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العالم

العراق

العالم
أجرى الجيش
العراقي ،أمس،
مناورات مشتركة
مع نظيره اإليطالي
في محيط مطار
بغداد (أ ف ب)

كالمي
اشتباك
ّ
تحت قبة
البرلمان
ّ
م ــع ع ــدم تـحــقــق الـنـصــاب
الـ ـق ــان ــو ُن ــي ف ـ ــي ال ـج ـل ـســة
ال ـ ـتـ ــي أدرج ال ـت ـص ــوي ــت
ّ
عـلــى مــرش ـحــي الـحـقــائــب
الـ ـ ـش ـ ــاغ ـ ــرة عـ ـل ــى جـ ـ ــدول
أع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا ،اضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــر
رئـ ـي ــس الـ ـب ــرمل ــان ،مـحـمــد
ال ـح ـل ـبــوســي ،إل ــى تــأجـيــل
الجلسة نصف ساعة .في
الجلسة الـتــالـيــة ،حضرت
ـاط ـعــة (تـحــالــف
الـكـتــل امل ـقـ ِ
اإلصالح واالتحاد الوطني
الكردستاني) ،بعدما دعا
ال ـح ـل ـب ــوس ــي ال ـ ـنـ ــواب إل ــى
الدخول من أجل احتساب
ع ـ ــدده ـ ــم .ولـ ـك ــن لـ ــم يـكــد
ممثلو هذه الكتل يدخلون
الـقــاعــة ،حـتــى ســاد الـهــرج
وامل ـ ـ ــرج ،وع ـل ــت ال ـه ـتــافــات
املعارضة للتصويت على
ّ
املرشحني املقترحني ،وفي
م ـق ــدم ـه ــم ف ــال ــح ال ـف ـيــاض
وفيصل الجربا .ومع ّ
علو
موجة االشتباك الكالمي
واالتهامات املتبادلة ،غادر
رئيس الحكومة عادل عبد
ّ
امل ـه ــدي ،وم ـعــه مــرشـحــوه
ال ـث ـمــان ـيــة ،قــاعــة ال ـبــرملــان،
ُ
َّ
وتؤجل إلى
ِلتلغى الجلسة
يوم غد الخميس.
(األخبار)

بدا معسكر مقتدى الصدر،
أمس ،مستعدًا لفعل أي
شيء لمنع وصول فالح
الفياض إلى وزارة الداخلية.
وعلى رغم أن ذلك المعسكر
رأى في إحداث الفوضى
التي أفشلت التصويت «إنجازًا»
له ،إال أن معركته هذه
ليست مضمونة النتائج ،في
ّ
إصرار المعسكر اآلخر
ظل
ّ
على تولي الفياض الحقيبة
المذكورة ،وامتالكه األوراق
الالزمة لتحقيق هدفه

ّ
معسكر الصدر متمسك بمنع وصول الفياض

الفوضى سالحًا لتأجيل التصويت
بغداد ــ األخبار
ً
مرة جديدة ،يخفق ّ البرملان العراقي
ف ــي م ـنــح ال ـث ـقــة ملــرش ـحــي الـحـقــائــب
ال ــوزاري ــة ال ـشــاغــرة .رئـيــس الـبــرملــان،
مـحـمــد الـحـلـبــوســي ،يـتـحـ ّـمــل بعض
ّ
املسؤولية ،في ّظل عجزه عن ضبط
عصيان نواب فضلوا الفوضى على
االحتكام إلى اللعبة الديموقراطية.
أمـ ـ ــا املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،ف ـت ـق ــع ـ ـ ـ
بـ ـحـ ـس ــب مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة ـ ـ ـ ـ ـ ع ـلــى
ع ــات ــق املـ ـتـ ـض ـ ّـرري ــن ،وفـ ــي م ـقـ ّـدم ـهــم
زعـ ـي ــم «الـ ـتـ ـي ــار الـ ـ ـص ـ ــدري» م ـق ـتــدى

الصدر ،وزعيم «تيار الحكمة» عمار
ال ـح ـك ـيــم ،وزع ـي ــم «ائـ ـت ــاف الـنـصــر»
حيدر العبادي ،إلى جانب «االتحاد
الوطني الكردستاني».
صـحـيــح أن مـعـظــم حـقــائــب حكومة
عـ ـب ــد امل ـ ـهـ ــدي جـ ـ ـ ــاءت بـ ـت ــواف ــق بــن
الصدر وزعيم «تحالف الفتح» هادي
مختلف
العامري ،ومن ثم بدعم من
َ
الـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ف ـ ــي ت ـح ــال ــف ــي
«اإلصــاح» و«البناء» ،إال أن الصدر
وحـلـفــاءه بــاتــوا عـلــى مــا يـبــدو أبــرز
امل ـت ـضــرريــن م ــن إت ـم ــام ع ـبــد امل ـهــدي
ل ـح ـكــوم ـتــه .ذل ــك أن ل ـلــزع ـيــم ال ـشــاب

لعب «االتحاد
الوطني» دورًا
في إفشال التصويت
على خلفية رفضه
لمرشح «العدل»

حـ ـس ــاب ــات خـ ــاصـ ــة ،ت ـت ـص ــل ب ـهــدف
إس ـق ــاط رمـ ــوز «ال تـحـظــى ب ــرض ــاه،
ّ
ومــا مــن شــيء آخ ــر» وفــق مــا تــؤكــده
املصادر نفسه ،مشيرة في حديثها لـ
«األخبار» إلى أن الحكيم والعبادي
وامل ـت ـض ــرري ــن اآلخـ ــريـ ــن ي ــواص ـل ــون
«ال ـ ـه ـ ـمـ ــس ف ـ ــي أذن ال ـ ـص ـ ــدر ل ــرف ــع
سقف الخطاب ،لكونهم لــم يظفروا
بـمــا رغ ـبــوا ب ــه» ،فــي حــن أن الــدافــع
األساسي لكتلة «االتحاد الوطني»،
ال ـت ــي أس ـه ـمــت ف ــي إثـ ـ ــارة ال ـفــوضــى
باألمس ،تسمية عبد املهدي قاضيًا
ل ـ ــوزارة ال ـع ــدل م ــن خـ ــارج ع ـب ــاءة آل

طالباني.
فــالــح الـفـ ّـيــاض (الــداخـلـيــة) ،وفيصل
الـجــربــا (ال ــدف ــاع) ،ودارا ن ــور الــديــن
(العدل) .أسماء تمثل العقد الحائلة
دون اك ـت ـمــال «ال ـكــاب ـي ـنــة» ال ــوزاري ــة.
األول ألن «اإلص ــاح» يــريــد االنتقام
مـ ـن ــه ،ل ـك ــون ــه س ـ ّـب ــب «ان ـ ـف ـ ــراط عـقــد
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف ف ـ ـ ــي ل ـ ـح ـ ـظـ ــة حـ ـ ــرجـ ـ ــة»،
والـثــانــي ألنــه ال يحظى بــدعــم كامل
مــن مـكــونــات «الـبـيــت الـ ُّـسـنــي» ،فيما
يرجع االعتراض عليه إلى أن
الثالث
َ
آل طالباني أملوا أن تكون الحقيبة
مــن حـ ّـصـتـهــم .وإل ــى جــانــب األسـمــاء

الثالثة املتقدمةُ ،يضاف اســم قصي
الـسـهـيــل (الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي) ال ــذي ال
ّ
يـحـظــى بـقـبــول مــن ال ـص ــدر .ويـغــلــف
«اإلص ــاح» رفضه تلك الشخصيات
بعبارات «رفض الوصاية الخارجية،
وحصر القرار داخــل الـحــدود» ،وهو
ما يرفضه عبد املهدي ،على اعتبار
أنـ ــه ه ــو َمـ ــن طـ ــرح هـ ــذه األسـ ـم ــاء أو
وافق عليها.
ك ــذل ــك ،يـ ـح ــاول الـ ـص ــدر ،ف ــي رفـضــه
ال ـف ـيــاض ،أن يـلـقــي ال ـكــرة فــي ملعب
«املــرجـعـيــة الدينية العليا (آي ــة الله
ً
عـلــي الـسـيـسـتــانــي)» ،قــائــا إن ــه «مــا

مشكلة فــي تــوزيــر الـفـيــاض ،لكنه ال
يـتــوافــق مــع مـعــايـيــر املــرج ـع ـيــة» .إال
أن مطلعني عـلــى مـســار املـفــاوضــات
ي ـن ـق ـل ــون عـ ــن رئـ ـي ــس «بـ ـعـ ـث ــة األمـ ــم
املـ ـتـ ـح ــدة ملـ ـس ــاع ــدة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق» ،ي ــان
كــوب ـيــش ،الـ ــذي الـتـقــى السيستاني
أخـ ـيـ ـرًا ،ق ــول ــه إن ــه «م ــا م ــن رف ــض أو
ف ــرض عـلــى عـبــد امل ـهــدي فــي تسمية
أحد» ،ما يعني أن ليس ثمة «فيتو»
م ـ ــن الّـ ـنـ ـج ــف عـ ـل ــى الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــاض ،وأن
ال ـت ـع ــذر ب ـمــوقــف «امل ــرج ـع ـي ــة» أق ــرب
ّ
إلــى «الشماعة» .ولعل إدراك الصدر
أن اإلص ـ ـ ـ ــرار ع ـل ــى رف ـ ــض ال ـف ـي ــاض
بــات مكشوفًا ،دفـعــه إلــى رفــع سقف
الخطاب في رسالته األخيرة إلى عبد
امل ـهــدي ،وال ـتــي ه ـ ّـدد فيها باللجوء
إل ــى ال ـش ــارع ،وع ــدم االق ـت ـصــار على
املعارضة من قاعة البرملان.
ف ــي تــوص ـيــف م ــا ح ـصــل أمـ ــس ،ثـ ّـمــة
وج ـه ـت ــا نـ ـظ ــر :األولـ ـ ـ ــى لـ ــ«الـ ـبـ ـن ــاء»،
والـثــانـيــة لـ ــ«اإلص ــاح» .فــي الوجهة
األولـ ــى ،ي ــرى «ال ـب ـنــاء» أن ــه ال بــد من
إع ــادة ق ــراءة املـشـهــد ،وإعـ ــداد الـعـ ُّـدة
جيدًا لتمرير الفياض في حال تعذر
التوافق عليه ،خصوصًا بعدما ّ
تبي
أن املـعــركــة البرملانية ليست سهلة،
وأن ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـن ـ ـصـ ــاب ب ــاالتـ ـف ــاق
مـ ــع ك ـت ـل ــة «ال ـ ـحـ ــزب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي
ال ـكــردس ـتــانــي» لـيــس مـضـمــونــا .أمــا
في الوجهة الثانية ،فال تخفي كتل
ّ
«اإلصـ ــاح» ارتـيــاحـهــا لتمكنها من
إفشال التصويت بإحداث الفوضى.
عـ ّـبــر عــن ذل ــك بــوضــوح ال ـق ـيــادي في
«ســائــرون» ،صباح الـســاعــدي ،الــذي
قــال إن «اإلص ــاح واإلع ـمــار ،ومعهم
االتحاد الوطني ،أثبتوا أنهم قادرون
على إيقاف املشاريع الخارجية التي
تحاول فرض اإلرادة على العراق ،في
ّ
محددين وسلب
استيزار أشـخــاص
ال ـعــراق ق ــراره الــوط ـنــي» ،مضيفًا أن
ّ
استمر
«حكومة الفرصة األخيرة ،إن
رئ ـي ـس ـه ــا فـ ــي الـ ـخـ ـض ــوع لـ ـ ـ ــإرادات
واإل ّم ـ ــاءات ،فــإن الـعــد الـتـنــازلــي لها
مــؤشــره بــدأ بعد جلسة ال ـيــوم» ،في
تـهــديــد صــريــح لـعـبــد امل ـه ــدي ،ال ــذي
تسري توقعات بأن كتل «اإلصــاح»
ـ ـ ـ ـ إن ل ــم ت ـج ـ ِـر ري ـ ــاح ال ـح ـك ــوم ــة بـمــا
ت ـش ـت ـه ـي ــه س ـف ـن ـه ــا ـ ـ ـ ـ ـ س ـت ـت ـج ــه إل ــى
ّ
الـتـكــتــل فــي مـعــارضــة بــوجـهــه ،وهــو
مـ ـ ــا س ـ ـي ـ ـهـ ــدد ب ـت ـف ـج ـي ــر الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ع ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن ال ـج ـم ـي ــع م ـش ــارك
ف ـي ـهــا .ع ـلــى أي ح ـ ــال ،وفـ ــي ان ـت ـظــار
ال ـج ـل ـســة امل ـن ـت ـظ ــرة غـ ـ ـدًا ال ـخ ـم ـيــس،
يـ ــواصـ ــل االئ ـ ـتـ ــافـ ــان ت ـح ـش ـيــده ـمــا
واس ـت ـعــدادات ـه ـمــا ل ـل ـمــواج ـهــة ،الـتــي
تـنــذر ـ ـ ـ فــي ح ــال وقــوعـهــا ـ ـ ـ بانفتاح
األب ـ ـ ــواب ع ـلــى اش ـت ـب ــاك س ـيــاســي ال
يبدو بعيدًا.
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بريطانيا

ّانطالق نقاشات «بريكست»
ماي تتلقى الصفعة األولى من البرلمان
بدأ النواب البريطانيون،
أمس ،خمسة أيام من
بشأن شروط
النقاشات ّ
«بريكست» دشنت بضربة
قاسية لتيريزا ماي عبر
تصويت غالبية البرلمان
لمصلحة توجيه توبيخ
للحكومة لعدم نشر
االستشارة القانونية ،في
وقت يكسب فيه خيار
ثان تأييدًا
تنظيم استفتاء ٍ
متزايدًا
انطلق الـبــرملــان البريطاني فــي نقاشاته
حول اتفاق خــروج بريطانيا من االتحاد
األوروبــي «بريكست» الــذي توصلت إليه
رئيسة ال ــوزراء البريطانية تيريزا مــاي،
مــع االت ـح ــاد ،وت ـ ّـم إقـ ــراره فــي بروكسيل
يــوم األح ــد  25تشرين الـثــانــي /نوفمبر.
ّ
تستمر لخمسة أيام،
هذه النقاشات ،التي
ّ
خيم عليها في يومها األول تقديم أحزاب
املعارضة البريطانية طلب محاسبة وزير
من حكومة ماي ،بتهمة «ازدراء البرملان»،
بعد رفض املدعي العام البريطاني جيفري
ك ــوك ــس ،ن ـشــر ك ــام ــل ن ـ ّـص االس ـت ـشــارة
القانونية الـخــاصــة بــ«بــريـكـســت» ،والتي
اعتمدت عليها الحكومة في املفاوضات.
وه ــو مــا تــم بــالـفـعــل بـغــالـبـيــة  311نائبًا
صــوتــوا ملصلحة قــرار بتوبيخ الحكومة
على عدم النشر و«ازدراء البرملان» ،مقابل
 293ع ــارض ــوه .مــوقــف ال ـبــرملــان ،سجل
أولى النقاط في مرمى ماي ،وأرغمها على
تقديم وعــد بنشر رأي «نهائي وكــامــل»
األربعاء (اليوم) قبل التصويت الرئيسي
امل ـقــرر ال ـثــاثــاء املـقـبــل فــي ال ـبــرملــان .ولــم
تقتصر خسارة مــاي أمــام البرملان على
ذلك ،إذ صوت املشرعون أيضًا ملصلحة
تعديل يمنح سلطات أكبر للنواب لصنع
القرار في حال تم رفض االتفاق كما هو
مرجح.
وق ــال ــت م ــاي عـنــد اف ـت ـتــاح ال ـن ـقــاشــات إن

االتـ ـف ــاق «ي ـس ـت ـج ـيــب ل ـت ـط ـل ـعــات الـشـعــب
ال ـب ــري ـط ــان ــي» الـ ـ ــذي رأت أن ـ ــه «ي ــري ــد أن
نمضي إلى األمــام باتفاق يحترم نتيجة
االس ـت ـف ـتــاء وي ـت ـيــح ل ـنــا ل ــم ش ـمــل ال ـبــاد،
بـغــض الـنـظــر عــن الـطــريـقــة الـتــي نـصـ ّـوت
بها» .يأتي ذلك في أجواء متوترة أساسًا،
إذ يـ ـع ــارض ن ـ ــواب م ــن ك ــل االت ـج ــاه ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة «ب ــري ـك ـس ــت» .وإلـ ـ ــى جــانــب
املـعــارضــة العمالية ومــؤيــدي أوروب ــا في
«الحزب الليبرالي الديموقراطي» والنواب
االسـكـتـلـنــديــن املـسـتـقـلــن ،ف ــإن ال ـحــزب
«الوحدوي الديموقراطي» الصغير ،حليف
تيريزا ماي في إيرلندا الشمالية ،يعارض
الـنــص ،ومثله عـشــرات الـنــواب املحافظني
املــؤيــديــن لقطع عــاقــات ت ــام مــع االتـحــاد
األوروبي .وكانت رئيسة الحكومة َّ
املهددة
ب ـف ـشــل ف ــي الـ ـب ــرمل ــان ،ق ــد ل ـ ّـوح ــت مـ ــرارًا
بالخروج من االتحاد األوروب ــي من دون
اتفاق ،مع كل التداعيات الوخيمة املحتملة
على االقتصاد البريطاني ،وحذرت من أنه
قد ال يحصل «بريكست» على اإلطــاق.
وي ـع ـتــزم «ح ــزب ال ـع ـمــال» إط ــاق مــذكــرة
لـحـجــب الـثـقــة فــي ح ــال لــم تـحـصــل مــاي
على تصويت النواب على النص .وتواجه

(أ ف ب)

م ــاي م ــن ج ــان ــب آخ ــر ب ـعــض املـشـكـكــن
فــي أوروبـ ــا مــن حــزبـهــا ،الـســاعــن أيضًا
لإلطاحة بها.
االستفتاء الــذي نظم في حزيران /يونيو
 2016وف ـ ـ ــاز بـ ــه مـ ــؤيـ ــدو الـ ـ ـخ ـ ــروج مــن
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي بنسبة  52فــي املـئــة،
تــرك البالد منقسمة بعمق .وبعد أشهر
من املفاوضات ،يثير النص الذي أبرم مع
االتـحــاد األوروب ــي استياء مــن الجانبني.

فــأشــد مــؤيــدي «بــريـكـســت» يعتبرون أن
بريطانيا لن تقطع بالكامل الجسور مع
االت ـحــاد األوروبـ ــي ،فيما ال ي ــزال مــؤيــدو
أوروبا يأملون بحصول خطوة إلى الوراء.
وال ـن ـبــأ ال ـ ّـس ــار بــالـنـسـبــة إل ــى مـعــارضــي
«بــريـكـســت» هــو أن ل ـنــدن ستتمكن من
أن تـ ـق ــرر م ــن ج ــان ــب واحـ ـ ــد إذا رغ ـبــت
بذلك ،العدول عن االنسحاب من االتحاد
األوروب ـ ــي كـمــا رأى مــدعــي ع ــام محكمة
العدل في االتحاد األوروبي في استشارة
ال تلزم قضاة املؤسسة.
ـان
وي ـك ـس ــب خ ـي ــار ت ـن ـظ ـيــم اس ـت ـف ـت ــاء ث ـ ٍ
ح ـ ّـول ال ـخ ــروج تــأيـيـدًا م ـتــزاي ـدًا .فــاالثـنــن
ســلــم ن ــواب مــن «املـحــافـظــن» و«ال ـع ـمــال»
و«الليبراليني الديموقراطيني» و«الخضر»
رئيسة الحكومة عريضة تحمل أكثر من
مليون توقيع للمطالبة باستفتاء جديد.
وقالت النائبة جاسنت غرينينغ إن «ذلك
هــو االحـتـمــال الوحيد إذا وصــل البرملان
إلــى طريق م ـســدود» .واتـفــاق االنسحاب
يشمل خصوصًا فاتورة خروج بريطانيا
التي تتراوح بني  40و  45مليار يورو ،كما
يضمن حـقــوق األوروب ـي ــن املقيمني في
بريطانيا واملواطنني البريطانيني املقيمني
فـ ــي االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي وي ـ ـحـ ــدد ف ـتــرة
انتقالية تبدأ بعد «بريكست» املرتقب في
 29آذار /مارس  ،2019ويمكن أن تستمر
حتى كانون األول /ديسمبر .2020
وي ـت ـض ـمــن أي ـض ــا ب ـنــد «ش ـب ـكــة األم ـ ــان»
لـتـجـنــب الـ ـع ــودة إل ــى حـ ــدود ب ــن إيــرل ـنــدا
الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في
االتحاد األوروب ــي وللحفاظ على السالم
فــي الـجــزيــرة .وه ــذه اآللـيــة املـثـيــرة للجدل
الـتــي تـقــوم على إنـشــاء منطقة جمركية
األوروبي وبريطانيا
واحدة تشمل االتحاد
ّ
لــن تــدخــل حـيــز الـتـنـفـيــذ إل بـعــد الـفـتــرة
االنتقالية وفـقــط فــي حــال عــدم التوصل
إلــى حل أفضل بحلول منتصف .2020
ويريد النواب الذين ينتقدون تيريزا ماي
أن تعيد التفاوض حول النص وهو خيار
يستبعده االتحاد األوروبــي .وبعد يومني
عـلــى تـصــويــت الـبــرملــان الـبــريـطــانــي الــذي
سيحصل فــي ال ــ 11مــن الشهر الـجــاري،
ستعود تيريزا ماي إلى بروكسيل لعقد
قمة أوروبية جديدة.
(األخبار ،أ ف ب)

تقرير

«األطلسي» ثابت في البحر األسود ...وموسكو ال تكترث

كييف تواصل االستفزاز وتستدعي االحتياط
تواصل أوكرانيا االستثمار
في حادثة بحر آزوف ،إلى
درجة زيادة التأهب في
أوساط قواتها واستدعاء
االحتياط .في المقابل ،ال
تتعاطى بهدوء
تزال روسيا
ّ
مع األزمة ،متجنبة بذلك أي
تصعيد ،في ظل استفزازات
كييف التي وصلت إلى
مداهمة كنائس أرثوذكسية

وسط تزايد التوترات بني أوكرانيا
وروسـيــا ،أعلن الرئيس األوكــرانــي،
بـ ـ ـت ـ ــرو بـ ــوروش ـ ـي ـ ـن ـ ـكـ ــو ،اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء
ً
ق ــوات االح ـت ـي ــاط ،ق ــائ ــا إن «ال ـبــاد
ت ـح ـتــاج إل ــى ت ـعــزيــز دف ــاع ــات ـه ــا فــي
مواجهة التهديد الــروســي» .وأشــار
إل ــى أن ق ــوات االح ـت ـيــاط ستخضع
للتدريب في إطار األحكام العرفية،
مــؤكـدًا إع ــادة نشر بعض الــوحــدات
يكتف بوروشينكو
العسكرية .ولم
ِ
بالتصعيد العسكري ،بل ذهب أيضًا
نحو التصعيد الكالمي ،إذ قال في
ـث متلفز أمــس ،لقناة «»ICTV
حــديـ ٍ
األوك ــرانـ ـي ــة ،إن «م ــوس ـك ــو اآلن فــي
عــزلــة ت ــام ــة .ه ــذه نـتـيـجــة تنسيقنا
ال ــدول ــي ال ـشــامــل .لـكـنـنــي أؤك ــد أنـنــا
س ـ ـنـ ــدافـ ــع ع ـ ــن بـ ـل ــدن ــا ب ــأن ـف ـس ـن ــا».
ووص ــف الــرئ ـيــس األوك ــران ــي بــاده
ب ــأنـ ـه ــا «العـ ـ ـ ــب نـ ـش ــط ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم،

ولديها حلفاء موثوق بهم» ،مضيفًا
أن «ن ـجــاح مــوقـفـنــا ال ــدول ــي واضــح
تمامًا .واليوم ،يجري التنسيق على
ال ـف ــور .وت ـش ــارك أوكــران ـيــا بفعالية
في جميع منتديات املنابر الدولية،
وقد شكلنا ائتالفًا عامليًا قويًا لدعم
كييف».
ّ
روسـ ـ ـي ـ ــا ،مـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،ق ــلـ ـل ــت مـ ًـن
أهـمـيــة اإلعـ ــان األوك ــران ــي ،واص ـفــة
إي ــاه بـ ـ «امل ـحــاولــة الـعـبـثـيــة لتأجيج
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوتـ ـ ــرات» .وقـ ـ ـ ــال الـ ـك ــرمـ ـل ــن إن
«االت ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات ضـ ـ ــد روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ل ـيــس
لـ ـه ــا أي أس ـ ـ ـ ــاس عـ ـل ــى اإلط ـ ـ ـ ـ ــاق»،
مــؤك ـدًا مــن جـهــة أخ ــرى أن «املــزاعــم
األوكرانية بــأن روسيا تمنع املــرور
إلى بحر آزوف من موانئ أوكرانيا
وإل ـي ـه ــا خ ــاطـ ـئ ــة» .وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن
«املــاحــة مـسـتـمـ ّـرة طبيعيًا ،مــا عــدا
االن ـق ـط ــاع ــات أح ـي ــان ــا ب ـس ـبــب ســوء

األحــوال الجوية» ،وهو األمــر نفسه
ال ــذي أعـلـنـتــه كـيـيــف ،إذ أف ــادت بــأن
روسيا بدأت السماح لبعض السفن
بدخول املوانئ األوكرانية في بحر
آزوف ،فــي مــؤشــر على تــراجــع حدة
التوتر في املنطقة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ـن ـ ــى الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة
األوكراني فولوديمير أوميالن ،إنه
«رف ـ ــع ال ـح ـظــر جــزئ ـيــا ع ــن م ـي ـنـ َ
ُ
ـاء ي
برديانسك وماريوبول» األوكرانيني
الرئيسيني على بحر آزوف ،اللذين
ُي ـ َـع ـ ّـد ت ــواص ــل ال ـع ـمــل فـيـهـمــا مهمًا
للغاية بالنسبة إلى صادرات البالد.
ون ـق ــل ب ـي ــان ل ـ ـلـ ــوزارة ع ــن أوم ـي ــان
قوله إن «السفن تصل وتغادر عبر
م ـض ـيــق ك ـي ــرت ــش ب ــاتـ ـج ــاه امل ــوان ــئ
األوكرانية ...عادت الحركة جزئيًا».
لـكـنــه أشـ ــار إل ــى وجـ ــود  17سفينة
ال تـ ــزال تـنـتـظــر دخـ ــول ب ـحــر آزوف

وواحـ ـ ــدة تـنـتـظــر امل ـ ـغـ ــادرة .وأع ــرب
الــوزيــر عن أمله في رفــع الحظر عن
املــوانــئ بشكل كامل وإط ــاق ســراح
الـبـحــارة خــال األي ــام املقبلة .ورغــم
أن حلف «شمال األطلسي» (الناتو)
أع ـل ــن األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي أن سـفـنــه
الحربية تقوم بمناورات ودوريــات
«روتينية» في مياه البحر األسود،
ف ـ ــإن األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـح ـل ــف ،يـنــس
ستولتنبرغ ،رفض التعهد بأي دعم
إضافي لكييف ،وطالب ستولتنبرغ
روسيا بإنهاء مواجهتها البحرية
مع أوكرانيا ،األمر الذي يدل على أن
الحلف يسعى إلــى تجنب تصعيد
األزمة ،على عكس أوكرانيا.
رغ ــم ذل ــك ،أك ــد وزراء خــارج ـيــة دول
الـحـلــف ع ــزم «ال ـنــاتــو» عـلــى الحفاظ
ع ـلــى وج ـ ــوده ال ـع ـس ـكــري ف ــي الـبـحــر
األسود «ردًا على تصرفات روسيا»،

الرئيس األوكراني :قوات االحتياط ستخضع للتدريب في إطار األحكام العرفية (أ ف ب)

وفق ستولتنبيرغ .وفي ختام اللقاء
الـ ــذي عـقــد ف ــي ب ــروك ـس ــل ،بـمـشــاركــة
ك ــل م ــن ج ــورج ـي ــا وأوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،ق ــال
ستولتنبيرغ« :لقاء اليوم مع الحلفاء
أعطى رسالة واضحة بشأن مواصلة
ت ـق ــدي ــم ال ــدع ــم ال ـع ـم ـلــي ألوك ــرانـ ـي ــا،
وكذلك بشأن الحفاظ على وجودنا
فــي منطقة الـبـحــر األسـ ـ ــود» .واتـهــم
روسيا باستخدام شبه جزيرة القرم
لـبـســط الـسـيـطــرة املـطـلـقــة عـلــى بحر
آزوف ،داعـيــا إيــاهــا إلــى اإلف ــراج عن
السفن األوكرانية وطواقمها بصورة
ف ــوري ــة وضـ ـم ــان ح ــري ــة امل ــاح ــة في
املنطقة وتوفير الوصول إلى املوانئ
األوكرانية دون عوائق .وفي عرضه
لــرؤيــة الـحـلــف الـعــامــة لـعــاقــاتــه مع
روسيا ،قال ستولتنبيرغ إن الحلف
ي ـقــر بــأه ـم ـيــة م ــواص ـل ــة الـ ـح ــوار مع
م ــوسـ ـك ــو وب ـ ـقـ ــاء ق ـ ـنـ ــوات االتـ ـص ــال

دهمت قوات
األمن األوكرانية
ثالث كنائس تابعة
لبطريركية موسكو

العسكرية معها مفتوحة ،ملنع وقوع
ح ـ ــوادث .م ــع ذلـ ــك ،فـقــد ش ــدد األم ــن
الـعــام على أن سياسة الحلف تجاه
م ــوس ـك ــو «س ـت ـب ـق ــى ك ـم ــا ك ــان ــت فــي
ال ـســابــق م ــا ل ــم تـظـهــر ف ــي تـصــرفــات
روس ـيــا تـغـيــرات إيـجــابـيــة ،وخــاصــة
في تعاملها مع أوكرانيا».
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ده ـ ـ ـمـ ـ ــت ق ـ ـ ـ ـ ــوات األم ـ ـ ــن
األوكرانية ثالث كنائس أرثوذكسية
تابعة لبطريركية موسكو ومنازل
ك ـه ـنــة ف ــي وس ـ ــط شـ ـم ــال أوك ــرانـ ـي ــا
ع ـلــى خـلـفـيــة الـ ـن ــزاع ال ـس ـيــاســي مع
روسـ ـ ـي ـ ــا .وقـ ــالـ ــت املـ ـتـ ـح ــدث ــة ب ــاس ــم

الشرطة اإلقليمية آال فاشتشينكو
إن «الـشــرطــة وعـنــاصــر فــي األجـهــزة
األمنية نفذوا مداهمات في ثمانية
مـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّ
ـار ،مـ ـنـ ـه ــا مـ ـسـ ـكـ ـن ــان ت ــابـ ـع ــان
لـعــدة أبــرشـيــات مــن هــذه الـطــائـفــة».
وأضــافــت أن هــذه اإلجـ ــراء ات نفذت
في إطــار تحقيق قضائي «النتهاك
امل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة ب ـ ــن امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن» ،وف ـق ــا
«لطائفتهم الدينية» ،وتابعت بأن
«أحدًا لم يعتقل» .وكانت بطريركية
القسطنطينية قــد قـ ـ ّـررت منتصف
ت ـش ــري ــن األول/أكـ ـ ـت ـ ــوب ـ ــر االعـ ـت ــراف
ّ
بـكـنـيـســة أرثــوذك ـس ـيــة مـسـتـقــلــة في
أوكرانيا ،منهية بذلك  332عامًا من
الوصاية الدينية ملوسكو ،ومثيرة
أسئلة عن مستقبل ماليني املؤمنني
في هذا البلد حيث تحظى الكنيسة
الروسية بنفوذ واسع النطاق.
(األخبار ،أ ف ب)

