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تهدد «الحلف األطلسي»
روسيا ّ
بتعديل استراتيجيتها العسكرية

هجوم أدى إل��ى مقتل أربعة جنود من
قوات الشرطة .وفي حينه أقام مسلحون
حاجزًا إليقاف السيارات على الطريق
ال ��دول ��ي ال ��راب ��ط ب�ي�ن ال �ع��ري��ش ورف� ��ح،
وأن��زل��وا أرب�ع��ة جنود م��ن س�ي��ارة كانت
تقلهم في طريق العودة من اإلجازة إلى
معسكر قطاع األح��راش لألمن املركزي
برفح.

تشي نبرة املسؤولني الروس املعتمدة،
خ� �ل��ال األي � � � ��ام األخ � � �ي� � ��رة ،ب� � ��أن ال� �ح ��رب
السياسية انتقلت إل��ى مرحلة جديدة
ب�ين ال��دب ال��روس��ي م��ن جهة وأوكرانيا
والدول الغربية وحلف شمال األطلسي
من جهة أخرى.
ف �ق �ب��ل أي � � ��ام ع �ل ��ى ق �م ��ة «ح� �ل ��ف ش �م��ال
األط �ل �س ��ي» امل� �ن ��وي ع �ق��ده��ا ف ��ي وي �ل��ز،
ال �خ �م �ي��س وال� �ج �م �ع ��ة ،وال � �ت ��ي ي �ت��وق��ع
خاللها إقرار خطة تحرك في ما يتعلق
باألزمة األوكرانية ،ص� ّ�رح األم�ين العام
ل�ل�ح�ل��ف أن � ��درس ف ��ان راس �م��وس��ن ،ب��أن
آالف ال �ج �ن��ود األط�ل�س�ي�ين م��ن أسلحة
ال �ج��و وال �ب��ر وال �ب �ح��ر م �ع��ززي��ن ب �ق��وات
خاصة ،يمكن أن ينتشروا «في غضون
أي ��ام» ف��ي أوروب ��ا الشرقية ،األم��ر ال��ذي
دف��ع موسكو إل��ى اإلع�لان أنها ستعدل
ع �ق �ي��دت �ه��ا ال �ع �س �ك��ري��ة ،م ��ع األخ� � ��ذ ف��ي
االع�ت�ب��ار ظ�ه��ور ت�ه��دي��دات ج��دي��دة ،وال
سيما تعزيز وج��ود الحلف األطلسي
على حدودها.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه األمني
العام لألمم املتحدة بان كي مون ،أن «ال
ّ
ح��ل ع�س�ك��ري��ًا» ل�لأزم��ة االوك��ران �ي��ة ،في
معرض تحذيره الغربيني من مخاطر
ّ
حصول تصعيد مسلح للنزاع.
وق � � � ��ال ب � � ��ان ك � ��ي م � � � ��ون ،خ� �ل ��ال زي � � ��ارة
ل �ن �ي��وزي �ل �ن��دا ،إن «االت � �ح� ��اد األوروب� � ��ي
واألم�ي��رك�ي�ين وغ��ال�ب�ي��ة ال� ��دول الغربية
يبحثون جديًا في ما بينهم في الطريق
الواجب اتباعها» للتعامل مع التدخل
الروسي في األزمة االوكرانية .وأضاف:
ّ
«ع�ل�ي�ه��م أن ي�ع��وا أن ال ح ��ل ع�س�ك��ري��ًا»،
مشددًا على أن «حوارًا سياسيًا من أجل
التوصل إل��ى حل سياسي هو الطريق
األكثر أمانًا».
وف ��ي ه ��ذا ال ��وق ��ت ،ص ��رح ن��ائ��ب رئ�ي��س
م �ج �ل ��س األم� � � ��ن ال� � ��روس� � ��ي م �ي �خ��ائ �ي��ل
ب��وب��وف ،ب��أن «ك��ل ال��وق��ائ��ع تشهد على
رغبة سلطات الواليات املتحدة والحلف
األط�ل�س��ي ف��ي م��واص�ل��ة س�ي��اس��ة زي��ادة
ال�ت��وت��ر م��ع روس �ي��ا» ،فيما أع�ل��ن وزي��ر
الخارجية الروسي سيرغي الفروف ،أن
واشنطن وبعض العواصم األوروب�ي��ة
وح� �ل ��ف ش� �م ��ال األط� �ل� �س ��ي ت �ش� ّ�ج��ع م��ا
وص �ف��ه ب �ـ«ف��ري��ق ال� �ح ��رب» ف ��ي ك�ي�ي��ف،

الخرطوم تطرد دبلوماسيين إيرانيين:

التشيع!
ينشرون
ّ
أغلقت السلطات السودانية ،أمس ،املراكز
ال �ث �ق��اف �ي��ة اإلي� ��ران � �ي� ��ة ب �ت �ه �م��ة «ال �ت �ب �ش �ي��ر
ب ��امل ��ذه ��ب ال �ش �ي �ع ��ي» ،وأم� �ه� �ل ��ت م��وظ �ف��ي
ت �ل��ك امل� ��راك� ��ز  72س ��اع ��ة مل � �غ� ��ادرة ال� �ب�ل�اد.
وأك��دت مصادر حكومية في الخرطوم أن
السلطات السودانية استدعت ،مساء أول
م��ن أم ��س ،ال �ق��ائ��م ب��األع �م��ال اإلي ��ران ��ي في
البالد ،وأبلغته قرار إغالق املراكز الثقافية
الثالثة.
وات �ه �م��ت ال �خ��ارج �ي��ة ال �س��ودان �ي��ة امل��راك��ز
الفكري
الثقافية اإليرانية بـ«تهديد األمن ً
واالج �ت �م ��اع��ي ل� �ل� �س ��ودان» ،م �ض �ي �ف��ة ،ف��ي
ال�ب�ي��ان ن�ف�س��ه ،أن��ه «ت��أك��د م��ؤخ �رًا أن ه��ذه
امل ��راك ��ز ق��د ت �ج ��اوزت ال �ت �ف��وي��ض امل�م�ن��وح
ل � �ه� ��ا» .وأض � ��اف � ��ت م � �ص� ��ادر ح �ك��وم �ي��ة أن
ّ
«الحكومة السودانية عللت قرارها بتزايد
ن�ش��اط ه��ذه امل��راك��ز ف��ي التبشير باملذهب
الشيعي».
كذلك ،اتهمت الخارجية السودانية املراكز
الثقافية اإليرانية بمخالفة اتفاقية فيينا
ّ
امل �ن��ظ �م��ة ل �ق��واع��د ال �ع �م��ل ال��دب �ل��وم��اس��ي.
ورأت أن��ه ك��ون ه��ذه امل��راك��ز تتبع للسفارة
اإلي ��ران �ي ��ة ف ��ي ال �خ ��رط ��وم ،ي �ف��رض عليها
�زام ب �ق��واع��د ال �ع �م��ل ال��دب �ل��وم��اس��ي،
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ف� ّ�ي ع�م�ل�ه��ا» .وي��أت��ي ه��ذا ال �ق��رار ف��ي وق� ٍ
مثل فيه ال�س��ودان جسرًا لعبور األسلحة
اإلي��ران �ي��ة امل��رس �ل��ة ل �ح��رك��ة «ح �م ��اس» في
قطاع غزة ،وهو ما تنفيه الخرطوم.
وتتركز أنشطة امل��راك��ز الثقافية اإليرانية

عمومًا على تنظيم دورات في تعليم اللغة
ّ
الفارسية ،ول�ك��ل مركز منها مكتبة عامة
ّ
مفتوحة للجمهور .وتنظم رحالت سنوية
للصحافيني ال �س��ودان �ي�ين ل��زي��ارة إي ��ران،
ً
إض��اف��ة إل��ى م�س��اب�ق��ات ف��ي م �ج��ال القصة
القصيرة والرواية.
وق � � � ��ال ب� ��اح� ��ث م� �خ� �ت ��ص ف � ��ي «ال� � �ش � ��ؤون
ال�ش�ي�ع�ي��ة» ف��ي ال �س��ودان ل��وك��ال��ة «ف��ران��س
رفض الكشف عن اسمه ،إن القرار
ب��رس»،
ً
صدر «نتيجة لضغوط داخلية وخارجية»،
ُ
«مصدرها
موضحًا أن الضغوط الخارجية
دول الخليج ،وخصوصًا السعودية القلقة
م��ن ال�ت�ق��ارب ال�س��ودان��ي اإلي��ران��ي ولديها
مخاوف من انتشار املذهب الشيعي على
الساحل الغربي للبحر األحمر» .وأضاف
أن «ال �ح �ك��وم��ة ت �ت �ع��رض ك��ذل��ك ل�ض�غ��وط
م��ن ت� �ي ��ارات س�ل�ف�ي��ة ب ��دأ ن �ف��وذه��ا ي�ت��زاي��د
وأصبحت تتحدث علنًا عن خطر شيعي
على منابر املساجد وصفحات الصحف».
ت�ج��در اإلش� ��ارة إل��ى أن اف�ت�ت��اح أول مركز
ث�ق��اف��ي ـ �ـ إي ��ران ��ي ف��ي ال� �س ��ودان ج ��رى ع��ام
 1988ف��ي ع�ه��د ح�ك��وم��ة ال �ص��ادق امل�ه��دي
امل�ن�ت�خ�ب��ة ،ق�ب��ل االن �ق�ل�اب ال ��ذي ق ��اده عمر
ح �س��ن ال �ب �ش �ي��ر ،وت� ��زاي� ��د ن� �ش ��اط امل ��راك ��ز
وع � ��دده � ��ا م� ��ع وص � � ��ول ح �ك ��وم ��ة ال �ب �ش �ي��ر
املدعومة من اإلسالميني للحكم عام .1989
كذلك ،يرتبط السودان بعالقات عسكرية
م��ع إي ��ران ،حيث اع�ت��ادت السفن الحربية
اإليرانية زيارة املوانئ السودانية.
(أ ف ب)

أي القوى الداعمة للحل العسكري في
أوكرانيا.
وأش��ار الف��روف ،خالل مؤتمر صحافي
م �ش �ت��رك م��ع ن �ظ �ي��ره ال �ت��ون �س��ي منجي
ح ��ام ��دي ف ��ي م��وس �ك��و ،إل� ��ى أن «ف��ري��ق
ال� � �ح � ��رب» ي � �ح� ��اول إح � �ب� ��اط م� �ح ��اوالت
التسوية السلمية ل�لأزم��ة األوك��ران�ي��ة،
ف��ي وق ��ت ي �ح��اول ف�ي��ه «ف��ري��ق ال �س�لام»
إحراز تقدم في عملية البحث عن حلول
س�ي��اس�ي��ة وت�ف��اوض�ي��ة ل�ك��اف��ة القضايا
التي يواجهها األوكرانيون.
وأضاف أن مبادرة الحكومة األوكرانية
للتخلي ع��ن وض��ع أوك��ران�ي��ا الحيادي
خارج األحالف والسعي لالنضمام إلى
الحلف األطلسي ،دليل على أن «فريق
الحرب» يتخذ خطوات لتقويض جهود
التسوية السلمية ،وخصوصًا تلك التي
تبذلها مجموعة االت�ص��ال التي التقت
في مينسك.
ودع ��ا الف� ��روف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،إل��ى

ناقشت مجموعة
االتصال بشأن أوكرانيا
مسائل التسوية
السياسية

«إرسال إشارات ضرورية إلى السلطات
األوك��ران �ي��ة ح��ول ض ��رورة االن�ت�ق��ال من
ّ
م�ح��اوالت ح��ل األزم��ة باستخدام القوة
إلى العملية السياسية».
وأش� ��ار ف��ي ه ��ذا اإلط � ��ار ،إل ��ى أن البيت
األبيض قال إن زيارة الرئيس األوكراني
ب �ي ��وت ��ر ب ��وروش �ي �ن �ك ��و إل � ��ى ال� ��والي� ��ات
امل�ت�ح��دة امل �ق��رر إج��راؤه��ا ف��ي 18أي �ل��ول،
ستستخدم للتعبير عن دعم واشنطن
ل �ك �ي �ي��ف ف ��ي س �ع �ي �ه��ا ل �ل��دي �م��وق��راط �ي��ة

واالس� �ت� �ق�ل�ال واالس� �ت� �ق ��رار ،م �ع��رب��ًا عن
أم �ل��ه ف��ي أال ي� ��دور ال �ح��دي��ث ه �ن��اك عن
ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ع �ل��ى ال �ن �م��ط ال �ع��راق��ي
أو الليبي ،وف��ي أن ت��دع��م واشنطن كل
القوى األوكرانية.
وق � ��ال وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال� ��روس� ��ي ،إن
جلسة مجموعة اتصال حول أوكرانيا
ف��ي مينسك ،ناقشت ألول م��رة مسائل
التسوية السياسية ،األمر الذي وصفه
بأنه «مهم بحد ذاته».
ع �ل��ى خ ��ط م� � ��واز ،أع �ل��ن م �ج �ل��س األم ��ن
الروسي أن موسكو ستعتبر أي اعتداء
ع�ل��ى ال �ق��رم اع �ت� ً
�داء ع�ل��ى روس �ي��ا .وق��ال
ن ��ائ ��ب أم �ي��ن م �ج �ل��س األم � � ��ن ال ��روس ��ي
ميخائيل ب��وب��وف ،ف��ي ح��دي��ث لوكالة
«نوفوستي» ،إن سلطات أوكرانيا أكدت
أكثر م��ن م��رة أنها ستسعى إل��ى إع��ادة
القرم التي تعتبرها كييف أرضها.
وأك ��د ب��وب��وف أن «ال �ق��رم ال�ي��وم ه��ي من
أراض� ��ي روس �ي��ا االت �ح��ادي��ة وسيعتبر
أي اع�ت��داء عسكري عليها اع�ت� ً
�داء على
روس�ي��ا االت�ح��ادي��ة ،م��ع م��ا يترتب على
ذلك من االنعكاسات».
من جهة أخرى ،قال بوبوف إن الواليات
امل �ت �ح��دة ت �ق��وم ب�ت�ع��زي��ز ح �ش��ود ق ��وات
حلف شمال األطلسي في دول البلطيق
وتخطط إلرسال أسلحة ثقيلة ،بما في
ذل��ك دب��اب��ات وم��درع��ات ،إل��ى إستونيا.
وأش� � � � � ��ار إل� � � ��ى أن م� ��وس � �ك� ��و س �ت �ع ��دل
اس�ت��رات�ي�ج�ي�ت�ه��ا ال�ع�س�ك��ري��ة وس�ت��ؤك��د
فيها ضرورة تبديل األسلحة املستوردة
بأسلحة روسية الصنع.
وأضاف أن أسباب تعديل االستراتيجية
العسكرية الروسية تتمثل في توسيع
ح �ل��ف ش �م ��ال األط �ل �س��ي ون �ش ��ر ال� ��درع
الصاروخية واألزمة األوكرانية.
وف � � ��ي ه � � ��ذه األث� � � �ن � � ��اء ،أع� �ل� �ن ��ت وزي � � ��رة
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة اإلي � �ط� ��ال � �ي� ��ة ف �ي ��دي ��ري �ك ��ا
م ��وغ� �ي ��ري� �ن ��ي ،ف � ��ي م ��ؤت� �م ��ر ص �ح��اف��ي
عقدته في البرملان األوروب��ي ،أن العمل
«ب � ��دأ أم� ��س (االث � �ن �ي��ن)» ع �ل��ى م�س�ت��وى
سفراء البلدان الـ  .28وقالت إن السفراء
«س� �ي� �ع� �ق ��دون اج� �ت� �م ��اع ��ًا ج � ��دي � �دًا غ� �دًا
وال�خ�م�ي��س وال�ج�م�ع��ة ،وس�ي�ت�خ��ذ ق��رار
قبل الجمعة».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

عربيات
دوليات
واشنطن غير متأكدة من
مقتل أبو زبير
أكد مسؤوالن أميركيان ،أمس ،أن
غارة جوية استهدفت مسلحني
من حركة الشباب في الصومال،
لكنهما قاال إن من غير املؤكد
مقتل قائد هذه الجماعة في الغارة
التي وقعت أول من أمس .وشدد
املسؤوالن على أن الهجوم كان
يستهدف قائد الحركة أحمد
عبدي «غودان» ،املعروف أيضًا
باسم أبو زبير.
ّ
وفي وقت سابق ،صرح حاكم
منطقة شابيلي السفلى التي
طالتها الغارة بأن «األميركيني
ّ
شنوا غارة جوية كبيرة استهدفت
اجتماعًا لكبار مسؤولي حركة
الشباب ،وبينهم زعيمها أبو زبير»
الذي رصدت واشنطن مكافأة
قدرها سبعة ماليني دوالر ملن
يساعد في القبض عليه.

رئيس حزب «عمران خان» ينشق
فقد حزب املعارض عمران خان
(اإلنصاف) الذي يطالب باستقالة
الحكومة الباكستانية إحدى
ركائزه ،أمس ،عندما وقف رئيسه

أمام البرملان ليقول إن األخير قادر
وحده على حل األزمة السياسية
التي تتخبط فيها البالد ،ثم
أعلن استقالته .وكثف رئيس
حركة اإلنصاف ،جواد هاشمي،
خالل األيام األخيرة ،االنتقادات
لحزبه ،حتى إنه تخطى اعتصام
أنصار عمران خان (الصورة)
أمام البرملان ليخطب في النواب.
ويعتصم هؤالء منذ  15آب في
وسط العاصمة الباكستانية،
مطالبني باستقالة رئيس الوزراء
نواز شريف وحكومته ،لكن
التظاهرات تحولت إلى مواجهات
نهاية األسبوع املاضي.

توتر بسبب ارتفاع نسبة تأييد
استقالل اسكتلندا
أدى ارتفاع نسبة املؤيدين
الستقالل اسكتلندا في
استطالعني أخيرين للرأي إلى
«اشتعال» الحملة االنتخابية قبل
أسبوعني من االستفتاء حول
تقرير املصير .ونشر معهد
«سورفايشن» قبل أيام نتيجة
استطالع توقع أن يؤيد  %47من
الناخبني االسكتلنديني االنفصال،
وأن يرفضه  %53منهم.
ّ
ولدى قراءة النتائج ،فضل معلقون
الحذر ،ألنها تشكل منعطفًا
مقارنة بمعدالت االستطالعات
التي كانت حتى ذلك الحني تظهر
تقدم الرافضني لالنفصال
 12نقطة على املؤيدين .وكان
استطالع نشره املعهد نفسه
منتصف آب املاضي أشار إلى
تقدم أنصار الوحدة مع بريطانيا
بـ 14نقطة.
(أ ف ب)

