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أوكرانيا

تتوعد موسكو :مستعدون للحرب
كييف ّ
وصلت العالقات الروسية
األوكرانية إلى نقطة الالعودة
مع تأكيد وزير الخارجية
األوكراني استعداد بالده
خوض حرب ضد روسيا ،في
وقت شدد فيه على أنهم
تعلموا الدرس جيدًا من
تجربة القرم
أث��ار إع�لان وزي��ر الدفاع الروسي سيرغي
ش ��وي �غ ��و ي � ��وم أم � ��س ب � ��دء ق� ��وات� ��ه ت�ن�ف�ي��ذ
م�ن��اورات عسكرية في املناطق الجنوبية
وال�غ��رب�ي��ة م��ن ال�ب�لاد ب��ال�ق��رب م��ن ال�ح��دود
مع أوكرانيا حفيظة الحكومة األوكرانية،
ورب �م��ا أدى إل ��ى ت �س� ّ�رع ب�ع��ض أعضائها
في إط�لاق تصريحات وم��واق��ف قد تكلف
ً
ب�ل�اده��م ال�ك�ث�ي��ر م�س�ت�ق�ب�لا ،وأول ال ��ردود
جاء على لسان وزير الخارجية األوكراني
أن � � ��دري دي �ش �ت �ش �ي �ت �س��ا ال � ��ذي ق� ��ال «ن �ح��ن
مستعدون للحرب مع روسيا» ،وذل��ك في
تصريحات أدل��ى بها أم��س م��ن العاصمة
التشيكية براغ .وأوضح الوزير األوكراني
أن ت �ل��ك ال �ت ��دري �ب ��ات م ��ن ش��أن �ه��ا ت��أج�ي��ج
األوض ��اع أكثر ف��ي املنطقة ،مضيفًا «ضم
روس �ي��ا ل�ش�ب��ه ج��زي��رة ال �ق��رم ك ��ان بمثابة
درس ل�ن��ا ،واس�ت��وع�ب�ن��اه ج �ي �دًا» .ومضى
ً
قائال «تجربة القرم أفادتنا كثيرًا ،ونحن
مستعدون لخوض حرب مع روسيا حال
ات�ج��اه�ه��ا ن�ح��و اح �ت�لال ب�ل�ادن��ا» ،مضيفًا
«وجيشنا مستعد للقيام بذلك على أكمل
وُج� ��ه» .وأوض� ��ح أن ال �ت��دري �ب��ات امل��ذك��ورة
«أج ��ري ��ت ف ��ي م�ن�ط�ق��ة أق � ��رب م ��ن ال �ح��دود
األوك��ران �ي��ة ،ول�ي��س ف��ي املنطقة ال�ت��ي كان
م �ق��ررًا أن ت �ج��رى ف�ي�ه��ا م�س�ب�ق��ًا» ،م�ن��اش�دًا
موسكو سحب جنودها من املنطقة.
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،خ ��رج ال��رئ� ّي��س ال��روس��ي
ف �ل�ادي � �م � �ي ��ر ب � ��وت �ي��ن ل � �ي � �ح� ��ذر ال� �ح� �ك ��وم ��ة
األوكرانية من مغبة استخدام السالح ضد
مواطنيها شرق أوكرانيا.
وجاءت تصريحات بوتني خالل مشاركته
في املنتدى اإلعالمي الذي نظمته الجبهة
ّ
ال�ش�ع�ب�ي��ة ال��روس �ي��ة ،وال �ت��ي ع��ل��ق خاللها
على إص��دار الرئيس األوك��ران��ي ألكسندر
ت��ورت�ش�ي�ن��وف ت�ع�ل�ي�م��ات��ه ب�ت�ن�ف�ي��ذ عملية
ع �س �ك��ري��ة ،ب �ه��دف إن� �ه ��اء «اح � �ت �ل�ال» م��دن
شرق أوكرانيا.
وحذر بوتني من عواقب مثل هذه القرارت،
ً
وأردف ق ��ائ �ل�ا «س� �ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك ع��واق��ب

ما قل
ودل
قررت محكمة روسية أمس
تمديد حكم اإلقامة الجبرية على
املعارض الروسي ألكسي نافالني
ستة أشهر ،بحسب املتحدثة
باسمه .وقالت أنا فيدوتا إن
نافالني املعارض األول للكرملني
الذي ُحكم عليه باإلقامة الجبرية
منذ شباط ُومنع من استخدام
اإلنترنت ،تم تمديد الحكم
بحقه حتى أواخر تشرين األول.
ويواجه نافالني اتهامات باختالس
وتبييض  27مليون روبل ( 756ألف
دوالر) من شركة «إيف روشيه»
الفرنسية ملستحضرات التجميل.
وكان محاميه قد قال في وقت
سابق إن املحكمة يمكن أن تقرر
نقله إلى سجن خاص ملا قبل
املحاكمة.
(أ ف ب)

أعلنت الحكومة األوكرانية أمس عن بدء عملية «مكافحة اإلرهاب» (كيريل كودريافتسيف ـ أ ف ب)
الس �ت �خ��دام ال�ح�ك��وم��ة األوك��ران �ي��ة ال�س�لاح
ضد مواطنيها ،وهذه العواقب ستؤثر في
العالقات بني الدولتني» .كذلك نفى شرعية
الحكومة القائمة في كييف ،ولفت إلى أن
العقوبات التي فرضتها دول الغرب على
بالده من شأنها إلحاق الضرر باالقتصاد
ال ��روس ��ي ،ب �ي��د أن �ه��ا ال ت�ض�ع��ه ف��ي وض��ع
حرج ،بحسب قوله .وأضاف ان «املتابعني
للسياسة واالقتصاد العامليني يعلمون أن
ّ
املرجو
أيًا من العقوبات ال ت��ؤدي التأثير
م �ن �ه��ا ،وأن� �ه ��ا ت �ح �م��ل م �ف �ه��وم��ًا س�ي��اس�ي��ًا
وحسب».
وق��د ب��دأت العملية العسكرية األوك��ران�ي��ة
ف ��ي م��دي �ن �ت��ي س�لاف �ي��ان �س��ك وم ��اري ��وب ��ول
ال �ل �ت�ي�ن ت �ت��واص��ل ف�ي�ه�م��ا االح �ت �ج��اج��ات،
شرق أوكرانيا .وفتح الجنود األوكرانيون
النار على نقاط التفتيش والحواجز التي
أقامها املحتجون على م��داخ��ل املدينتني
املذكورتني ،فيما تحاصر الدبابات محيط
املدينتني م��ن ج�ه��ات م�ت�ع��ددة ،ف��ي الوقت
ال � ��ذي ت��دع��م ف �ي��ه امل ��روح� �ي ��ات ال�ع�س�ك��ري��ة
ال �ع �م �ل �ي��ات ف ��ي م��دي �ن��ة س�لاف �ي��ان �س��ك ،مع
سماع أصوات إطالق نار من وقت إلى آخر
ف��ي امل��دي�ن��ة .وأدت االش�ت�ب��اك��ات إل��ى مقتل
«ن �ح��و خ�م�س��ة» م��ن االن�ف�ص��ال�ي�ين وج��رح
جندي أوكراني ،حسبما أعلنت الداخلية
األوكرانية.
وأع�ل�ن��ت ال� ��وزارة ف��ي ب�ي��ان أن��ه «ف��ي أث�ن��اء

امل��واج�ه��ات ت��م ال�ق�ض��اء على نحو خمسة
إره � ��اب � �ي �ي��ن ،وأص � �ي � ��ب ج � �ن� ��دي أوك � ��ران � ��ي
ً
ب � �ج� ��روح» ،م �ش �ي��رة إل� ��ى «ت ��دم �ي ��ر» ث�لاث��ة
ح��واج��ز ن�ص�ب�ه��ا امل�ح�ت�ج��ون ع�ل��ى م��دخ��ل
املدينة .وبالتزامن م��ع ه��ذه االشتباكات،
أعلن قادة املحتجني في مقاطعة دونيتسك
ش ��رق أوك��ران �ي��ا ع��ن ن�ي��ة إج � ��راء اس�ت�ف�ت��اء
ح��ول اس�ت�ق�لال ه��ذه الجمهورية (املعلنة
م��ن ط��رف واح� ��د) .وق ��ال ال��رئ�ي��س امل�ن��اوب
ل �ه �ي �ئ��ة رئ� ��اس� ��ة «ج� �م� �ه ��وري ��ة دون �ي �ت �س��ك
الشعبية» دنيس بوشيلني إن االستفتاء
سيجري في موعد أقصاه  11أيار ،مؤكدًا
أن سكان دونيتسك سيجيبون عن سؤال
حول استقالل دولة «جمهورية دونيتسك

استبعد أوباما
تدخل عسكري
إمكان ّ
أميركي في أوكرانيا

ال�ش�ع�ب�ي��ة» .م��ن ج�ه�ت��ه ،اس�ت�ب�ع��د ال��رئ�ي��س
األم� �ي ��رك ��ي ب � � ��اراك أوب� ��ام� ��ا إم� �ك ��ان ت��دخ��ل
عسكري أم�ي��رك��ي ف��ي أوك��ران�ي��ا ،م��ؤك�دًا أن
ال��وض��ع ال�ن��اش��ئ يمكن ح�ل��ه دبلوماسيًا.
وق� � ��ال ،ف ��ي خ �ت ��ام م �ح��ادث��ات��ه م ��ع رئ �ي��س
ال��وزراء الياباني شينزو آب��ي في طوكيو
أم� � ��س« ،أك� ��دن� ��ا ب � �ص ��ورة واض � �ح ��ة أن � ��ه ال
م �ج��ال ل �ح��ل ال ��وض ��ع ال �ن��اش��ئ ع ��ن ط��ري��ق
تدخل عسكري .لقد فرضنا مجموعة من
ال�ع�ق��وب��ات االق�ت�ص��ادي��ة ض��د روس �ي��ا ،وال
نستبعد إمكانية حل الوضع دبلوماسيًا».
وأش � ��ار أوب ��ام ��ا إل ��ى أن ال �ج��ان �ب�ين ن��اق�ش��ا
الوضع في أوكرانيا خالل لقائهما أمس.
وك�ش��ف ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي أن ب�ل�اده ّ
تعد
ح��ال�ي��ًا ح��زم��ة ج��دي��دة م��ن ال�ع�ق��وب��ات على
روسيا ،إال أن قرار تطبيقها لم ُيتخذ بعد.
ك��ذل��ك ات�ه��م أوب��ام��ا روس �ي��ا ب�ع��دم اح�ت��رام
االت�ف��اق ال��ذي تم التوصل إليه في جنيف
ً
لنزع فتيل األزمة في أوكرانيا ،قائال «كان
ه �ن��اك اح�ت�م��ال ب��أن ت�س�ل��ك روس �ي��ا طريق
امل�ن�ط��ق ب�ع��د االج�ت�م��اع ف��ي ج�ن�ي��ف .ل��م نر
حتى اآلن ،على األقل من جانبهم ،احترامًا
لروحية اتفاق جنيف أو لحرفيته».
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،ات�ه�م��ت روس�ي��ا ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة واالت � �ح� ��اد األوروب � � � ��ي ب��ال�س�ع��ي
ل�ت��دب�ي��ر ث ��ورة ف��ي أوك��ران �ي��ا وب��اس�ت�خ��دام
كييف «أداة ف��ي اللعبة الجيوسياسية»
ضد روسيا.
وق ��ال وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال��روس��ي سيرغي
الف � � ��روف ف ��ي م �ع �ه��د ال� �ع�ل�اق ��ات ال��دول �ي��ة
«ف��ي أوك��ران �ي��ا ح��اول��ت ال��والي��ات املتحدة
واالت�ح��اد االوروب��ي تدبير «ث��ورة ملونة»
ج� ��دي� ��دة ،ع �م �ل �ي��ة ت �غ �ي �ي��ر ن� �ظ ��ام م �خ��ال�ف��ة
للدستور».
وت �ط �ل��ق روس� �ي ��ا ت �ع �ب �ي��ر «ث� � ��ورة م �ل��ون��ة»
على عمليات تغيير النظام ،مثل «الثورة
البرتقالية» في أوكرانيا في  2004و»ثورة
ال � � ��ورد» ف ��ي ج��ورج �ي��ا ف ��ي  ،2003ال�ل�ت�ين
اتهمت الغرب بالوقوف خلفهما.
وأض� � � � ��اف الف� � � � ��روف «ق � �ل� ��ة م � ��ن امل �ح �ل �ل�ي�ن
ال �ج��دي�ين ي�ش�ك��ون ف��ي أن األم ��ر ال يتعلق
بمصير أوكرانيا ،بل انها استخدمت بكل
بساطة وال ت��زال تستخدم أداة في اللعبة
الجيوسياسية» ال�ت��ي تستهدف روس�ي��ا.
وت��اب��ع الف� ��روف إن «ش��رك��اء ن��ا ال�غ��رب�ي�ين،
وفي مقدمتهم الواليات املتحدة ،يحاولون
ات � �خ ��اذ م ��وق ��ف امل �ن �ت �ص��ري��ن ف� ��ي ال �ح��رب
الباردة والتصرف كأن من املمكن عدم أخذ
روسيا في االعتبار في الشؤون األوروبية
وال� �ق� �ي ��ام ب ��أف� �ع ��ال ت �ض ��ر ب �ش �ك��ل م �ب��اش��ر
بمصالح روسيا».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول ،رويترز)

أوباما من طوكيو :على بكين التزام األحكام الدولية
يستكمل الرئيس األميركي باراك أوباما
ج��ول �ت��ه اآلس �ي ��وي ��ة ال� �ي ��وم م �ت��وج �ه��ًا م��ن
ال �ي��اب��ان ال ��ى ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة .ال�ج��ول��ة
ال �ت��ي ت �ه��دف ال ��ى إع� ��ادة ش��رق آس �ي��ا ال��ى
أول��وي��ات الدبلوماسية األميركية وإل��ى
«طمأنة الحلفاء» ،تشمل أيضًا ماليزيا
وال �ف �ي �ل �ي �ب�ي�ن ،ف �ي �م��ا ت �س �ت �ث �ن��ي ال �ص�ي�ن.
اس �ت �ب �ع��اد ال �ش��ري��ك االق� �ت� �ص ��ادي األك �ب��ر
�ن ال� �ج ��ول ��ة ي�ث�ي��ر
ل� �ل ��والي ��ات امل� �ت� �
ح ��دة م� � ّ
ّ
التساؤالت في ظل التشنج الحاصل في
املنطقة بسبب األزمة اليابانية الصينية
وال� �ت� �خ ��وف م� ��ن ح� �ص ��ول م ��واج� �ه ��ة ب�ين
البلدين.
خ�ل�ال زي��ارت��ه ل�لأرخ�ب�ي��ل ،أع ��اد ال��رئ�ي��س
األم�ي��رك��ي تأكيده «ال��دع��م ال �ح��ازم» ال��ذي
تقدمه بالده لليابان في نزاعها الحدودي
مع الصني حول جزر «سنكاكو» ،مشيرًا
ال��ى أن ال�ج��زر امل�ت�ن��ازع عليها «مشمولة
باملعاهدة الدفاعية األميركية اليابانية».
وت ��اب ��ع أوب ��ام ��ا خ �ل�ال م��ؤت �م��ر ص�ح��اف��ي
عقده مع رئيس الوزراء الياباني شينزو
ً
أب � ��ي ق � ��ائ �ل��ا« :إن امل� � � ��ادة ال �خ ��ام �س ��ة م��ن
امل �ع��اه��دة ال��دف��اع�ي��ة ت�ش�م��ل ك��ل األراض ��ي
ال�ت��اب�ع��ة إلدارة ال �ي��اب��ان ،ب�م��ا فيها ج��زر
سنكاكو» .ورأى أوب��ام��ا أن هناك فرصًا

حث أوباما بكين على
ّ
الضغط على بيونع يانغ
لوقف برنامجها النووي

أي�ض��ا للعمل م��ع ال�ص�ين ،كما دع��ا بكني
الى االلتزام باألحكام الدولية ،داعيًا الى
ّ
حوار سلمي لحل الخالف.
ّ
تجدر اإلشارة الى أن األزمة بني الجارتني
ت �ت �ف��اع��ل م �ن��ذ أي� �ل ��ول  2012ح�ي�ن أم �م��ت
طوكيو ثالثًا من الجزر املتنازع عليها،
ف�ي�م��ا ت��رس��ل ب �ك�ين ب��ان �ت �ظ��ام س�ف�ن��ًا ال��ى
محيطها ،م��ا يثير امل �خ��اوف م��ن ان��دالع
نزاع مسلح.
كذلك بحث أوباما وأب��ي في املفاوضات
ال� �ج ��اري ��ة ب �ي�ن واش� �ن� �ط ��ن وط ��وك� �ي ��و م��ن
أج� � ��ل ال � �ت ��وص ��ل م � ��ع ع� �ش ��ر دول أخ � ��رى

ال��ى إب ��رام ات �ف��اق «ال �ش��راك��ة االق�ت�ص��ادي��ة
االستراتيجية عبر املحيط الهادئ» الذي
يريد أوباما أن يجعل منه إح��دى ركائز
دب�ل��وم��اس�ي�ت��ه وم �ح��وره��ا م�ن�ط�ق��ة آس�ي��ا
وامل�ح�ي��ط ال �ه��ادئ .غير أن امل�س��ؤول�ين لم
يتمكنا من اإلع�لان عن اتفاق في سياق
املفاوضات الجارية إلنشاء أوسع منطقة
ل�ل�ت�ب��ادل ال�ح��ر ف��ي ال �ع��ال��م .ودع ��ا أوب��ام��ا
ال��ى «ق ��رارات شجاعة» ،فيما اكتفى أبي
ب ��ال �ق ��ول إن وف � ��دي ال �ب �ل��دي��ن ي ��واص�ل�ان
العمل.
وع �ل��ى ص�ع�ي��د ال �س�لام ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،رأى
أوب� ��ام� ��ا أن «م� ��ن األس� ��اس� ��ي أن ت�ض�غ��ط
ال�ص�ين ع�ل��ى ب�ي��ون��غ ي��ان��غ لحملها على
وق��ف برنامجها ال�ن��ووي»ّ ،
منوهًا بدور
بكني «ال��ذي ال غنى عنه في ه��ذا امللف».
وم��ن املتوقع أن ينجم ع��ن زي��ارة أوباما
ٌ
تقريب بينها وبني طوكيو
لسيول اليوم
ف ��ي امل �ل ��ف امل �ت �ع �ل��ق ب �ك��وري��ا ال �ش �م��ال �ي��ة،
وخ �ص��وص��ًا أن ال� �ع�ل�اق ��ات ب�ي�ن ط��وك�ي��و
وس�ي��ول تشهد ف�ت��ورًا منذ أك�ث��ر م��ن عام
ع �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة أح � �ق� ��اد ت ��اري �خ �ي ��ة ون � ��زاع
ب�ح��ري ،م��ا ي��زي��د م��ن تعقيد الطموحات
األميركية في آسيا.
(أ.ف.ب ،رويترز)

عربيات
دوليات
أفغانستان :عبدالله عبدالله
يتصدر االنتخابات الرئاسية
حافظ مرشح الرئاسة األفغانية
عبدالله عبدالله (الصورة) على
صدارته في نتائج االنتخابات
التي نشرت جزئيًا أمس ،إذ
حصل على  %43.8من األصوات،
فيما حصل أشرف غني أحمدزي
على  ،%32.9بعد فرز  %80من
األصوات .ومع صدور النتائج

نّ
سيتعي
األولية غدًا السبت،
إجراء دورة ثانية في  28أيار بني
املرشحني الحاصلني على أعلى
عدد من األصوات في حال عدم
حصول أحد على أكثر من .%50
ويجري حاليًا التحقيق في مئات
االتهامات بالتزوير في االنتخابات
التي جرت في  5نيسان الجاري.
(أ ف ب)

البنك املركزي التركي
ّ
يتحدى أردوغان
على الرغم من طلب رئيس الوزراء
التركي رجب طيب أردوغان
خفض معدالت فوائده الرئيسية،
أعلن البنك املركزي التركي،
أمس ،أنه أبقى على املعدالت من
دون تغيير .وقد حض أردوغان
املركزي على خفض معدالت
الفوائد التي ارتفعت بشكل كبير
في كانون الثاني املاضي لوقف
تدهور سعر صرف الليرة التركية
والعجز العام.
من جهته ،أعرب حاكم البنك
املركزي أردم باشي عن «تحفظه
حيال أي خفض كبير في معدالت
الفوائد».
(أ ف ب)

ً
 37قتيال لطالبان
في غارة للطيران الباكستاني
قتل  37عنصرًا من حركة طالبان
الباكستانية ،أمس ،في قصف
للطيران الباكستاني على مواقع
الحركة في املناطق القبلية في
شمال غرب البالد ،في الغارة
الجوية األولى منذ انتهاء وقف
إطالق النار .وأكدت مصادر
عسكرية لوكالة «فرانس برس»
أن « 37إرهابيًا قتلوا وجرح .»18
وشدد مصدر أمني آخر على
أن الغارات تستهدف متمردين
شاركوا في هجمات في شرسدة
(شمال غرب) وقبلها في أحد
أسواق إسالم آباد .وكانت
مقاتالت الجيش الباكستاني قد
كثفت غاراتها في شباط املاضي
على مخابئ لحركة طالبان
باكستان التي التزمت في األول
من آذار بوقف إطالق النار من
أجل استئناف محادثات السالم.
غير أن الحركة رفضت األسبوع
املاضي تجديد وقف إطالق النار
من دون أن تتخلى عن عملية
السالم.
(ا ف ب)

