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الفروف :يمكن لأوكرانيا الحفاظ على وحدة �أرا�ضيها في حال بقائها خارج الأحالف

مو�سكو تدر�س ر ّد بورو�شينكو على مقترحات بوتين حول الت�سوية
ق���ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م ال��رئ��اس��ة
الروسية دميتري بيسكوف إن بالده
درس��ت ما ج��اء في رسالة الرئيس
األوكراني بيترو بوروشينكو التي رد
فيها على مقترحات الرئيس الروسي
حول التسوية السلمية.
ول��م يجب بيسكوف ع��ن س��ؤال
حول طبيعة رد موسكو على الرسالة
المستلمة أو ع��ن فحواها واكتفى
بالقول «تسلمناها ودرسناها».
يذكر أن الرئيس فالديمير بوتين
كان قد بعث منتصف كانون الثاني
ال��ج��اري\ي برسالة لبوروشينكو
تضمنت عرض خطة لألطراف لسحب
األسلحة الثقيلة من الخط الفاصل
في دونباس .وأكد وزير الخارجية
األوك��ران��ي بافلو كليمكين ف��ي 20
كانون الثاني أن كييف تسلمت فعليا ً
عرضا ً من الرئيس الروسي.
وفي السياق ،أعلن وزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف أن أوكرانيا
يمكن أن تحافظ على وحدة أراضيها
فقط بشرط بقائها خ��ارح األح�لاف
العسكرية .وقال« :لهدف الحيلولة
دون استمرار تفكك أوك��ران��ي��ا ،من
المهم مبدئيا ً أن تحافظ على وضعها
الحيادي».
وأض�����اف ال���وزي���ر ال���روس���ي أن
م��ح��اوالت الضغط على روس��ي��ا من
خالل فرض عقوبات أحادية الجانب
وغير شرعية ل��ن تنجح ف��ي إرغ��ام
موسكو على التخلي عما تعتبره
صحيحيا ً وعادالً.
وش���دد الف����روف ع��ل��ى أن نجاح
التسوية في أوكرانيا يتطلب إقامة
حوار وطني شامل وفقا ً لبيان جنيف
ومراعاة مصالح سكان جميع مناطق
ال��ب�لاد ،م��ؤك��دا ً ض���رورة االت��ص��االت
ال��م��ب��اش��رة بين كييف ودونيتسك
ولوغانسك في إط��ار عملية مينسك
آخ��ذا ً في االعتبار نتائج االنتخابات

المتحدث باسم الكرملين
ال��ت��ي أج��ري��ت ف��ي ش��رق أوك��ران��ي��ا،
مضيفا ً أن حلف «الناتو» حاليا ً هو من
مخلفات حقبة «الحرب الباردة».
وأش��ار إل��ى أن تحول الناتو إلى
اللهجة الشديدة ووقف التعاون مع
روسيا وتعزيز قواته على الحدود مع
روسيا ّ
يدل بوضوح على عدم قدرة
الحلف على تجاوز تصورات «الحرب
الباردة».
من جهة أخ��رى ،أك��د الف��روف أنه
ال ي��وج��د ب��دي��ل ل��ل��ح��وار ال��ب��ن��اء بين
روسيا واالتحاد األوروب��ي .وق��ال إن
استخدام بروكسيل معايير مزدوجة
بشأن األحداث في أوكرانيا ومحاوالت
تحميل موسكو مسؤولية الكارثة
المشتعلة هناك وتطبيق العقوبات
والتهديدات أث��رت سلبا ً في عالقات
روسيا واالتحاد األوروبي ،مضيفا ً أنه
ال يوجد بديل من الحوار بين موسكو

وبروكسيل بسبب االعتماد المتبادل
العميق لدول القارة األوروبية.
إل��ى ذل��ك ،اتهمت موسكو ال��دول
الغربية بالدعم الكامل لسياسة القمع
العسكري التي تمارسها السلطات
األوك��ران��ي��ة ت��ج��اه منطقة دون��ب��اس
جنوب شرقي البالد.
وج��اء ف��ي بيان ص��در ع��ن وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة أن الهجوم
المتواصل للعسكريين األوكرانيين
ال يزال يودي بحياة المدنيين جراء
قصف مدنهم وبلداتهم.
وأش���ار البيان إل��ى ت��زام��ن تفاقم
الوضع في المنطقة مع زي��ارة قائد
القوات البرية األميركية في أوروبا إلى
كييف .وتابعت الخارجية الروسية:
«ال نسمع من شركائنا الغربيين كلمة
لوم واحدة موجهة لصقور كييف ،فيما
تتكرر تصريحات تكشف عن نيتهم

بفرض عقوبات إضافية ضد روسيا».
وت��اب��ع ال��ب��ي��ان« :ه��ن��اك انطباع
بأن الغرب يحاول استبدال العملية
السياسية الجدية الهادفة إلى حل
دائ��م لألزمة األوك��ران��ي��ة بتكتيكات
التالعب الوقح بوقائع وتصريحات
منفردة وحمالت إعالمية صاخبة».
كما دان��ت الخارجية ابتعاد ال��دول
الغربية من أي تحقيق جدي لحوادث
كارثية مثل تحطم الطائرة الماليزية
في شرق أوكرانيا أو مذبحة أوديسا
(أي����ار  )2014أو ق��ص��ف مدينة
دونيتسك (كانون الثاني ،)2015
لتركز على نشر الدعايات الهستيرية
الهادفة إل��ى تحميل ق��وات الدفاع
الشعبي وح��ده��ا مسؤولية تفاقم
األزمة وتبرئة كييف.
وش�����ددت ال��خ��ارج��ي��ة ع��ل��ى أن
واش��ن��ط��ن وب��روك��س��ي��ل ل��م تطالبا

السلطات األوكرانية بوقف قصف
م��دن دون��ب��اس وبلداتها ،ب��ل إنهما
«تصفان بوقاحة ه��ذه العمليات
اإلجرامية التي تودي بحياة المسنين
والنساء واألطفال بتحقيق الحق في
الدفاع عن الذات» ،إضافة إلى صمت
ال��غ��رب ح��ول ال��ح��ص��ار المفروض
م��ن قبل كييف على جنوب شرقي
أوك��ران��ي��ا ،م��ا يثير قلق ال��وك��االت
اإلنسانية الدولية.
وج����دد ال��ب��ي��ان م��وق��ف موسكو
الداعي إلى إجالس كييف إلى طاولة
ال��ح��وار مع ممثلي «الجمهوريتين
الشعبيتين» في دونباس للبحث عن
حل وسط سياسي ومن ثم تثبيته من
خالل إصالح دستوري يناسب جميع
األطراف.
وأعربت الخارجية عن أمل موسكو
في قيام شركائها الغربيين بممارسة
تأثير إيجابي ف��ي سياسة كييف
لإلسهام في التسوية السلمية لألزمة،
مشيرة إلى أن روسيا «ستفعل ما في
وسعها لتحقيق هذا الهدف لمصلحة
السالم واالستقرار في أوكرانيا».
ميدانياً ،أعلنت سلطات «لوغانسك
الشعبية» أن  20شخصا ً قتلوا
وأصيب أكثر من  120آخرين خالل الـ
 24ساعة الماضية في قصف القوات
األوك��ران��ي��ة ل��ه��ذه المنطقة بشرق
أوكرانيا.
وقالت الريسا أرابتيان مسؤولة
وزارة ال��ص��ح��ة ف���ي «ج��م��ه��وري��ة
ل��وغ��ان��س��ك الشعبية» ف��ي مؤتمر
صحافي أم��س ،إن  20مدنيا ً لقوا
م��ص��رع��ه��م ف���ي ق��ص��ف ع��ل��ى ب��ل��دة
س��ت��اخ��ان��وف ،وك��راس��ن��ي لوتش
ولوغانسك.
وأضافت أن  120جريحا ً نقلوا إلى
مستشفيات «لوغانسك الشعبية»،
ومعظمهم إلى مستشفيات لوغانسك
وستاخانوف.

وزير الخارجية اليوناني الجديد �سيتبنى «موقف ًا ديمقراطي ًا» في اجتماع بروك�سيل

�أثينا تحتجّ على موقف االتحاد الأوروبي من العقوبات �ضد رو�سيا
أع���رب رئ��ي��س ال����وزراء ال��ي��ون��ان��ي الجديد
أليكسيس تسيبراس عن عدم ارتياحه لموقف
االتحاد األوروبي من العقوبات ضد روسيا.
وأف��ادت وسائل إع�لام يونانية أم��س ،بأن
تسيبراس أكد ذلك في حديث هاتفي مع مفوضة
االتحاد األوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا
موغيريني.
واتهم رئيس الحكومة اليونانية رؤس��اء
االتحاد األوروبي بأنهم لم يتشاوروا مع أثينا
بخصوص تصريحاتهم المتعلقة بالعقوبات
ضد موسكو ،معربا ً عن عدم ارتياحه لعدم اتباع
االتحاد األوروبي اإلجراءات المطلوبة القاضية
بضرورة اإلجماع لدى اتخاذ قرارات مهمة.
وق��ال وزي��ر الخارجية اليوناني الجديد
نيكوس كوتزياس إن ب�لاده ستتبنى «موقفا ً
ديمقراطياً» بشأن العقوبات ضد روسيا في
اجتماع بروكسيل.
وم��ن المنتظر اليوم أن يناقش الممثلون
ال��دائ��م��ون لالتحاد األوروب���ي مسألة تشديد
العقوبات ضد روسيا في ما يتعلق باألزمة
األوكرانية ،على أن تعرض مقترحاتهم على
اجتماع وزراء خارجية دول االتحاد (اليوم)
الخميس.
وأوع��ز قادة االتحاد األوروب��ي أمس لوزراء
خارجيتهم بالنظر في فرض عقوبات جديدة
ت��ض��غ��ط ب��ات��ج��اه ض��م��ان ام��ت��ث��ال األط����راف
المتنازعة في شرق أوكرانيا التفاق مينسك،

على أن تقدم توصيات وزراء الخارجية لقمة
االتحاد األوروبي في  12شباط ،ليتم اتخاذ قرار
نهائي بشأن تمديد أو توسيع العقوبات ضد
روسيا.
وق��ال��ت م��ص��ادر صحافية إن العقوبات
األوروبية الجديدة إن فرضت ستقتصر على
توسيع القائمة السوداء لألشخاص والكيانات
التي وضعها االتحاد األوروب��ي في ما يخص
األزمة األوكرانية وتضم حتى اآلن  119شخصا

و 23هيئة اعتبارية ،إضافة إلى حظر تصدير
بعض أنواع المعدات إلى روسيا منها ما يدخل
في مجال إنتاج الغاز الطبيعي.
ومن المتوقع أن يناقش االتحاد األوروب��ي
أي��ض��ا ً اح��ت��م��ال ف��ص��ل روس��ي��ا م��ن منظومة
« »SWIFTللتعامالت المالية المصرفية
(نظام مركزي عالمي لتنفيذ الحواالت المالية
المتبادلة بين البنوك العالمية إلكترونياً) ،إال
أن مصادر أوروبية استبعدت أن يتخذ قرار في

رئيس الوزراء اليوناني

انطالق التحقيق العلني في ق�ضية وفاة رجل
ا�ستخبارات رو�سي �سابق في لندن
ب��دأت ف��ي لندن جلسات التحقيق
ال��ع��ل��ن��ي ف���ي ق��ض��ي��ة وف�����اة م��وظ��ف
االستخبارات الروسية السابق ألكسندر
ليتفينينكو نتيجة تسممه بالبولونيوم
المشع في تشرين الثاني عام .2006
وق���ال القاضي روب���رت أوي���ن لدى
افتتحاحه الجلسة أم��س ،إن��ه يتوقع
إص���دار التقرير االختتامي للتحقيق
قبل نهاية العام ،مشيرا ً إلى أن وزارتي
الداخلية والخارجية البريطانيتين
قررتا استخدام حقهما في عدم الكشف
عن بعض الوثائق السرية.
وأع���ل���ن ال��ق��اض��ي إرس�����ال دع���وة
للمشاركة في جلسات التحقيق إلى
المواطنين الروسيين أندريه لوغوفوي
ودم��ي��ت��ري ك��وف��ت��ون ال��ل��ذي��ن التقيا
ليتفينينكو قبل وفاته .من جهة أخرى،
قال المستشار القانوني روبين تام إن
التحقيقسيتناولمختلفسيناريوهات

وف��اة ليتفينينكو ،ومن بينها اغتياله
واالنتحار وقتل نفسه عن طريق الخطأ،
إضافة إلى إمكان تزوير أدلة تشير إلى
ت��ورط لوغوفوي وكوفتون في قضية
ليتفينينكو.
كما ي��ن��وي التحقيق دراس���ة عمل
ليتفينينكو في استخبارات «مي»-6
البريطانية وإمكان تورط جهات روسية
أو االستخبارات البريطانية نفسها
في وفاة رجل االستخبارات الذي كان
يعمل سابقا ً في هيئة األمن االتحادية
الروسية ،ثم هرب إلى بريطانيا.
من جهة أخ��رى ،وجه بن أميرسون
محامي أرم��ل��ة ليتفينينكو اتهامات
إل��ى السلطات الروسية والمواطنين
لوغوفوي وكوفتون ،مؤكدا ً أن رجل
االس��ت��خ��ب��ارات ال��راح��ل س��رب أس���رارا ً
فاضحة ولم يكن خائنا .وقال إنه من
المرجح أن يكون البولونيوم وهو المادة

المحروسة بشكل جيد ،قد جرى تسليمه
من جانب «حكومة ما».
وم���ن المنتظر أن ي��ب��دأ التحقيق
(اليوم) الخميس باالستماع إلى الشهود
وستستمر جلسات التحقيق حتى 31
آذار .تجدر اإلش���ارة إل��ى أن ألكسندر
ليتفينينكو ،الذي عمل في الفترة (1988
  )1999في االستخبارات السوفياتية(كي جي بي) وهيئة األم��ن االتحادية
الروسية ،هرب عام  2000مع عائلته
إل��ى بريطانيا وح��ص��ل على اللجوء
السياسي هناك.
يذكر أن محاميي أرملة ليتفينينكو
اعترفوا في  2013أن رجل االستخبارات
ال���روس���ي ال��س��اب��ق ك���ان يعمل على
م���دى س��ن��وات ق��ب��ل وف��ات��ه لمصلحة
االستخبارات البريطانية واإلسبانية.
ولم تؤكد «مي »-6البريطانية ذلك ولم
تنف.

هذا االتجاه ،نظرا ً إلى موقف القيادة اليونانية
الجديدة المعارض للعقوبات على روسيا بعد
أن وصل حزب «سيريزا» اليساري إلى سدة
الحكم في اليونان.
وك���ان رئ��ي��س ال����وزراء ال��روس��ي دميتري
مدفيديف أك��د أم��س أن رد روس��ي��ا سيكون
غير محدود ،في حال استبعدت من منظومة
« »SWIFTالمالية العالمية.
واعترفت مصادر أوروبية بأن إبعاد روسيا
عن منظومة « »SWIFTللتعامالت المالية
المصرفية يتعارض مع مصالح بعض الدول
األوروبية التي ترغب بالحفاظ على التبادل
التجاري مع روسيا في القطاعات التي لم تتأثر
بعد بحرب العقوبات.
وك���ان م��ص��در دب��ل��وم��اس��ي ف��ي بروكسيل
قد كشف منتصف الشهر ال��ج��اري عن تأييد
سبع دول أعضاء في االتحاد األوروب��ي إللغاء
العقوبات ضد روسيا ،وقال المصدر إن «النمسا
وهنغاريا وإيطاليا وقبرص وسلوفاكيا وفرنسا
وجمهورية التشيك تؤيد رفع العقوبات عن
روسيا».
وك��ان��ت رئ��ي��س��ة وزراء الت��ف��ي��ا الي��م��دوت��ا
ستراويوما التي تترأس بالدها الدورة الحالية
لالتحاد األوروب����ي ق��د أعلنت« :ال أح��د يريد
العقوبات ،ألنها تؤثر ليس فقط على روسيا،
وإنما علينا أيضا ً وتسبب التوتر في العالم».

مجل�س حقوق الإن�سان ينتقد تركيا
وج��ه مجلس حقوق اإلن��س��ان التابع لألمم المتحدة ومقره في جنيف
انتقادا ً الذعا ً لتركيا بسبب التعرض للصحافيين وقسوة رجال الشرطة ضد
المتظاهرين .بدورها أشارت بريطانيا إلى «القيود على حرية التعبير واالجتماع
ومسألة فصل السلطات».
ون��ددت ال��دول األعضاء بوضع حقوق اإلنسان في تركيا و بـ»تدخالت
الحكومة في القضاء» ،ومن األعضاء الواليات المتحدة التي أعربت عن «القلق
أمام تزايد القيود على حرية التعبير بما في ذلك الرقابة على وسائل اإلعالم
واإلنترنت».
غير أن بولند أرينغ نائب رئيس الحكومة التركية أكد أن بالده حققت تقدما ً
كبيرا ً وأن حرية التعبير وحرية االجتماع هما عنصران «ال بد منهما» في
الديمقراطية التركية.
من جهة أخ��رى ،ندد ممثل مصر عمرو رمضان بـ»تدهور خطير لحقوق
اإلنسان» مع «اإلف�لات من العقاب حيال االستخدام المستمر وغير الشرعي
للقوة الوحشية من قبل األجهزة األمنية» .وقال إن عدد الصحافيين المسجونين
يجعل تركيا بين أوائل الدول في هذا المجال.
ورد نائب رئيس الحكومة التركي أن مصر ليست في وضع يسمح لها بتوجيه
انتقادات مع سقوط  20قتيالً خالل نهاية األسبوع ووضع عدد من الصحافيين
في السجون.
ويدرس المجلس المنعقد في جنيف بطريقة دورية مسألة حقوق اإلنسان
في تركيا على غرار كل دولة من الدول الـ  196األعضاء في األمم المتحدة والتي
تخضع كل أربع سنوات لهذه الدراسة.

رئي�س الوزراء ال�صومالي
يعلن ت�شكيلة حكومته الجديدة

أرملة الجاسوس الروسي

أعلن رئيس ال��وزراء الصومالي ،عمر عبد الرشيد شرماركي أمس تشكيل
حكومته الجديدة ،بعد تراجعه عن عرض تشكيلة الحكومة السابقة أمام
البرلمان.
وكان رئيس الوزراء الصومالي قدم استقالة حكومته بعد أقل من أسبوع على
تشكيلها بسبب العصيان النيابي ،ما زاد من تأخير التوصل إلى ح ّل لألزمة
للسياسية في البالد.
وذكر شرماركي في بيان أن «المهمة التي تلوح ليست سهلة ،وال نملك كثيرا ً
من الوقت ،داعيا ً النواب إلى منح ثقتهم للحكومة الجديدة المتكونة من 18
وزيرا ً بينهم  3نساء.
وأعلن رئيس البرلمان محمد عثمان جواري حينذاك أن «رئيس الوزراء ألغى
الئحة الحكومة المعلنة أخيرا ً وطلب مهلة أسبوعين لتشكيل حكومة جديدة».
وكشف هذا القرار صعوبة التوفيق بين األطياف المهيمنة على المشهد
السياسي الصومالى ،حيث يطالب كل طرف منها بنصيبه في الحكم.

محادثات نووية جديدة في ا�سطنبول
بين �إيران ودول �أوروبية

أعلن االت��ح��اد األوروب����ي أم��س أن فرنسا وألمانيا
وبريطانيا ستجري محادثات مع إيران (اليوم) الخميس
في اسطنبول بتركيا حول برنامج طهران النووي.
وقال االتحاد في بيان إن المحادثات ستجرى على
مستوى المدراء السياسيين لتمهيد الطريق أمام اتفاق
سياسي بنهاية ح��زي��ران المقبل .كما ستشارك في
محادثات اسطنبول أيضا ً هيلغا شميد مديرة الشؤون
السياسية باالتحاد األوروبي.
وأضاف البيان« :يسلط االجتماع الضوء على االلتزام
واألهمية التي توليها ال��دول األوروب��ي��ة الثالث فرنسا
وألمانيا والمملكة المتحدة وكذلك االتحاد األوروب��ي
لضرورة إحراز تقدم في أسرع وقت ممكن تجاه التوصل
إلى حل دبلوماسي للقضية النووية اإليرانية».
يأتي ذلك في وقت تشهد طهران توافد مسؤولين من
مختلف ال��دول األوروب��ي��ة وذل��ك لبحث إمكان التعاون
المشترك مع إيران في حال توصلها إلى اتفاق مع الدول
الست حول برنامجها النووي.
والحراك السياسي الذي شهدته العاصمة اإليرانية
هذه األي��ام ضم وف��ودا ً أوروبية من البرتغال وكرواتيا
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وجورجيا وكرواتيا وألمانيا حيث تحركت هذه الوفود
نحو ط��ه��ران م��ع بلوغ المفاوضات ال��ن��ووي��ة مرحلة
حساسة وسط تكهنات حول إمكان التوصل إلى اتفاق
نووي على رغم بقاء الخالفات في هذا الملف.
وتؤكد هذه الزيارات التي التقت من خاللها الوفود
مختلف المسؤولين في البالد ال��دور الفاعل إلي��ران في
تعزيز األمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسط التي
تشهد أزم��ات مختلفة في فلسطين وسورية والعراق
واليمن ولبنان.
الرئيس روحاني وخ�لال استقباله وزي��رة خارجية
كرواتيا أك��د أن ال��وص��ول إل��ى نتيجة في المفاوضات
بحاجة إلى إرادة سياسية من الطرف اآلخر المفاوض
إليران.
وأك��د وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي خ�لال لقائه نظيره
البرتغالي أن على أوروب��ا والغرب كسب ثقة الشعب
اإلي��ران��ي في المفاوضات بين إي��ران ومجموعة 1+5
واتخاذ القرار بالتوصل إلى نتيجة من خالل المفاوضات
ال عن طريق الضغط على إيران الذي لم يعد له أي تأثير
في الشعب اإليراني.

الدول المانحة للمحكمة الجنائية تتجاهل
دعوة «�إ�سرائيل» لوقف التمويل

أع����رب م���س���ؤول���ون م���ن ال����دول
الداعمة للمحكمة الجنائية الدولية
عن تجاهلهم لدعوة «إسرائيل» إلى
وقف تمويل المحكمة ردا ً على فتح
تحقيق في جرائم حرب «إسرائيلية»
محتملة.
وق��ال دبلوماسي أوروب���ي طلب
عدم الكشف عن هويته (لحساسية
المسألة كما وصفها) إن «ال��دول
الداعمة للمحكمة الجنائية ستستمر
ف���ي ال��ت��م��وي��ل» م��ض��ي��ف �اً« :ن��ح��ن
نحترم استقاللية المحكمة ومدعي
المحكمة».
وذك��رت الحكومة األلمانية وهي
ث��ان��ي أك��ب��ر ال��م��ان��ح��ي��ن للمحكمة
الجنائية أنها ال يمكن أن تتخيل قطع

التمويل نهائيا ً عنها.
ونقلت وكالة «رويترز» تصريحات
مسؤولين فرنسيين وبريطانيين
وإي��ط��ال��ي��ي��ن ق��ول��ه��م إن سياسات
حكوماتهم بهذا الشأن لن تتغير.
وت��وق��ع متحدث باسم المحكمة
الجنائية الدولية ،من الدول األعضاء
االستمرار في التعاون بشكل كامل
معها وال��ت��ص��رف وف��ق االل��ت��زام��ات
المترتبة على المعاهدة التي تأسست
المحكمة بموجبها ،مضيفا ً قوله :إن
حماية استقالل القضاء واالدعاء في
المحكمة الجنائية الدولية أمر في
غاية األهمية».
وكان وزير خارجية كيان العدو
«اإلسرائيلي» أفيغدور ليبرمان صرح

في وقت سابق أن «إسرائيل» تحاول
إقناع ال��دول بوقف تمويل المحكمة
الجنائية ،واصفة إياها ً بـ»مؤسسة
سياسية» .مشيرا ً إلى أن تل أبيب
ستركز جهودها على إقناع ألمانيا
وكندا واليابان وأستراليا.
وتعجز المحكمة الجنائية عن دفع
روات��ب موظفيها من دون هذا الدعم
المالي ،في وق��ت تواجه صعوبات
مالية.
وتوفر الدول المتقدمة اقتصاديا ً
في أوروبا وشمال آسيا معظم موازنة
المحكمة البالغة  141مليون يورو
سنويا ً (158مليون دوالر) ويأتي
أكثر من نصف التمويل من سبع دول
مانحة رئيسية.

بانكوك تحذر وا�شنطن
من التدخل في �ش�ؤونها الداخلية
حذرت بانكوك واشنطن أمس من التدخل في شؤونها الداخلية ،وذلك بعد تصريحات المبعوث األميركي الذي انتقد
ممارسات المجلس العسكري الحاكم في البالد.
وكان مساعد وزير الخارجية األميركي لشؤون شرق آسيا ومنطقة محيط الهادئ دانييل راسل ،قد ألقى خطابا ً
أمام طلبة بجامعة بانكوك ،دعا فيه إلى إنهاء األحكام العرفية بالبالد ودفع المشاركة السياسية ،منتقدا ً ممارسات
المجلس العسكري الحاكم.
وأعربت بانكوك عن انزعاجها من تصريحات المبعوث األميركي ،واستدعت القائم باألعمال األميركي ،باتريك
ميرفي.
وجاءت تصريحات راسل وهو أكبر مسؤول أميركي يزور تايالند منذ االنقالب ،بعد أيام من حرمان رئيسة الوزراء
التايالندية السابقة ينغلوك شيناواترا من حق ممارسة العمل السياسي لمدة  5سنوات.
وقال نائب وزير الخارجية التايالندي دون برامودويناي ،في تصريح إعالمي« :نرفض حديث مساعد وزير
الخارجية عن السياسة في جامعة تشواللونجكورن ،هذا يؤذي كثيرا ً مواطنينا».
وأوضح برامودويناي ،أن تنفيذ رغبات واشنطن برفع األحكام العرفية ،سيؤدي حتما ً إلى مشاكل ،متسائالً :كيف
يمكن لهؤالء الذين يطالبون برفع األحكام العرفية تحمل المسؤولية؟ في الحقيقة ال يعلم التايالنديون حتى أن هناك
أحكاما ً عرفية في البالد».
تجدر اإلشارة إلى أن راسل التقى بممثلين عن الحكومة العسكرية ولكنه لم يلتق برئيس الوزراء ،برايوث تشان
أوتشا ،الذي تولى السلطة بتايالند بعد قيادته االنقالب.

قتلى في هجوم انتحاري �شمال مالي
قتل ما ال يقل عن  5أشخاص أمس في هجوم انتحاري ببلدة تابانكورت المتنازع عليها شمال مالي.
وذكر مصدر من الحركة الوطنية لتحرير أزواد ،أن انتحاريين موالين للحكومة هاجموا مواقع الحركة ما أدى إلى
مقتل  13شخصاً ،فيما قال مصدر آخر إن  5أشخاص على األقل من مقاتلي الحركة قتلوا.
ونفذت بعثة حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة ضربات جوية ضد قوات الحركة الوطنية لتحرير أزواد ،وهي
حركة التمرد الرئيسية للطوارق ،بسبب اندالع معارك عدة بين الجماعات المسلحة المتنافسة على بلدة تابانكورت.
وتهدد الحادثة التي وصفها المتمردون بأنها انتهاك التفاق وقف إطالق النار بعرقلة محادثات السالم التي من
المقرر أن تجرى في العاصمة الجزائرية بشأن مستقبل شمال مالي.

