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المملكة المتحدة تنجو من امتحان تاريخي ...ا�سكتلندا ترف�ض اال�ستقالل
رفضت اسكتلندا االستقالل في
استفتاء تاريخي هدد بتقطيع أوصال
المملكة المتحدة وببث االضطراب
في القطاع المالي وتقليص ما تبقى
من نفوذ بريطانيا في العالم ،لكنها
في الوقت ذات��ه تتطلع إلى سلطات
جديدة أوسع.
وبدد التصويت لمصلحة االتحاد
الذي تشكل قبل  307سنوات بواعث
قلق ماليين البريطانيين ومن بينهم
رئيس ال��وزراء ديفيد كاميرون الذي
كان منصبه أيضا ً على المحك ،فضالً
عن الحلفاء الذين روعهم احتمال
انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة
في مختلف أنحاء العالم.
وب��ع��د إع�ل�ان ن��ت��ائ��ج  31دائ���رة
انتخابية من أصل  32دائ��رة حصل
دع��اة االنفصال على  45في المئة
من األص���وات ،بينما حصل أنصار
البقاء في المملكة على  55في المئة
من األص���وات .وم��ع ذل��ك اتفق قادة
سياسيون من مختلف األطياف على
أن بريطانيا سوف تتغير إلى األبد.
وأك��دت رئيسة مقر فرز األصوات
ماري يتكيتلي رسميا ً خسارة مؤيدي
االستقالل ،معلنة أن النتائج النهائية
لالستفتاء تشير إل��ى أن مليوني
وألفي شخص تقريباً ،أي ما نسبته
 55,3في المئة من سكان اسكتلندا
ع��ارض��وا االنفصال ع��ن بريطانيا،
بينما ص��وت مليون وح��وال��ى 618
أل��ف�اً ،أي  44,7في المئة لمصلحة
االستقالل ،مضيفة أن  51,84في
المئة من سكان اسكتلندا الذين يحق
لهم التصويت شاركوا في االستفتاء.
وهلل م��ؤي��دو االت��ح��اد وتبادلوا
القبالت واحتسوا النبيذ والجعة في
غالسكو أكبر مدينة في اسكتلندا،
حيث ف��از االن��ف��ص��ال��ي��ون ف��ي حين
اع��ت��رف ال��رئ��ي��س ال��ق��وم��ي أليكس
سالموند بالهزيمة في إدنبره التي
دع��م ال��ن��اخ��ب��ون فيها ال��وح��دة مع

المملكة المتحدة.
وقال سالموند« :قررت اسكتلندا
بالغالبية أال تصبح دولة مستقلة في
هذه المرحلة .أقبل حكم الناس هذا
وأدع��و اسكتلندا كلها إلى أن تحذو
حذوي في قبول القرار الديمقراطي
لشعب اسكتلندا».
وأم��ام مقر إقامته في لندن قال
كاميرون أم��س إن مسألة استقالل
اسكتلندا حسمت لجيل ،وأض��اف:
«ال يمكن أن تكون هناك خالفات أو
إعادة ...استمعنا إلى اإلرادة الراسخة
للشعب االسكتلندي».
وعلى حسابه على موقع التواصل
االجتماعي «تويتر» قال كاميرون:
«ت��ح��دث��ت للتو م��ع رئ��ي��س الحزب
القومي االسكتلندي أليكس سالموند
وهنأته على الحملة الشرسة .أنا
سعيد ألن الحزب القومي االسكتلندي
سينضم لمحادثات نقل السلطات».

وف��ي وق��ت س��اب��ق أم���س ،أوض��ح
نائب رئيس ال��وزراء نيك كليج أنه
ي��ري��د م��ن ال��ح��ك��وم��ة ن��ق��ل سلطات
جديدة السكتلندا ،قائالً إن رفض
االسكتلنديين لالستقالل يعكس
ضرورة المضي في إصالح دستوري
أوسع في مختلف أنحاء بريطانيا.
وقال« :أنا سعيد للغاية أن الشعب
االسكتلندي اتخذ ه��ذا ال��ق��رار بالغ
األهمية للحفاظ على األس��رة التي
تضم بالدنا لألجيال المقبلة».
وألهبت الحملة من أجل االستقالل
حماس اسكتلندا التي يقطنها 5.3
مليون نسمة ،لكنها أي��ض �ا ً فرقت
بين األص��دق��اء واألس���ر م��ن الجزر
االس��ك��ت��ل��ن��دي��ة ال��ن��ائ��ي��ة بالمحيط
األطلسي إلى مدينة غالسكو.
وعلى رغ��م تجنب تفكك المملكة
المتحدة س��ادس أكبر اقتصاد في
العالم والعضو الدائم بمجلس األمن

التابع لألمم المتحدة ،يعترف حكام
بريطانيا ب��أن استفتاء اسكتلندا
سيؤدي إلى إعادة تشكيل االتحاد.
وأم�����ام ص����ورة ع��م�لاق��ة للعلم
االس��ك��ت��ل��ن��دي ب��ل��ون��ي��ه األب��ي��ض
واألزرق ،أق��ر سالموند بهزيمته
لكنه دعا السياسيين البريطانيين
في لندن إلى الوفاء بوعدهم الذي
أطلقوه في اللحظات األخيرة قبيل
االستفتاء بمزيد م��ن الصالحيات
السكتلندا .وأض��اف قبل أن يحني
رأسه« :ستتوقع اسكتلندا التزام ذلك
بسرعة».
وكانت استطالعات الرأي أظهرت
زي���ادة ف��ي مساندة االن��ف��ص��ال قبل
أسبوعين من االستفتاء ،ما أدى إلى
تعهد بريطاني سريع منح مزيد من
الصالحيات السكتلندا ف��ي خطوة
أثارت غضب بعض النواب اإلنكليز.
وف��ي محاولة الح��ت��واء الغضب

تعهد كاميرون التوصل إلى تسوية
دستورية جديدة من شأنها أن تمنح
اسكتلندا السلطات التي وع��د بها
وتعطي أي��ض�ا ً صالحيات إلنكلترا
وويلز وإيرلندا الشمالية.
من جهة أخرى ،رحب األمين العام
لحلف شمال األطلسي أن���درس فو
راسموسن ببيان كاميرون بعد أن
رفض االسكتلنديون االنفصال .وقال:
«المملكة المتحدة عضو مؤسس في
حلف شمال األطلسي وأنا على ثقة
في أن المملكة المتحدة ستواصل
االضطالع ب��دور قيادي في الحفاظ
على ق��وة ال��ح��ل��ف ...أرح���ب ببيان
رئيس الوزراء كاميرون بأن المملكة
المتحدة ستبقى دولة موحدة».
وف����ي ال���س���ي���اق ،أش�����اد رئ��ي��س
المفوضية األوروبية جوزيه مانويل
ب��اروزو برفض اسكتلندا لالستقالل
ع��ن ب��ري��ط��ان��ي��ا ب��اع��ت��ب��اره نتيجة
إيجابية ألوروبا.
وق���ال ب����اروزو ف��ي ب��ي��ان أم��س:
«أرح��ب بقرار الشعب االسكتلندي
الحفاظ على وحدة المملكة المتحدة.
النتيجة ج��ي��دة ألوروب���ا الموحدة
المنفتحة األق����وى ال��ت��ي تمثلها
المفوضية األوروبية».
وفي تصريح يشير لدعوات داخل
بريطانيا وال سيما إنكلترا لالنفصال
عن االتحاد األوروب���ي ق��ال ب��اروزو:
«ترحب المفوضية األوروبية بحقيقة
أن��ه على م��دى األع���وام المنصرمة
كررت الحكومة االسكتلندية والشعب
االسكتلندي التزامهما تجاه أوروبا».
وفي مدريد رحب رئيس ال��وزراء
اإلسباني ماريانو راخ��وي بنتيجة
االستفتاء قائالً إنها أفضل نتيجة
ألوروبا .وقال« :تفادى االسكتلنديون
ت��داع��ي��ات اق��ت��ص��ادي��ة واجتماعية
ومؤسسية وسياسية خطيرة».

�إقليم كتالونيا ي�سعى �إلى االنف�صال عن �إ�سبانيا
قال ارتور ماس رئيس إقليم كتالونيا الواقع
بشمال شرقي إسبانيا إنه سيوقع على مرسوم
قانون لدعوة الناخبين لالستفتاء على استقالل
اإلقليم عن إسبانيا في التاسع من شهر تشرين
الثاني المقبل ،في خطوة تلقى معارضة شديدة
من مدريد.
وقال ماس أمس« :سأوقع على المرسوم...
في الواقع سأدعو إلى هذا االستفتاء في التاسع
من تشرين الثاني كما اتفقنا منذ بضعة أشهر
مع أغلب القوى السياسية الكتالونية» مضيفا ً
أن تصويت االسكتلنديين برفض االنفصال عن
بريطانيا ال يعد انتكاسة.
م��ن جهة أخ���رى ،أك��د س��وراي��ا ساينث دي
سانتاماريا نائب رئيس الوزراء اإلسباني أمس
أن االستفتاء على استقالل إقليم كتالونيا الواقع
بشمال شرقي البالد غير قانوني وفقا ً للدستور
ولن يسمح بتنظيمه.
وق��ال دي سانتاماريا في مؤتمر صحافي
عقب االجتماع األسبوعي للحكومة اإلسبانية
إن «القواعد الديمقراطية في إسبانيا هي كما
هي وفي هذا الصدد صوت البرلمان اإلسباني

المنظمة الأممية ت�صف وفاة  15طف ًال في �سورية
ب�أنه �أكبر م�أ�ساة من نوعها تعيها الذاكرة

قالت منظمة الصحة العالمية
أمس إنه يبدو أن باسطا ً للعضالت
استخدم على سبيل الخطأ ب��دال ً
م��ن سائل تحليل مسحوق لقاح
الحصبة ،ما أفضى إلى وف��اة 15
ط��ف�لاً ف��ي س��وري��ة ه���ذا األس��ب��وع
ووص��ف��ت األم��ر بأنه أكبر مأساة
من نوعها تعيها ال��ذاك��رة ،كما لم
تستبعد المنظمة عنصر الفعل
المتعمد ل��ذا ق��ررت تعليق حملة
ال��ت��ط��ع��ي��م إل���ى ح��ي��ن اس��ت��ك��م��ال
التحقيق.
وقال عاملو إغاثة يوم األربعاء
إن  15طفالً توفوا بعد تطعيمهم
ضد الحصبة بشمال سورية في
م��أس��اة م��ن ال��م��رج��ح أن تقوض
ال��ث��ق��ة ف���ي ال��خ��دم��ات الصحية
بالمناطق الواقعة تحت سيطرة
«المعارضة».
وق����ال ك��ري��س��ت��ي��ان ليندماير
المتحدث باسم منظمة الصحة
إن الشركة المصنعة للقاح – من
دون أن يسمها -أرس��ل��ت اللقاح
في ص��ورة مسحوق ومعه سائل
التحليل إل��ى منشأة ف��ي سورية
حيث جرى تخزينه ثم إرساله إلى
محافظتي دير الزور وإدلب في إطار
حملة بدأت االثنين الماضي لتطعيم
عشرات اآلالف من األطفال.

وأضاف في مؤتمر صحافي في
جنيف «في المنشأة  -ومن خالل
ما نعرفه حتى اآلن -تم فيما يبدو
حفظ س��ائ��ل التحليل م��ع باسط
للعضالت في المبرد نفسه .وباسط
العضالت هو أتراكيوريوم .ومزج
ف��ي بعض ال��ح��االت م��ع مسحوق
اللقاح بدال ً من مادة التحليل».
وأش���ار ليندماير إل��ى ح��دوث
خطأ بشري قائالً« :م��ن الواضح
أن األف��راد الذين قاموا بالتعبئة
وض��ع��وا األم���ب���والت ال��خ��ط��أ مع
مسحوق اللقاح في الطرود التي
نقلهت إل��ى المنشأة حيث فتحت
ال��ط��رود وت���م ال��م��زج وك���ان ال بد
م��ن استخدامها ف��ي غضون ست
ساعات» .وتابع بقوله« :ال بد أنه
ح��دث خطأ جسيم عند التعبئة
وعند فض التعبئة».
ومضى قائالً إن جرعة باسط
العضالت  -الذي يستخدم كمخدر
في العمليات الجراحية -تؤخذ
وفقا ً لوزن اإلنسان ولهذا كان كل
األطفال المتوفين دون سن الثانية.
أما األطفال األكبر سنا ً فبقوا على
قيد الحياة بعد أن تعرضوا لقيء
وإسهال وحساسية بالغة.
وق���ال إن���ه ي��ب��دو م��ن ال��واض��ح
ج��دا ً أن الخطأ ليس خطأ الشركة

ق��ال رئيس ال���وزراء األسترالي توني أب��وت أم��س إن
«ثرثرة» كشفت أن متشددين يخططون لمهاجمة الساسة
والمباني الحكومية في البالد بعد يوم واحد من قيام مئات
من رجال الشرطة بعملية واسعة لمكافحة اإلرهاب.
وقال أبوت إنه أمر بتعزيز اإلجراءات األمنية في مبنى
البرلمان في العاصمة كانبيرا وسط مخاوف متزايدة
بشأن احتمال وقوع هجمات من قبل أستراليين قاتلوا في
العراق أو سورية.
وشارك ما يربو على  800شرطي في العملية األمنية
في مدينتي سيدني وبرزبين ي��وم الخميس الماضي،
وقالت السلطات إنها أحبطت مؤامرة لمتشددين مرتبطين
بتنظيم «الدولة اإلسالمية» اإلرهابي تهدف إلى ذبح عدد
من المواطنين بشكل عشوائي.
وق��ال أب��وت للصحافيين« :هناك عالقات وثيقة بين
األستراليين الذين يقاتلون مع ال��دول��ة اإلسالمية في
سورية والعراق وشبكات الدعم هنا في أستراليا».
وأض��اف رئيس ال���وزراء االسترالي« :كانت الثرثرة
عن مبنى البرلمان بين أستراليين في سورية والعراق

وأنصارهم في أستراليا» .وتابع قائالً« :أنا لست على علم
بتحديد أسماء أشخاص بعينهم في إطار هذه الثرثرة ،لكن
بالتأكيد كانت الحكومة والشعب والبرلمان جزءا ً من هذه
الثرثرة».
من جهة أخرى ،وصف وزير الخارجية األميركي جون
كيري المؤامرة المزمعة بأنها «وحشية مروعة» ،وقال إنها
دليل على قدرة الجماعة المتطرفة على مهاجمة أهداف
خارج الشرق األوسط.
وتشعر أستراليا بالقلق من بعض مواطنيها الذين
يعتقد أنهم يقاتلون في الخارج مع جماعات إرهابية
مسلحة وبينهم إرهابي انتحاري قتل ثالثة أشخاص في
بغداد في شهر تموز ورجالن ظهرت صورهما على وسائل
التواصل االجتماعي ،وهما يحمالن رؤوسا ً مقطوعة لجنود
سوريين.
وقال أبوت إن هناك  100أسترالي على األقل في الشرق
األوسط يشاركون في القتال مع تنظيم «الدولة اإلسالمية»
أو جماعات متشددة أخرى ،مشيرا ً إلى أن العدد زاد في
األشهر األخيرة.

اليابان تطلب عقد قمة
مع كوريا الجنوبية لتح�سين العالقات

بغالبية كبيرة على أن االس��ت��ف��ت��اءات على
االستقالل غير ممكنة وفقا ً لقوانينا».
وجاء تعليق المسؤول اإلسباني الكبير بعد
لحظات من إعالن رئيس إقليم كتالونيا ارتور
ماس عن أنه سيوقع على مرسوم قانون يدعو
الناخبين إلى االستفتاء على االستقالل.
وفي السياق ،قال المتحدث باسم المستشارة
األلمانية أنجيال ميركل أمس إن برلين تدعم
الحكومة اإلسبانية في رفضها التصويت على
استقالل كتالونيا.
وق��ال شتيفن زايبرت« :إن��ه موقف مختلف
تماما ً من الناحية القانونية في إسبانيا عنه في
المملكة المتحدة والمستشارة والحكومة يتفقان
على الرأي القانوني للحكومة اإلسبانية».
كانت ميركل قد قالت في تموز الماضي إن
هناك فرقا ً بين إعطاء المناطق الحكم الذاتي
والسماح للدول باالنفصال ،حيث تمثل كتالونيا
نحو خمس ال��ن��ات��ج االق��ت��ص��ادي اإلسباني
ويتحدث  16ف��ي المئة م��ن سكانها لغتهم
الخاصة ولها تاريخ طويل في القتال من أجل
حكم ذاتي موسع.

المصنعة وإنما خطأ أفراد تعاملوا
مع اللقاح .وأكد أنه لم يعرف بعد
إن ك��ان ما ح��دث وق��ع على سبيل
الخطأ أم أنه فعل متعمد.
وتابع قائالً إن��ه لم يحدد بعد
من كان المسؤول عن المبرد وإن
التحقيقات م��س��ت��م��رة .وق���ال إن
منظمة الصحة العالمية ومنظمة
األم��م المتحدة للطفولة ساندتا
الحملة لكنهما ل��م تشاركا فيها
بشكل مباشر بسبب انعدام األمن
والوضع «المشحون سياسياً» في
المنطقة ،مشيرا ً إل��ى أن أكثر من
 50ألف طفل تلقوا التطعيم في
المحافظتين قبل تعليق الحملة.
وكان عشرات األطفال قد توفوا
وأص��ي��ب ال��م��ئ��ات ب��ح��االت تسمم
تركزت في بلدات وق��رى سراقب
وس��ن��ج��ار وج��رج��ن��از وال��غ��دف��ة
وأم م��وي�لات وتلمنس والشيخ
بركة وص��راع ،وه��ي أت��ت بحسب
ن��اش��ط��ي��ن ،ب��ع��د ي���وم م��ن حملة
تلقيح أقامتها «وزارة الصحة»
فيما يعرف بالحكومة السورية
الموقتة التابعة لالئتالف السوري
المعارض ،ضد مرض الحصبة.
وف��ي��م��ا ق��ال ن��اش��ط��ون إن ع��دد
الوفيات بين األطفال في مستشفى
سراقب وصل إلى  ،27أكد آخرون

ا�ستنفار �أمني في ا�ستراليا
تح�سب ًا لهجوم �إرهابي على البرلمان
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أن العدد أكبر من ذلك بكثير ،ألن
هناك وفيات في القرى المجاورة
لم تصل إلى مستشفى سراقب.
«وزارة الصحة» في ما يسمى
«ال��ح��ك��وم��ة ال��س��وري��ة الموقتة»
رف��ض��ت التعليق على ال��ح��ادث،
وأوضحت أن الوزارة بصدد إصدار
بيان صحافي ح��ول الموضوع،
وذلك بعد أن أعلنت عبر صفحتها
الرسمية عبر «فايسبوك» توقف
الجولة الثانية من حملة التلقيح
ضد مرض الحصبة« ،إث��ر حدوث
حاالت وفاة وإصابات بين األطفال
في مراكز اللقاح في مدينة وريف
إدلب».
وأع���ل���ن���ت ت��أج��ي��ل ال��م��ؤت��م��ر
الصحافي الذي كان مقررا ً للحديث
عن مالبسات حملة اللقاح ،حتى
إشعار آخر ،وذلك «من أجل كشف
مزيد من الحقائق المتعلقة بهذا
الحدث».
وك���ان���ت «م���دي���ري���ة ال��ص��ح��ة
ف��ي إدل���ب» أعلنت ف��ي ب��ي��ان عبر
صفحتها الرسمية على «فايسبوك»
أن «االح��ت��م��االت ك��اف��ة لها صلة
ب��اخ��ت��راق أم��ن��ي م��ح��دود م��ن قبل
ترجح صلتهم بالنظام
مخربين
ّ
(السوري)».

�ساركوزي
يعلن عودته
�إلى ال�ساحة
ال�سيا�سية
أعلن الرئيس الفرنسي
السابق نيكوال ساركوزي
أم��س عودته إل��ى الحياة
السياسية وسعيه إلى
ال���ف���وز ب���رئ���اس���ة ح��زب
االت��ح��اد م��ن أج��ل حركة
شعبية الذي ينتمي إليه
ف���ي خ��ط��وة أول����ى على
الطريق للترشح مجددا ً
ل�لان��ت��خ��اب��ات الرئاسية
عام .2017
وأن��ه��ى اإلع��ل�ان ال��ذي
ن��ش��ره س���ارك���وزي على
ص��ف��ح��ت��ه ع���ل���ى م��وق��ع
ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي
«ف��اي��س��ب��وك» تكهنات
اس���ت���م���رت أش����ه����را ً ف��ي
وس��ائ��ل اإلع�لام المحلية
ب��ش��أن ع���ودة السياسي
ال��م��ح��اف��ظ إل���ى الساحة
السياسية بعد هزيمته
أم���ام ال��رئ��ي��س الفرنسي
ال���ح���ال���ي االش���ت���راك���ي
ف���ران���س���وا ه���والن���د ع��ام
.2012
وي����ن����ظ����ر م����ؤي����دو
س����ارك����وزي إل���ي���ه على
أن���ه ال��س��ي��اس��ي الوحيد
ال��ق��ادر على حشد الدعم
ل��ح��زب االت��ح��اد م��ن أجل
حركة شعبية الذي يمثل
ي��م��ي��ن ال��وس��ط وض��م��ان
ف��وزه في انتخابات عام
.2017
وال يزال أمام ساركوزي
ت���خ���ط���ي س��ل��س��ل��ة م��ن
ال��ق��ض��اي��ا وال��ع��ق��ب��ات
القانونية التي قد تعيق
ع����ودت����ه ال��س��ي��اس��ي��ة
المزمعة.

طلب رئ��ي��س ال����وزراء الياباني
«شينزو آب��ي» ف��ي رس��ال��ة وجهها
إلى رئيسة كوريا الجنوبية «باك
جون ه��اي» أمس عقد اجتماع قمة
في مسعى إلى تحقيق انفراجة في
العالقات الفاترة بين البلدين بسبب
سجل اليابان خالل الحرب العالمية
الثانية واستخدام نساء كوريات
للترفيه عن الجنود.
وفي الرسالة التي سلمها رئيس
الوزراء الياباني السابق «يوشيرو
موري» أثناء زيارته إلى سيول أشار
المسؤول الياباني إلى أن العالقات
الدبلوماسية بين البلدين الجارين
ستبلغ عامها الخمسين في العام
المقبل معبرا ً عن أمله في أن يبذل

الطرفان جهودا ً لتحسينها.
وقال مكتب الرئيسة الكورية في
بيان« :ق��ال رئيس ال��وزراء آبي في
الرسالة أنه يأمل كثيرا ً في أن تتاح
الفرصة للقاء بينهما على هامش
مؤتمر دول��ي سينعقد في الخريف
المقبل».
وم�����ن ال���م���ت���وق���ع أن ي��ح��ض��ر
الرئيسان مؤتمرا ً للقادة اآلسيويين
واألوروب��ي��ي��ن في إيطاليا في شهر
تشرين األول المقبل وآخ��ر لقادة
منتدى التعاون االقتصادي آلسيا
والمحيط ال��ه��ادي (أب��ك) في شهر
تشرين الثاني في بكين.
وس���اد ال��ج��م��ود ال��ع�لاق��ات بين
البلدين ف��ي العامين الماضيين

بسبب قضية ال��ن��س��اء ال��ك��وري��ات
ال��ل��وات��ي أج��ب��رن ع��ل��ى ال��ع��م��ل في
ح��ان��ات م��خ��ص��ص��ة ل��ل��ت��رف��ي��ه عن
الجنود اليابانيين خ�لال الحرب
العالمية الثانية.
ولم ترد «ب��ارك» على الفور على
دع��وة «آب��ي» لعقد قمة لكنها قالت
إن م��ن المهم ب��ذل ج��ه��ود صادقة
الستعادة كرامة ضحايا العبودية
الجنسية خ�ل�ال ال��ح��رب ال��ل��وات��ي
أصبحن مسنات وتعشن الفترات
األخيرة من حياتهن.
ودعت الرئيسة الكورية الجنوبية
في مقابلة مع وكالة «رويترز» طوكيو
إلى اتخاذ «ق��رار شجاع» لتحسين
العالقات بين الجارتين اآلسيويتين.

مودي :القاعدة �ستف�شل في الهند
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا
م���ودي إن تنظيم ال��ق��اع��دة سيجد
صعوبة بالغة في تجنيد أعضاء في
بالده التي أشاد بمسلميها ووطنيتهم،
إذ كان التنظيم قد أعلن هذا الشهر
إنشاء أول جناح له في جنوب آسيا.
وبعد أيام أعلن مسؤوليته عن خطف
سفينة حربية باكستانية.
وق��ال رئيس ال���وزراء ف��ي حديث
مسجل لشبكة « »CNNإن مسلمي
الهند أن��اس وطنيون ل��ن يخونوا
ب��ل��ده��م ،وأض����اف« :مسلمو الهند
سيحيون من أجل الهند وسيموتون
من أجل الهند .هم ال يريدون أن يمس
الهند سوء ...إذا ظن أحد أن مسلمي
الهند سينقادون له فهو واهم».
وقالت القاعدة في بيان إنها تهدف
إلى إنهاء معاناة المسلمين في أماكن
مثل كشمير حيث اندلع تمرد عنيف
ضد حكم نيودلهي في التسعينيات
وال تزال مشاعر االستياء واضحة.
ويعتبر رئيس ال���وزراء الهندي
ناريندرا م��ودي شخصية مكروهة
بين الجماعات اإلسالمية منذ فترة
طويلة بسبب أحداث العنف الطائفية
التي وقعت ع��ام  ،2002حين كان
رئيسا ً لوزراء والية جوجارات وقتل
فيها أكثر من ألف شخص معظمهم
مسلمون.
ويشكل المسلمون ما يصل إلى 15
في المئة من سكان الهند ويقدر عدهم
بنحو  175مليون نسمة ما يجعل

الهند ثالث أكبر دولة في العالم من
حيث عدد السكان المسلمين.
وح��ي��ن س��ئ��ل م����ودي ع��ن سبب
عدم انضمام مسلمين هنود لتنظيم
القاعدة باستثناء فئة قليلة ،وصف
رئيس ال���وزراء الخطر ال��ذي يمثله
التشدد اإلسالمي بأنه ال يتعلق بدولة
أو عرق وإنما هو قتال بين «اإلنسانية
والالإنسانية».
من جهة أخ��رى ،ق��ال م��ودي قبل

زي���ارة ل��ل��والي��ات المتحدة يلتقي
خاللها الرئيس األميركي باراك أوباما
األسبوع المقبل ،إن العالقات بين
واشنطن والهند التي كانت حليفا ً
لالتحاد السوفياتي السابق إبان
الحرب الباردة ستستمر في التحسن.
وأضاف« :منذ نهاية القرن العشرين
وب��داي��ة القرن ال��ح��ادي والعشرين
ونحن نشهد تغيرا ً ك��ب��ي��راً ...هذه
العالقات ستتعمق أكثر».

