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ال�سويد تعترف بفل�سطين وتنتقد ال�سعودية
وتدافع عن حقوق الإن�سان والمر�أة

وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم
ف��ي غ��ض��ون أش��ه��ر قليلة دخلت
الحكومة السويدية خصومة مع
كل من كيان العدو «اإلسرائيلي» و
بعض ال��دول العربية وف��ي الوقت
نفسه أث���ارت غضب ق��ي��ادات قطاع
األعمال في الداخل بينما تدافع وزيرة
الخارجية مارغوت فالستروم بثبات
عن حقوق اإلنسان والمرأة.
فبعد أن أل��غ��ت ال��س��وي��د اتفاقا ً
للتعاون ال��دف��اع��ي م��ع السعودية
األس��ب��وع الماضي بسبب مخاوف
بشأن حقوق اإلنسان نددت جامعة
ال��دول العربية بالوزيرة السويدية
وقررت إلغاء كلمة كان من المقرر أن
تلقيها أمام اجتماع وزاري بالقاهرة.
واستدعت السعودية سفيرها من
ستوكهولم كما تتعرض استثمارات
ب��م��ئ��ات ال��م�لاي��ي��ن م��ن ال�����دوالرات
للتهديد.
وساعد االتفاق الدفاعي السعودي
المؤسسات السويدية في جني 4.8
مليار كورونة ( 567مليون دوالر)
بين عامي  2011و .2014ووق��ع
االتفاق عام  2005وكان من المقرر
تجديده في أيار.
وك��ش��ف��ت أج���ن���دة ف��ال��س��ت��روم
واالنتقادات التي أثارتها عن صراع
بشأن هوية السويد وم��ا إذا كان
ينبغي أن تصبح كما يقول بعض
الساسة «ق��وة أخالقية عظمى» أم
تعطي لألمن واالقتصاد الذي تقوده
الصادرات أولوية.
ووع����دت ف��ال��س��ت��روم المفوضة
السابقة باالتحاد األوروبي بسياسة
خارجية «تدافع عن حقوق المرأة»
ح��ي��ن ش��ك��ل ال���ح���زب االش��ت��راك��ي
الديمقراطي الذي تنتمي له الحكومة
االئتالفية في تشرين األول الماضي.
ال��وزي��رة السويدية وصفت جلد
المدون السعودي رائف بدوي بأنه
أم��ر «ينتمي للعصور الوسطى»

فحظيت بإشادة الكثير من المعلقين
لوقوفها في وجه المملكة» .وقالت:
«لن أتراجع عن تصريحاتي بشأن
حقوق اإلنسان والديمقراطية وأنه
ينبغي عدم جلد المدونين» في إشارة
إل��ى الحكم بجلد ب��دوي أل��ف جلدة
وأضافت« :ليس هناك ما يخجلني».
فيما كتب سلفها المنتمي ليمين
ال��وس��ط ك���ارل بيلت ف��ي مدونته:
«يتطلب معظم ما تصدره السويد
من التقنيات العالية أنواعا ً مختلفة
من االلتزامات طويلة األجل ...هناك
خطر حقيقي» مشيرا ً إلى أن اإللغاء
سيضر بالمصالح السويدية وليس
بالسعودية نفسها وحسب».
لكن ربما ال تكون فالستروم هي
المسؤولة عن الخالف مع السعودية
ال��ذي أث��ار اتهامات بسوء التقدير
الدبلوماسي م��ن جانب الحكومة
االئتالفية التي تعاني من خالفات
داخلية.
وقال فردريك إريكسون مدير المركز
األوروبي لالقتصاد السياسي الدولي
«هذه سياسة خارجية تطبق من أجل
الجماهير في الداخل وتعطي انطباعا ً
قويا ً بسوء اإلدارة السياسي».
من جهة أخرى ،قال رئيس الوزراء
ستيفان لوفين الذي عمل لنحو 20
سنة عامل لحام في قطاع الصناعات
الدفاعية إنه يؤيد إع��ادة النظر في
االتفاق مع السعودية .لكن الحزب
االش��ت��راك��ي ال��دي��م��ق��راط��ي وح��زب
الخضر الشريك األصغر في االئتالف
ال���ذي يحافظ على اس��ت��م��راره في
السلطة اعترضا على هذا.
وف���ي وج���ود م��ؤش��رات ع��ل��ى أن
لوفين سيرضخ للخضر نشر أكثر من
 30مسؤوال ً تنفيذيا ً بقطاع األعمال
رسالة مفتوحة قالوا فيها إن إلغاء
االتفاق «سيعرض سمعة السويد
كشريك تجاري للخطر» .ومن بين

ه���ؤالء ستيفان ب��ي��رس��ون المالك
الرئيسي لشركة «إتش أند إم» لبيع
المالبس بالتجزئة ورئيس شركة
انفستور لالستثمار جاكوب فالنبرغ.
من جهتها ،آن��ا فايسالندر نائب
م��دي��ر المعهد ال��س��وي��دي للشؤون
الدولية« :تقليديا ً كان االشتراكيون
الديمقراطيون براغماتيين في ما
يتعلق بالسياسة ال��خ��ارج��ي��ة...
وبالتالي فإن هذا قد يكون متعلقا ً
بالشخصيات الموجودة في الحكومة
والمشاحنات داخل االئتالف».
ول��م تكن ه��ذه القضية الوحيدة
المثيرة للجدال ،ففولستروم اتخذت
أول خطوة دبلوماسية باالعتراف
بدولة فلسطين ما دفع «اسرائيل»
الستدعاء سفيرها كما أغضب هذا
الواليات المتحدة.
وتحتل السويد المركز الثاني
عشر على مستوى العالم بين الدول
المصدرة لألسلحة .كما أن اقتصادها
حصل على تصنيف ائتماني ممتاز.
وبينما تختبر روسيا دفاعات السويد
الجوية وغواصاتها يقول منتقدوها
إن الوقت ربما ال يكون مناسبا ً لتكون
حقوق اإلن��س��ان م��ح��ورا ً لسياستها
الخارجية.
وللسويد تاريخ من الحياد .لكنها
في عهد الحكومة السابقة التي كانت
تنتمي ليمين الوسط أقامت عالقات
أوث���ق م��ع ح��ل��ف ش��م��ال األطلسي
فشاركت في بعثات عسكرية إلى
أفغانستان وليبيا وهو األم��ر الذي
وعدت فالستروم بتقليصه.
ومن المفارقات أن هذا الدفاع عن
الحقوق ربما يكون قد أض��ر بقدرة
السويد على لعب دور يفوق حجمها
على الساحة ال��دول��ي��ة ،وق��د يضر
بتطلعها للفوز بما يكفي من األصوات
لتصبح ع��ض��وا ً غير دائ��م بمجلس
األمن الدولي التابع لألمم المتحدة.

«غوانتانامو داع�شي» على الأرا�ضي ال�سورية
شبه الصحافي اإلسباني والرهينة
السابق لدى تنظيم «داعش» اإلرهابي
خافيير اسبينوزا ،المعتقل ال��ذي
احتجز فيه داخ��ل س��وري��ة بسجن
غوانتانامو.
وكتب الرهينة اإلسبانية السابق
أمس ،رواية تنشر للمرة األولى على
أعمدة صحيفة «آل موندو» اإلسبانية
والتي يعمل فيها كمحرر صحافي ،أن
تنظيم «داعش» حجز  23رهينة من
 11جنسية في سجن شبهه بمعتقل
غوانتانامو.
وع��رج الصحافي اإلسباني في
سياق حديثه عن عملية قتل الرهينة
ال��روس��ي س��ي��رغ��ي نيكواليفيتش
جوربونوف ،الذي خطف في تشرين
األول  2013وقتل في آذار ،2014
قائالً إن حراس «غوانتانامو داعش»
أجبروهم على مشاهدة صور إعدامه.
وبين اسبينوزا أن شيخا ً عراقياً،
رئيس ح��راس المعتقل ،هو من قام

بتصفية الرهينة الروسي برصاصة
في الرأس ،مؤكدا ً أن أحد الحراس قال
لهم« :الشيخ أطلق عليه رصاصة في
ال���رأس ،ق��د يكون ه��ذا مصيركم أو
سنجبركم على دفنه وحفر قبر جديد
إلرسالكم لتناموا بجانبه».
وروى اسبينوزا أنه احتجز ألشهر
ع��دة ف��ي فيال ش��م��ال حلب م��ع 22
أوروبيا ً وأميركيا ً وسيدة من أميركا
الالتينية لم تعرف هويتها ،الفتا ً
إل��ى أن «داع��ش» جمع الرهائن من
العاملين اإلنسانيين والصحافيين
في سجن واحد.
وأشار إلى أنه التزم الصمت منذ
اإلف��راج عنه وكذلك زميله المصور
ريكاردو جارسيا فيالنوفا والصحافي
في بيريوديكا دي كاتالونا مارك
مارجينيدس ،ألن ال��ح��راس ه��ددوا
بقتل رهائن آخرين إذا ما تحدثوا.
وأف����اد ال��ره��ي��ن��ة ال��س��اب��ق ل��دى
التنظيم اإلرهابي  ،أن «داعش» أطلق

«يونا�سور» تطالب برفع العقوبات الأميركية عن كاراكا�س

فنزويال تبد�أ مناورات ع�سكرية
ب����دأت ف��ي ف��ن��زوي�لا م��ن��اورات
عسكرية تستمر عشرة أي��ام بعد
العقوبات الجديدة التي فرضتها
واشنطن على عدد من المسؤولين
الفنزويليين الحاليين والسابقين
بتهمة انتهاك حقوق اإلنسان.
وبحسب مسؤولين عسكريين،
س��ي��ش��ارك نحو  80أل��ف جندي،
مع إمكان انضمام  20أل��ف مدني
إل��ى الجنود ،في ال��م��ن��اورات التي
ستستعرض خ�لال��ه��ا ك��اراك��اس
ترسانة م��ن األسلحة والمعدات
العسكرية الجديدة .وتأتي وسط
ت��ص��اع��د ال��ت��وت��ر ب��ي��ن ك��اراك��اس
وواشنطن.
وق���ال وزي���ر ال��دف��اع الفنزويلي
بادرينو لوبيز ،إن المناورات تهدف
إلى الوقوف على جاهزية الجنود
لتنفيذ مهماتهم.
وفي السياق ذاته ،أكد مسؤولون
عسكريون أنهم سيجرون كذلك
ت��ج��رب��ة ع��ل��ى ال��دف��اع��ات الجوية
لضمان اس��ت��ع��داد أنظمة ال��دف��اع
الجوي في حال الضرورة.
كما أوضح المسؤولون أن العديد
من التدريبات العسكرية ستجرى
ج��ن��وب ك���اراك���اس بينما ستركز
تدريبات أخرى على مناطق إنتاج

أعلن رئيس اللجنة النووية في
مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني،
ابراهيم كارخانئي ،إعداد وصياغة
بيان موقع من قبل  226نائبا ً حول
المفاوضات النووية ،لتأكيد ضرورة
إلغاء إج��راءات الحظر كله والحذر
من خدع أميركا.
وقال كارخانئي إنه تم تأكيد في
ه��ذا البيان ض���رورة ص��ون اقتدار
جمهورية إيران اإلسالمية المتبلور
على م��دى  36سنة م��ن المقاومة

تتمثل بالحوار» مع كاراكاس.
ي��ذك��ر أن ال���والي���ات المتحدة
األم��ي��رك��ي��ة تسعى أخ��ي��را ً إلع��ادة
العالقات مع كوبا وإن��ه��اء الحظر
التجاري ال��ذي كانت ق��د فرضته
عليها منذ  54سنة ما يطرح مسألة
اعتراف البيت األبيض بعدم نجاعة
سياسة الحصار االقتصادي الذي
فرضته على ه��ذا البلد وبالتالي
عدم جدوى العقوبات التي تفرضها
حاليا ً على حليفته فنزويال.
كان أوباما وصف بداية األسبوع
الجاري الوضع في فنزويال بأنه
«ت��ه��دي��د استثنائي وغ��ي��ر ع��ادي
لألمن القومي والسياسة الخارجية
للواليات المتحدة» .وأعلن تجميد
ممتلكات وم��ن��ع م��ن��ح ت��أش��ي��رات
لـ 7م��س��ؤول��ي��ن فنزويليين ق��ال
إنهم شاركوا في قمع التظاهرات
المناهضة للرئيس نيكوالس مادورو
بين شباط و أيار .2014
وق��د ردت السلطات الفنزويلية
على هذه العقوبات بسحب مبعوثها
إلى واشنطن وتعزيز استعداداتها
ال��ع��س��ك��ري��ة ،إض��اف��ة إل���ى ات��ه��ام
الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو
واشنطن بدعم خطة للمعارضة
لإلطاحة به.

سراح  15رهينة من ضمن  23وأعدم
 6آخرين فيما قتلت األميركية كايال
مولر ،في غ��ارة للطيران األميركي
ف��ي شهر ش��ب��اط ،بحسب م��ا قاله
التنظيم ،مضيفا ً أن مصير المصور
البريطاني جون كوننتلي المعتقل
معهم يبقى غامضاً ،فيما بث تنظيم
«داعش» أخيرا ً فيديو ظهر فيه على
قيد الحياة.
ون��ق��ل الصحافي اإلس��ب��ان��ي عن
زميله األميركي جيمس فولي ،الذي
وجد معه في المعتقل الـ«داعشي»
نفسه بعد أن اختطف في تشرين
الثاني  2012وأعدم في آب ،2014
أن مشروع االختطاف مبرمج له منذ
م��دة طويلة وأنهم ي��ري��دون اعتقال
أشخاص غربيين ووضعهم في سجن
تحت رقابة مشددة ،إضافة إلى أنهم
سيمضون سنوات طويلة فيه ألنهم
أول المعتقلين ،بحسب ما جاء على
لسان رئيس حراس المعتقل.

البرلمان الإيراني ي�ؤكد �ضرورة
�إلغاء الحظر كله ويحذر من خداع وا�شنطن
النووية وسبل الضمان التنفيذي
لالتفاق النووي.
وأوض��ح رئيس اللجنة النووية
في مجلس الشورى اإلسالمي تأكيد
البيان على ضرورة المزيد من يقظة
الفريق النووي اإليراني المفاوض
في مواجهة خدع أميركا بمختلف
أشكالها وأض��اف أن��ه تم التشديد
في بيان النواب على تأكيدات قائد
ال��ث��ورة اإلسالمية للحذر من خدع
أميركا.

�أوباما في قلب �صراع القرارات
} ناديا شحادة وفاديا مطر

خطط �أميركية لالحتفاظ
بقوات �أكبر في �أفغان�ستان

شهدت األيام الماضية تحركات وتصريحات من سياسيين
وعسكريين أميركيين من أجل الدخول البري في العراق ردا ً
على ال��ت��دخ��ل اإلي��ران��ي ف��ي ال��ق��ض��اء على داع���ش ،إي���ران التي
الحظت ضعف الموقف األميركي في محاربة هذا التنظيم في
األشهر الماضية ،واعتبرت اجتياح داع��ش لمدينة الموصل
في حزيران  2014بداية لتقسيم العراق وتصعيد احتماالت
نشوب حرب أهلية ،أعلنت النفير العام والتعبئة داخل صفوفها
بعد يوم من سقوط الموصل وعملت على دعم الجيش العراقي
المدعوم بالحشد الشعبي وحققوا المزيد من االنتصارات على
تنظيم داع��ش في العديد من المحافظات العراقية ،إال أن هذه
اإلنجازات الميدانية لم ترق لإلدارة األميركية التي أعربت عن
قلقها حيال وجود مستشارين عسكريين إيرانيين إلى جانب
القوات العراقية ،وذكرت تصريحات في إدارة أوباما أنها تنظر
إلى تدخل إي��ران في العراق وغيره من دول المنطقة على أنه
يسهم في زعزعة استقرارها وتعزيز الصراع الطائفي فيها.
وي���رى ال��م��راق��ب��ون أن استراتيجية اإلدارة األم��ي��رك��ي��ة في
ال��ع��راق ال��ت��ي ت��ت��رك��ز ف��ي ت��وج��ي��ه ض��رب��ات ج��وي��ة ع��ل��ى مواقع
داع��ش واإلش���راف على ت��دري��ب ال��ق��وات األمنية ،ل��م تحقق أيا ً
من االنتصارات على داعش ،مقارنة باالنتصارات التي حققها
الجيش العراقي المدعوم إيرانياً ،األمر الذي جعل من الرئيس
األم��ي��رك��ي ب���اراك أوب��ام��ا ي��رس��ل ط��ل��ب��ا ً للكونغرس األميركي
في  11آذار عام  2015للحصول على تفويض بإرسال قوة
عسكرية ضد داعش ،وحدد مدة التفويض بـ 3سنوات للعمليات
العسكرية .هذا الطلب تسبب بشرخ داخل المجلس بين أعضاء
من الجمهوريين والديمقراطيين على خلفية الغموض الذي
احتواه ،حيث أوضح الديمقراطيون بمجلس الشيوخ في 11
آذار  2015تخوفهم بشأن التفويض الذي طلبه الرئيس باراك
أوباما لحملته ضد تنظيم داعش ،فالسيناتور روبرت منينديز
العضو الديمقراطي بلجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ
أك��د أن أع��ض��اء ح��زب��ه يرغبون ف��ي وض��ع ق��ي��ود ص��ارم��ة على
استخدام القوات البرية والحدود الجغرافية وغير مستعدين
لمنح هذا الرئيس أو رئيسا ً آخر تفويضا ً مفتوحا ً للحرب ،وثمة
قلق أيضا ً بين الجمهوريين الذين غالبا ما ينتقدون سياسة
أوباما الخارجية باعتبارها أضعف مما ينبغي.
ويؤكد المتابعون للملف األميركي والحرب على داعش أن
التفويض الذي طلبه رئيس الواليات المتحدة من الكونغرس
الس��ت��خ��دام ال��ق��وة العسكرية ض��د تنظيم داع���ش ،ل��م يتضمن
القيام بعلميات قتالية برية على المدى الطويل إال أنه ترك الباب
مفتوحا ً لعمليات عسكرية برية ذات أه��داف دفاعية قصيرة
األم��د ،وهذا الذي يثير بعض التساؤالت .فطلب أوباما ما هو
إال تفويض لشن حرب على العراق بناء على ق��راءة الدستور
والقانون األميركي ،وال��ت��ط��ورات والمعطيات الميدانية التي
تشهدها المنطقة ف��ي ح��ال تبدل وتغيير مستمر وإن رفض
الكونغرس تفويض أوباما بالقيام بعمليات قتالية برية يهدف
إل��ى ع��دم ت��ك��رار التجربة التي شهدها الجيش األم��ي��رك��ي في
أفغانستان والعراق سابقاً.
وي��ؤك��د ال��خ��ب��راء ف��ي ال��ش��ؤون العسكرية أن ال��ق��ض��اء على
تنظيم داعش لن يتم إال من خالل استراتيجية وسلطة قويتين
كالوجود اإليراني الميداني في العراق الذي بدأت نتائجه تظهر
ب��ق��وة ف��ي ال��س��اح��ة ال��ع��راق��ي��ة وذل���ك م��ن خ�لال ت��ح��ري��ره بعض
المناطق التي بسط داعش سيطرته عليها.
ومع التغيرات الميدانية التي نشهدها على الساحة العراقية
وطلب الرئيس األميركي ب��اراك أوباما تفويضا ً لدخول قوات
برية أميركية إلى العراق ،يبقى السؤال هل سنشهد تورطا ً
أميركيا ً في حرب جديدة بالشرق األوسط؟ وهل طلب أوباما ما
هو إال ذريعة لدخول القوات األميركية من جديد إلى العراق؟
فطلب أوباما اليوم تفويضا ً من الكونغرس من أجل دخول
قوات برية أميركة في العراق ،يعتبر ردا ً على التقدم العراقي
اإلي��ران��ي ويشكل إشكالية ج��دي��دة يطرحها أم��ام الكونغرس
األم��ي��رك��ي ،وس��ت��ك��ش��ف األي����ام المقبلة م��ا إذا ك���ان سيشكل
انقساما ً ج��دي��دا ً أم��ام الكونغرس وإم��ك��ان اعتباره ذري��ع��ة من
البيت األبيض لإليحاء بعدم التخلي عن الثوابت على رغم أي
اتفاق مع إيران.

مو�سكو تنتقد مطالبة البرلمان الأوروبي
بفتح تحقيق دولي بمقتل نيمت�سوف

تخلت ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة عن
خططها لخفض ع��دد جنودها في
أفغانستان إلى  5500بحلول نهاية
ال��ع��ام ،ح��ي��ث ن��ق��ل ع��ن مسؤولين
أميركيين أن ق��راب��ة  9800جندي
أم��ي��رك��ي ،م���وج���ودون ح��ال��ي �ا ً في
أفغانستان سيظلون على األرج��ح
خ�لال العام المقبل بالمنطقة على
رغ��م ع��دم ص��دور ق��رار نهائي حتى
بشأن األعداد.
وقالت وكالة «أسوشيتد برس» إن
الرئيس باراك أوباما سيستغل زيارة
يقوم بها الرئيس األفغاني أشرف عبد
الغني إلى واشنطن هذا الشهر إلعالن
الجدول الزمني الجديد لالنسحاب.
وك���ان وزي���ر ال���دف���اع األم��ي��رك��ي
آشتون كارتر قد أش��ار خالل زيارة

والصمود البطولي للشعب اإليراني
أمام قوى الهيمنة.
وأض��اف« :أن بيان النواب شدد
على ق���رارات المجلس المصادق
عليها سابقا ً بضرورة الحفاظ على
المنجزات والحقوق النووية للشعب
في مواجهة خ��دع ومطالب أميركا
وحلفائها المبالغ بها».
وأكد بيان النواب ضرورة إلغاء
جميع إج��راءات الحظر واالستيفاء
ال��ك��ام��ل لحقوق الشعب اإلي��ران��ي

النفط في فنزويال بما في ذلك ساحل
الكاريبي وحقل نفط يبعد نحو 200
كلم غرب كاراكاس.
وكان اتحاد دول أميركا الجنوبية
«ي��ون��اس��ور» ق��د رف��ض العقوبات
التي فرضتها الواليات المتحدة على
فنزويال ،معتبرا ً أن هذه اإلجراءات
تشكل تهديدا ً بالتدخل بالشؤون
الداخلية لكراكاس.
وط��ال��ب وزراء خارجية ال��دول
الـ 12األعضاء في االتحاد بإلغاء
ال��م��رس��وم ال���ذي أص���دره الرئيس
األم��ي��رك��ي ب����اراك أوب���ام���ا مطلع
األسبوع وفرض فيه عقوبات على
ع��دد من المسؤولين الفنزويليين
الحاليين والسابقين بتهمة انتهاك
حقوق اإلنسان.
كما عبرت «يوناسور» التي عقدت
اجتماعها برئاسة وزي��ر خارجية
األوروغواي رودولفو نين نوفوا عن
دعمها للرئيس الفنزويلي نيكوالس
م����ادورو ال���ذي وص��ف العقوبات
«بالعدوان اإلمبريالي».
ودعا اتحاد دول أميركا الجنوبية
الحكومات إلى «االمتناع عن اللجوء
إلى وسائل قمعية أحادية تتعارض
م��ع ال��ق��ان��ون ال���دول���ي» ،مطالبا ً
واشنطن «باللجوء إلى حلول بديلة
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لكابل الشهر الماضي إلى أن الواليات
المتحدة تبحث إب��ط��اء االنسحاب
المزمع للقوات األميركية.
ومن المنتظر أن تقلص الواليات
المتحدة عدد قواتها في أفغانستان
إل���ى ال��ن��ص��ف ليصل إل���ى م��ا يزيد
ع��ن  5000ه��ذا ال��ع��ام م��ع تقليص
ه��ذا ال��ع��دد تدريجيا ً إل��ى ال��وج��ود
«المعتاد» للسفارة األميركية بحلول
نهاية .2016
وتشهد أفغانستان خالل الفترة
األخ��ي��رة هجمات م��ن ط��رف حركة
طالبان استهدفت جنودا ً أفغانيين
وأردت العديد من القتلى والجرحى
في صفوفهم.
ال��ى ذل��ك ،أف��ادت مصادر رسمية
محلية ف��ي أفغانستان أم��س ،بأن

مسلحين مجهولين خ��ط��ف��وا 10
أشخاص من أقلية الهزارة العرقية،
في مدينة غزني شرق البالد.
وذكر نائب والي غزني ،محمد علي
أحمدي في بيان ،أن مجهولين أوقفوا
سيارتين في مدينة غزني ،واقتادوا
 10مواطنين أفغانيين من أقلية
الهزارة كانوا على متنهما إلى جهة
مجهولة.
ولفت أحمدي إلى أن المسلحين
أطلقوا سراح خمسة من المخطوفين
ال��ع��ش��رة ،مضيفاً« :ت��ق��وم ال��ق��وات
األمنية وقادة العشائر بالبحث عن
مكان اختطاف الخمسة الباقين».
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن
الحادث.

باك�ستان 14 :قتي ًال بهجوم انتحاري مزدوج
على قدا�س في الهور
ق��ت��ل  14ش��خ��ص �ا ً وأص��ي��ب 80
آخ��رون أمس بتفجيرين انتحاريين
ف��ي ح��ي مسيحي ف��ي مدينة اله��ور
بباكستان ،هذا وال ت��زال الحصيلة
مرشحة للزيادة.
وأوضحت السلطات الباكستانية
المحلية أن انفجارين استهدفا قداس
األحد التقليدي في حي يوحنا أباد
في الهور ،ثاني أكبر مدن باكستان،
مشيرة إلى أن معظم اإلصابات حرجة
وهو ما يرشح الحصيلة لالرتفاع في

الساعات القليلة المقبلة.
وق���د تبنت «ج��م��اع��ة األح����رار»
المنشقة عن حركة طالبان العمليتين
اللتين استهدفتا كنيستين ،حيث
ك ّثف مسلحو طالبان باكستان منذ
عام  2007هجماتهم على قوات األمن
الباكستانية التي يتهمونها بدعم
الحرب األميركية «على اإلرهاب» كما
تستهدف هجماتهم األقليات الدينية
ف��ي ه��ذا البلد ال���ذي يبلع ت��ع��داده
السكاني نحو  200مليون نسمة

غالبيتهم من المسلمين السنة.
وكان فصيل لحركة طالبان أعلن
في أيلول عام  2013مسؤوليته عن
اعتداء مماثل استهدف مصلين أثناء
خروجهم من قداس األحد في كنيسة
في مدينة بيشاور الواقعة شمال
غربي البالد ،ما أسفر عن مقتل أكثر
م��ن  80شخصاً ،وعُ ��د بذلك األكثر
دم��وي��ة ف��ي ت��اري��خ باكستان ضد
األقلية المسيحية التي تمثل نحو 2
في المئة من التعداد السكاني للبالد.

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أن القرار
الذي اتخذه البرلمان األوروبي في  12آذار يضر بشكل مباشر بمحاوالت إعادة
الوضع في أوروبا إلى مجراه الطبيعي.
ووص��ف لوكاشيفيتش ق��رار البرلمان األوروب��ي الداعي إلى فتح تحقيق
دولي في مقتل السياسي الروسي بوريس نيمتسوف بأنه قمة في الوقاحة من
أناس «ال يخجلون من انتهاز مأساة وفاة رجل لتوظيفها في أغراض سياسية
أنانية».
يذكر أن البرلمان األوروب��ي طالب في  12آذار بإجراء تحقيق دول��ي في
مقتل السياسي الروسي المعارض بوريس نيمتسوف ،معتبرا ً إياه «االغتيال
السياسي األكثر أهمية في تاريخ روسيا الحديث» ،مضيفا ً أن األدوات المتاحة
في إطار منظمة األمن والتعاون في أوروب��ا ومجلس أوروب��ا واألمم المتحدة
تساعد في ضمان تحقيق نزيه وأمين.
وكان برلمانيون روس أك��دوا في وقت سابق أن قرار البرلمان األوروب��ي
الداعي إلجراء تحقيق دولي في اغتيال نيمتسوف محاولة للضغط على روسيا
وتدخل في شؤون قضائها.
وفيما أكد نائب رئيس كتلة حزب «روسيا الموحدة» الحاكم في مجلس الدوما
الروسي فرانتس كلينتسيفيتش أن قرار البرلمان األوروبي هو محاولة جديدة
للضغط على روسيا ،شدد ليونيد كالشنيكوف نائب رئيس لجنة الشؤون
الدولية في المجلس على ضرورة أن يعي البرلمانيون األوروبيون أن روسيا ال
تخضع إلمالءاتهم وقال« :كان األولى بهم أن يحققوا باغتيال كيندي».

ال�صين :العالقات مع اليابان
تواجه اختبار ًا وفر�صة هذا العام
قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أمس إن عالقات الصين مع اليابان
تواجه اختبارا ً هذا العام يرتبط بما إذا كانت اليابان ستكفر عن ماضيها خالل
الحرب بالشكل المالئم.
وأدل��ى لي بهذه التصريحات للصحافيين في اختتام الجلسة السنوية
للبرلمان الصيني .وقال« :صحيح أن العالقات الصينية ـ اليابانية الراهنة
تمر بفترة صعبة .وجوهر المسألة هو كيفية النظر إلى الحرب وهذا الجزء من
التاريخ» ،وأضاف أن العالقات «تواجه اختبارا ً وفرصة».
وخ�لال األشهر األخيرة ،خفت ح�دّة التوتر في العالقات بين أكبر قوتين
اقتصاديتين في آسيا التي لطالما شهدت نزاعات على أراض إضافة إلى قضايا
تاريخية ترجع إلى الحرب العالمية الثانية.
وشاب التوتر العالقات بين البلدين بسبب االختالف بينهما بشأن ما إذا كانت
اليابان كفرت بشكل مالئم عن فظائع ارتكبتها خالل الحرب العالمية الثانية.
كما تفاقمت حدة الخالفات بسبب نزاع بين البلدين على السيادة على سلسلة
من الجزر الصغيرة غير المأهولة في بحر الصين الشرقي.
وستجري الصين عرضا ً عسكريا ً في نهاية هذا العام إلحياء الذكرى السبعين
النتهاء الحرب العالمية الثانية وستدعو رؤساء الدول الكبرى التي شاركت في
الحرب لحضوره.

