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الأرمن يحيون الذكرى  99للإبادة و�أوباما ي�صدر بيان ًا في المنا�سبة

«ما يجري في ال�شرق الأو�سط �أهم من �أوكرانيا»

�سركي�سيان لأردوغان :المواقف ال تقا�س بالكلمات بل باالعتراف بالإبادة

بلير :لتحالف الغرب مع رو�سيا وال�صين
لهزم «التط ّرف الإ�سالمي»

أحيا األرمن أمس في سائر أرجاء
العالم ذك��رى اإلب��ادة التي تع ّرض
لها ه��ذا الشعب قبل  99ع��ام�ا ً في
ظل السلطنة العثمانية ،غداة بادرة
مبتورة من تركيا التي وجهت تعازيها
إل��ى أح��ف��اد ضحايا تلك المأساة،
ولكنها لم تعترف بها كإبادة.
ويؤكد األرمن أن  1,5مليون أرمني
قتلوا في عمليات اضطهاد وترحيل.
ل��ك��ن ت��رك��ي��ا ت��ق��ر بمقتل  300أل��ف
شخص ،رافضة وصف تلك األحداث
باإلبادة التي أق ّرت بها دول عدة بينها
فرنسا.
وأعلن الرئيس األرميني سيرج
سركيسيان أمس في بيان أن بالده
تعتبر أن تركيا “تواصل سياسة
اإلنكار التام” إلبادة  .1915من دون
أن يشير البيان بوضوح إلى التعازي
التي عبّرت عنها أنقرة للمرة األولى
لمناسبة الذكرى التاسعة والتسعين
لتلك المجازر .وأضاف إن اإلبادة “ما
زال��ت مستمرة طالما أن تركيا التي
خلفت السلطنة العثمانية تواصل
س��ي��اس��ة اإلن��ك��ار ال��ت��ام لإلبادة”،
متابعاً“ :إننا مقتنعون ب��أن إنكار
جريمة يعني استمرارها المباشر.
وح��ده االع��ت��راف واإلدان���ة يمكن أن
يمنع تكرار مثل ه��ذه الجريمة في
المستقبل ”.ولفت إلى “أننا نقترب
من الذكرى المئوية إلب��ادة األرم��ن،
وذل��ك يمكن أن يوفر لتركيا فرصة
جيدة للندم والتحرر من تلك التهمة
الخطيرة”.
وأكد سركيسيان “أن عام 2015
ينبغي أن يكون رسالة قوية إلى
تركيا .فموقفها تجاه أرمينيا يتطلب
خطوات حقيقية :فتح الحدود وإقامة
عالقات طبيعية” ،وش��دد على أن
العداء ليس تجاه الشعب التركي

�إقليم كاتالونيا
يطالب مدريد
بعدم عرقلة
الت�صويت
على ا�ستقالله
طالب رئيس إقليم كاتالونيا
ارثور ماس الحكومة اإلسبانية
المركزية بعدم عرقلة التصويت
على اس��ت��ق�لال اإلق��ل��ي��م المقرر
حصوله في  9تشرين الثاني،
ع��ل��ى رغ����م رف����ض ال��ب��رل��م��ان
ال��ف��ي��دي��رال��ي ه����ذه ال��خ��ط��وة
االنفصالية.
وق���ال م���اس خ�ل�ال ل��ق��اء مع
الصحافة األجنبية في برشلونة
إن���ه «م���ن ال��م��ؤك��د أن االق��ت��راع
س��ي��ج��ري وأن ال��م��واط��ن��ي��ن
الكاتالونيين سيدعون للتوجه
إل���ى ص��ن��ادي��ق االق���ت���راع ف��ي 9
تشرين الثاني» .وأضاف القائد
ال��ق��وم��ي ال���ذي ي��ت��رأس اإلقليم
الواقع في شمال شرقي البالد:
«هل سترغب الحكومة المركزية
في إلغائه؟ ال أعلم فهذا األمر ال
يرجع إلي».
ول��م��ن��اس��ب��ة ع��ي��د ال��ق��دي��س
جاورجيوس شفيع كاتالونيا،
وهي مناسبة يتبادل فيها عادة
سكان اإلقليم البالغ عددهم 7,5
ماليين نسمة ال��ورود والكتب،
حرص ماس على تذكير الحكومة
ال��م��رك��زي��ة المحافظة بقيادة
ماريانو راخ��وي ،بأنه ال يعتزم
أبدا ً التراجع عن تنظيم االقتراع.
وق���ال« :ع��رض ال��ح��وار دائ��م
ويبقى مفتوحاً ،ولكننا لن نوقف
العملية .إذا أوقفناها من دون أن
يكون هناك أيّ بديل ،فسيحدث
هذا األمر غضبا ً عارماً».
وازداد ال��ح��وار بين اإلقليم
والحكومة المركزية تعقيدا ً بعد
رفض النواب اإلسبان بغالبية
كبيرة ف��ي  8نيسان ال��ج��اري،
مشروع االستفتاء حول استقالل
كاتالونيا ،المنطقة الغنية التي
تحظى فكرة استقاللها عن مدريد
بتأييد شعبي قوي.
واعتبر ال��ن��واب ف��ي قرارهم
أن تنظيم مثل ه��ذا االستفتاء
يتعارض مع الدستور المعتمد
منذ  1978والذي يك ّرس إسبانيا
كدولة «ال يمكن تقسيمها».
ولكن قرار البرلمان االتحادي
ل��م يث ِن حكومة كاتالونيا عن
خ��ط��ت��ه��ا ،ف��ه��ي ت��ع��ت��زم دع���وة
ن��اخ��ب��ي اإلق��ل��ي��م ل��ل��ت��وج��ه إل��ى
ص���ن���ادي���ق االق�����ت�����راع ف����ي 9
تشرين الثاني المقبل ل�لإدالء
ب��أص��وات��ه��م ،إم��ا ف��ي استفتاء
يتم رغما ً عن إرادة مدريد التي
ستحاول على األرج��ح عرقلته،
أو في االنتخابات المحلية التي
ستستغلها كتصويت استفتائي
على استقالل اإلقليم.
وف��ي ه��ذا الصدد ،ق��ال ماس:
«نطالب (الحكومة اإلسبانية)
ب���أال ت��ع��رق��ل عملية (اق��ت��راع)
ستكون كاتالونية بالكامل تتم
وف��ق ق��ان��ون كاتالوني ص��ادر
ع��ن ال��ب��رل��م��ان ال��ك��ات��ال��ون��ي»،
م���ق��� ّرا ً ف��ي ال��وق��ت ن��ف��س��ه ب��أن
مثل ه��ذا التصويت ل��ن تكون
نتيجته «م��ل��زم��ة ت��م��ام �اً» ،بل
سيكون ه��دف��ه فقط «التعرف
إلى رأي الكاتالونيين من خالل
مشاركتهم».

الرئيس األرميني وعقيلته يضعان الزهور على نصب الشهداء
حين ق��ال“ :أؤكد لكم علناً ،نحن ال
نعتبر المجتمع التركي عدواً .فنحن
في وقت نحيي فيه ذكرى ضحايانا
ال ننسى أيضا ً جميع أولئك األتراك
واألسر التركية التي مدت يد العون
لجيرانها وأصدقائها األرم��ن الذين
كانت تتم إبادتهم من قبل البرابرة،
وال ننسى أي��ض �ا ً م��ن س��اع��د كثيرا ً
م��ن أطفالنا ف��ي ال��ه��روب م��ن براثن
الغوغاء ...بعضهم اضطر حتى إلى
المخاطرة بحياته وحياة عائلته لمد
يد العود لألرمن”.
وش��ك��ر سركيسيان ال���دول التي
استضافت األرم���ن ق��ائ�لاً« :نشكر
جميع ال���دول ال��ت��ي س��اع��دت أبناء
األرم���ن ومنحتهم اللجوء بعد أن

اس��ت��ط��اع��وا ال��ه��روب وال��ن��ج��اة من
اإلب��ادة الجماعية .الشعب األرمني
سيبقى يذكر هذه التصرفات الخيرة
دائما ً وأبداً».
وب����خ����ص����وص س����وري����ة ق���ال
سركيسيان« :إن المشاكل التي
يعانيها األرمن السوريون اليوم هي
شغلنا الشاغل وهمنا األول ،نحن
نبذل قصارى جهدنا إلعادة السالم
إلى الشعب السوري كما إلى األرمن
في سورية».
وختم سركيسيان« :م��ع اقتراب
ع��ام  2015ال ب��د م��ن رس��ال��ة قوية
لتركيا ،إن المواقف تجاه أرمينيا
لم تعد تقاس بالكلمات ألنها تفتقر
إلى الخطوات الجدية ،فتح الحدود

المغلقة وإقامة العالقات الطبيعية.
موقفنا من البروتوكوالت الموقعة
بين بلدينا لم يتغير قط ،بل وأصبحنا
مص ّرين أكثر على هذا الموقف ...ال
شروط مسبقة للتصالح».
وفي هذه المناسبة أصدر الرئيس
األميركي ب��ارك أوباما بيانا ً وق��ال:
«اليوم نحيي ذك��رى اإلب��ادة ونكرم
أولئك الذين لقوا حتفهم في واحدة
من أس��وأ الفظائع التي ارتكبت في
القرن العشرين .نكرم ذكرى ما حدث
قبل تسعة وتسعين عاماً ،حين تمت
تصفية مليون ونصف م��ن األرم��ن
وسوقهم إلى الموت في األيام األخيرة
من عمر اإلمبراطورية العثمانية،
ون��ح��زن بعمق على األرواح التي

فقدت وللمعاناة التي ذاقها الرجال
والنساء واألطفال في تلك الحقبة.
ننضم اليوم إلى الماليين من األرمن
في ال��والي��ات المتحدة والعالم في
إحياء هذه الذكرى والتي بها نذكر
أنفسنا  -قبل كل شيء  -بضرورة
االلتزام المشترك لضمان عدم تكرار
مثل هذه الفصول المظلمة في تاريخ
البشرية مرة أخرى”.
وك��ان الرئيس األرميني ق��د قام
وعقيلته برفقة كاثوليكوس عموم
األرمن كاريكين الثاني وعدد من كبار
المسؤولين في جمهورية أرمينيا
بزيارة نصب شهداء اإلبادة األرمنية
صباح أمس ووضع أكاليل من الزهور
والصالة ألرواح الشهداء الطاهرة.
وإح��ي��ا ًء ل��ذك��رى ال��م��ذاب��ح ،التي
ت��ع��رض لها أج��داده��م بين أع��وام
 1918 1915في تركيا (اإلب��ادة
الجماعية األرمنية) ،تظاهر مئات
م���ن األرم�������ن ،ص���ب���اح أم����س في
ّ
ونظم التظاهرة العديد
استوكهولم.
من الفاعليات السياسية والثقافية
األرمنية ،واجتمع الحشد في ساحة
 Karlaplanوسط العاصمة ،ثم
س���اروا ب��ات��ج��اه ال��س��ف��ارة التركية
واحتجوا أمامها رافعين شعارات
تندد بإنكار الدولة التركية لحقيقة
اإلب������ادة ،ال��ت��ي ب����دأت ف��ي ال��راب��ع
والعشرين من نيسان  ،1915وأودت
بحياة ما يقارب مليون ونصف من
األرمن.
يشار إلى أن البرلمان السويدي،
اعترف رسميا ً عام  2010باإلبادة
الجماعية األرمنية واع��ت��رف معها
أيضا ً بقيام العثمانيين األتراك بإبادة
اآلش��وري��ي��ن وال��س��ري��ان وال��ك��ل��دان
واليونايين البونتيك عام .1915

طوكيو ت�شير �إلى تو�سيع نطاق التعاون في مجالي الأمن والدفاع

�أوباما :معاهدتنا مع اليابان ت�شمل جزر �سينكاكو
أعلن الرئيس األميركي باراك أوباما
أن المعاهدة الدفاعية األميركية ـ
اليابانية تشمل الجزر المتنازع عليها
بين الصين وال��ي��اب��ان وال��ت��ي تلزم
واشنطن بالتحرك في حال تعرضت
طوكيو لهجوم.
وق��ال أوباما في مؤتمر صحافي
مشترك مع رئيس ال��وزراء الياباني
شينزو آبي إن “التزامنا تجاه أمن
اليابان مطلق” ،مشيرا ً إلى أن المادة
الخامسة م��ن المعاهدة الدفاعية
تغطي ك��ل األراض����ي تحت اإلدارة
اليابانية بما في ذلك جزر سينكاكو،
وتابع أن مقتضيات المعاهدة ال يمكن
تغييرها من طرف واحد ،وهي تشمل
كل األراضي التابعة إلدارة اليابان،
ووصف ذلك بأنه ليس موقفا ً جديدا ً
وإنما هو موقف ثابت.
وأك��د أوباما تطابق وجهات نظر
البلدين ف��ي ال��دع��وة إل��ى تسوية
سلمية للنزاعات في المنطقة بما فيها
النزاعات البحرية من خالل الحوار.
وق��ال أيضا ً إن��ه اتفق مع رئيس
ال�����وزراء ال��ي��اب��ان��ي ع��ل��ى مواصلة
ترسيخ التعاون األمني والعمل على
تسوية مشكلة ال��وج��ود العسكري
األميركي في أوكيناوا الذي يعارضه
العديد من سكان المنطقة.
وش���دد ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي على
وج���وب أن تبقى البحار مفتوحة
لحركة المالحة التجارية ،مؤكدا ً
«التزام الطرفين بالمبادئ األساسية
مثل حرية المالحة واحترام القانون
الدولي».
وق���ال رئ��ي��س وزراء ال��ي��اب��ان إن
البلدين اتفقا على توسيع نطاق
التعاون في مجالي األمن والدفاع،

مشيرا ً إلى أن أوباما رحب بجهود
طوكيو لمراجعة أدائ��ه��ا في مجال
الدفاع الذاتي الجماعي.
والعالقات بين الصين واليابان
متوترة منذ وقت طويل بسبب ادعاء
كل طرف ملكية مجموعة من الجزر
الصغيرة في بحر شرق الصين التي
تطلق عليها اليابان سينكاكو ،بينما
تعرف صينيا ً باسم دياويو.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،أص���درت
محكمة صينية حكما ً يقضي باإلفراج
عن سفينة يابانية اح ُتجزت السبت

الماضي لعدم دف��ع شركة يابانية
تعويضا ً ع��ن سفينتين صينيتين
استخدمتهما ف��ي ثالثينات القرن
الماضي ،وأف��رج عن السفينة بعد
دفع الشركة اليابانية مالكة السفينة
تعويضا ً بقيمة  2.92مليار ين بما
يعادل  28.5مليون دوالر .وشملت
ال��م��دف��وع��ات م��ت��أخ��رات إي��ج��ارات
وخسائر تتعلق بسفينتين صينيتين
استخدمتهما اليابان بثالثينات القرن
الماضي.
وذكرت وسائل إعالم يابانية  -في

رئيس الوزراء الياباني مستقبالً أوباما

أمام المستشفى حيث وقع الهجوم
ن��ي��دري��ن��ج��ن��ه��اوس ( 48س��ن��ة)
مصورة وكالة أجنبية وأصيبت
المراسلة كاثي جانون ( 60سنة)
أثناء جلوسهما في سيارة شرق
البالد.
ج��اء الهجوم على الصحافيين

بعد أسابيع فقط من مقتل صحافي
أفغاني يعمل ل��دى وك��ال��ة أنباء
أجنبية مع ثمانية أشخاص عندما
فتح مسلحون من حركة طالبان
ال��ن��ار داخ���ل ف��ن��دق ف��خ��م بوسط
كابول.

عن االع��ت��راف ب��ه ،بشكل مثير للدهشة ،وفاقدي القوة
لمواجهته بشكل فعّ ال».
وانتقد بلير العالقات القائمة مع بعض الدول العربية
واإلسالمية حين قال إنه «من غير المعقول صرف مليارات
الدوالرات على الترتيبات األمنية والدفاع لحماية أنفسنا
من نتائج أيديولوجية يجري الدفاع عنها رسميا ً وبشكل
غير رسمي في نظم التعليم والمؤسسات المدنية للبلدان
ذاتها التي لدينا عالقات أمنية ودفاعية وثيقة معها».
وأشار بلير إلى أن «بعض هذه البلدان يرغب بالتخلي
عن هذه األيديولوجية ،لكن هناك حاجة لدى الغرب لجعل
هذه العملية ج��زءا ً أساسيا ً من الحوار الدولي من أجل
تطبيق التغييرات الالزمة في كل المجتمعات».
واعتبر بلير أن ال��ص��راع ال��دائ��ر في الشرق األوس��ط
أهم من الصراع الدائر في أوكراينا ،لذلك دعا الغرب إلى
التحالف مع روسيا ومع الصين في جبهة واحدة لمحاربة
التطرف اإلسالمي ،وقال« :في هذا الخصوص ،مهما كانت
االختالفات في وجهات النظر ،علينا أن نكون مستعدين
للتقدم نحو الشرق والتعاون معه ،وبشكل خاص مع
روسيا والصين .ففي ه��ذا الموضوع يوجد تماثل في
المصالح بين الشرق والغرب» .وأضاف« :لدى الصين
وروسيا الرغبة نفسها في هزم هذه األيديولوجية ،تماما ً
مثلما لدى الواليات المتحدة وأوروبا» ،مشيرا ً إلى أن «هذا
بند تتفق عليه كل الدول األعضاء في قمة الدول العشرين
ذات االقتصاد األكبر في العالم ،وتوافق على العمل ووضع
أرضية مشتركة انطالقا ً من الفوائد المشتركة» ،مشددا ً
على ضرورة وضع برنامج عمل مشترك «برنامج دولي
للقضاء على عدم التسامح الديني واألفكار المسبقة من
نظم التعليم الرسمية وغير الرسمية وم��ن مؤسسات
المجتمع المدني».

باري�س تتوعد بالث�أر
لوفاة رهينة فرن�سي بمالي
توعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند بعدم ترك وفاة
الرهينة الفرنسي جيلبرتو رودريغيز ليال تمر “من دون
عقاب” ،وذلك إثر إعالن وفاته أمس على لسان متحدث
باسم المجموعة “الجهادية” التي اختطفته في تشرين
الثاني  2012في مالي.
وق��ال هوالند في بيان إن فرنسا س��وف تفعل كل ما
بوسعها لمعرفة حقيقة ما حدث لجيلبرتو رودريغيز ليال،
ولن تسمح بأن تمر هذه الجريمة من دون عقاب .وأضاف
إن هناك كل األسباب التي تدعو فرنسا لالعتقاد بأن
مواطنها توفي منذ أسابيع عدة بسبب ظروف احتجازه.
وصدر بيان الرئيس الفرنسي عقب إعالن يورو عبد
السالم المتحدث باسم “حركة التوحيد والجهاد في غرب
أفريقيا” المنشقة عن فرع تنظيم القاعدة بالمنطقة أن
الرهينة الفرنسي “توفي ألن فرنسا عدوتنا” .ولم يكشف

المتحدث خالل المكالمة الهاتفية القصيرة عن أي تفاصيل
بشأن ظروف أو تاريخ وفاة الرهينة.
وعندما طلب منه تقديم دليل على وفاة رودريغيز ،قال
عبد السالم «أقسم بالله أنه ميت» ،وقطع االتصال منهيا ً
المكالمة الهاتفية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومين
نادال في بيان« :ندين بأشد عبارات اإلدانة تصرف هذه
المجموعة اإلرهابية» .وأضاف إن بيان حركة التوحيد
والجهاد في غرب أفريقيا المسؤولة عن خطفه «يقودنا
اليوم ولألسف إل��ى االعتقاد ب��أن رودريغيز ميت على
األرج��ح ،على رغم عدم وجود أي دليل مادي حتى اآلن
يتيح لنا تأكيد هذا األمر».
وذكر البيان أن الوزارة أبلغت عائلة الرهينة في كانون
األول بأنه لم يعد لديها أي دليل على أنه على قيد الحياة.

قتلى في غارة للجي�ش الباك�ستاني
على مخابئ للم�سلحين
قتل عشرة أشخاص وأصيب العشرات في غارات
ش ّنها الجيش الباكستاني على مخابئ للمسلحين
شمال غربي ال��ب�لاد ،ف��ي حين لقي ثالثة أشخاص
حتفهم بينهم ضابط شرطة في تفجير بمدينة كراتشي
جنوب البالد.
وق��ال الجيش في بيان إن مقاتالت استهدفت من
وصفهم باإلرهابيين في منطقة خيبر القبلية في وقت
مبكر صباح أمس .وأضاف أن الضربات الجوية تأتي
ردا ً على عدد من الهجمات شنت أخيرا ً على الشرطة
ومدنيين في إسالم آباد وبيشاور.
وتعد العملية األولى من نوعها منذ أكثر من شهرين،
وقال مسؤول كبير بالجيش في بيشاور إنها ال تزال
مستمرة ،وذك��ر أنه إضافة إلى القصف ال��ذي تشنه
المقاتالت تقوم قوات برية أيضا ً بهجمات في المنطقة.
وفي تطور ميداني آخر ،قتل ضابط شرطة ومدنيان
في هجوم بقنبلة وق��ع بمدينة كراتشي الساحلية
المضطربة جنوب باكستان.
وقالت مصادر الشرطة إن الضابط شفيق ناتولي

حار�س يهاجم �أربعة �أميركيين
خارج م�ست�شفى بكابول ويقتل  3منهم
قتل ثالثة أميركيين على األقل
ب��إط�لاق ن��ار م��ن قبل ح��ارس أمن
خ����ارج أح���د ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات في
العاصمة األفغانية ك��اب��ول ،في
هجوم لم تتضح خلفياته بشكل
كامل بعد ،وأسفر أيضا ً عن جرح
أميركية رابعة كانت برفقة القتلى.
وق���ال ال��ن��اط��ق ب��اس��م الشرطة
األفغانية ،حشمت الله ستانكزي،
إن إطالق النار وقع خارج مستشفى
“كيور” وسط كابول ،وأن مطلق
النار هو شرطي كان يقوم بحراسة
الموقع.
وب��ح��س��ب س���ت���ان���ك���زي ،ف��إن
الشرطي أطلق النار على نفسه،
محاوال ً االنتحار ،لكنه ما زال على
قيد الحياة ،وتستمر التحقيقات
لمعرفة دوافعه التي لم تتضح على
الفور.
وأك��دت السفارة األميركية في
كابول وقوع الحادث قائلة“ :بحزن
شديد نؤكد مقتل ثالثة أميركيين
بالهجوم على مستشفى كيور .لن
نقدم المزيد من المعلومات حاليا ً”.
يشار إلى أن “كيور” هي منظمة
إغاثية غير ربحية تدير مستشفيات
ومحطات طبية في  29دولة.
وف���ي ه���ذا ال��ش��ه��ر ق��ت��ل��ت أن��ي��ا

وقت سابق  -أن الشركة دفعت نحو
أربعة مليارات ين لحسم نزاع بشأن
عقد إبان وقت الحرب في ما يتعلق
بسداد رس��وم تأجير غير مدفوعة
للسفينتين.
وكانت محكمة شنغهاي البحرية
احتجزت الناقلة باوستيل إيموشن
السبت الماضي ،مشيرة إل��ى عدم
امتثال الشركة اليابانية المالكة ألمر
محكمة سابق بدفع تعويض عن
السفينتين.

أح��دث مبعوث اللجنة الرباعية إلى الشرق األوسط
رئيس ال��وزراء البريطاني السابق طوني بلير ،مفاجأة
كبيرة ،باستدارته وتغيير موقفه السياسي  180درجة ،إذ
دعا الغرب للتحالف مع روسيا لشنّ معركة حاسمة ضد
«التطرف اإلسالمي» ،بعدما كان يدعو بحماسة شديدة
لدعم الحركات المسلحة التي تقاتل في سورية إلسقاط
النظام السوري ،بل انتقد بشدة تصويت مجلس العموم
البريطاني ضد مشروع ق��رار تقدمت به حكومة رئيس
ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون العام الماضي لكي
يجيز لها توجيه ضربة عسكرية للجيش السوري.
ودعا بلير في محاضرة في لندن بدعوة من مؤسسة
«بلومبيرغ» األميركية للخدمات المالية والمعلوماتية
واإلعالمية الغرب إلى تحديد موقفه في الشرق األوسط
وتصعيد المعركة ضد التطرف اإلسالمي ووضعها على
رأس سلم أولوياته.
وقال بلير إن «النقطة المهمة بالنسبة لوجهة النظر
الغربية إن هذا صراع بين طرفين .لذا فعندما ننظر إلى
الشرق األوسط وما خلفه في باكستان أو إيران أو أي مكان
آخر ،نجد أن ما هو أمامنا ليس فوضى عارمة وال حدود
لها وأن ال أحد فيها يستحق دعمنا .في الواقع إنه صراع
تتداخل فيه مصالحنا االستراتيجية الخاصة بشكل
وثيق ،فهناك حق أناس ينبغي بنا أن ندعمهم وربما من
السخرية أنهم ليسوا ضمن الغالبية ،في حال تم تحريك
هذه الغالبية وتنظيمها وتقديم الدعم لها».
وتحدث بلير بوضوح عن التطرف اإلسالمي وقال« :إن
خطر اإلس�لام المتطرف ال يضعف ...بل ينمو ،وآخذ في
االنتشار في جميع أنحاء العالم ،إنه يقضي على استقرار
المجتمعات واألمم ،و ُيفشِ ل إمكان التعايش السلمي في
مرحلة العولمة ...نحن في وجه هذا الخطر نقف مترددين
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استهدف بالقرب من محل إقامته في منطقة سوق
الخضراوات القديم بكراتشي ،مضيفا ً أن التحقيق
ما زال متواصالً بشأن الهجوم الذي يعتقد أن منفذه
“مهاجم انتحاري”.
وسبق أن نجا تانولي المعروف بنشاطه المناوئ
لطالبان من هجمات استهدفته في السابق.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي
يأتي بعد يوم من لقاء ممثلي الحكومة وحركة طالبان
باكستان بالعاصمة إسالم آباد إلحياء عملية السالم
المتوقفة والتي تهدف إلى وضع حد للعنف في البالد.
وتبذل حكومة رئيس الوزراء نواز شريف مساعي
إلجراء محادثات مع حركة طالبان إلنهاء سنوات من
القتال.
وكانت الحركة أعلنت وقفا ً إلطالق النار لمدة شهر
واحد بدأ من األول من آذار الماضي ثم مددته عشرة
أي��ام ،لكنها قالت األرب��ع��اء الماضي إنها لن تمدده
مرة أخرى على رغم استمرارها في المفاوضات مع
الحكومة.

تحذير دولي من كارثة �إن�سانية في جنوب ال�سودان

�سلفاكير يقيل قائد الجي�ش ورئي�س اال�ستخبارات
ع�����زل رئ���ي���س دول������ة ج��ن��وب
ال��س��ودان سلفاكير ميارديت قائد
الجيش جيمس ه��وث م��اي ومدير
االستخبارات العسكرية في البالد.
وحذرت األمم المتحدة من “كارثة
إنسانية” ما لم يشارك طرفا الصراع
في البالد في محادثات سالم.
ول���م تعلن أس��ب��اب ق���رار إق��ال��ة
قائد الجيش ومدير االستخبارات
العسكرية ال��ذي ج��اء بعد أي��ام من
خسائر ُمني بها الجيش الجنوب
س��ودان��ي ف��ي ال��م��ع��ارك ال��دائ��رة مع
المقاتلين المتمردين الموالين لرياك
مشار النائب السابق للرئيس.
وكانت المعارك قد أدت إلى طرد
قوات الجيش من بلدة بنتيو النفطية
المهمة.
وص��درت إدان��ات واسعة لمذابح
أعقبت هزيمة الجيش في البلدة،
بينما اتهمت األمم المتحدة المتمردين
بقتل المدنيين .غير أن المتمردين
يح ّملون قوات الحكومة المسؤولية.
وفي األم��م المتحدة طالب رئيس
إدارة عمليات حفظ السالم بالمنظمة
ال��دول��ي��ة ب���ض���رورة وق���ف “دائرة
العنف” في جنوب السودان فوراً.
هيرفا الدسوس يقول إنه ال توجد
مؤشرات على استعداد طرفي الصراع

لمحادثات سالم جادة.
وقال الدسوس إنه يحب أن تتحمل
الحكومة المسؤولية الرئيسية عن
سالمة المدنيين الفارين من مناطق
الحرب.
وكانت الحرب قد اندلعت في دولة
جنوب السودان في الخامس عشر
من كانون األول الماضي بعد اتهام
ميارديت نائبه بمحاولة االنقالب
العسكري عليه ،وهو ما نفاه مشار.

األطفال أكثر ضحايا الحروب القبلية

وح���ذر الدس����وس م��ن أن���ه م��ا لم
تشارك الحكومة والمتمردون في
محادثات جادة فإن موسم األمطار
الذي يقترب في البالد يمكن أن يؤدي
إلى “كارثة إنسانية” .وقال إن البالد
تواجه خطر مجاعة محدقا ً في األشهر
المقبلة ،ألن نيسان وأيار هما الشهران
ال��ل��ذان يسعى خاللهما الناس إلى
الزراعة .وأضاف الدسوس إن أيا ً من
طرفي الصراع ليس مستعدا ً لوقف

القتال .وق��ال« :ال يعطيا إش��ارة إلى
أنهما يريدان بإخالص المشاركة في
محادثات سالم».
غير أن المسؤول الدولي أك��د أن
األم��م المتحدة ل��ن تدخر ج��ه��دا ً في
حماية المدنيين الفارين من المعارك.
وت��ق��ول تقديرات األم��م المتحدة
إن أكثر من مليون شخص ف��روا من
منازلهم بسبب القتال.

