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الرئي�س الرو�سي :لدينا توافق مع بورو�شينكو لحل الأزمة �سلمي ًا

ظريف :م�ستعد لزيارة ال�سعودية
وا�ستقبال �سعود الفي�صل في طهران

ق��ال الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين إنه اتفق مع الرئيس األوكراني
بيوتر بوريشينكو على حل األزمة
األوكرانية بالطرق السلمية ،مضيفا ً
ف��ي ح��وار تلفزيوني ب��ث أم��س أن
الحل سيأتي عبر المفاوضات ،وأن
أخطاء االستيالء على السلطة بالقوة
لن تتكرر.
وقال الرئيس الروسي« :أعتقد أن
هذا درسا ً جيدا ً لنا جميعا ً من أجل
أن ننهي هذه المأساة بأسرع وقت
ممكن ،وبالطرق السلمية والحوار،
وفي المناسبة اتفقت على هذا األمر
مع الرئيس بيوتر بوروشينكو ،كما
اتفقنا على أال يكرر أح��د أب��دا ً تلك
األخطاء التي ارتكبت في أوكرانيا
خالل عملية االستيالء على السلطة،
كونها كانت السبب األول ف��ي ما
يحدث حالياً».
ودع���ا بوتين إل��ى وق��ف عاجل
إلط�لاق النار وإع��ادة تأهيل البنية
التحتية .وحث سلطات كييف على
البدء بحوار موضوعي وعميق مع
جنوب شرقي البالد.
من ناحية أخرى ،أكد بوروشينكو
أن تحقيق السالم عبر الحوار يحظى
بأولوية ل��دى أوكرانيا في الوقت
الحالي ،مشيرا ً خالل لقائه رئيس
المفوضية األوروبية جوزيه مانويل
باروزو في بروكسيل إلى أن «السالم
الذي يجب تحقيقه عن طريق الحوار
ف��ق��ط ،يجب أن يحظى باألولوية
بالنسبة لنا في الوقت الحالي».
وأض��اف الرئيس األوكراني أنه:
«م��ن المنتظر أن يتم تحقيق تقدم
حقيقي في األسبوع المقبل» ،وذلك
ف��ي إش���ارة إل��ى مجموعة االتصال
الخاصة بتسوية األزمة األوكرانية،
التي ستستأنف لقاءاتها في مينسك

أع��رب وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي
محمد ج��واد ظريف ع��ن استعداده
لزيارة السعودية واستقبال نظيره
السعودي سعود الفيصل في طهران،
مؤكدا ًخالل مؤتمر صحافي مشترك مع
نظيره الفلندي إيركي توامي اويا عقب
محادثاتهما أمس ،أن إيران تتطلع إلى
إقامة العالقات وتطويرها مع كل دول
الجوار من بينها السعودية.
وأض��اف الوزير اإليراني أنه «في
أول فرصة سانحة سأقوم بزيارة
السعودية» ،وأضاف« :لدينا القواسم
واألخطار المشتركة مع السعودية
في بدايتها خطر اإلره��اب الذي يهدد
البلدين والمنطقة ،كما أن العالقات
مع السعودية تتمتع بمكانة خاصة
لدى إيران».
وعبر ظريف عن أمله ب��أن تؤدي
زي��ارة عبد اللهيان للسعودية إلى
توفير األرضية للمواءمة الفكرية بين
إيران والسعودية وتطوير العالقات
الثنائية.
وعن الحظر االميركي الجديد على
إي���ران اعتبر ظريف الخطوة بأنها
تتعارض مع نص اتفاق جنيف ،وقال
إن هذه اإلج��راءات تع ّقد األج��واء في
طريق التوصل إلى حل ،مشيرا ً إلى أن

مو�سكو ت�س ّلم كييف  63ع�سكري ًا �أوكراني ًا

في األول من أي��ل��ول .وتابع قائالً:
«ننتظر أن يتجلى في األسبوع المقبل
تقدم حقيقي في مفاوضات السالم،
إذ إننا على وشك الوصول إلى نقطة
الالعودة .على كل طرف النزاع إدراك
مسؤوليته .دعونا ال نشعل شرارة
حرب جديدة في أوروبا».
واع��ت��ب��ر بوروشينكو أن خطة
ال��س�لام ال��ت��ي اق��ت��رح��ه��ا س��اب��ق �اً،
والتي تغيرت بعض الشيء بعد
النقاشات مع شركائنا ومع منظمة
األمن والتعاون في أوروبا ،ستكون
أساسا ً لوقف الحرب في أوكرانيا في
منتصف أيلول المقبل».
وع��ارض بوروشينكو المساعدة
ال��ع��س��ك��ري��ة ال��غ��رب��ي��ة ال��م��ب��اش��رة
ألوكرانيا .وق��ال إن كييف ال تعول
على أن «يقاتل عسكريون من دول

أخرى جنبا ً إلى جنب مع العسكريين
األوكرانيين» ،مضيفا ً أن أوكرانيا
ت��ح��ت��اج إل���ى دع���م ع��س��ك��ري تقني
دولي ،وإن كان قد أعرب عن أمله في
أال يترك االتحاد األوروبي السياسة
الروسية تجاه أوكرانيا من دون رد،
بحسب تعبيره.
جاء ذلك في وقت أعلنت موسكو
أمس أنها سلمت كييف  63عسكريا ً
عبروا الحدود الروسية في  27من
هذا الشهر.
وأكد اللواء ألكسي راغوزين نائب
قائد قوات اإلن��زال الجوي الروسية
أنه جرى نقل العسكريين األوكرانيين
الـ  63إلى مطار بيلغورود المدني
على متن طائرة نقل عسكرية ،ومنه
بالحافلة إلى معبر «نيخوتييفسكا»
س�لّ��م��وا للجانب
ال��ح��دودي حيث ُ
األوكراني».

وه��ذه ليست المرة األول��ى التي
يعبر فيها جنود أوكرانيون الحدود
ال��روس��ي��ة ه��رب �ا ً م��ن ال��ق��ت��ال وتتم
إع��ادت��ه��م إل���ى وط��ن��ه��م ب��ن��اء على
طلبهم .إذ سبق أن سلمت روسيا
الجانب األوكراني  192عسكريا ً في
الثامن من هذا الشهر و  42عسكريا ً
في تموز الماضي.
ويعبر ال��ح��دود ال��روس��ي��ة بين
ال��ف��ي��ن��ة واألخ�����رى ج��ن��ود جرحى
من الجيش األوك��ران��ي إل��ى مناطق
روسية حدودية ،إذ يتلقون العالج
قبل إعادتهم إلى وطنهم.
ويأتي تسليم الجنود األوكرانيين
بعد ساعات قليلة من إفراج كييف
ع��ن  10م��ن جنود اإلن���زال ال��روس
عبروا الحدود األوكرانية عن طريق
الخطأ في  26من الشهر الحالي.

بوتين :قطاع الأعمال الأوروبي �سيواجه �صعوبة في العودة �إلى ال�سوق الرو�سية

�سلوفاكيا تهدد بـ«الفيتو» �ضد عقوبات �أوروبية على رو�سيا
ق��ال الرئيس ال��روس��ي فالديمير
ب��وت��ي��ن إن���ه س��ي��ك��ون م��ن الصعب
على الشركات األوروب��ي��ة العودة
إلى السوق الروسية من جديد بعد
مغادرتها نتيجة العقوبات.
وأض���اف أن الخطورة بالنسبة
إل���ى م��و ّردي��ن��ا التقليديين ج��راء
مغادرة السوق تكمن في صعوبة
إعادة التمركز واالنتشار في السوق
ال��روس��ي��ة م��ن ج��دي��د ،بعد إفساح
المجال للشركات المنافسة للتموضع
والتمركز في السوق ،مشيرا ً إلى أن
قطاع األعمال الغربي يشعر بخيبة
أمل من سياسة حكوماته.
وق��ال بوتين إن المص ّنعين في
روسيا غير ق��ادري��ن على استبدال
السلع المستوردة بالكامل ،ولذلك
يجري التوجه نحو المصنعين في
أميركا الجنوبية والصين إليجاد
البدائل ،وم��ن الغريب أن يدعوهم
المنتجون األوروب���ي���ون إل��ى عدم
توريد البضائع إلى روسيا.
وكانت روسيا قد فرضت في 6
اَب ح��ظ��را ً على استيراد منتجات
غ��ذائ��ي��ة وزراع���ي���ة وح��ي��وان��ي��ة من
االتحاد األوروبي والواليات المتحدة
وأستراليا وكندا والنرويج ،وشمل
الحظر لحوم البقر والخنزير والدجاج
والنقانق واألس��م��اك والخضروات
والفواكه ومنتجات األلبان وبعض
المنتجات األخرى.
جاء ذلك في وقت وصف رئيس
ال���وزراء السلوفاكي روب���رت فيكو
العقوبات األوروب��ي��ة ض��د روسيا
بالعقيمة ،وه��دد باستخدام حق
النقض ضد إجراءات عقابية إضافية

بحق موسكو ،كونها «ستلحق الضرر
باقتصاد ومصالح بالده».
وأشار رئيس الوزراء السلوفاكي
أم��س إل��ى عبثية ف��رض عقوبات
جديدة قبل معرفة تأثير العقوبات
السابقة المفروضة على روسيا،
بحسب تصريح صحافي لفيكو
بعد اجتماع لقادة االتحاد األوروبي
عقد في بروكسيل بطلب من زعماء
االت��ح��اد ب��ه��دف وض���ع مقترحات
لعقوبات جديدة على روسيا بسبب
األزمة األوكرانية.
وك��ان��ت المستشارة األلمانية
أنجيال ميركيل أعلنت أن االتحاد

األوروب���ي ق��رر التحضير لعقوبات
إضافية ضد موسكو خالل أسبوع
بسبب تأزم النزاع في أوكرانيا.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ق���ال الرئيس
ال��ف��رن��س��ي ف��ران��س��وا ه���والن���د إن
المفوضية األورب��ي��ة ستعمل على
تشديد العقوبات ضد روسيا داعيا ً
االتحاد األوروبي إلى التحرك بسرعة
لمنع تحول النزاع إلى حرب حقيقية،
فيما عبرت واشنطن عن ارتياحها
تجاه نية االتحاد األوروب���ي فرض
عقوبات جديدة ،مشيرة إلى أن هذه
العقوبات ستساعد في الحفاظ على
وحدة األراضي األوكرانية.

روبرت فيكو

وأعلن خوسيه مانويل ب��اروزو،
رئ��ي��س المفوضية األوروب���ي���ة أن
األخيرة ستواصل المفاوضات مع
روسيا وأوكرانيا حول الغاز وسبل
تنفيذ اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا
واالتحاد األوروبي.
وفي هذا الخصوص قال باروزو
عقب انتهاء قمة االتحاد األوروب��ي
إن «المفوضية س��ت��واص��ل جهود
الوساطة في استئناف المحادثات
الثالثية حول الغاز ،وكذلك متابعة
المشاورات بمشاركة روسيا بشأن
بعض جوانب تنفيذ اتفاق الشراكة
بين االت��ح��اد األوروب���ي وأوكرانيا،
وسيتابع هذا العمل بالتوازي مع
الجهود الدبلوماسية لحل الصراع
ف��ي أوك��ران��ي��ا إض��اف��ة إل���ى إع���داد
مقترحات حول العقوبات الجديدة
ضد روسيا».
وكان باروزو قد أكد أن المفوضية
س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى إع�����داد م��ق��ت��رح��ات
العقوبات الجديدة لمجلس االتحاد
األوروب����ي بسرعة كبيرة ،مشددا ً
على أن اتخاذ القرار بشأن العقوبات
سيكون من اختصاص الدول األعضاء
في االتحاد ،مضيفا ً أن المواجهة بين
روسيا واالتحاد األوروب��ي ال تصب
في مصلحة الطرفين ،مؤكدا ً استعداد
االتحاد األوروبي للحوار السياسي.
وف��ي صعيد متصل ،ق��ال رئيس
المجلس األوروب����ي ه��ي��رم��ان فان
رومبوي إن االتحاد األوروبي سيتخذ
ال��ق��رار النهائي ف��ي م��ا يخص ق��رار
فرض عقوبات جديدة ضد روسيا
اع��ت��م��ادا ً ع��ل��ى ت��ط��ورات مجريات
األحداث في أوكرانيا.

ً
تزامنا مع ا�ستمرار االحتجاجات
باك�ستان :قادة الجي�ش يجتمعون
عقد قادة الجيش في باكستان اجتماعا ً مساء
أمس ،في وقت استمرت المواجهات بين الشرطة
الباكستانية والمحتجين المطالبين باستقالة
رئيس الحكومة نواز شريف في العاصمة إسالم
آباد.
وكان موعد االجتماع الدوري للقادة العسكريين
قد حدد بعد أسبوعين من االحتجاجات السلمية
التي تحولت إلى مواجهات عنيفة تخللها إطالق
رصاص مطاطي وغاز مسيل للدموع ،إذ تعهد آالف
المحتجين مواصلة النضال حتى استقالة حكومة
شريف بعد ليلة من الصدامات التي أدت إلى مقتل
شخصين وجرح أكثر من  400آخرين.
ويعتصم اآلالف من أنصار المعارضين عمران
خان ومحمد طاهر ال��ق��ادري ،منذ الخامس عشر
من شهر آب في ساحة البرلمان وسط العاصمة
الباكستانية إس�لام اب���اد ،يحاصرهم آالف من
عناصر قوات االمن.
وقد استعان عدد من المتظاهرين برافعة إلزالة
الحواجز التي وضعتها قوات األمن الباكستانية
إلغالق الطريق المؤدية إلى منزل رئيس الحكومة
ال��ذي ي��ج��اور «ال��ح��ي الدبلوماسي» حيث مقار
السفارات الرئيسية وبينها سفارتا فرنسا والواليات
المتحدة.
في حين ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل
للدموع وإط�لاق الرصاص المطاطي .وهي المرة
األولى التي تستخدم فيها الشرطة هذا النوع من
الذخيرة منذ بدء حركة االحتجاج.
من ناحية أخرى ،قال قائد الشرطة الباكستانية
خالد ختاك إن الشرطة التزمت ضبط النفس لكن
المحتجين كانوا مسلحين بالعصي والسكاكين.

وأض��اف« :لديهم رافعة قادوها حتى مدخل مقر
الرئاسة» ،مؤكدا ً أن «الشرطة ال تستخدم سوى
الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي عند
الحاجة إلى ذلك».
وكانت هذه االحتجاجات قد اتخذت بعدا ً جديدا ً
مطلع األسبوع الجاري عندما طلبت الحكومة من
الجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير القيام بوساطة مع
المحتجين ،ما أثار مخاوف من أن يستغل الجيش
الوضع لتنظيم «انقالب ه��ادئ» وتعزيز هيمنته
على السلطات المدنية.
وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إن

«هناك ما بين  1600وألفي إرهابي مدربين ومئتي
امرأة دربن على استخدام األسلحة النارية جاؤوا
بنية احتالل مباني الدولة» ،مضيفا ً أن هذه المباني
رموز الدولة ،وأنه «سيجرى التصدي لمحاوالتهم
وسنقاوم ذلك بكل قوتنا».
وق��د ش��ه��دت مدينتا اله���ور وك��رات��ش��ي أيضا
تظاهرات احتجاجية ،حيث أح��رق المحتجون
إط��ارات السيارات وأغلقوا طرقا ً في اله��ور ،فيما
استخدمت الشرطة ال��ه��راوات وال��غ��از المسيل
للدموع لتفريق المتظاهرين ،في حين خرجت في
كراتشي تظاهرات سلمية.

أميركا ستتحمل مسؤولية تداعيات
اإلجراءات التي تقوم بها ،وأضاف أن
إيران تحتفظ بحق الرد المماثل على
ه��ذا اإلج���راء إن وج��دت ض��رورة في
ذلك.
وأش���ار ال��وزي��ر اإلي��ران��ي ال��ى أن
االجتماع مع نظيره الفنلندي شمل

محادثات ح��ول الموضوع النووي
وس��ب��ل ال��ت��وص��ل إل���ى ح��ل يرضي
الطرفين ،مؤكدا ً ضرورة إلغاء الحظر
على إيران مقابل التوصل إلى اتفاق
شامل.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،ع��ب��ر ال��وزي��ر
الفنلندي عن سعادته لرفع مستوى

13

العالقات بين إيران وفنلندا ،آمال أن
تزال جميع العقبات أمام المحادثات
ال��ن��ووي��ة .ودع��ا إل��ى رف��ع العالقات
السياسية بين إيران وفنلندا ،مشيرا ً
إل��ى أن تطوير العالقات بين إي��ران
واالتحاد األوروبي يصب في مصلحة
جميع الدول.

ف�ضائيا ومنظومة �صواريخ جديدة ً
ً
قريبا
�إيران تد�شن رادار ًا
أع��ل��ن ق��ائ��د م��ق��ر خ��ات��م األن��ب��ي��اء
ل��ل��دف��اع ال��ج��وي اإلي��ران��ي العميد
ف��رزاد اسماعيلي إزاح��ة الستار عن
رادار فضائي بعيد المدى ومنظومة
صواريخ «ت�لاش  »3في المستقبل
القريب.
وق����ال اس��م��اع��ي��ل��ي ف��ي معرض
إش��ارت��ه إل��ى آخ��ر اإلن��ج��ازات« :إن
واح���دة م��ن استراتيجيات الدفاع
الجوي هي التحرك ،وإن هذا التحرك
ي��ؤخ��ذ ف��ي االع��ت��ب��ار ع��ل��ى صعيد
الخبرات والمنظومات» ،وأضاف أنه
سيجري هذا العام إزاحة الستار عن
رادار فضائي بعيد المدى والذي يعد
األنموذج المتحرك لرادار شهاب.
وت���اب���ع اس��م��اع��ي��ل��ي« :إن من
اإلنجازات األخرى لمقر خاتم األنبياء
هو إنتاج منظومة «تالش  »2والتي
جرى إزاحة الستار عنها مطلع أيلول
العام الماضي .ولحسن الحظ تمكنا
اليوم من صنع منظومة «تالش »3
ورفع مدى المنظومة أكثر من 200
كلمأ وجرى توليفه مع منظومة «أس
 ،»200مشيرا ً إلى أنه سيجرى عرض
هذين اإلنجازين خالل االستعراض
العسكري في  22من شهر أيلول.
وعن تفاصيل عملية صيد الطائرة
م��ن دون ط��ي��ار الصهيونية ،قال
اسماعيلي« :إن ه��ذه الطائرة من

الناحية التقنية تعد طائرة معقدة
وخفية ال ترصدها ال���رادارات ولكن
صيدها لنا لم يكن صعباً» ،مشيرا ً
إلى أن رصد وتدمير الطائرة جرى
بمنتهى الدقة ،وقال طائرة «هرمس»
دم��رت في غضون أقل من دقيقتين
وق��ب��ل أن ت��دخ��ل أج����واء المنشأة
النووية.
و كان اسماعيلي أعلن في وقت
س��اب��ق أن منظومة «ب���اور »373
ال��ص��اروخ��ي��ة س��ت��دخ��ل المرحلة

العمالنية في مناورة كبرى ،مشيرا ً
إلى أن البنية التحتية لهذه المنظومة
الصاروخية البعيدة المدى وصلت
منذ العام الماضي إلى مراحل جيدة
وأجري اختبار ناجح لها ،فيما هنالك
اختبارات أخرى جارية لها في الوقت
الحاضر.
وأكد اسماعيلي أنه منذ اللحظة
التي بدأ فيها صنع هذه المنظومة
دخلت اي��ران نظام الدفاع الشامل،
وأض���اف« :أننا نفضل منظوماتنا

ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى جميع منظومات
العالم وسنستخدم هذه المنظومات
الوطنية بصورة عملية قريباً».
وفي ما يتعلق بإجراء مناورات
مشتركة بين الدفاع الجوي والحرس
الثوري قال« :إن الدفاع الجوي يفخر
بأنه ومنذ تأسيسه شارك في جميع
المناورات» ،مشيرا ً إلى أن مقر «خاتم
األنبياء» للدفاع الجوي ليست له
مناورة منفصلة وأحادية المحور.

ّ
يحذر من خطر المتطرفين العائدين من �سورية والعراق
م�س�ؤول �ألماني

وا�شنطن تخو�ض ً
حربا رقمية �ضد «الدولة الإ�سالمية» الإرهابي

بدأت واشنطن حربا ً جديدة ضد
تنظيم «الدولة اإلسالمية» اإلرهابي
بعيدا ً من ترسانة «البنتاغون»
على شبكات التواصل االجتماعي
مثل مواقع «تويتر» و»فايسبوك»
و»يوتيوب».
ففي ساحة المعركة الرقمية،
تراقب وتتقصى وزارة الخارجية
األميركية منذ  18شهرا ً عشرات
الحسابات لجماعات «إسالمية
متطرفة» ،مع السعي إلى التوعية
باللغتين العربية واإلنكليزية
مستهدفة الناشطين ف��ي بلدان
عربية وغربية وإلى نشر أشرطة
فيديو وصور ورواب��ط وتعليقات
حتى الرد أحيانا ً بحدة على الذين
يتحدون الواليات المتحدة.
وأك������د م����س����ؤول ف����ي وزارة
الخارجية لوكالة «فرانس برس»
أنها «حرب من آالف المناوشات،
ول��ي��س��ت م��ع��رك��ة ك��ب��ي��رة» ضد
تنظيمي «ال���دول���ة اإلس�لام��ي��ة»
و»القاعدة» وأتباعهما ،مبينا ً أن
«واشنطن تحب المعارك الكبرى،
لكن األم���ر على شبكة اإلنترنت
يشبه حرب عصابات».
ويحرك عشرات الموظفين في
مركز االت��ص��االت االستراتيجية
ل��م��ك��اف��ح��ة اإلره�����اب ف���ي وزارة
الخارجية األميركية حسابا ً على
«تويتر» بالعربية منذ أواخر عام
 »DSDOTAR@« 2012مرادفا ً

للحساب باللغة اإلنكليزية «@
كذلك
،»ThinkAgain_DOS

افتتحت ال��وزارة قبل بضعة أيام
صفحة على «فايسبوك» بعنوان
«.»ThinkAgainTurnAway
ومن الجدير بالذكر أن قطع رأس
الصحافي األميركي جيمس فولي
الذي بث التنظيم اإلرهابي شريط
إع��دام��ه ف��ي  19آب ك��ان ل��ه وقع
الصدمة .ومنذ ذلك الوقت يكثف
مركز االت��ص��االت االستراتيجية
ت��غ��ري��دات وم��ن��ش��ورات تتضمن

تقارير وتحليالت من الصحافة
ال���ع���ال���م���ي���ة ح�����ول «اإلس���ل���ام
المتطرف» وص��ورا ً تثير الصدمة
وكاريكاتورات ،وبعض التغريدات
بأسلوب مباشر.
وح���ذر رئ��ي��س األم���ن الداخلي
األلماني هانز جورج ماسون أمس
من خطر المتطرفين اإلسالميين
لدى عودتهم إلى ألمانيا ،مشيرا ً
إلى أن المسلحين الذين انضموا
إل��ى القتال في سورية والعراق
سيحاولون ال��ع��ودة إل��ى البالد

وتنفيذ هجمات إرهابية.
ووفقا ً للمعطيات األلمانية فإن
 400مسلح على األقل بما في ذلك
خمسة انتحاريين غ���ادروا إلى
الشرق األوس��ط بهدف المشاركة
في الحرب الدائرة هناك .وكانت
دول أوروبية عدة أعلنت مغادرة
المئات من رعاياها إل��ى مناطق
القتال وحذرت من عودة الجهاديين
إلى القارة العجوز وخطورة تنفيذ
عمليات إرهابية على أراضيها.

طرد مجموعة من اليهود من قرية في غواتيماال
ب��دأت مجموعة تتألف من نحو  230يهوديا ً في الرحيل عن قرية غرب
غواتيماال بعد خالف حاد مع سكان القرية األصليين ،بعد ست سنوات من
االستقرار في هذه القرية ،بحثا ً عما أسموه «الحرية الدينية».
وبعد اجتماع مع وجهاء قرية «سان خوان ال الجونا» الذين ينتمون إلى
قبائل «المايان» ،طلب من اليهود الذين ينتمون إلى طائفة «لف تاهور» الرحيل
عن القرية ،حيث اتهمهم السكان األصليون بتجنب أبناء القرية ورفض الحديث
إليهم أحيانا ً وفرض دينهم وتقاليدهم.
وق��د شوهد ه��ؤالء اليهود وه��م يحزمون أمتعتهم خ�لال األي��ام الماضية
ويحملونها على شاحنات ضخمة للرحيل عن القرية التي تقع على بعد نحو

 150كيلومترا ً غرب العاصمة غواتيماال سيتي.
وقد قال وجهاء القرية إن أفراد الطائفة اليهودية أرادوا فرض ديانتهم وهددوا
العقيدة الكاثوليكية السائدة في القرية ،حيث قال ميجيل فاسكوز المتحدث
باسم مجلس وجهاء القرية «نحن ندافع عن أنفسنا ألننا السكان األصليين
للبالد .الدستور في غواتيماال يوفر لنا الحماية ألننا نحتاج إلى الحفاظ على
ثقافتنا».
وكان معظم إفراد الطائفة اليهودية يعيشون في القرية منذ ست سنوات ،إال
أن المزيد منهم انضم للمجموعة في مطلع العام الحالي آتيا ً من كندا بعد خالف
مع السلطات هناك.

