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تمثل الشعوب ،كما هو الحال بالنسبة
إل ��ى ج��ام�ع��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة واالت �ح��اد
األف��ري �ق��ي« ،وف �ق��ًا ل��والي �ت��ي منظمتينا
(األم��م املتحدة واألطلسي) عند الطلب
وحيث يكون مالئمًا».

وف � ��ي ال� �ف� �ق ��رة ال ��راب� �ع ��ة م� ��ن امل� �ع ��اه ��دة،
ت�ش��دي��د ع�ل��ى أن ص�ي�غ��ة ال �ت �ع��اون ه��ذه
«تبقى مرنة ومتطورة وفقًا ملقتضيات
امل��راح��ل» .ويتفق الطرفان على تطوير
ال� �ت� �ع ��اون ب �ي �ن �ه �م��ا ف ��ي ال �ق �ض��اي��ا ذات

امل� �ص� �ل� �ح ��ة امل� �ش� �ت ��رك ��ة ف � ��ي أم � � ��ور ع �ل��ى
ج��ان��ب ك �ب �ي��ر م ��ن ال �ح �س��اس �ي��ة األم �ن �ي��ة
ألي دول � ��ة .وه� ��ذه ت �ش �م��ل «االت� �ص ��االت
وت� � �ب � ��ادل امل � �ع � �ل ��وم ��ات االس� �ت� �خ� �ب ��اري ��ة
ب � �م� ��ا ف� � ��ي ذل� � � ��ك م� � ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب �ح �م ��اي ��ة
ال �ت �ج �م �ع��ات امل ��دن �ي ��ة ،وب� �ن ��اء ال� �ق ��درات،
وال �ت ��دري ��ب وامل � �ن � ��اورات ،واس �ت �خ�لاص
ال � �ع � �ب� ��ر ،وال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط واإلس � � �ن � � ��اد ف��ي
الحاالت الطارئة ،والتنسيق العمالني
وال��دع��م» .وف��ي البند ال�خ��ام��س تشديد
ع�ل��ى أن ال�ت�ع��اون «سيستمر ب��أس�ل��وب
ع�م�ل��ي ،آخ� �ذًا ف��ي االع �ت �ب��ار خصوصية
ك � ��ل م �ن �ظ �م ��ة ووالي� � �ت� � �ه � ��ا ،وخ� �ب ��رات� �ه ��ا
وإجراء اتها وقدراتها ،من أجل تحسني
التعاون الدولي في مواجهة التحديات
املستجدة».
ال ��ذي ��ن ح �ل �ل��وا ه� ��ذه امل �ع ��اه ��دة ال �س��ري��ة
ت �ن �ب �ه��وا إل� ��ى أن امل �ن �ظ �م �ت�ين م�ت�ف�ق�ت��ان
على السرية التامة .والتوقيع جرى في
أوج األزمة التي مرت بها جورجيا ،أي
عندما كانت روسيا على خالف شديد
م��ع األم��م امل�ت�ح��دة وال ��دول ال�غ��رب�ي��ة في
دع�م�ه��ا وم�س��ان��دت�ه��ا امل�ب��اش��رة ل�ك��ل من
إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.
وف��ي وق��ت ك��ان��ت ف�ي��ه روس �ي��ا وال�ص�ين
تستخدمان حق النقض ،للمرة األولى
معًا ،دعمًا لزيمبابوي في تموز 2008
ف ��ي خ �ص��وم��ة م �ف �ت��وح��ة م ��ع ب��ري�ط��ان�ي��ا
وف ��رن� �س ��ا وال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة .ورأى
امل� �ح� �ل� �ل ��ون أن ب � ��ان ك� ��ي م � ��ون ت �ع��رض
ل �ض �غ��ط م ��ن ال � � ��دول ال �غ��رب �ي��ة ال �ك �ب��رى
الثالث ،للتوصل إلى توقيع املعاهدة.
امل �ف��ارق��ة أن روس� �ي ��ا ،ال �ت��ي م ��رت ب�ه��ذه
ال� �ت� �ج ��ارب وع ��رف ��ت أن األم� � ��م امل �ت �ح��دة

تتوعد «األطسي»
«طالبان» ّ
اع�ل�ن��ت ح��رك��ة ط��ال �ب��ان ع��ن ال �ب��داي��ة ال��وش�ي�ك��ة ل �ـ «ه �ج��وم ال��رب �ي��ع» ال ��ذي يستهدف
السلطة االفغانية وقوات حلف شمال االطلسي و«مراكزها الدبلوماسية» بواسطة
انتحاريني وعناصر «متسللني» .واك��دت الحركة في بيان أول من أم��س أن عملية
ُ
«ستشن على نحو متزامن في كل انحاء ال�ب�لاد» اب�ت� ً
�داء من 28
«خالد بن الوليد»
نيسان .وهددت طالبان بشن «عمليات جماعية لالستشهاديني على قواعد الغزاة
االجانب ومراكزهم الدبلوماسية ومطاراتهم العسكرية اللحاق خسائر كبيرة بهم».
ورحبت الحركة ،من جهة اخرى ،ببدء انسحاب قوات الحلف االطلسي التي يفترض
أن ي�غ��ادر القسم االك�ب��ر م��ن عناصرها ال�ـ  100ال��ف ،ال��ذي��ن يمثل االميركيون القسم
االكبر منهم ،البالد أواخر  2014على أن تحل محلهم القوات االفغانية .واكد البيان
أن «العدو ،مع كل قوته العسكرية ،اضطر  ...إلى الفرار».
(أ ف ب)

إيطاليا

ت�ت�ج��اه�ل�ه��ا ف��ي أم ��ور ك�ث�ي��رة وت�ت�ع��ام��ل
م�ع�ه��ا ك�م��ا ل��و أن�ه��ا م��ن دول ك�ت�ل��ة ع��دم
االن � �ح � �ي� ��از األق � � ��ل ش� ��أن� ��ًا ،ول� �ي� �س ��ت م��ن
الدول الخمس الكبرى املؤسسة ،عادت
وك��ررت خطأ دع��م ت��دخ��ل األط�ل�س��ي في
شمال أفريقيا .ل��م يتم تجاهل روسيا
ف ��ي امل� �ع ��اه ��دة م ��ع األط �ل �س ��ي وح �س��ب،
ب��ل سجلت األم��ان��ة ال�ع��ام��ة أي�ض��ًا نفس
امل��وق��ف امل�ل�ت�ب��س م��ن ش��رع�ي��ة اس�ت�ق�لال
ك��وس��وف��و ع��ن ص��رب�ي��ا ،ح�ين ق��ال األم�ين
ال� � �ع � ��ام إن � � ��ه ي� ��ري� ��د م� ��راج � �ع� ��ة ال � ��دائ � ��رة
القانونية بالنسبة إل��ى عالقة املنظمة
باإلقليم .مع أنه كان يعرف حق املعرفة
مضمون القرار  1244الصادر عام 1999
ال ��ذي وض��ع ك��وس��وف��و ف��ي ع �ه��دة األم��م
املتحدة .موسكو ع��ادت وك��ررت الخطأ
ب��ال �س �م��اح ل�لأط �ل �س��ي ب ��إق ��ام ��ة م�ن�ط�ق��ة
ح �ظ��ر ط �ي��ران ف ��وق ل�ي�ب�ي��ا م��ع ال�س�م��اح
باستخدام كل الوسائل املناسبة تحت
ذري� �ع ��ة ح �م��اي��ة امل��دن �ي�ي�ن .خ �ط��أ ك�ل�ف�ه��ا
ك �ث �ي �رًا ف� ��ي س �م �ع �ت �ه��ا م� ��ن ال �ن��اح �ي �ت�ين
الدبلوماسية والجيوسياسية ،حيث
ف�ق��دت ك��ل ن�ف��وذ ل�ه��ا ف��ي ليبيا بسببه،
وأض� �ع ��ف ال � �ق ��رار ه �ي �ب �ت �ه��ا ف ��ي ال �ش��رق
األوسط.
ف ��ي األزم � � ��ات امل �س �ت �ف �ح �ل��ة امل �م �ت ��دة م��ن
كوريا الشمالية إلى مالي ،من املنتظر
أن ت �ت �س ��ارع وت� �ي ��رة ت��رج �م��ة م �ع��اه��دة
 2008ب�ي��ن األم� ��ان � �ت �ي�ن ال� �ع ��ام� �ت�ي�ن ف��ي
ن�ي��وي��ورك وب��روك�س��ل ع�ل��ى األرض ،وال
سيما ف��ي أي ح��روب ق��د تندلع وتمس
بمصالح ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ون�ف��وذه��ا.
م �ع��اه��دة ت �ج �ع��ل ق � ��وات األم � ��م امل �ت �ح��دة
طرفًا وربما هدفًا .هذا ما قاله املبعوث
ال��دول��ي املشترك األخ�ض��ر اإلبراهيمي،
ب �ع��د ت ��رؤس ��ه ل �ج �ن��ة ت �ق �ص��ى ال �ح �ق��ائ��ق
ال �ت��ي ت�ش�ك�ل��ت ع �ق��ب ت�ف�ج�ي��ر م �ق��ر األم��م
املتحدة في نهاية عام .2007
ب� �ه ��ذا ال �ت �ح �ي��ز ل �ح �ل��ف ع �س �ك ��ري ك�ي��ف
يستمر العالم في وض��ع ثقته بتقارير
األم � ��م امل �ت �ح��دة أو ح �ت��ى ب� �ق ��وات ح�ف��ظ
ال � � �س �ل ��ام ال � �ت� ��اب � �ع� ��ة ل� � �ه � ��ا؟ ك � �ي� ��ف ي �ث��ق
ب �ح �ي��ادي �ت �ه��ا؟ ك ��ان ��ت ال� �ق ��وات ال��دول �ي��ة
م � �ح� ��اي� ��دة ع� �ن ��دم ��ا ش � ��اه � ��دت امل ��دن� �ي�ي�ن
يذبحون علنا ف��ي قانا وسربرنيتسا.
وضعف األمني العام بان كي مون جعل
األم ��م امل �ت �ح��دة ري �ش��ة ف��ي م�ه��ب ال��ري��ح.
إزاء ه��ذا ال�ض�ع��ف ،ي�ت�س��اء ل املتابعون
إن ك��ان ل��زي��ارة ب��ان ل�ل�ب�ن�ت��اغ��ون عالقة
ب �ن �ت��ائ��ج ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال� �ت ��ي ت �ج��ري �ه��ا
األم��م املتحدة من ال�خ��ارج في ادع��اء ات
تتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في
سوريا بطلب من بريطانيا وفرنسا.

ّ
اإليطالية
تحالف بني اليسار واليمني ُينهي األزمة الحكومية

انتهت أخيرًا األزمة الحكومية في إيطاليا
م��ع تشكيل ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��دة ،برئاسة
إن��ري�ك��و ل�ي�ت��ا ،ب�ع��د ان�ت�ظ��ار اس�ت�م��ر ألكثر
م ��ن ش �ه��ري��ن م �ن��ذ ان� �ت� �ه ��اء االن �ت �خ��اب��ات
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ،بعد تحالف ال س��اب��ق ل��ه بني
اليسار واليمني.
وأدى رئيس الوزراء الجديد إنريكو ليتا،
وأع� �ض ��اء ح�ك��وم�ت��ه ال � � �ـ ،21وب�ي�ن�ه��م سبع
ن� �س ��اء ،وه� ��و رق� ��م ق �ي��اس��ي ف ��ي إي �ط��ال �ي��ا،
ال� �ي� �م�ي�ن ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة أم � � ��س ف � ��ي ق �ص��ر
كيرينالي الرئاسي في روما.
وج ��اءت ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��دة ث�م��رة حنكة
س �ي��اس �ي��ة وت � � ��وازن ح� ��ذق ب�ي�ن امل �ك��ون��ات
ال�س�ي��اس�ي��ة ،م��ع تسعة وزراء م��ن ال�ح��زب
الديموقراطي ،أبرز أحزاب الوسط اليمني،
وخ�م�س��ة م��ن ح ��زب ش�ع��ب ال �ح��ري��ة ،ال��ذي
ي�ت��زع�م��ه سيلفيو ب��رل��وس�ك��ون��ي ،وث�لاث��ة
وسطيني وأربعة آخرين من التكنوقراط.
وب� �ع ��د ي ��وم�ي�ن م ��ن امل� �ف ��اوض ��ات امل �ك �ث �ف��ة،
أع�ل��ن ليتا ال�س�ب��ت ،اخ�ت�ي��ار رئ�ي��س ح��زب

سيلفيو برلوسكوني ،انجيلينو الفانو،
نائبًا له ووزيرًا للداخلية ،وتسمية مدير
بنك «إيطاليا» ،فابريتسيو ساكوماني،
وزيرًا لالقتصاد واملال ،إضافة إلى تعيني
املفوضة األوروبية السابقة ايما بونينو
وزي��رة للخارجية ،بينما اختيرت وزي��رة
الداخلية الحالية آنا ماريا كانسيلييري
لتولي وزارة العدل ،وهي حقيبة حساسة
ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ب��رل��وس�ك��ون��ي امل�ل�اح��ق في
قضايا عدة.
وأم ��ل ل�ي�ت��ا أن ت �ك��ون ال�ح�ك��وم��ة ال�ج��دي��دة
«ف��ري �ق��ًا م �ت �م��اس �ك��ًا ي�م�ت�ل��ك ع��زي �م��ة ق��وي��ة
ت �م �ك �ن��ه م ��ن م ��واج �ه ��ة ال �ص �ع��وب��ات ال �ت��ي
أم��ام �ن��ا .وأم ��ل أن ت �ك��ون ال�ح�ك��وم��ة فريقًا
من ال��وزراء لديه سمات ومهارات خاصة
(ت �ج��دي��د) ب��اإلض��اف��ة إل��ى وج ��ود قياسي
(للوزيرات) النساء».
م��ن جهة ث��ان�ي��ة ،علق ال��رئ�ي��س اإلي�ط��ال��ي،
ج ��ورج� �ي ��و ن ��اب ��ول �ي �ت ��ان ��و ،ع �ل ��ى ت�ش�ك�ي��ل
ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��دة ب��ال �ق��ول« :ل �ق��د ك��ان��ت

الحكومة الوحيدة املمكنة ،وتشكيلها لم
يعد يحتمل التأخير».
وستكون الحكومة الجديدة أمام مهمات
صعبة إلنقاذ البالد من األزمة االقتصادية
التي تعانيها والتي وضعتها في موقف
ال يحسد عليه أمام دول االتحاد األوروبي.
ل��ذل��ك ،يخطط وزي ��ر االق�ت�ص��اد اإلي�ط��ال��ي
ال �ج��دي��د ،ف��اب��ري�ت�س�ي��و س��اك��وم��ان��ي ،ب��أن��ه
ي��ري��د «إع � � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة م �ي��زان �ي��ة ال ��دول ��ة»
لدعم الشركات وذوي الدخول املنخفضة
إض��اف��ة إل��ى خ�ف��ض ب�ع��ض اإلن �ف��اق ال�ع��ام
غير املثمر لتدبير املوارد الالزمة لخفض
الضرائب .وأضاف ساكوماني ،في مقابلة
نشرتها صحيفة «ال ريبوبليكا» أم��س،
أن الثقة التي ستنتج من تلك اإلج��راءات
يمكن أن تدفع تكلفة اقتراض إيطاليا إلى
الهبوط بنحو حاد.
وت��اب��ع أن ال�ف��ارق ف��ي أس�ع��ار ال�ف��ائ��دة بني
السندات اإليطالية القياسية ونظيرتها
األمل��ان �ي��ة األك �ث��ر أم��ان��ًا وال� ��ذي ي�ن�ظ��ر إليه

غ��ال �ب��ًا ك �م��ؤش��ر رئ �ي �س��ي ل �ث �ق��ة امل�س�ت�ث�م��ر
يمكن أن يتراجع إلى نقطة مئوية واحدة
أو أقل من مستواه الحالي عند نحو ثالث
نقاط.
ّ
وق � ��ال س��اك��وم��ان��ي ،ف ��ي امل �ق��اب �ل��ة ،إن من
امل�ه��م ت�ب��دي��د ال�ش�ك��وك السياسية وغ��رس
الثقة إلع�ط��اء دف�ع��ة لالقتصاد اإليطالي
امل�ك�ب��ل ب��ال��رك��ود .ول�ع�م��ل ذل��ك ق��ال ال��وزي��ر
إن � ��ه س �ي �ق �ت��رح «م � �ع� ��اه� ��دة» ب �ي�ن ال �ب �ن��وك
والشركات واملستهلكني لدعم االقتراض
واالس �ت �ث �م��ارات واالس �ت �ه�ل�اك .ول ��م ي��ذك��ر
م��زي �دًا م��ن ال�ت�ف��اص�ي��ل ح��ول م��ا تتضمنه
تلك املعاهدة.
م� ��ن ج �ه ��ة أخ� � � ��رى ،أك � ��د وزي � � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
اإلي �ط��ال��ي ال �ج��دي��د ،ان�ج�ل�ي�ن��و أل �ف��ان��و ،أن
ح � ��ادث إط �ل��اق ال ��رص ��اص خ � ��ارج م�ك�ت��ب
رئ�ي��س ال ��وزراء ف��ي روم��ا ال��ذي وق��ع أثناء
أداء الحكومة الجديدة اليمني الدستورية
أمس حادث فردي في ما يبدو.
(أ ف ب ،رويترز)

ليبيا :مسلحون
يحاصرون وزارة الخارجية
حاصر مسلحون وزارة
الخارجية الليبية ،أمس ،للمطالبة
بأال يشغل املسؤولون الذين
عملوا في حكومة الزعيم الراحل
معمر القذافي مناصب رفيعة
في اإلدارة الجديدة .وأكد قائد
امليليشيا لوكالة «رويترز» أن
وزارة الخارجية «ستظل مغلقة
إلى حني تطبيق قانون العزل
السياسي (ضد من كانوا
مسؤولني في عهد القذافي)».

وأضاف أنه تم استهداف وزارة
الخارجية ألن بعض املسؤولني
هناك كانوا يعملون في عهد
القذافي .وذكر شهود عيان
أن  20شاحنة صغيرة على
االقل محملة بمدافع مضادة
للطائرات أغلقت الطرق ،بينما
ّ
وجه مسلحون يحملون بنادق
كالشنيكوف وبنادق قناصة
السيارات لالبتعاد عن املبنى.
(رويترز)

البحرين :اعتقال  22شخصًا
أعلنت السلطات البحرينية اعتقال
 22شخصًا بتهمة مهاجمة
قوات االمن وقطع الطرقات خالل
احتجاجات شهدتها اململكة ،ال
سيما خالل الفترة التي سبقت
استضافة سباق «الفورموال
واحد» .وبحسب بيان رسمي
نشرته «وكالة االنباء البحرينية»،
فإن االعتقاالت حصلت في عدة
قرى «شيعية» وتعلقت بأحداث
حصلت بني  25شباط و20
نيسان .وأكد مدير عام االدارة
العامة للمباحث واألدلة الجنائية في
البيان «إحباط مخططات إرهابية
كانت تستهدف التأثير على
سير الحياة وتعطيلها واالخالل
باملصالح العليا للوطن وارتكاب
أعمال إرهابية» .وأشار املسؤول
االمني إلى أن االشخاص الـ 22هم
«من مرتكبي الجرائم اإلرهابية»
وقد قبض عليهم بعد «تحديد
هوياتهم من خالل عمل مكثف من
البحث والتحري بالتنسيق مع بقية
األجهزة املعنية».
(أ ف ب)

مصر :اعتقال أعضاء
من «بالك بلوك»
اعتقلت الشرطة املصرية 12
شخصًاَ من أعضاء جماعة «بالك
بلوك» بعد هجوم على قصر
االتحادية الرئاسي في القاهرة
مساء الجمعة وحرق سيارة
للشرطة .ونقلت وكالة «أنباء
الشرق االوسط» ،أول من أمس ،عن
مصادر أمنية أن هؤالء الشبان
سيحاكمون بتهمة إلقاء حجارة
وزجاجات حارقة على قصر
االتحادية وإحراق سيارة للشرطة.
(أ ف ب)

