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الفروف :ما حدث في �أودي�سا كان من مظاهر الفا�شية ال�سافرة

بوتين يعلن �سحب القوات الرو�سية من الحدود مع �أوكرانيا
دعا الرئيس الروسي فالديمير بوتين أنصار
فدرلة أوكرانيا إلى تأجيل استفتاء تقرير مصير
المناطق الشرقية المق ّرر يوم  11أيار ،مؤكدا ً
أن تأجيل عملية االستفتاء سيسمح بإعدادها
بشكل أفضل.
ووص��ف بوتين خ�لال لقائه أم��س الرئيس
السويسري الذي تترأس بالده حاليا ً منظمة
األم���ن وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب����ا ،االن��ت��خ��اب��ات
الرئاسية المقررة في أوكرانيا يوم  25أيار بأنها
«خطوة في االتجاه الصحيح» ،وأضاف« :لكنها
لن تحدد أي شيء إذا لم يفهم جميع مواطني
أوكرانيا كيفية ضمان السلطة لحقوقهم عقب
هذه االنتخابات» ،وأنه «يجب أن يفهم ويثق
الناس في جنوب شرقي أوكرانيا بأن حقوقهم
ستحترم عقب انتخابات الرئاسة المقررة في
 25أيار».
ورحب بوتين بإفراج السلطات األوكرانية
ع��ن بافيل غ��وب��اري��ف «المحافظ الشعبي»
لمقاطعة دونيتسك ،داعيا ً كييف إلى إطالق
سراح جميع السجناء السياسيين .ونوه بأن
موسكو ساهمت ف��ي اإلف���راج ع��ن المراقبين
العسكريين ف��ي منظمة األم���ن وال��ت��ع��اون
األوروب��ي��ة في أوكرانيا ،وساهمت كذلك في
تخفيف توتر الوضع.
وأك��د الرئيس الروسي ض��رورة عقد حوار
مباشر بين كييف والمناطق الشرقية من البالد
لطمأنة سكانها بأن حقوقهم ستحترم ،وقال:
«ن��رى أن عقد ح��وار مباشر بين السلطة في
كييف والممثلين عن جنوب شرقي أوكرانيا
هو الشرط الرئيسي لحل األزم��ة» ،وأض��اف:
«لكن لبدء ه��ذا الحوار من ال��ض��روري الوقف
غير المشروط لجميع أشكال العنف ،أكان
باستخدام ال��ق��وات المسلحة ،وه��و أم��ر غير
مقبول ف��ي العالم المعاصر ،أو باستخدام
تشكيالت غير قانونية».
وشدد بوتين على أن «تصريحات الشركاء
الغربيين بأن المفتاح لحل األزمة األوكرانية
في أيدي روسيا ،أدت بالوضع في أوكرانيا إلى

مأزق» ،محمالً دول الغرب جزءا ً من مسؤولية
ما ح��دث .ودع��ا إل��ى تنظيم طاولة مستديرة
بمشاركة األطراف الدولية لبحث األوضاع في
أوكرانيا ،مشيرا ً إلى أن بالده سحبت قواتها من
الحدود مع أوكرانيا ،وهي موجودة حاليا ً في
المناطق الروسية إذ تجرى مناورات دورية.
وق��ال رئيس منظمة األم��ن وال��ت��ع��اون في
أوروبا ديدييه بورغهالتر إن المنظمة ستقترح
على األطراف األربعة ،التي وقعت على اتفاقية
جنيف ،خالل الساعات المقبلة خريطة طريق
لتسوية األزمة األوكرانية .مشيرا ً أنها ستتضمن
خطوات محددة للخروج من األزمة في أوكرانيا،
وأن الخطوط العامة لهذه الخريطة تم بحثها
في فيينا.
وأضاف بورغهالتر أن جوهر خطة الخريطة
يتضمن أرب��ع��ة ب��ن��ود «وق��ف ال��ن��ار ،وتهدئة
التوتر ،وبدء الحوار ،واالنتخابات» ،وفي ما
يخص وقف النار قال« :من المهم أن ُيعلن على
أعلى المستويات رفض العنف ووقف جميع

العمليات العسكرية والترهيب واالستفزاز».
وأك���د بورغهالتر أن��ه «م��ن المهم للغاية
دعوة الرئيس بوتين تأجيل استفتاء يوم 11
أيار بهدف بدء الحوار» .وتابع« :نحن نقترح
مساندتنا لخطة وطنية لنزع السالح ،التي
يجب أن يتم قبولها في أوكرانيا ،ومستعدين
لتشكيل صندوق لهذا الغرض».
وق���ال وزي���ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي
الف���روف إن المأساة التي حدثت ف��ي مدينة
أوديسا األوكرانية السبت الماضي هي فاشية
سافرة ،مشددا ً على أن موسكو لن تسمح بإخفاء
الحقائق والتستر عن مجريات التحقيق.
وأض��اف الف��روف أن أوروب��ا تتغاضى منذ
سنوات طويلة عن تكاثر أنصار إيديولوجية
الفاشية وقيام مر ّوجيها بتجنيد مؤيدين جدد،
وتنظيمهم مسيرات لتكريم عناصر سابقة
في «أس أس» أدينوا كمجرمين في محاكمة
نورمبرغ .وح� ّذر من تنامي النزعات القومية
في أوكرانيا وخروج الوضع عن نطاق تنظيم

�أكد موافقة طرفي ال�صراع في جنوب ال�سودان على بدء جل�سات غداً

كي مون يعلن محادثات �سالم في جوبا
أعلن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ،موافقة
طرفي الصراع في جنوب السودان على إجراء محادثات
سالم غدا ً (الجمعة) ،لحل األزمة الراهنة في البالد بين
رئيس جنوب السودان سلفاكير ،ونائبه السابق رياك
مشار.
وجاءت تصريحات كي مون في أعقاب زيارة أول من
أم��س ،استمرت يوما ً واح��داً ،قام بها إلى مدينة جوبا
عاصمة جنوب السودان ،فيما اعتبر مراقبون أن هذا
اإلعالن في حد ذاته يمكن أن يمثل انفراجة محتملة.

شكل الحوار

وفي الوقت نفسه ،قال كي مون ،إنه من غير المرجح
أن يتمكن مشار من السفر سريعا ً إلى إثيوبيا ألنه يختبئ
في أعماق األدغال« ،لكنه قال ،إنه سيبذل قصارى جهده
حتى يصل إلى إثيوبيا في الموعد المحدد».
غير أنه ال يزال من غير الواضح بعد ما إذا كان كير
ومشار سيتفاوضان في إثيوبيا عبر ح��وار مباشر أم
سيتم التفاوض عبر وسطاء.
وك��ان رئيس جنوب ال��س��ودان سلفا كير واف��ق يوم
الجمعة الماضي ،وفي أعقاب لقاء مع وزير الخارجية
األميركي جون كيري ،على السفر يوم التاسع من أيار
الجاري إلى إثيوبيا ،إلج��راء محادثات سالم مع نائبه
السابق ري��اك مشار في أدي��س أبابا ،بوساطة رئيس
الوزراء اإلثيوبي هايلي مريم ديسالينج.

وكان النزاع في جنوب السودان قد اندلع في كانون
األول الماضي الماضي ،وتسبب في تشريد أكثر من
مليون شخص حتى اآلن ،وانطلقت شرارة النزاع ،بعد
أن اتهم كير نائبه السابق مشار بمحاولة االنقالب عليه،
غير أن مشار نفى هذا االتهام وحشد قوات من المتمردين
لقتال حكومة كير.

عقوبات وشيكة

ووس��ط تحذيرات وم��خ��اوف من أن يتحول العنف
العرقي في جنوب السودان إلى إب��ادة جماعية ،قالت
مصادر دبلوماسية أميركية إنه من المتوقع أن تفرض
الواليات المتحدة عقوبات على طرفي الصراع في جنوب
السودان في األيام القليلة المقبلة.
وقالت المصادر ،التي طلبت عدم نشر أسمائها ،إن
العقوبات سوف تتضمن حظرا ً على السفر إلى الواليات
المتحدة وتجميد أي أموال تخضع لالختصاص القضائي
األميركي .وأضافت المصادر من دون ذكر أسماء ،إن
أف��رادا ً من جانبي المتمردين والحكومة سوف تشملهم
العقوبات.
وق��ال مسؤول أميركي عن التوقيت المتوقع لهذه
الخطوة« ،في األيام المقبلة» .وأكدت مصادر أخرى أن
الواليات المتحدة اتخذت بالفعل ق��رارا ً بمعاقبة أفراد
عدة ،والسؤال اآلن متى يكون ذلك.

كي مون يلتقي عددا ً من النازحين

خطف  8فتيات �أخريات في نيجيريا
أع��ل��ن��ت ال��ش��رط��ة ال��ن��ي��ج��ي��ري��ة
وسكان ،أن مسلحين يشتبه في أنهم
م��ن جماعة «ب��وك��و ح���رام» خطفوا
ثماني فتيات تتراوح أعمارهن بين
 12و 15سنة ،من قرية قرب أحد
معاقلهم في شمال شرقي البالد.
وقال الزاروس موسى وهو واحد
م��ن س��ك��ان واراب�����ي ال��ت��ي شهدت
الهجوم« :كانوا كثيرين وكلهم كانوا
يحملون بنادق ،جاؤوا في عربتين
لونهما مثل ل��ون عربات الجيش،
وب���دأوا بإطالق النار في قريتنا».
وق���ال م��ص��در ف��ي ال��ش��رط��ة رف��ض
كشف اسمه إن «الفتيات أودعن في
شاحنات إلى جانب ماشية وأغذية
منهوبة».
وعرض وزير الخارجية البريطاني
ول��ي��ام هيغ مساعدة نيجيريا في
تحرير التلميذات المختطفات من
قبل «بوكو حرام» ،وقال للصحافيين
ل��دى وص��ول��ه إل��ى اجتماع مجلس

أوروبا في فيينا لمناقشة سبل نزع
فتيل األزم��ة األوك��ران��ي��ة« :نعرض
مساعدة عملية .ما حدث هنا ـ أعمال

احتجاج نسائي نيجيري

ب��وك��و ح���رام الس��ت��خ��دام الفتيات
كغنائم حرب وغنائم اإلره��اب ـ أمر
مثير لالشمئزاز وغير أخالقي».

مسيرات بشعارات تمجد المجرمين النازيين،
إلى مظاهر فاشية سافرة .وتابع« :سنطالب
بالحقيقة ،وبعدم إخفاء جميع األدلة التي قدمها
شهود العيان والتي تشير إلى أن السلطات
تحاول عمدا ً التستر على أبعاد المأساة ،كي
ال تبقى الحقيقة من دون إج��راء تحقيق فيها
وعرضها على الجمهور» ،وأضاف« :لن نسمح
بإحياء الفاشية في أوروبا وال سيما في روسيا
االتحادية».
جاء ذلك في وقت دعت الخارجية الروسية
كييف إل��ى وق��ف ف��وري الستخدام القوة ضد
شعبها ،واتخاذ خطوات محدّدة لبدء المصالحة
في المجتمع.
وذ ّكرت الخارجية في بيان أمس أن مفوضة
األم��م المتحدة لحقوق اإلن��س��ان نافي بيالي
أعربت عن قلقها من انتشار العنف في أوكرانيا،
الذي يؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا وحجم
الدمار ،وأعربت عن قلقها من حوادث أوديسا
التي حصدت أرواح أكثر من  40شخصاً.
وأطلق البيان ن��داء إلى «السلطات إلجراء
تحقيق دق��ي��ق ب��ال��ح��وادث ال��ت��ي وق��ع��ت في
أوديسا ومقاطعة دونيتسك» ،موضحا ً أنه
«من الالفت أن بيالي طالبت كييف بتطابق
العمليات العسكرية واألمنية مع المعايير
الدولية ،مشيرة إلى أن الشرطة يجب أن تحمي
المتظاهرين السلميين بغض النظر عن انتمائهم
السياسي».
وأك��د البيان أن «األه���م ،أن تقوم السلطة
باستعراض التزامها ال��ك��ام��ل م��ب��دأ سيادة
القانون وحماية حقوق جميع سكان البالد،
خصوصا ً الفئة الناطقة باللغة الروسية».
الفتا ً إلى أن بيالي ن ّ��ددت بمهاجمة ومالحقة
الصحافيين في أوكرانيا وطالبت بحماية حرية
الكلمة ،ودعت الصحافيين أنفسهم إلى التزام
الموضوعية وعدم إثارة الكراهية .وأكد البيان
أن موسكو «تشاطر رأي المفوضية العليا حول
الحاجة لحوار وطني شامل بهدف تهدئة التوتر
وتجنب العنف».

وزير �ألماني يريد «عرقلة»
بيع �أ�سلحة بمليارات اليورو لقطر وال�سعودية
ذكرت صحيفة «هاندلشبالت» األلمانية نقالً عن مصادر حكومية ومصادر
صناعية أن «وزير االقتصاد األلماني زيجمار جابرييل يريد عرقلة صفقتين لبيع
أسلحة بمليارات اليورو لكل من قطر والسعودية».
وقالت الصحيفة المالية اليومية في مقال إن «الصفقتين المعنيتين هما تسليم
عربات استطالع مدرعة من طراز فينيك تصنعها شركة كراوس مافي فيجمان
ومقرها ميونيخ إلى قطر ،وأجهزة للبحث عن األه��داف تخطط أوبترونيكس
التابعة اليرباص لتسليمها للسعودية».
وقال المقال إن «قيمة صفقة ايرباص تتجاوز  500مليون يورو ( 697مليون
دوالر)» .وأشارت الصحيفة إلى أن جابرييل «يأمل عرقلة الصفقتين في مجلس
األمن االتحادي وهو هيئة حكومية تضم المستشارة األلمانية وأعضاء بالحكومة
تنسق السياسة األمنية» .ولم تذكر سبب رغبته في عرقلة الصفقتين.
ورفضت وزارة االقتصاد التعليق ،ولم يتسن االتصال على الفور بأي من
الشركات المعنية .لكن الصحيفة نقلت عن متحدث باسم شركة «ايرباص للدفاع
والفضاء» قوله« :هذه الطلبية تمثل أهمية شديدة الوبرتونيكس وتبعث برسالة
بخصوص قدرة الصناعة األلمانية على الوفاء بالتزاماتها».

«�إيزف�ستيا» :جولة �أوباما لم تحقق �أهدافها
تحاول الواليات المتحدة األميركية في الوقت نفسه الذي تفرض فيه عقوبات
على روسيا ،تعزيز نفوذها في شرق آسيا .فقد وقع الرئيس األميركي يوم 28
نيسان الماضي ،على اتفاقية للتعاون العسكري مع الفيليبين مدتها  10سنوات.
يسمح بموجبها لعدد غير محدود من القوات المسلحة األميركية المجيء إليها.
وقد أعلنت واشنطن أن هدف االتفاق هو ضمان األمن واالستقرار في المنطقة.
أما أوباما فقد أعلن أنه يأمل أن تسمح الصين بنمو وتطور ال��دول المجاورة
بحسب الطريق التي تختارها بنفسها .كذلك تسمح بنود االتفاقية بنشر قوات
جوية وبحرية أميركية في الجزيرة .وبهذا الخصوص قال أوباما ،إن هذا ال يعني
مواجهة مع الصين ،بل يريد أن يراعي الجميع مبادئ القانون الدولي.
ال يمكن القول إن كل سكان الفيليبين يؤيدون االتفاق الجديد ،إذا أخذنا باالعتبار
إلغاء القواعد العسكرية األميركية في الجزيرة عام  ،1992وذلك لخروج تظاهرات
ضد زيارة أوباما وحرق دمية أوباما وهو يقود عربة يجرها الرئيس الفيليبيني.
وعد أوباما الدول الحليفة التي زارها خالل هذه الجولة ،بحمايتها من أي عدو
خارجي ،فقد وقف إلى جانب اليابان في نزاعها مع الصين بسبب جزر سينكاكو.
وزار مع رئيسة كوريا الجنوبية ،الحدود الفاصلة مع كوريا الشمالية ودعا بيونغ
يانغ إلى وقف التجارب النووية .وفي ماليزيا التي يعتبر العديد من سكانها أوباما
عدواً ،بسبب الجرائم التي تقترفها القوات األميركية في البلدان اإلسالمية ،وأشار
أوباما إلى ضرورة مراعاة حقوق اإلنسان .إذ كان هدفه األساسي من هذه الجولة،
الوقوف جبهة واحدة ضد تعاظم النفوذ الصيني في المنطقة.
أما الصين فلم تحرك ساكنا ً ولم تعلق على تصريحات أوباما ،غير أن المتحدث
الرسمي باسم الخارجية الصينية ،قال« :إذا كنا نق ّوم جولة أوباما بأنها موجهة
ضد الصين ،فيجب أن تكون باألفعال ال األق��وال» .فيما قررت اليابان على رغم
تصريحات أوباما تسوية وإصالح عالقاتها مع الصين بنفسها ،فقد أعلن رئيس
وزراء اليابان سيندزو آبي ،أن لقاء رؤس��اء ال��دول المطلة على المحيط الذي
سينعقد في بكين خالل هذه السنة ،هو فرصة لتحسين العالقة بين البلدين.
لم تتمخض جولة أوباما عن نتائج مهمة ،فمثالً لم يتم حتى التوقيع على
اتفاقية إطارية مع اليابان في شأن الشراكة التجارية مع طوكيو .والدول األخرى
التي زارها أوباما خالل هذه الجولة ،ليست ضد تعزيز العالقات مع واشنطن،
ولكن هذا ال يعني أنها ستتعاون فقط معها.
عموما ً ال يمكن القول إن أوباما حقق أهداف جولته كاملة ،على رغم تصريحاته
في شأن تعزيز مواقع الواليات المتحدة في العالم بعد هذه الزيارة.

الأمم المتحدة :كوني مختبئ في ال�سودان
قالت األمم المتحدة إن قائد «مليشيات جيش الرب» جوزيف كوني وبعض
قادته مختبئون في أماكن يسيطر عليها السودان بمنطقة كافيا كينغي المتنازع
عليها مع جنوب السودان.
وذكر األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في تقرير إلى مجلس األمن ،أن
مصادر موثوقة أكدت أن جوزيف كوني وبعض كبار قادة جيش الرب عادوا في
اآلونة األخيرة بحثا ً عن مالذ آمن في مناطق يسيطر عليها السودان ،وهي محل
نزاع مع جنوب السودان ومتاخمة لجمهورية أفريقيا الوسطى ،ولفت إلى أن
حكومة السودان نفت وجود عناصر تابعة لهذه الجماعة في كافيا كينغي.
المرجح أن يكون جيش الرب انقسم
وأضاف األمين العام لألمم المتحدة أنه من
ّ
إلى مجموعات عدة كثيرة التنقل وتعمل بدرجة عالية من االستقالل في جمهورية
أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال تقرير لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،إنه وردت أنباء
عن  65هجوما ً ش ّنها جيش الرب خالل الربع األول من العام الحالي في جمهورية
أفريقيا الوسطى والكونغو ،خطف خاللها  93شخصا ً وقتل اثنان .وأضاف أن
كبار قادة جيش الرب يعتقد أنهم يتمركزون في شمال شرقي جمهورية أفريقيا
الوسطى ،إذ يستغلون عدم استقرار األوضاع هناك إلعادة تجميع صفوفهم.
ولفت إلى احتمال أن يكون مقاتلو السيليكا السابقون وبعض أعيان المجتمع
بأفريقيا الوسطى متواطئين مع جيش الرب ،ويقدمون له معلومات عن عمليات
فريق العمل اإلقليمي ،بما في ذلك األسلحة واإلمدادات ،ويسعى فريق عمل إقليمي
تابع لالتحاد األفريقي قوامه خمسة آالف شخص تسانده مئة من أفراد القوات
الخاصة األميركية لإلمساك بكوني وقادة جماعته ،المتهمين بخطف آالف األطفال
الستخدامهم مقاتلين في جيش المتمردين.
وأدين كوني من قبل المحكمة الجنائية الدولية في الهاي بارتكاب جرائم حرب
وشنّ حرب عصابات وحشية ضد الحكومة األوغندية في شمال البالد على مدى
نحو عقدين قبل أن يف ّر مع مقاتليه إلى أدغال وسط أفريقيا عام .2005

المحكمة الد�ستورية التايالندية تقيل
رئي�سة الوزراء باعتبار �أنها «ا�ستغلت �سلطاتها»
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شيناوترا مع عدد من وزراء حكومتها
أقالت المحكمة الدستورية التايالندية أمس رئيسة
ال���وزراء ينغلوك شيناوترا من منصبها باعتبار أنها
استغلت سلطاتها عبر قرار نقل مهام مسؤول أمني في
.2011
وقال قاض في الحكم الذي نقله التلفزيون مباشرة:
«لقد انتهت مهام رئيسة الوزراء ،لم يعد بإمكان ينغالك
البقاء ف��ي منصبها كرئيسة وزراء تصريف أع��م��ال»،
وأضاف القاضي« :لقد قرر القضاة باإلجماع أن ينغالك
استغلت وضعها كرئيسة وزراء».
وتعود ه��ذه القضية إل��ى إقالة رئيس مجلس األمن
القومي بعد وصول ينغالك إلى السلطة في  ،2011لكنه
عاد لتسلم مهامه بأمر من المحكمة اإلدارية.
واستنادا ً إلى هذا القرار أك��دت مجموعة من أعضاء
مجلس الشيوخ أن «نقل مهام هذا المسؤول األمني تم بما

فيه فائدة حزب بويا ثاي الحاكم» ،وذلك في طعن قدموه
أمام المحكمة الدستورية.
وقرار المحكمة الدستورية يشمل أيضا ً وزراء في حكومة
ينغالك لم تحدد أسماؤهم ،وهذا القرار يفتح صفحة جديدة
من عدم االستقرار في تايالند في ظل عدم وجود برلمان
بعدما تم حله في كانون األول  2013لتعيين رئيس جديد
للوزراء.
ويأمل معارضو ينغالك الذين يطالبون برحيلها منذ
ستة أشهر ،التمكن من الطلب من مجلس الشيوخ تعيين
رئيس جديد للحكومة.
ووع��دت حركة القمصان الحمر الموالية لتاسكين
شيناوترا من جهتها بالنزول إلى الشارع مجددا ً في حال
حصول «انقالب قضائي» جديد ما يثير مخاوف من أعمال
عنف جديدة.

تراجع �شعبية الواليات المتحدة تجاوز دول ال�شرق الأو�سط

�شعوب ت�سع دول في المنطقة ترف�ض قيادتها
كشفت دراس���ة حديثة أج��راه��ا
ال���م���رك���ز اإلق��ل��ي��م��ي ل���ل���دراس���ات
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ف��ي ال��ق��اه��رة ،أن
«شعبية ال��والي��ات المتحدة لدى
ش��ع��وب ال��ع��ال��م ،ت��رت��ب��ط ب��م��دى
إسهامها في اندالع أزمات دولية أو
ال��وص��ول إل��ى تسوية في شأنها».
وأوضحت أنه «منذ إعالن واشنطن
ال���ح���رب ع��ل��ى اإلره�����اب تتعرض
ال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة
النتقادات واسعة ،انعكست بشكل
كبير في توجهات الرأي العام ،ليس
في العديد من دول العالم فحسب،
ب��ل ف��ي داخ���ل ال���والي���ات المتحدة
نفسها ح���ول م��اه��ي��ة ال����دور ال��ذي
تمارسه واشنطن كقوة عالمية».
وأشارت إلى أن «التراجع الملحوظ
في شعبية الواليات المتحدة تجاوز

شعوب الشرق األوسط ،وامتد خالل
السنوات الماضية ليشمل عددا ً من
ال��دول األوروب��ي��ة ألسباب مختلفة،
ربما تكون اقتصادية باألساس ،على
خلفية األزمة االقتصادية التي عانى
منها بعض ال���دول األوروب��ي��ة في
السنوات الماضية».
وألمحت الدراسة إلى أن «السياسة
الخارجية األميركية تجاه العديد من
القضايا اإلقليمية والدولية تثير دائما ً
ج��داال ً واسعا ً بين مؤيد ومعارض،
وأن العامل األك��ث��ر حسما ً ف��ي هذا
اإلطار يتمثل في المصالح التي لم تعد
تؤثر في توجهات النخبة وصانعي
القرار في مختلف دول العالم تجاه
الواليات المتحدة فحسب ،بل إنها
ت��ح��ول��ت بشكل م��ل��ح��وظ إل���ى رق��م
مهم في تشكيل توجهات الشعوب

إزاء ال��دور القيادي األميركي على
الساحة الدولية ،ويتضح ذلك من
خالل استطالعات ال��رأي المتتالية
التي تقيس م��دى شعبية الواليات
المتحدة في العالم ،إذ تشير نتائجها
إل��ى تباينات ع��دة تحكم توجهات
الرأي العام العالمي في هذا الشأن».
وأظهرت تلك النتائج أن «نسبة
شعوب العالم التي تتبنى رؤي��ة
إيجابية إزاء الدور العالمي للواليات
المتحدة بلغت  46في المئة ،فيما
عبرت شعوب  9دول ع��ن رفضها
قيادة الواليات المتحدة للعالم ،وهي:
باكستان ولبنان واليمن والعراق
ومصر وفلسطين وتونس وإي��ران
وسلوفينيا ،وباستثناء األخ��ي��رة،
يالحظ أن هذه الدول تقع في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

كلينتون تجوب الواليات قبل ح�سم تر�شحها للرئا�سة
تواصل وزي��رة الخارجية األميركية السابقة هيالري
كلينتون جوالتها بالبالد ،وناقشت مواضيع يطرحها عادة
المرشح لرئاسة الواليات المتحدة.
وزارت هيالري مناطق ع��دة ،بينها واشنطن وسان
فرانسيسكو وبورتالند وس��ان خوسيه وبوسطن ومقر
األمم المتحدة وكونيتيكت وكنتاكي وفينيكس.
وتعرضت لموقف محرج خالل إلقائها خطابا ً في معرض
إعادة معالجة المعادن بالس فيغاس قبل أيام ،إذ رشقتها
امرأة بحذاء لكن من دون أن تصيبها ،وشاركت هيالري في
نقاش مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين
الغارد في قمة المرأة التي نظمت في نيويورك حديثاً.
وتضمن برنامج عملها زي��ارة إلى لويزفيل بكنتاكي
لحضور مؤتمر نسائي ،إذ تحدثت عن طفولتها ونشأتها
في عائلة متدينة متأثرة بثقافة العمل ،وعن أجدادها
المنحدرين من ويلز.
وإذا كانت المسؤولة األميركية السابقة قد حضرت من
دون أي مقابل إلى لويزفيل ،فإن أتعابها تصل إلى مئتي
ألف دوالر حين تلقي خطابات في مؤتمرات مهنية ،بحسب
ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست».
وشاركت ال��وزي��رة السابقة في منتدى بأريزونا مع
المرشح السابق للرئاسة الجمهوري جون ماكين ،الذي
خاطبها في فينيكس بقوله «سيدتي الرئيسة» ،فردت
عليه «توقف ،ستخلق لي مشاكل» ،وحضرت أيضا ً لقاء
أول من أمس أمام متخصصين في مجال الصحة العقلية
قرب واشنطن ،وقالت« :يجب أن أتخذ قرارا ً وأحسم ما إذا
كنت مستعدة أم ال» ،في إشارة إلى الترشح النتخابات
الرئاسة ،وأضافت «حين أعرف ستعرفون».
وكانت وزي��رة الخارجية السابقة أك��دت في كانون
األول الماضي أنها ستقرر عام  2014ما إذا كانت ستعلن
ترشحها لالنتخابات الرئاسية أم ال.
وخالل لقاءاتها دافعت زوجة الرئيس األميركي األسبق
بيل كلينتون عن حصيلتها كوزيرة للخارجية ،معلنة أنها

ستسلط الضوء على القضايا الشائكة التي واجهتها خالل
تحملها المسؤولية في كتابها المقبل الذي يحمل عنوان
«خيارات صعبة».
وخاضت كلينتون  -التي كانت عضوا ً في مجلس
الشيوخ عن نيويورك  -المنافسة للحصول على ترشيح
الحزب الديمقراطي لالنتخابات الرئاسية عام  ،2008قبل
أن تخسر أمام منافسها باراك أوباما.
وكشف كتاب «سقوط م���زدوج» للصحافيين مارك
هالبيرين وجون هايلمان في تشرين الثاني الماضي ،أن
كبار مساعدي الرئيس أوباما فكروا في اختيار هيالري
كلينتون لتحل مكان جو بايدن في منصب نائب الرئيس
خالل الحملة النتخابه لوالية ثانية عام .2012

قاعدة «ليمونييه» الع�سكرية الأميركية
تمدد وجودها في جيبوتي
حصلت الواليات المتحدة ،على
موافقة السلطات في جيبوتي من أجل
تمديد «طويل األم��د» إليجار قاعدة
عسكرية تستخدمها واشنطن منطلقا ً
لشنّ هجمات مكافحة اإلره��اب من
بينها غارات طائرات من دون طيار
في اليمن والقرن األفريقي.
وأع��ل��ن ال��رئ��ي��س ب����اراك أوب��ام��ا
ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر
غيلله خالل لقاء في البيت األبيض
تجديد إيجار قاعدة «ليمونييه»،
وتعهدا التصدي لتنظيم «القاعدة»
وح��رك��ة «ال��ش��ب��اب» اإلس�لام��ي��ة في

المنطقة.
وبموجب االتفاق تدفع واشنطن
 63مليون دوالر سنويا ً ف��ي عقد
اإلي��ج��ار ،وم��دت��ه عشر س��ن��وات مع
إمكان التمديد لعقد آخ��ر ،بحسب
مسؤولين في اإلدارة األميركية.
وي��م��ث��ل االت��ف��اق ال��ج��دي��د زي���ادة
ملحوظة في قيمة اإليجار ،إذ كانت
الواليات المتحدة تدفع  38مليون
دوالر ف��ي السنة بموجب االت��ف��اق
السابق.
وص����رح أوب���ام���ا أن «معسكر
ليمونييه مهم للغاية لعملنا في

القرن األفريقي ،وكذلك في المنطقة.
نحن نقدر بشكل كبير الضيافة التي
يقدّمها لنا الجيبوتيون» ،وأضاف:
«بشكل عام فإن هذه منشأة مهمة
لنا في جيبوتي ،ولم نكن لنستطيع
ال��ح��ص��ول عليها م��ن دون تعاون
الرئيس .ونحن ممتنون له لموافقته
على وجودنا الطويل األمد هناك».
ق��ال غيلله إن ب�لاده وال��والي��ات
ال���م���ت���ح���دة ت��رب��ط��ه��م��ا «ش���راك���ة
استراتيجية» م��ن أج��ل «التصدي
لإلرهاب والقرصنة واالتجار بالبشر
في منطقتنا».

