صارت تشكل أكبر مصدر تهديد ضد بريطانيا
بسبب توجه المئات من رعاياها الشباب إلى هناك إلى جانب آالف األوروبيين
للقتال مع الجماعات اإلرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة ،ما جعلها أكبر
تجمع للمجاهدين منذ المعارك ضد القوات السوفياتية في أفغانستان في
عقد الثمانينات من القرن الماضي».
وأض��اف أن عمليات مكافحة «اإلره��اب» ،في المملكة المتحدة «صارت
أكثر صعوبة وتمثل تحديا ً أكبر من قبل في األشهر الـ  12الماضية ،في حين
ساهمت تسريبات الموظف السابق بجهاز األمن القومي األميركي ،إدوارد
سنودن ،بتعريض حياة المواطنين إلى خطر أكبر».
وق��ال المسؤول األمني البريطاني إن «سرقة الوثائق السرية من قبل
سنودن والكشف عنها عالنية جعلت عملنا في مجال مكافحة اإلرهاب أكثر
صعوبة مما كان عليه من قبل ،ولم يعد بمقدورنا القيام ببعض األشياء كما
كنا نفعل في السابق» .وأق ّر بأن تغطية األنشطة «اإلرهابية» من قبل أجهزة
األمن البريطانية «ليست جيدة كما كانت في السابق».
وتقول المراجعة السنوية لسياسات «مكافحة اإلره���اب» للحكومة
البريطانية ،إن الشرطة اعتقلت  257شخصا ً العام الماضي بسبب عالقتهم
بنشاطات «إرهابية» في المملكة المتحدة ووجهت تهما ً ضد  121واحدا ً
منهم ،وأُدين  25شخصا ً منهم حتى اآلن بهذه التهم.
وتضع بريطانيا التحذير األمني من وقوع هجوم «إرهابي» عند درجة
كبير حالياً ،ما يعني أن الهجوم هو احتمال قوي ،على سلم من  5درجات
أدناها منخفض وأعالها حرج.

قوات معارضة لسلفاكير
طالب وزير الخارجية األميركي
جون كيري مسؤولي دول��ة جنوب
ال��س��ودان بوقف القتال ال��دائ��ر في
ال��ب�لاد ب��ي��ن ال��ح��ك��وم��ة وع��ن��اص��ر
متمردة ،الذي خلف لح ّد اآلن مقتل
اآلالف ونزوح أكثر من مليون شخص
عن ديارهم.
وأك��د كيري في اجتماع مع أوان
ري��اك ال��وزي��ر بمكتب رئيس جنوب
السودان أن واشنطن «لن تقف موقف
المتفرج وعناصر هدامة وقصيرة
النظر تحتجز آمال البلد رهينة».
وذكرت وزارة الخارجية أن كيري
عبر عن «قلقه البالغ» من هذا الوضع،
وح���ث ال��ح��ك��وم��ة ع��ل��ى أن «ت��وق��ف
على ال��ف��ور القتال ،وتتيح وص��ول
اإلم���دادات اإلنسانية بشكل كامل،
وتمنع المضايقات والتهديدات التي
تتعرض لها بعثة األمم المتحدة».
ودعا كيري قادة جنوب السودان
إل���ى «إع���ط���اء األول���وي���ة لمصالح
ال��ش��ع��ب» ب��ع��ي��دا ً ع���ن ال��م��ص��ال��ح
الشخصية أو العرقية.
وك���ان الرئيس األم��ي��رك��ي ب��اراك

أوباما قد مهد بداية الشهر الجاري
الطريق لفرض عقوبات أميركية على
أي شخص في جنوب السودان يهدّد
جهود السالم ،أو يستهدف طاقم األمم
المتحدة ،أو يرتكب انتهاكات لحقوق
اإلنسان.
وأورد البيت األب��ي��ض ف��ي بيان
أن أوباما أج��از ل�لإدارات األميركية
المعنية تجميد أصول شخصيات من
دولة جنوب السودان وعدم منحهم
تأشيرات ،س��واء كانوا في صفوف
المتمردين أو داخل الحكومة.
وسبق للواليات المتحدة واالتحاد
األوروب����ي أن ح��� ّذرا حكومة جوبا
والمتمردين قبل نحو ثالثة أسابيع
من أنهما قد يتعرضان لعقوبات إذا
لم يحرزا تقدما ً في مفاوضات السالم
بينهما ولم يحترما اتفاق وقف إطالق
النار الذي وقعاه.
وأكد المتحدث باسم البيت األبيض
جاي كارني في البيان أن المعارك
بين الجانبين تهدد بتمزيق الدولة
الفتية التي انفصلت عن السودان
عام .2011

واندلع النزاع في جنوب السودان
في منتصف كانون األول الماضي
بالعاصمة جوبا قبل أن يتسع ليشمل
واليات أخرى في البالد أبرزها أعالي
النيل والوحدة وجونقلي.
وف��ي  23كانون الثاني الماضي
وقعت الحكومة والمتمردون اتفاقا ً
لوقف إط�لاق النار ال ي��زال يتعرض
لخروقات.
وقد حذرت األمم المتحدة بداية
نيسان الجاري من أن البالد مهددة
ب��ـ«أس��وأ مجاعة» تعرفها أفريقيا
منذ الثمانينات إذا لم يرتفع حجم
المساعدات ويتم وقف القتال.
وق���ال ال��م��س��ؤول ع��ن العمليات
اإلنسانية األممية في جنوب السودان
توبي النزر إن األمم المتحدة دعت
إلى توفير  1.3مليار دوالر لفائدة
جنوب السودان ،لكن تم تجميع 20
في المئة فقط من هذا المبلغ ،وتبقى
المنظمة األم��م��ي��ة بحاجة لـ232
مليون دوالر لتقديم الحد األدنى من
المساعدات اإلنسانية حتى نهاية
أيار المقبل.

تحذير �أممي لر�ؤ�ساء بوروندي
من �إذكاء العنف
ح ّذرت األمم المتحدة رؤساء بوروندي الذين استغلوا
الشباب في إذكاء العنف ،من أنهم يمكن أن يحاكموا دوليا ً
في حالة ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان.
وأدت تعديالت دستورية مزمعة يمكن أن تسمح
للرئيس بيير نكورونزيزا بتولي فترة ثالثة وتغيير
ترتيبات تقاسم السلطة ،إلى اندالع أسوأ أزمة سياسية في
البالد منذ انتهاء الحرب األهلية عام  2005بعدما استمرت
على مدى  12عاماً.
وقال ستيفان دوغاريتش المتحدث باسم األمين العام
لألمم المتحدة بان كي مون ،إنه في ضوء ماضي بوروندي
هناك ثقة ف��ي أن الحكومة ستتعامل بطريقة شاملة
وعاجلة مع العنف السياسي المستمر والقيود على حقوق
اإلنسان .وأضاف المتحدث أن العنف السياسي يمكن أن

يثير الخوف بين السكان ويفجر عنفا ً واسع النطاق.
وعبّر مكتب المفوضية العليا لألمم المتحدة لحقوق
اإلنسان عن قلقه من القيود المتزايدة على الحقوق المدنية
والسياسية في بوروندي ،بعد سلسلة من أعمال العنف
من جانب جناح الشباب في الحزب الحاكم والشرطة.
وق��ال دوغاريتش للصحافيين“ :وقعت انتهاكات
خطيرة لحقوق اإلنسان إننا نؤكد أنه إذا لم يتخذ إجراء،
فإن المسؤولين عن استغالل الشباب المنتمي ألحزاب
سياسية ،ويحرضون على أعمال العنف ،سيكونون
عرضة للمحاكمة الدولية” .وص��رح ب��أن األمين العام
ناقش في اآلون��ة األخيرة األزم��ة مع نكورونزيزا وقادة
سياسيين آخرين في المنطقة ،علما ً بأنه من المق ّرر أن
تجري بوروندي انتخابات رئاسية العام المقبل.

