دوليات

السنة السادسة  /االثنني  9 /حزيران  / 2014العــدد 1504
Sixth year / Monday / 9 June 2014 / Issue No. 1504

قبيل زيارة روحاني تركيا� ...أردوغان ينتقد �سيا�سة الحظر الغربية تجاه �إيران

عراقجي :محادثاتنا مع مجموعة  1+5تقت�صر على الملف النووي فقط
أع��ل��ن مساعد وزي���ر الخارجية
اإليراني وكبير المفاوضين النوويين
عباس عراقجي إج��راء مفاوضات
ثنائية بين ب�لاده والوفد األميركي
ال��ي��وم االث��ن��ي��ن بحضور مساعدة
مسؤولة السياسة الخارجية لالتحاد
األوروبي هلغا اشميت ،مشددا ً على
أنه لن يُبحث سوى في الموضوع
النووي.
وأش��ار عراقجي في تصريحات
صحافية أمس األحد إلى المفاوضات
الثنائية م��ع ال��وف��دي��ن األم��ي��رك��ي
وال��روس��ي ف��ي مجموعة  1+5قبل
اجتماع فيينا المقبل ،وق���ال« :إن
المفاوضات بين الوفدين اإليراني
واألميركي ستجرى يومي االثنين
وال��ث�لاث��اء المقبلين ف��ي جنيف
بسويسرا على مستوى مساعدي
وزراء ال���خ���ارج���ي���ة ،وس��ت��ج��رى
م��ح��ادث��ات م��ع ال��وف��د ال��روس��ي في
روما يومي األربعاء والخميس من
األسبوع الجاري».
وردا ً على سؤال حول دوافع إجراء
م��ف��اوض��ات منفصلة م��ع الوفدين
األم��ي��رك��ي وال��روس��ي قبل الجولة
المقبلة من المحادثات مع مجموعة
 1+5بفيينا ،قال« :إن المفاوضات
مع البلدان الستة تتصف بالصعوبة
والتعقيد وينبغي العمل على تنسيق
مواقف هذه البلدان ألن لديها أفكارا ً
مختلفة».
واع��ت��ب��ر ال��م��س��ؤول اإلي��ران��ي إن
إج��راء محادثات ثنائية قبل وبعد
ج��والت المفاوضات مسألة عادية
ومتواصلة ،وأض��اف« :إن مثل هذه
المفاوضات كانت تجرى على هامش
االج��ت��م��اع��ات أو قبل بدئها وبعد
اختتامها» ،الفتا ً إلى أن الوفد اإليراني
ونظيريه الروسي والصيني كانوا
يدخلون في م��ش��اورات منتظمة إذ
يجرى تبادل الزيارات في عاصمتي
البلدين وط��ه��ران .مشيرا ً إل��ى أن
ال��م��ف��اوض��ات الثنائية بين ب�لاده
وأميركا كانت تجرى على هامش
الحوار مع « 1+5إال أنها وصلت إلى
مراحل جادة لذلك يتم دخول حوار
منفصل».
واعتبر عراقجي أن معظم الحظر
المفروض على طهران هو من قِبل
أميركا ولم تفرضه البلدان األخرى
ف��ي مجموعة  .1+5وأوض����ح أن

عراقجي خالل االعالن عن محادثات اليوم
اجتماع اليوم مع الوفد األميركي
سيكون ثالثيا ً بحضور مساعدة
مسؤولة السياسة الخارجية لالتحاد
األوروب�����ي هلغا اش��م��ي��ت .وح��ول
تفاصيل االجتماع مع مساعدة وزير
الخارجية االميركي ون��دي شرمن
قال عراقجي انه سيجرى الحديث
حول الموضوع النووي ولن يجري
التطرق إلى شأن آخر و»قد تم تأكيد
هذا األمر باستمرار».
وتوقع عراقجي إجراء محادثات
مع ع��دد من ال��دول األوروب��ي��ة على
ه��ام��ش م��ؤت��م��ر روم���ا أو أن يقوم
ب��ع��ض ال��م��س��ؤول��ي��ن األوروب��ي��ي��ن
بزيارة طهران لهذا الغرض ،وشدد
على أن المفاوضات الثنائية مع
أميركا وروسيا تأتي في إطار مزيد
م��ن االس��ت��ع��دادات للمشاركة في
ال��م��ف��اوض��ات ال��ن��ووي��ة بين إي��ران
و 1+5المقرر إجراؤها من  16حتى
 21حزيران الجاري في العاصمة
النمساوية.
م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى ،أك���د وزي��ر
ال��خ��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي محمد ج��واد
ظريف ،أن عدم جدوى الحظر على
ب�ل�اده أص��ب��ح ث��اب��ت�ا ً ل��دى الجميع
في الوقت الحاضر ،مشددا ً على أن
استمرار ه��ذه اإلج���راءات من شأنه

أن يؤدي إلى زيادة تشاؤم الشعب
اإلي��ران��ي ورؤي��ت��ه السلبية تجاه
الغرب.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال استقباله في
ط���ه���ران أم����س ،رئ��ي��س��ة ب��رل��م��ان
سنغافورة حليمة يعقوب ،الفتا ً إلى
التأثير السلبي جدا ً لبعض إجراءات
الحظر الالإنسانية ومن ضمنها في
المجاالت الدوائية والطبية والعلمية
المفروضة من قبل الغرب ضد إيران.
وأش�������ار ظ���ري���ف إل�����ى ج��ول��ة
المفاوضات النووية الجديدة بين
إيران ومجموعة " "1+5للوصول
إلى االتفاق النهائي ،وأعرب عن ثقته
عبر إزال��ة بعض القيود الموجودة
م���ن ت��ح��ق��ي��ق ق��ف��زة ف���ي ال��ت��ع��اون
وال��ت��ب��ادل االق��ت��ص��ادي والتجاري
على الصعيد الخارجي ،وأضاف أن
إيران وسنغافورة يمكنهما في ضوء
الطاقات واإلم��ك��ان��ات االقتصادية
الجيدة التي تمتلكانها إقامة تعاون
جيد في هذا المجال.
وأش��ار وزي��ر الخارجية اإليراني
إلى مكانة البرلمانات كرمز وممثل
إلرادة الشعوب ،مؤكدا ً ضرورة مزيد
م��ن استثمار الطاقات البرلمانية
ومجموعات الصداقة البرلمانية
وزي��ادة لقاءات وزي��ارات مسؤولي

البلدين لتعزيز العالقات الودية
بين بالده وسنغافورة في مختلف
المجاالت.
واس���ت���ع���رض ال����وزي����ر ظ��ري��ف
طاقات إيران الكثيرة والمتنوعة في
المجال االقتصادي وكذلك تحقيق
إن���ج���ازات م��م��ت��ازة ف��ي ال��م��ج��االت
العلمية والتكنولوجية على رغم
فرض بعض القيود والتضييقات من
جانب الغرب ،وقال" :لقد ثبت اليوم
للجميع فشل أداة الحظر والضغوط
لوقف مسيرة التنمية والتقدم في
إي��ران ،معتبرا ً أن الحظر أفضى إلى
تعزيز االتكاء على الذات واالعتماد
على اإلمكانات والطاقات الداخلية
إليران فقط".
م��ن جهة ثانية أع��رب��ت رئيسة
برلمان سنغافورة خالل اللقاء عن
سرورها لزيارتها طهران وأش��ارت
إل��ى المحادثات الجيدة ج��دا ً التي
أجرتها مع رئيس مجلس الشورى
علي الريجاني وسائر المسؤولين في
البالد ،وقالت" :إن برلماني البلدين
يمكنهما أداء دور مؤثر جدا ً في دعم
مسيرة تعزيز وتسهيل العالقات
خصوصا ً في المجاالت االقتصادية
والتجارية والعلمية والثقافية".
وأش�����ارت حليمة ي��ع��ق��وب إل��ى

ال��ع�لاق��ات الطيبة وال���ودي���ة بين
البلدين ،معربة ع��ن األم��ل ف��ي أن
تقترن المفاوضات ال��ن��ووي��ة بين
إيران ومجموعة " "1+5بالنجاح
في مسار تحقيق مصالح ومطالب
ال��ح��ك��وم��ة وال��ش��ع��ب اإلي���ران���ي،
و"أن نشهد من خالل إزال��ة بعض
العقبات تعزيز وتنمية التعاون بين
سنغافورة وإي���ران خصوصا ً في
المجاالت االقتصادية والتجارية".
ورحبت رئيسة برلمان سنغافورة
بتعزيز وتطوير العالقات الثقافية
وال��ح��ض��ور المتبادل للبلدين في
المهرجانات الثقافية والفنية التي
تقام فيهما ،وك��ذل��ك رف��ع مستوى
ال��ت��ع��اون ف��ي ال��ق��ط��اع��ات العلمية
والجامعية بين الجانبين.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر ،وق��ب��ل ي��وم
على ال��زي��ارة المنتظرة للرئيس
اإليراني حسن روحاني إلى تركيا،
انتقد رئيس ال��وزراء التركي رجب
طيب أردوغ��ان الحظر الغربي ضد
إي��ران ،وق��ال إن الغرب وفي الوقت
الذي يفرض حظرا ً ضد إي��ران يقوم
بتصدير أنواع السلع إلى هذا البلد
إال أنه ال يسمح لتركيا بأن يقوم بهذا
العمل ،مشيرا ً إلى أن السوق اإليرانية
مهمة بالنسبة إلى تركيا وأن الدول
الغربية وضعت لتركيا أيضا ً مثل
ه��ذه العراقيل لتصدير السلع إلى
العراق.
وأع��ل��ن محافظ البنك المركزي
اإليراني ولي الله سيف أن الدفعة
ال��س��ادس��ة م��ن األم����وال اإلي��ران��ي��ة
المجمدة ستسلم لطهران قريبا ً في
إط���ار ات��ف��اق جنيف ،مضيفا ً على
هامش افتتاحية المعرض الدولي
السابع للبورصة والبنوك والتأمين
أنه وفقا ً التفاق جنيف تبلغ كل دفعة
تسلم إلى إيران من أرصدتها المجمدة
نحو  500مليون دوالر.
وق���ال سيف إن ب�ل�اده ح��رة في
شراء ما تشاء من بضائع ال تشملها
ال��ع��ق��وب��ات ،م��وض��ح �ا ً أن���ه تسلم
نحو مليارين و 550مليون دوالر
م��ن األرص����دة اإلي��ران��ي��ة المجمدة
من إجمالي  4مليارات و 200ألف
دوالر ،في إطار اتفاق جنيف ،إذ من
المقرر أن تسلم الدفعة السادسة من
األرصدة إلى البنك المركزي اإليراني
قبل أسبوعين.

هيئة �أبحاث تركية :الت�سجيالت المن�سوبة لرئي�س الوزراء مفبركة
أفاد تقرير صادر عن هيئة أبحاث تركية أن
التسجيالت المنسوبة لرئيس الوزراء التركي
رجب طيب أردوغان مفبركة وتم التالعب بها،
ونقل عن «تقرير خبراء» أعدته هيئة األبحاث
العلمية والتكنولوجية أن��ه «بعد الفحص
الشامل للتسجيالت التي حملت على موقع
يوتيوب ،جرى التأكد من أن تلك التسجيالت
ه��ي ع��ب��ارة ع��ن فبركة ناجمة ع��ن تجميع
تسجيالت مختلفة ،وأثبت الفحص أيضا ً أن
مفبركي التسجيالت يملكون تسجيالت صوت
كثيرة لرئيس الوزراء وأفراد أسرته ،حصلوا
عليها بطرق مشروعة وغير مشروعة».
ومنذ شباط الماضي طلبت النيابة العامة
من هيئة األب��ح��اث العلمية والتكنولوجية
التركية إع��داد تقرير حول صحة تسجيالت
زعم ناشروها أنها مكالمة هاتفية بين أردوغان
ونجله .وأشار التقرير أيضا ً إلى أن مفبركي
التسجيالت استخدموا «تطبيقا ً مثيرا ً لالنتباه
ف��ي إق��ح��ام الكلمات م��ن تلك التسجيالت،
للمحافظة على نسق الجملة وإظهارها كأنها
حقيقية» ،مضيفاً« :أن بعض الكلمات التي
أريد إقحامها في التسجيل ولم تكن متوافرة
في التسجيالت األخ��رى ،ج��رى تركيبها من

حروف نطق بها من نسبت إليهم التسجيالت،
والخروج بعدها بالكلمة المطلوبة».
وكان أردوغان أشار في خطابات له إلى أن
تنظيم «الكيان الموازي» ،الذي تتهم الحكومة

تايالند :ت�شكيل قوة �أمنية
من �أجل �إخماد االحتجاجات

نشر المجلس العسكري في تايالند قوة تتكون من  6آالف جندي ورجل
شرطة في العاصمة بانكوك من أجل إخماد االحتجاجات والحيلولة دون زيادة
القوة الدافعة لمعارضة االنقالب.
وقال نائب قائد شرطة بانكوك سوميوت بومبانمونج إن «السلطات ستركز
في خمسة مواقع احتجاجات محتملة في العاصمة يوم األحد ،وتشمل هذه
المواقع المطار الدولي الرئيسي في تايالند ومنطقة وسط المدينة حول القصر
الكبير باإلضافة إلى مواقع شهدت احتجاجات من قبل».
وأضاف سوميوت« :نتمنى أال تثير االحتجاجات أي عنف وأن تنتهي بسالم.
مشيرا ً إلى أن قائد الجيش وقائد االنقالب الجنرال برايوت تشان اوتشا «أمر
قوات األمن بتفادي المواجهة» ،وتابع أن «الشرطة ستلتقط صورا ً للمحتجين
وتتعرف إليهم وتصدر أوامر اعتقال بحقهم فيما بعد».
وحدّت قوات األمن المنتشرة في نقاط اضطرابات محتملة بكبرى المدن
التايالندية من حدة االحتجاجات منذ االنقالب في  22أيار ،وجعلتها تقتصر
على تجمعات صغيرة يتركز معظمها حول مراكز التسوق ويجرى التنسيق لها
عبر وسائل التواصل االجتماعي.

الداعية فتح الله غولن بترؤسه ،هو من قام
بهذا التالعب ،إذ يتهم أردوغان حليفه السابق
وغريمه الحالي غولن ،بتنظيم كيان م��وا ٍز
ضمن الدولة وبالتنصت على مكالماته ،ومن

ثم تسريبها إلى اإلنترنت بعد القيام بتحريف
فحواها.
وق��ال��ت م��ص��ادر أمنية تركية أن كرديين
قتال م��س��اء ف��ي محافظة دي���ار بكر جنوب
شرقي البالد في اشتباكات بين قوات األمن
ومتظاهرين أكراد ،إذ خرج مئات المتظاهرين
احتجاجا ً على بناء مواقع عسكرية جديدة
ورشقوا قوات األمن بالقنابل الحارقة قبل أن
يفتحوا النار عليها.
وأك���دت المصادر أن محتجين اثنين قتال
بالرصاص بعدما ردت قوات األمن بإطالق النار،
وأصيب جندي خالل االشتباكات ،فقد تصاعدت
االحتجاجات خالل األسابيع القليلة المنصرمة
ضد بناء مواقع عسكرية جديدة في مناطق ذات
غالبية كردية وقطع المتظاهرون طريقا ً سريعة
بين مدينة ديار بكر ومحافظة بينغول.
وقد يتسبب النشاط المتزايد للمسلحين
األك���راد واحتجاجات ال��ش��وارع ف��ي الشهور
القليلة الماضية في التوصل إلى منع عقد اتفاق
نهائي في محادثات السالم الكردية التي دعا
إليها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان
عام  2012مع القائد الكردي المسجون عبد الله
أوجالن.

كولومبيا« :فارك» تعلن وقف �إطالق النار
في فترة انتخابات الرئا�سة
أعلنت حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية «ف��ارك» يوم أمس وقفا ً
إلطالق النار اعتبارا ً من اليوم وحتى آخر شهر تموز ،وهي الفترة التي ستعاد
فيها االنتخابات الرئاسية في البالد ،على أن يحدد التنافس في هذه االنتخابات
الرئاسية كيفية إنهاء الحرب الدائرة بين السلطات الحكومية والمتمردين منذ 50
عاماً.
ونشرت الحركة على موقعها على اإلنترنت رسالة موقعة من قبل رئيسها
تيموليون جيمينيز إلى مرشح الرئاسة اليميني أوسكار إيفان زولواجا المشكك في
محادثات السالم مع «فارك» والتي بدأها منافسه الرئيس الحالي خوان مانويل
سانتوس .وقال جيمينيز في هذه الرسالة «نريد أن نبلغ البالد من خاللكم بقرارنا
بوقف ثان إلطالق النار من جانب واحد لمناسبة الجولة الثانية من انتخابات
رئاسة الجمهورية».
وزولواجا هو المرشح الذي اختاره الرئيس السابق الذي يحظى بشعبية
ألفارو أوريبي الذي قاد هجوما ً عسكريا ً غير مسبوق بدعم من الواليات المتحدة
ضد «فارك» .في المقابل اختار الرئيس المنتهية واليته سانتوس نهج المحادثات،
إذ بدأ التفاوض مع «فارك» في العاصمة الكوبيه هافانا أواخر  2012ببرنامج
استكمل نصفه تقريبا ً اآلن .بينما ال تزال الحركة تقاتل القوات الحكومية في معاقلها
الريفية رافضة وقف إطالق نار من جانب واحد ما لم ترد عليه الحكومة بالمثل.
وعلى رغم ذلك أعلنت «فارك» وقفا ً إلطالق النار لمدة أسبوع خالل الفترة التي
غطت الجولة األولى من االنتخابات في  25أيار والتي فاز فيها زولواجا بمعظم
األصوات ولكنه لم يستطع ضمان نسبة الخمسين في المئة من األصوات الالزمة
لتفادي خوض جولة إعادة.

رئيس «فارك» تيموليون

هروب ثالثة
�سجناء من �سجن
كندي بمروحية
أفادت الشرطة الكندية أن ثالثة
ن���زالء ف���روا م��ن م��رك��ز اع��ت��ق��ال في
مدينة كيبيك الكندية بمساعدة
مروحية ،ف��ي ثاني حالة ه��روب
لسجناء بواسطة مروحية في هذا
اإلقليم خالل عامين.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة
آن ماثيو إن «المروحية اتجهت
غربا ً بعد الهروب من مركز اعتقال
أورزي��ن��ف��ي��ل» .وأض���اف���ت« :نحن
نعمل م��ع الشركاء مثل مطارات
مدينة كيبيك والمناطق المحيطة
وال��ق��واع��د ال��ع��س��ك��ري��ة ،وه��ن��اك
بالطبع بحث على األرض لتحديد
موقع المروحية».
وع��م��م��ت ال���ش���رط���ة ال��ك��ن��دي��ة
أوص���اف ال��ن��زالء وأس��م��اءه��م على
م��وق��ع تويتر ،وه��م إي��ف دينيس
ودينيس ليفيفر وسيرج بوميرلو.
وكان الفارون محتجزين في مركز
االع��ت��ق��ال ان��ت��ظ��ارا ً لمثولهم أم��ام
المحاكمة ،اثنان منهم بتهم تتعلق
بالمخدرات ،بحسب الشرطة.
وف��ي آذار م��ن ال��ع��ام الماضي،
أجبر قائد مروحية تحت تهديد
ال��س�لاح على ال��ه��ب��وط وانتشال
سجينين من سجن سانت جيروم.
وأل���ق���ت ال��ش��رط��ة ال��ق��ب��ض على
السجينين الفارين وكذلك المشتبه
بمساعدتهما على الهرب في غضون
ساعات قليلة عقب الحادث.
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فابيو�س :ال �أحد يريد ر�ؤية �أوكرانيا في االتحاد الأوروبي �أو في الناتو

بوتين يوعز بتعزيز حماية الحدود مع �أوكرانيا
أوعز الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى هيئة األمن
الفيدرالية باتخاذ جميع التدابير الالزمة لتعزيز نظام
حماية حدود الدولة الروسية مع أوكرانيا من أجل استثناء
عمليات العبور غير الشرعية.
جاء ذلك بعد أن أغلقت سلطات كييف بشكل موقت
 8معابر حدودية من أصل  32نقطة عبور في مناطق
لوغانسك ودونيتسك على الحدود مع روسيا ،إثر شن
مقاتلي ال��دف��اع الشعبي هجمات على نقاط حدودية
أوكرانية عدة.
وكان الرئيس الروسي فالديمير بوتين قد أوعز في وقت
سابق بسحب القوات الروسية التي شاركت في المناورات
بمقاطعتي روستوف وبريانسك عند الحدود مع أوكرانيا
وإعادتها إلى إماكن مرابطتها الدائمة.
رحب في وقت سابق بتصريح
وكان الرئيس بوتين قد ّ
الرئيس األوكراني المنتخب بيوتر بوروشينكو الذي أكد
فيه ضرورة الوقف الفوري لسفك الدماء في شرق البالد.
وش��دد بوتين على ض���رورة فتح ح��وار مباشر بين
السلطة في كييف والممثلين عن جنوب شرقي أوكرانيا من
دون مشاركة موسكو ،وقال «روسيا ليست طرفا ً في النزاع
األوكراني».
من جهة أخ��رى ق��ال سكرتير األم��ن القومي الروسي
نيكوالي باتروشيف إن عالقة ب�لاده مع بوروشينكو
ستعتمد على اإلجراءات المحددة التي سيتخذها ،مضيفا ً
أن موسكو تريد أن يتوقف سفك الدماء في أوكرانيا ،وشدد
على ضرورة إيقاف الجيش األوكراني لعملياته العسكرية
التي تتسبب بإبادة الشعب.
بوروشينكو الذي أدى اليمين الدستورية يوم السبت
الماضي أكد أنه ال يمكن تحقيق السالم في بالده من دون
تسوية العالقات مع روسيا ،مطالبا ً المقاطعات الشرقية
بإلقاء السالح ومشددا ً على أنه ضد الفيدرالية ،معلنا ً
عزمه زي��ارة منطقة دونباس الصناعية في أقرب وقت.
وأكد ـ متحوال ً في كلمته من اللغة األوكرانية إلى الروسية
مخاطبا ً سكان المنطقة الشرقية المطالبين بالفدرلة ـ أنه
سيأتي إليهم «حامالً السالم ،ومشروع ال مركزية السلطة،
وضمان حرية استخدام اللغة الروسية في منطقتكم،
وعزما ً ثابتا ً على عدم تقسيم األوكرانيين إلى من هم على
صواب ومن هم على خطأ».
وم��ع ذل��ك اعتبر بوروشينكو أن اللغة األوكرانية
كانت وستبقى لغة رسمية وحيدة للبالد ،وتابع قائالً:
«جاهزون إلج��راء انتخابات مبكرة محلية في دونباس
لتشكيل فريق نستطيع إجراء المحادثات معه ،إذ نحتاج
اليوم إل��ى شريك شرعي للحوار ،ول��ن نتكلم مع قطاع
الطرق» ،الفتا ً في الوقت نفسه إلى أن «أوكرانيا كانت
وستبقى دولة موحدة ،ولن تكون هناك أي فدرلة» .وأكد
بهذا الصدد عزمه الحفاظ على وحدة أوكرانيا وتعزيزها،
وأضاف« :أنا ال أريد حربا ً وال أسعى إلى الثأر» ،داعيا ً إلى

«إلقاء السالح لمن حمله بطريقة غير شرعية» .وتابع
«أقترح عفوا ً عاما ً عن سكان دونباس ممن يقاتل اآلن ولم
تتلطخ يديه بالدماء ،أما المرتزقة الروس ،فممر رجوع إلى
روسيا».
وفي ما يخص شبه جزيرة القرم ،رأى بوروشينكو
أن «القرم كانت وستبقى أوكرانية ،إال أنه أكد في الوقت
نفسه أنه ال يمكن تحقيق سالم في البالد من دون تسوية
العالقات مع روسيا .وفي موضوع السياسة الداخلية،
اقترح بوروشينكو حكما ً برلمانياً -رئاسيا ً في أوكرانيا،
وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة .وأشار في كلمته كذلك
إلى أنه يريد توقيع الشق االقتصادي من اتفاقية الشراكة
مع االتحاد األوروبي.
وردا ً على تصريحات بوروشينكو حول القرم ،اعتبر
فالديمير قسطنطينوف رئيس مجلس الدولة لجمهورية
القرم أن تصريحات بوروشينكو حول عودة القرم إلى
أوكرانيا «ه��راء وم��ن محض الخيال» ،مشيرا ً إل��ى أن
سياسة القيادة األوكرانية الجديدة تريد أن يصطدم
الشعبان وجها ً لوجه فيما بينهما ،وعلى هذا التناقض
تجني هي الفوائد .وق��ال« :سمعنا أن اللغة الرسمية
للدولة هي األوكرانية فقط ،على رغم أن أوكرانيا على مدى
آالف السنين كانت ضمن قوام العالم الروسي ،هذه كلها
أشياء مصطنعة تكنولوجيا ً ومستوردة من الغرب وتهدف
إلى دفع الشعبين نحو االصطدام وجها ً لوجه ولكي يقوما
بإطالق النار نحو بعضهما بعضاً».
من جانب آخر أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية
القرم سيرغي أكسيونوف للصحافيين أن القرم لن تكون
أوكرانية أب��داً ،وق��ال« :ما يقوله ه��ؤالء السياسيون هو
بمثابة تطفل على مواضيع هامشية ،فال احد يستطيع
حملنا ،رغما ً عن إرادتنا ،على االنضمام إلى دولة أخرى
هذا لن يحدث أبدا» ،مشيرا ً إلى أنه سيق ّر في األيام القريبة
قانون ستجرى بموجبه «شرعنة» قوات الدفاع الذاتي في
الجمهورية .وفي حالة االعتداء على وحدة أراضي روسيا
الفدرالية ف��إن ق��وات الدفاع الذاتي ستكون على أهبة
االستعداد للدفاع عن القرم وبشكل نظامي.
من ناحية أخ��رى رأى وزي��ر خارجية فرنسا ل��وران
فابيوس أن غالبية ال��دول األوروب��ي��ة ال ترغب برؤية
أوكرانيا في صفوف االتحاد األوروب���ي وحلف الناتو.
وتابع« :عندما أتحدث مع زمالئي األوروبيين فإنني ألحظ
أن فكرة انضمام أوكرانيا إلى االتحاد األوروب��ي ال تجد
تأييدا ً لدى أحد منهم .وهذا واضح».
وأق��ر فابيوس ب��أن كلمة الرئيس األوك��ران��ي الجديد
بوروشينكو خالل تنصيبه كانت من الواضح أنها مؤيدة
ألوروبا بحسب مضمونها ،وهي حتى أوروبية أكثر «مما
أرادت��ه دول االتحاد األوروب��ي» .ولفت إلى أن ال أحد من
«الزمالء الغربيين يريد انضمام أوكرانيا إلى الناتو» مؤكدا ً
أن «األميركيين حتى ال يريدون ذلك».

�إيطاليا ت�أمل بعودة رو�سيا
�إلى «مجموعة ال�سبعة» قريب ًا
أعربت وزي��رة الخارجية اإليطالية روبيرتا موغيرني
عن أملها بعودة مجموعة «السبعة الكبار» إلى صيغة
«الثمانية» بمشاركة روسيا قريباً .وأك��دت موغيريني
الموجودة في بيروت في حديث لوسائل إعالم إيطالية أنه
«من المهم أن تأخذ روسيا على عاتقها مسؤولية حل األزمة
األوكرانية وتعود مجددا ً إلى لعب دور مهم في المجتمع
الدولي».
وقالت الوزيرة اإليطالية «وددت التصديق بعودة مجموعة
السبعة إلى صيغة الثمانية ،وهذا متعلق بالدرجة األولى
بموسكو» ،مضيفة أنها ال ترى بديالً من الحوار ،واعتبرت أن
اإلشارات المشجعة المنبعثة من نورماندي يجب أن تثبت

على طريق الحوار الذي عملت إيطاليا منذ البداية من أجله،
مشيرة إلى مصلحة االتحاد األوروبي وأميركا في «استئناف
عالقات الشراكة مع روسيا االتحادية».
من جهة أخرى أكد الرئيس اإليطالي جورجيو ناباليانو
ال���ذي ش���ارك ف��ي اح��ت��ف��االت ال��ذك��رى السبعين إلن���زال
النورماندي أن «المكان العادل الذي ُخصص الستحقاقات
االتحاد السوفياتي والجيش األحمر خالل الحرب العالمية
الثانية من خ�لال تدمير النازية خلق بيئة تقارب بين
جميع مشاركي االحتفاالت ،بمن فيهم الرئيسان الروسي
واألميركي» .ونوه ناباليتانو بالدور الذي لعبه الرئيس
الفرنسي فرانسوا هوالند بهذا الصدد أيضاً.

�سوي�سرا تفر�ض عقوبات �ضد «بوكو حرام»
أعلنت سويسرا أمس أنها قررت فرض عقوبات ضد
جماعة «بوكو حرام» النيجيرية المتشددة بعد تورطها
في خطف أكثر من  200تلميذة في منتصف شهر نيسان
الماضي من قرية في شمال شرقي نيجيريا.
ونشرت أمانة سر الدولة السويسرية لشؤون االقتصاد
على موقعها في اإلنترنت« ،إن القرار الذي يفرض تدابير
على أش��خ��اص وك��ي��ان��ات على صلة بأسامة ب��ن الدن

وتنظيم القاعدة ،قد عُ دّل في الخامس من حزيران لتطبيق
العقوبات التي قررها ضد بوكو حرام مجلس األمن الدولي
في  22أيار».
وتتمثل العقوبات بتجميد أرص��دة وفرض حظر على
األسلحة ومنع أعضاء الجماعة ،من دخول سويسرا أو
المرور فيها .ويقدر الخبراء أن هذه العقوبات الدولية
رمزية في المقام األول.

م�ؤيدو الجمهورية يتظاهرون
�ضد النظام الملكي في �إ�سبانيا

تظاهر آالف من معارضي الملكية في العاصمة اإلسبانية
مدريد ،ومدن إسبانية أخرى للمطالبة بعودة الجمهورية
قبل أيام من اعتالء األمير فيليبي العرش رسمياً.
ومنذ مساء الثاني من حزيران بعد ساعات قليلة من
إع�لان الملك خ��وان كارلوس ق��راره التخلي عن العرش
ل��ص��اح نجله األم��ي��ر فيليبي ،اج��ت��اح��ت ال��ب�لاد موجة
احتجاجات مطالبة بالجمهورية ،إذ سار المتظاهرون في
شوارع مدريد رافعين هتافات «إسبانيا ستكون في الغد

جمهورية» ،وهم يلوحون بعلم الجمهورية اإلسبانية
الثانية التي أعلنت في نيسان  1931ثم أسقطت على يد
فرنشيسكو فرانكو في  1939بعد ثالث سنوات من الحرب
األهلية.
وكانت عشرات األحزاب السياسية اليسارية ومنظمات
للمواطنين دعت إلى التظاهر للمطالبة بإجراء «استفتاء
اآلن» حول مستقبل الملكية .وسار المتظاهرون في شوارع
مدن عدة أخرى كما في إقليم الباسك وفالنسيا.

