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يتوعد روسيا :ستدفعون الثمن
أوباما ّ

كييف تسحب جنودها من القرم ...ومجموعة الثمانية تعلق اجتماعاتها
قبيل املشاركة في قمة األمن النووي في الهايّ ،
أصر الرئيس
األميركي في رسالة موجهة إلى روسيا على «تدفيعها الثمن»
بسبب أعمالها ،في وقت أمرت فيه الحكومة األوكرانية جنودها
في القرم بالعودة إلى البالد
أعلن الرئيس األميركي ب��اراك أوب��ام��ا أن
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وأوروب� ��ا «م�ت�ح��دت��ان»
لجعل روسيا «تدفع ثمنًا» بعد تدخلها
ف��ي أوك��ران �ي��ا ،ف��ي وق ��ت ح ��ذرت ف�ي��ه دول
مجموعة السبع روسيا من أنها مستعدة
ل �ت �ش ��دي��د ال� �ع� �ق ��وب ��ات ب �ح �ق �ه��ا ف� ��ي ح ��ال
تصعيد الوضع في أوكرانيا.
ورأى أوباما في حديث إلى الصحافيني
إث ��ر ل �ق��اء م��ع رئ �ي��س وزراء ه��ول �ن��دا م��ات
روت� ��ه ،ف��ي أم �س �ت��ردام أم ��س ،أن «أوروب� ��ا
ّ
وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م��ت �ح��دت��ان ف��ي دع��م
ال�ح�ك��وم��ة وال �ش �ع��ب األوك��ران �ي�ي�ن ،ون�ح��ن
متحدون لجعل روسيا تدفع ثمنًا بسبب
األعمال التي قامت بها حتى اآلن».
ك��ذل��ك دع ��ا أوب��ام��ا ن�ظ�ي��ره ال�ص�ي�ن��ي شي
ج�ي�ن�ب�ي�ن��غ ،خ �ل�ال ل �ق��اء ج�م�ع�ه�م��ا أم ��س،
إل��ى املساعدة ف��ي ملف أوك��ران�ي��ا تطبيقًا
ملبادئه في الدفاع عن سيادة الدول.
وق� ��ال م �ع��اون م�س�ت�ش��ار أوب ��ام ��ا ل �ش��ؤون
األم ��ن ال �ق��وم��ي ،ب��ن رودس ،إن «م�ص��ال��ح
الصني يجب أن تقودها للعمل معنا على
خفض ح��دة ال�ت��وت��ر (ف��ي ملف أوك��ران�ي��ا)
ب�ش�ك��ل ي�ح�ت��رم س �ي��ادة ووح� ��دة أراض ��ي»
البالد.
وكان البيت األبيض أعرب في وقت سابق
أم ��س ع��ن ش �ع��وره «ب�ق�ل��ق ش��دي��د» ح�ي��ال
مخاطر التصعيد الناجم عن وجود قوات
روسية على الحدود االوكرانية ،كما أكد
مستشار قريب للرئيس األميركي ب��اراك
أوباما.
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،أع��رب��ت امل�س�ت�ش��ارة األمل��ان�ي��ة
أن �ج �ي�لا م �ي��رك��ل ،ف��ي ات �ص��ال ه��ات �ف��ي مع
الرئيس ال��روس��ي فالديمير ب��وت�ين جرى
أول م ��ن أم � ��س ،ع ��ن اس �ت �ي��اء ب�ل�اده ��ا م��ن
الحشد العسكري ال��روس��ي على الحدود
األوكرانية.
وق ��ال امل�ت�ح��دث ب��اس��م ال�ح�ك��وم��ة األمل��ان�ي��ة
س �ت �ي �ف��ن س �ي �ب �ي��رت« :إن م �ي��رك��ل أش� ��ارت
أي�ض��ًا ف��ي امل�ك��امل��ة الهاتفية ال�ت��ي أجرتها
ً
أم��س إل��ى ال��وض��ع ف��ي م��ول��دوف��ا ،م��ؤك��دة
ض ��رورة ع��دم ت�ط��ور األم ��ور بشكل ي��ؤدي
إلى زعزعة االستقرار».
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،ح� ��ذرت دول م�ج�م��وع��ة
ال �س�ب��ع روس �ي��ا أم ��س م��ن أن �ه��ا م�س�ت�ع��دة

أش � ��ار األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�لأم��م
امل �ت �ح��دة ب ��ان ك��ي م ��ون إل��ى
أن األح � � � ��داث األخ � �ي� ��رة ف��ي
أوك ��ران� �ي ��ا ي �م �ك��ن أن ت��ؤث��ر
س �ل �ب��ًا ع �ل��ى ح �ظ��ر ان �ت �ش��ار
األسلحة النووية وعواقب
ب �ع �ي ��دة امل� � ��دى ع �ل ��ى األم� ��ن
اإلق� �ل� �ي� �م ��ي .وق� � ��ال ب � ��ان ك��ي
م � � � ��ون خ � �ل� ��ال ق� � �م � ��ة األم � � ��ن
النووي املنعقدة في الهاي
أم��س ،إن انضمام أوكرانيا
إل��ى م�ع��اه��دة حظر انتشار
األس � �ل � �ح� ��ة ال� � �ن � ��ووي � ��ة ك ��ان
ق��د ب �ن��ي ع �ل��ى ش ��رط ت��واف��ر
ضمانات أمنية لها ،إال أن
موثوقية ال�ض�م��ان��ات التي
قدمت ألوكرانيا قد ّ
قوضت
ب� � �ش� � �ك � ��ل خ� � �ط� � �ي � ��ر ب� �س� �ب ��ب
األحداث.
(األخبار)
اصطف موطنو القرم وسيفاستوبول أمس في طوابير للحصول على جوازات السفر الروسية (أ ف ب)

أعلنت السلطات في
القرم أمس اعتماد الروبل
عملة رسمية

ل �ت �ش ��دي ��د ال� �ع� �ق ��وب ��ات ب �ح �ق �ه��ا ف� ��ي ح ��ال
ت �ص �ع �ي��د ال ��وض ��ع ف ��ي أوك� ��ران � �ي� ��ا ،وذل ��ك
ف��ي ب�ي��ان مشترك إث��ر اج�ت�م��اع ط��ارئ في
الهاي أمس.
وإذ أك ��دت ت�ع�ل�ي��ق اج �ت �م��اع��ات مجموعة
ال �ث �م��ان��ي ح �ت��ى ت �غ �ي��ر م��وس �ك��و م��وق�ف�ه��ا
م��ن ال��وض��ع ف��ي أوك��ران�ي��ا ،وق��راره��ا أيضًا
نقل االجتماع ال��ذي ك��ان منويًا عقده في
سوتشي الروسية في حزيران املقبل إلى
ال�ع��اص�م��ة ال�ب�ل�ج�ي�ك�ي��ة ب��روك �س��ل ،ح��ذرت
ال � � ��دول ال �س �ب ��ع م� ��ن «ع� �ق ��وب ��ات ق �ط��اع �ي��ة

منسقة سيكون لها ت��داع�ي��ات أك�ب��ر على
االق� �ت� �ص ��اد ال� ��روس� ��ي ف ��ي ح � ��ال واص �ل��ت
روسيا هذا التصعيد».
م ��وق ��ف ال� � ��دول ال �ث �م��ان��ي ّ
رد ع �ل �ي��ه وزي ��ر
الخارجية الروسي سيرغي الفروف بأنه
ال ي��رى «م��أس��اة ك�ب�ي��رة» ف��ي ح��ال إخ��راج
موسكو من مجموعة الثماني.
وصرح الفروف للصحافيني ،عقب إجرائه
محادثات منفصلة م��ع نظيره األميركي
ج��ون كيري ووزي��ر الخارجية األوك��ران��ي
اندري ديشتشيستا« ،إذا اعتقد شركاؤنا

ال �غ��رب �ي��ون أن ه ��ذه ال �ص �ي �غ��ة (م�ج�م��وع��ة
الثماني) لم تعد مناسبة ،فليكن .فنحن
ال نحاول التمسك بهذه الصيغة وال نرى
م��أس��اة ك �ب �ي��رة إذا ل��م ت�ج�ت�م��ع م�ج�م��وع��ة
الثماني».
ف ��ي ه ��ذ ال ��وق ��ت م �ن �ع��ت روس �ي ��ا أم ��س 13
ً
م � �س� ��ؤوال ك �ن��دي��ًا م ��ن دخ� � ��ول أراض� �ي� �ه ��ا،
بينهم مستشارة رئيس ال��وزراء الكندي
ل� �ش ��ؤون ال ��دف ��اع وال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة
ك��ري �س �ت�ين ه ��وغ ��ان وم ��دي ��ر م�ك�ت�ب��ه واي ��ن
وتيرز ،ردًا على عقوبات اعتمدتها أوتاوا

فرنسا

المتطرف يكسر الثنائية
اليمين
ّ
انكسار كبير لالشتراكيني
شهدته الجولة األولى من
االنتخابات البلدية الفرنسية.
وفيما حقق اليمينيون
املتطرفون تقدمًا ملحوظًا،
فارضني أنفسهم كثالث قوة
سياسية في البالد ،استطاع
اليمني أن يحصل على
أغلبية األصوات

وج��د الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
نفسه أمس تحت ضغط الرفض الشديد
لسياسته ال ��ذي أظ �ه��ره ال�ف��رن�س�ي��ون في
ال�ج��ول��ة األول ��ى م��ن االن�ت�خ��اب��ات البلدية
التي جرت أول من أمس ،وعكسته نسبة
االمتناع القياسية والتقدم الكبير لليمني
املتطرف املعادي ألوروبا.
ف �ق ��د أع � � ��رب ال �ف ��رن �س �ي ��ون ال� ��ذي� ��ن ق��اط��ع
 %38,72م �ن �ه��م ع �م �ل �ي��ة االق � � �ت� � ��راع ،ف��ي
ن�س�ب��ة غ�ي��ر م�س�ب��وق��ة ف��ي ه��ذا ال �ن��وع من
االن�ت�خ��اب��ات ،ع��ن استيائهم م��ن اليسار
الحاكم في أول اختبار انتخابي للرئيس
االشتراكي في منتصف واليته تقريبًا.
الفائز األكبر في هذا االقتراع هو الجبهة
الوطنية (يمني متطرف) بزعامة مارين
ل��وب��ن ،ال�ت��ي ف��رض��ت نفسها ك�ث��ال��ث ق��وة
س�ي��اس�ي��ة ف��ي ال �ب�لاد وح�ط�م��ت الثنائية
الحزبية لليمني واليسار.
وال� �ن �س ��ب ال �ع��ال �ي��ة ج � �دًا ال� �ت ��ي ح�ق�ق�ت�ه��ا
ال �ج �ب �ه��ة ال��وط �ن �ي��ة ف ��ي ب �ع��ض ال �ب �ل��دات

تمنحها ف��رص كبيرة للفوز في الجولة
ال �ث��ان �ي��ة ب� �م ��دن م �ه �م��ة م �ث��ل ب �ي��زي �ي��ه أو
بربينيان ،ما سيشكل حدثًا غير مسبوق
م �ن��ذ  .1995وق ��د ت�م�ك��ن ب��ال�ف�ع��ل م��رش��ح
ال �ج �ب �ه��ة س �ت �ي��ف ب ��ري ��وا م ��ن ال � �ف ��وز ف��ي
الجولة األول��ى في مدينة هينان بومون
الصناعية ،متغلبًا على رئيس البلدية
االش�ت��راك��ي ال�ح��ال��ي .وق��ال ب��ري��وا بلهجة
منتصرة «نحن رواد االنتصار الوطني».
وأع � � �ل� � ��ن ال � � �ي � � �س � ��ار ،م� � ��ن االش � �ت� ��راك � �ي�ي��ن
وح�ل�ف��ائ�ه��م أن �ص��ار ال�ب�ي�ئ��ة إل ��ى ال �ح��زب
ال�ش�ي��وع��ي امل �ع��ارض ،ت� ّ
�وح��ده اس�ت�ع��دادًا
ل �ل �ج��ول��ة ال �ث��ان �ي��ة امل� �ق ��ررة األح � ��د ،لقطع
الطريق على الجبهة الوطنية .كذلك قرر
الحزب االشتراكي االنسحاب من بعض
املدن التي جاء ترتيبه فيها متخلفًا عن
اليمني واليمني املتطرف.
ّ
اليسار ال��ذي ّ
سجل تراجعًا كبيرًا تلقى
ص�ف�ع��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ،إذ ت�ف�ي��د ال�ن�ت��ائ��ج غير
النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية أن

اليمني حصل على  %46,54من األصوات
في الجولة األولى ،واليسار على .%37,74
ول��م تتقدم الجبهة الوطنية بمرشحني
س � ��وى ف ��ي م � ��دن ق �ل �ي �ل��ة ج � � �دًا ،م ��ا ي�ف�س��ر
حصولها على  %4,65من ّاألصوات.
وت �ث �ي��ر ال �ض ��رب ��ة ال� �ت ��ي ت �ل��ق��اه��ا ال �ح��زب
االش �ت ��راك ��ي ت�ك�ه�ن��ات ب�ت�ع��دي��ل ح�ك��وم��ي
عميق ورحيل رئيس ال��وزراء جان مارك
ايرولت.
وق ��ال رئ �ي��س ال� � ��وزراء ال�ي�م�ي�ن��ي األس�ب��ق
ّ
ج��ان ب�ي��ار راف� ��اران معلقًا «إن��ه تصويت
ي� �ع � ّ�ب ��ر ع� ��ن خ �ي �ب��ة األم � � � ��ل» و«ت� �ص ��وي ��ت
غ��اض��ب» ،مضيفًا «ننتظر م��ن الحكومة
أن تستمع لكل ذلك».
إال أن املتحدثة باسم الحكومة ،نجاة فالو
تتوقع «تغييرًا» في
بلقاسم ،قالت إنها ال
ً
سياسة الحكومة ،مضيفة «على العكس،
أعتقد أن ما سيصنع قوة هذه الحكومة
ه��و التمسك بالسياسات واإلص�لاح��ات
ال �ت��ي ب��دأت �ه��ا وال �ت��ي م��ن امل��ؤك��د أن �ه��ا لم

تؤت كلها ثمارها بعد».
ّ
ورغ��م تغلب الجبهة الوطنية عليه في
بعض املدن ،فإن اليمني (االتحاد من أجل
حركة شعبية وحلفاؤه الوسطيون) هو
املستفيد بشكل ع��ام م��ن ه��ذا االس�ت�ي��اء.
ورأى رئيسه ج��ان فرنسوا كوبيه ال��ذي
أعيد انتخابه في مو (شرق باريس) ،أن
الحزب اليميني الكبير ُ
«يبعث من جديد
بعد عامني عسيرين».
ورف��ض االت �ح��اد م��ن أج��ل ح��رك��ة شعبية
س�ح��ب مرشحيه أم ��ام م��رش��ح اش�ت��راك��ي
أفضل موقعًا ،للحيلولة دون فوز مرشح
الجبهة الوطنية.
ف �ق ��د أك � ��د ج � ��ان ف ��رن� �س ��وا ك ��وب �ي ��ه أن � ��ه ال
ي�م�ك��ن ق �ي��ام «ت �ح��ال��ف م��ن أي ن ��وع ك��ان»
م��ع ال�ج�ب�ه��ة ال��وط�ن�ي��ة ،لكنه ش��دد أيضًا
على أنه لن «توجه كذلك أي دع��وات إلى
التصويت للحزب االشتراكي» أو لليسار
املتطرف.
(أ ف ب)

