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مو�سكو ت�شكك ب�شرعية االنتخابات المقبلة وتحذر من عواقب كارثية

مدارات
تركيا �إلى �أين ()1

�أزمة �أوكرانيا تتفاقم وجل�سة نارية لمجل�س الأمن حول الو�ضع في جنوب �شرقي البالد
} تركي حسن*

استطاع حزب العدالة والتنمية القبض على السلطة في تركيا طوال
اثني عشر ع��ام��اً ،كما سيطر على أب��رز البلديات ،وال��رئ��اس��ة ،وقبض
على المؤسسة األمنية والجيش التركي ،وق��دّم نفسه كمنقذ سياسي
واقتصادي في الفترة المنصرمة ونجح في ذلك في اتجاهين:
األول سياسي باعتباره وريثا ً لإلسالم السياسي في تركيا ولعهد
السلطنة العثمانية ،فخاطب األوروبيين م��ن��اورا ً للدخول في االتحاد
األوروبي ،وعندما فشل اتجه نحو العالم اإلسالمي وفتح القنوات نحو
روسيا و إي��ران فأصاب في بعضها وفشل في بعضها اآلخ��ر ،فأنشأ
عالقة جيدة مع بعض ال��دول وط��رح صفر «مشاكل» ووق��ف في قلب
الحدث وأُعطي أدوارا ً كان يحلم بها سواه ،مثل المفاوضات الفلسطينية
ـ «اإلسرائيلية» أو الملف النووي اإلي��ران��ي ،أو حضور مجموعة دول
شنغهاي ،إلخ ،و َعقد تحالفات داخلية أهمها مع فتح الله غولين.
ال��ث��ان��ي اق��ت��ص��ادي ،إذ ال ننكر أن حكومة ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية
كسبت طبقة الرأسماليين والمستثمرين ورجال األعمال عبر سياستها
(النيوليبرالية) في بيع أو عرض استثمار ممتلكات الدولة واالعتماد
على االستدانة في تحسين االقتصاد التركي وتحقيق الطفرة ،إذ انتقلت
تركيا إلى الرقم  18في ترتيب االقتصاد العالمي وارتفع احتياطي الكتلة
النقدية في البنك المركزي إلى  153مليار دوالر ،كما ارتفع معدل النمو
إلى  7في المئة حتى عام  2010و ُفتحت أسواق جديدة أمام المنتجات
التركية.
وعلى رغم أن الحزب ورئيسه ينطلقان من خلفية َع َقدية أصولية
ويعبّران عن سياسة جديدة لتنظيم اإلخ���وان ،إالَّ أن��ه َس�� ّوق للشعب
التركي ذي الدولة العلمانية أن فلسفته السياسية ال تنطلق من موقف
العقيدة ،بل تعبر عن الواقعية السياسية والنهج الجديد لـ«اإلخوان» ،وأن
تجربة اإلسالم السياسي نجحت في تركيا ويمكن أن ُتحتذى التجربة
في بلدان أخرى .وخالل حكم أردوغ��ان وحزبه تمكن شيئا ً فشيئا ً من
بمؤسستي الجيش واألمن،
كسب جوالت داخلية ضد العلمانية ممثلة
ّ
حتى تمكن من إحداث التحول فيها والقبض عليها ،ووضع قادتها في
السجون عبر السيطرة على مؤسسة القضاء فتح ّولت تحت إمرة السلطة
التنفيذية من خالل تعديالت دستورية في البرلمان أو استفتاءات مباشرة
من الشعب ،وضرب القوى السياسية الرئيسية المعارضة مرتكزا ً على
إنجازاته االقتصادية والسياسية ،وسيطر على وسائل اإلعالم المختلفة
إلى حد اإلمالء عليها والتدخل في شؤون تحريرها.
أما في السنوات الثالث األخيرة فبدأ الحزب ورئيسه ُيظهران النوايا
المبيّتة وبرامجه الحقيقية داخليا ً وخارجياً ،وتمظهرت كاآلتي:
أوالً :األزمة السورية التي ع ّرت الحزب وقيادته عبر تدخله المباشر
في الحرب على سورية وظهوره ك��رأس حربة في التدخل العسكري
ّ
والحض على التدخل العسكري الغربي إذ بدت
واألمني والسياسي
سياسته غير مناسبة لسياسة دول��ة بل انحدرت إلى سياسة طائفية
ومذهبية ح��اول��ت تهشيم ال��دول��ة السورية وبنية المجتمع السوري
الثقافية وفق توجهات عقائدية.
ثانياً :محاولة إظهار الحزب وقيادته بأنه قائد ما يسمى بـ«الربيع
العربي» ،وأعطى نفسه حق التدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلدان
(تونس ،ليبيا ،مصر ،سورية) من منطلق فوقي يقرر ويحسم .ما شكل
رد فعل طبيعيا ً تجلّى في مصر حتى في فترة حكم اإلخوان.
ثالثاً :محاولة مصادرة القرار الفلسطيني عبر وضعه تحت مظلة
سلطة أردوغان وحزبه من خالل حركة حماس.
رابعاً :التدخل المباشر التفصيلي في الداخل العراقي ،إذ احتضن
رم��وز «اإلخ���وان المسلمين» ولعب بالوضع األمني العراقي ،وغ ّذى
الصراعات الداخلية العراقية الطائفية والمذهبية والعرقية وأفاد منها.
خامساً :المناورة والمراوغة مع إيران ومحاولة اإلفادة من وضعها
تحت العقوبات األممية سياسيا ً واقتصادياً ،واعتماد التقيّة في سياسته
معها.
سادساً :اللعب مع روسيا واإليهام باالنفتاح االقتصادي والسياسي
ورفع مستوى التبادل االقتصادي واالستثمار إلى  100مليار دوالر في
اتجاهات متعددة.
سابعاً :االستمرار في االنفتاح على أوروب��ا واستجداء الدخول إلى
االتحاد األوروبي.
ثامناً :تنفيذ سياسة التابع لألميركي ،بل إظهار نفسه أنه يتقدم ويزايد
على الموقف األميركي والغربي في تأمين مصالح الغرب في المنطقة.
تاسعاً :استمرار السياسة العدوانية السابقة حيال قبرص واليونان
وأرمينيا.
(...يتبع)
*باحث في الشؤون االستراتيجية

حذر مندوب روسيا الدائم لدى األمم
المتحدة فيتالي تشوركين أمس أثناء
جلسة طارئة لمجلس األمن الدولي
حول الوضع في أوكرانيا دعت إليها
روسيا على خلفية العملية العسكرية
التي شنتها السلطات األوكرانية في
مناطق جنوب شرقي البالد.
وق��ال تشوركين إن «اإلج���راءات
العقابية ضد الشعب تدل على عجز
أو ع��دم رغبة القيادة في كييف في
ال��وف��اء بالتزاماتها التي تعهدتها
بموجب اتفاقية جنيف ال��ص��ادرة
في  17نيسان من أج��ل وق��ف شتى
أشكال العنف وإط�لاق ح��وار وطني
شامل بمشاركة كل المناطق والقوى
السياسية» .وأضاف« :إن لم توقف
المغامرة اإلجرامية لزمرة كييف فوراً،
فال مفر من عواقب وخيمة وكارثية
بالنسبة ألوكرانيا ،ونحن ح ّذرنا من
ذلك مرات عدة».
ولفت تشوركين إلى أن «الواليات
المتحدة واالتحاد األوروبي بدعمهما
لمدبري االنقالب في كييف ونهجهم
في قمع االحتجاجات ،يأخذان على
عاتقهما مسؤولية كبرى ،ويغلقان
في جوهر األمر الطريق أمام التسوية
السلمية لألزمة» .مضيفا ً أنه نظرا ً
إل���ى ذل���ك ال ت��ب��دو م��ص��ادف��ة رف��ض
واشنطن القاطع لمقترح إقامة حوار
بين سلطات كييف ومناطق جنوب
شرقي أوكرانيا تحت رعاية منظمة
األمن والتعاون األوروبي ،مشيرا ً إلى
أن هذا الرفض يخالف ما تنص عليه
اتفاقية جنيف حول تخفيف التوتر
في أوكرانيا.
وق���د أع��ل��ن دم��ي��ت��ري بيسكوف
ال��س��ك��رت��ي��ر ال��ص��ح��اف��ي للرئيس
الروسي أن فالديمير بوتين يحصل
على المعلومات كافة ح��ول تطور
الحوادث في جنوب شرقي أوكرانيا
ب��ع��د ان��ط�لاق العملية العسكرية
بمشاركة القوات المسلحة األوكرانية
وب��اس��ت��خ��دام ال��ط��ائ��رات الحربية،
وأضاف« :وصف بوتين سابقا ً أثناء
زيارته إلى مينسك العملية العسكرية
المحتملة بالجريمة .لسوء الحظ فإن
تطور الحوادث الحالي يبرهن التقييم
بشكل كامل» .وأفاد أن فالديمير لوكين
مبعوث الرئيس الروسي توجه أول
من أمس بأمر من الرئيس إلى جنوب
شرقي أوكرانيا إلجراء محادثات حول
اإلف���راج عن المراقبين العسكريين
األجانب المحتجزين هناك.
وأش��ار بيسكوف إلى أن الجانب
ال��روس��ي فقد االت��ص��ال بلوكين بعد
انطالق «العملية العقابية» .وتابع:
«ب��دأ نظام كييف ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
تبذل روسيا جهودا ً بهدف تخفيف
حدة التوتر وتسوية النزاع ،قصف
ال��ت��ج��م��ع��ات ال��س��ك��ن��ي��ة السلمية
باستخدام الطائرات الحربية .وقضى
بإقدامه على هذه العملية العقابية
على كافة اآلمال باتفاقية جنيف».
ك��ذل��ك ع��ب��ر ب��ي��س��ك��وف ع��ن قلق
م��وس��ك��و ع��ل��ى ح��ي��اة الصحافيين
ال��روس واألجانب من منطقة إجراء
العملية العسكرية ،مطالبا ً باتخاذ
إج����راءات سريعة لضمان أمنهم.
وأفادت وكالة «نوفوستي» الروسية
أنها تمكنت من االتصال بناتاليا ميرزا
مساعدة مبعوث الرئيس الروسي
فالديمير لوكين التي أكدت أن لوكين
على ما يرام.

وك���ان أن��ص��ار ال��دف��اع الشعبي
في مدينة سالفيانسك في مقاطعة
دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا
أعلنوا عن إسقاط ث�لاث مروحيات
تابعة للقوات العسكرية األوكرانية
التي بدأت صباح أمس اقتحام مداخل
المدينة ف��ي إط���ار حملة عسكرية
واسعة تقوم بها سلطات كييف ضد
أنصار الفيديرالية.
وأق��رت وزارة ال��دف��اع األوكرانية
بأن قوات الدفاع الشعبي في المدينة
أسقطت مروحيتين للجيش فوق
سالفيانسك بواسطة منظومة دفاع
جوي محمولة وقالت إن عدد القتلى
لم يتم تحديده بعد.
أك���د وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة األوك��ران��ي
المعين م��ن قبل البرلمان أرسين
أفاكوف مقتل أحد الطيارين ،وأشار
على صفحته على موقع فايسبوك
للتواصل االجتماعي إلى أن «مدينة
سالفيانسك حوصرت بالكامل من
قبل ق��وات الجيش وأف���راد الحرس
الوطني وعناصر األمن والعسكريين
تمكنوا م��ن السيطرة على  10من
حواجز التفتيش التي أقامتها قوات
الدفاع الشعبي داخل المدينة».
وأف����ادت وك���االت أن��ب��اء ن��ق�لاً عن
أح��د ق��ادة ق��وات الدفاع الشعبي أن
ال��ق��وات األوك��ران��ي��ة سيطرت على
المركز التلفزيوني في المدينة .ونقلت
الوكالة عن مسؤول في السلطات
المحلية قوله« :إن القوات األوكرانية
تنفذ عمليات إنزال المقاتلين بواسطة
ال��م��روح��ي��ات وس��ط سالفيانسك»،
م����ؤك����دا ً س���ق���وط ج���رح���ى ج���� ّراء
االشتباكات.
وأس���ف���ر ال��ه��ج��وم ال����ذي شنته
سلطات كييف الجديدة على مدينة
سالفيانسك جنوب شرقي أوكرانيا
ع��ن وق���وع ض��ح��اي��ا م��ن الطرفين،

د .وسام اسماعيل*
لم يكن للحرب السورية ذاك األثر البالغ الذي خلفته األزمة األوكرانية
في بناء النظام العالمي الجديد ،إذ بقيت المواجهة األميركية الروسية دون
مستوى الحدث واقتصرت على بعض المشادات اإلعالمية في مجلس األمن
وعلى المنابر الدولية ،من دون أن يؤدي ذلك إلى توتير العالقات بينهما.
على مستوى التحليالت ،تنوعت اآلراء حول االنغماس الروسي في
األزمة السورية :فمن قائل ببراغماتية روسية تسعى الى استغالل التورط
األميركي واستنزافه وإرهاقه بهدف تحسين موقع روسيا التفاوضي
عندما تحين لحظة تصفية الحساب ،الى آخر متيّقن من أن هذه الحرب هي
مواجهة بين مشروع أميركي يسعى الى تجديد نفسه وآخر ممانع مؤمن
بقدرته على رسم خريطة جديدة للمنطقة تتناسب مع تطلعاته .وما موقع
روسيا في هذا المحور إال كشريك يسعى إلى كسب مجال للمناورة وقدرة
على انتزاع االمتيازات في حالة النجاح وال تلحق به أي خسارة في حالة
الهزيمة.
لعب صمود النظام السوري المدعوم من محور الممانعة دورا ً في ّ
حض
دوائر القرار الروسي على ضرورة انتهاز الفرصة لتوجيه الضربة القاضية
لألحادية األميركية والعمل على بناء نظام عالمي جديد على أنقاضها،
فترافقت انتصارات النظام وحلفائه في سورية مع رفع الكرملين سقف
خطابه ودعوته الطرف األميركي الى ض��رورة التزام مبادىء القانون
الدولي واالمتناع عن إسقاط األنظمة المناوئة بالقوة ،ما اعتبره البعض
عالمي جديد أساسه تعّ دد القطب ،وجوهره
دعوة جريئة إلى بناء نظام
ّ
احترام مبادئ القانون الدولي.
جاء الرد األميركي سريعاً ،مستغالً مجال المناورة الواسع الذي يملكه
في أوروب��ا ،فوجه صفعة قوية إلى بوتين إذ أدت التظاهرات المدعومة

الساحة الحمراء ،لمناسبة عيد
العمال في استعادة لتقليد يعود
إل��ى حقبة االت��ح��اد السوفياتي،
وس���ط م��وج��ة وط��ن��ي��ة واس��ع��ة
تشهدها روس��ي��ا بسبب األزم���ة
األوكرانية.
ورفعت الفتات تقول «أنا فخور
ب��ب��ل��دي» و«ب��وت��ي��ن ع��ل��ى ح��ق»
وس��ط األع�ل�ام الروسية الكثيرة
والبالونات البيضاء ،والزرقاء،
والحمراء ،بألوان العلم الوطني.
وأف���ادت الشرطة المحلية أن
أكثر من  100ألف شخص شاركوا
في المسيرة ،التي تصدرها رئيس
بلدية موسكو سيرغي سوبيانين،
في الساحة الحمراء ،على مشارف
الكرملين ،للمرة األولى منذ .1991

إسطنبول.
وف��ي العاصمة أنقرة ،تدخلت
الشرطة أي��ض�ا ً بخراطيم المياه
والغاز المسيل للدموع ،لتفريق
م��ئ��ات األش��خ��اص ال��ذي��ن ك��ان��وا
ي��س��ي��رون نحو س��اح��ة كيزيالي
المسرح التقليدي لالحتجاجات
ضد النظام.

في آسيا

وش����ه����دت االح����ت����ف����االت ب
عيدالعمال أيضا ً اضطرابات في
كمبوديا ،إذ استخدمت الشرطة
ال���ه���راوات وال��ع��ص��ي ،لتفريق
المتظاهرين الذين تجمعوا قرب
منتزه الحرية في بنوم بنه ،الذي
أغ��ل��ق لمنع وص���ول معارضين
لرئيس ال��وزراء هون سين ،الذي
يحكم البالد منذ  30عاماً.
وفي طوكيو ،خرج عشرات آالف
اليابانيين إلى الشوارع ،للمشاركة

في تظاهرات األول من أيار ،داعين
الشركات إلى تحسين بيئة العمل،
ومنتقدين السياسات االقتصادية
لرئيس الوزراء شينزو آبي.
وف��ي كوااللمبور تظاهر اآلالف
لالحتجاج على ضريبة جديدة،
تعتزم الحكومة فرضها ون��ددوا
بأسلوب معالجة أزم��ة الطائرة
المفقودة.
وجرت تظاهرات أخرى أيضا ً في
إندونيسيا والفيليبين ،لكن أيضا ً
في اقتصادات تعتبر بين األكثر
تطورا ً في آسيا ،مثل هونغ كونغ،
وسنغافورة ،وكوريا الجنوبية،
وحتى ت��اي��وان ،إذ تظاهر عشرة
آالف شخص في تايبيه ،للمطالبة
بزيادة الرواتب.

مسيرات موسكو

وفي موسكو وللمرة األولى منذ
 ،1991تظاهر حوالى مئة ألف في

أميركيا ً إلى عزل الرئيس األوكراني المقرب من روسيا يانكوفيتش ،بعد
رفضه اتفاقية تؤمن المزيد من التقارب مع أوروبا على حساب العالقات
مع روسيا.
اتخذت الواليات المتحدة قرار الرد في أوكرانيا بناء على تقديرات حول
استمرار التزام موسكو بقواعد االشتباك والخطوط الحمراء التي حكمت
العالقات الثنائية بين البلدين منذ انهيار االتحاد السوفياتي ،فدوائر القرار
األميركية كانت تراهن على هرولة روسيا لطلب تسوية األزمة في أوكرانيا
بما يحفظ مصالحها االستراتيجية وتحالفاتها مع جوارها القريب ،مقابل
التخلي عن دعم نظام الرئيس بشار األسد.
غير أنّ الحسابات األميركية لم تتطابق مع الرد الروسي الذي كان مفاجئا ً
وذهب في اتجاه فصل الملفات الدولية واتخاذ خيار المواجهة في أوكرانيا
من دون تقديم أي تنازل في سورية بدليل أن الدعم الروسي النفصال شبه
جزيرة القرم عن أوكرانيا وانضمامها إلى روسيا حصل مترافقا ً مع الدعم
الصريح لترشح الرئيس األسد لوالية ثالثة.
حتى هذه اللحظة ،ال نستطيع القول إن روسيا نجحت في فرض تصورها
حول النظام العالمي الجديد ،فالحرب في سورية لم تتوقف ،وأوكرانيا ما
زالت خارج الحظيرة الروسية ،واإلدارة األميركية لم تقتنع بعد بضرورة
االنكفاء حفاظا ً على ما تبقى لها من مكتسبات .لكننا نستطيع القول إن
الرئيس بوتين أمسك بزمام المبادرة متبنيا ً خيار المواجهة المباشرة بما
يمكن أن نطلق عليه أسلوب المالكمة بااليدي العارية بعدما كانت الحرب
بالوكالة أهم ما يم ّيز حقبة الحرب الباردة.
بلى ،إنها حرب باردة بأسلوب جديد ،قوامه المواجهة المباشرة بين
القوتين على نحو ال يؤدي الى انفالت الحوادث الى حرب شاملة .
*دكتور في العلوم السياسية وأستاذ جامعي

وا�شنطن :المن�ش ّقون عن «القاعدة»
ي�شكلون تهديد ًا لنا

�صدامات دامية في تركيا خالل عيد العمال

المواجهات في اسطنبول

وأكدت وزارة الدفاع األوكراني مقتل
جنديين وإصابة عدد من العسكريين
ف��ي ال��م��ع��ارك ،إض��اف��ة إل��ى تأكيدها
إسقاط مروحيتين بواسطة منظومات
محمولة ل��ل��دف��اع ال��ج��وي ،وتضرر
مروحية أخرى.
وأع��ل��ن��ت ال�����وزارة ع��ن احتجاز
أربعة أشخاص كانوا يطلقون النار
على المروحيات ،األم��ر ال��ذي نفاه
«العمدة الشعبي» للمدينة ،قائد
الدفاع الشعبي المحلي فياتشيسالف
ب��ون��وم��اري��وف ،مشيرا ً أن مسلحي
«القطاع األيمن» يطلقون الرصاص
على السكان المدنيين الذين يساعدون
في إقامة المتاريس والحواجز ،على
عكس القوات األوكرانية التي تتصرف
بصورة ودية.
وطلب بونوماريوف من األطفال
والنساء والمتقاعدين عدم مغادرة
منازلهم ،أم��ا ال��رج��ال فدعاهم إلى
«تقديم ما في وسعهم من المساعدة»
ل��ق��وات ال��دف��اع الشعبي .وأف���ادت
تقارير إعالمية عن وصول مجموعة
من عناصر منظمة «القطاع األيمن»
ال��ق��وم��ي ال��م��ت��ط��رف إل����ى أط����راف
سالفيانسك على متن مروحية ،فيما
ق��ال مصدر في الدفاع الجوي إنهم
تنكروا بمالبس مدنية وبدأوا تحركهم
نحو المدينة .وأكد العمدة ذلك قائالً:
«نحن ننتظر هؤالء األوغاد».
وف���ي ال��س��ي��اق ،ط��ال��ب��ت موسكو
منظمة األم��ن والتعاون في أوروب��ا
ب��ات��خ��اذ اإلج�����راءات ك��اف��ة إلي��ق��اف
العملية العقابية التي بدأتها سلطات
كييف ضد شرق أوكرانيا.
وأوضح المندوب الروسي الدائم
لدى المنظمة أندريه كيلين أن الجانب
الروسي توجه بهذه المطالب إلى كل
من األمين العام للمنظمة المبيرتو
زانيير ورئيسها القائم وزير الخارجية

ال��س��وي��س��ري دي��دي��ه ب��ورك��ه��ال��ت��ر.
وأشار إلى أن األمين العام للمنظمة
وص��ف ح��وادث مدينة سالفيانسك
بأنها «ش��يء مفزع ال بد من إيقافه
ف���وراً» ،مضيفاً« :إن ق��ادة المنظمة
اتصلوا مع السلطات في كييف حول
الحوادث األخيرة وال يزالون يجمعون
المعلومات عما يجري».
وأك���د كيلين أن بعثة مراقبي
المنظمة على إط�ل�اع ب��ال��وض��ع إال
أن مسألة المراقبين العسكريين
المحتجزين م��ن قبل ق��وات الدفاع
الشعبي في سالفيانسك تعقدت وتم
نقلهم إلى مكان آمن.
وشددت وزارة الخارجية الروسية
على أن النظام في كييف الذي نسف
االت��ف��اق الموقع ف��ي  21م��ن شباط
الماضي انتهك التزاماته وفق اتفاقية
جنيف التي تم التوصل إليها في 17
نيسان والتي تطالب بوقف كل أشكال
العنف بشكل فوري.
وعبرت الخارجية عن استيائها من
العملية العسكرية للجيش األوكراني
ف��ي سالفيانسك بمشاركة أعضاء
حركة «القطاع األي��م��ن» المتطرفة
وال��م��ن��ظ��م��ات ال��ق��وم��ي��ة المتطرفة
األخ���رى ،وق��ال��ت« :إن روسيا تعبر
عن استيائها من العملية العسكرية
العقابية بمشاركة اإلرهابيين من
القطاع األيمن وغيرها من المنظمات
القومية المتطرفة».
وأثارت األنباء حول وجود أجانب
ناطقين باللغة االنكليزية في صفوف
ال��ج��ي��ش األوك���ران���ي وال��ج��م��اع��ات
القومية المتطرفة غير الشرعية أثناء
اقتحامهم سالفيانسك ،قلق موسكو
التي تصر على عدم قبول أي تدخل
خارجي بما يحدث في أوكرانيا.
وذك���رت ال����وزارة« :أن واشنطن
نفت كل األنباء حول وجود المرتزقة

من المنظمات العسكرية األميركية
ال��خ��اص��ة ف��ي أوك��ران��ي��ا» ،مشيرة
إل��ى «أن��ه من المعروف للجميع أن
م��ا يسمى بالمنظمات العسكرية
األم��ي��رك��ي��ة ال��خ��اص��ة ال تعمل في
ال���خ���ارج إال ب��م��واف��ق��ة م���ن وزارة
الخارجية األميركية» .وتابعت« :إن
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
يتحمالن مسؤولية كبيرة عندما
يدعمان المسؤولين عن االنقالب في
كييف في سعيهم لوقف االحتجاجات
باستخدام القوة ويقطعان الطريق
ن��ح��و ت��س��وي��ة األزم������ة ب��ال��ط��رق
السلمية».
وطالبت ال��وزارة الغرب بالتخلي
عن السياسة المدمرة تجاه أوكرانيا،
كما طلبت ممن أعلنوا أنفسهم سلطة
في كييف وقف العملية العقابية وكل
العنف ضد الشعب بسرعة واإلفراج
عن المعتقلين السياسيين وضمان
الحرية الكاملة لعمل الصحافيين،
وه���و م��ا سيسمح ب��ب��دء العملية
الحقيقية لتخفيف حدة التوتر.
وأش�����ارت ال������وزارة إل���ى أن من
ال��ض��روري تنظيم الحوار المتكافئ
الحقيقي بمشاركة كل األقاليم بهدف
وضع اتفاقات مقبولة للجميع حول
مستقبل ال��ب�لاد ب���دال ً م��ن محاولة
م��ح��اك��اة اإلص�ل�اح���ات ف��ي الحلقة
الضيقة لتحالف الفائزين.
وأع��ل��ن ممثل روس��ي��ا ال��دائ��م لدى
حلف الناتو الكسندر غروشكو أن هذا
الحلف يتقاسم المسؤولية عن أعمال
سلطات كييف اإلجرامية بسيره على
طريق المجابهة مع روسيا.
وق����ال غ��روش��ك��و م��ن ب��روك��س��ل:
«إن حلف الناتو بسيره على طريق
ال��م��ج��اب��ه��ة م��ع روس��ي��ا وقعقعته
ب��ال��س�لاح ف���ي م��ن��ط��ق��ة البلطيق
ومواصلته إب���داء ال��دع��م لسلطات

من �سورية الى �أوكرانيا ...حرب باردة ب�أ�سلوب جديد

االحتفاالت تتحول �إلى حركة احتجاج حول العالم

نزل الماليين حول العالم إلى
ال���ش���وارع أم���س ،لمناسبة ي��وم
العمال في مسيرات ،سادها التوتر
ف��ي بعض األح��ي��ان ،م��ا لبثت أن
تحولت إلى حركة احتجاج دامية،
مثلما حصل في مدينة إسطنبول
ٍ
صدامات
التركية ،التي شهدت
عنيفة م��ع المتظاهرين ،الذين
حاولوا العودة إلى ساحة تقسيم،
رمز االحتجاجات العام الماضي،
م��ا أدى إل���ى إص��اب��ة ال��ع��ش��رات
واعتقال نحو .200
ووقعت مواجهات أول من أمس،
في إسطنبول بين الشرطة التركية،
والمتظاهرين ،الذين كانوا يريدون
االحتفال بعيد العمال في ساحة
تقسيم أعلنتها الحكومة منطقة
م��ح��ظ��ورة ،بعد ع��ام على حركة
االح��ت��ج��اج ض��د ال��ح��ك��وم��ة ،في
حزيران الماضي.
وم��ن��ذ ال��ص��ب��اح ،ف��رق��ت ق��وات
األم���ن ب��واس��ط��ة خ��راط��ي��م المياه
والغاز المسيل للدموع مجموعات
من مئات األشخاص والناشطين
النقابيين أو أح��زاب المعارضة،
الذين أرادوا تحدي أوام��ر رئيس
الوزراء رجب طيب أردوغان.
وتواصلت المناوشات طيلة فترة
من النهار في الشوارع المؤدية إلى
ساحة تقسيم بين الشرطة ومئات
الشبان .وأوقف  138شخصا ً على
األقل وأصيب  51آخرون بجروح
معظم إصاباتهم طفيفة ،خالل
الصدامات مع الشرطة .واستنفر
نحو  40أل��ف شرطي وخمسين
ع��رب��ة بخراطيم ال��م��ي��اه لمدينة
إسطنبول وحدها ،وتم تعليق عمل
وسائل النقل العام طيلة القسم
األكبر من النهار ،وكذلك العبارات
التي تنقل الركاب بين الضفتين
اآلس��ي��وي��ة واألوروب���ي���ة لمدينة
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أع��ل��ن��ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
األميركية ،في التقويم السنوي
ل�لات��ج��اه��ات وح����وادث اإلره���اب
الدولي أن الواليات المتحدة تعتبر
أن تزايد عدد الجماعات العدوانية
المنشقة عن تنظيم «القاعدة» يع ّد
تهديدا ً لألمن.
وأوض��ح التقويم أن «التهديد
اإلره���اب���ي اس��ت��م��ر ف���ي ال��ت��ط��ور
بسرعة ع��ام  ،2013وأن ع��ددا ً
متزايدا ً من الجماعات في جميع
أن���ح���اء ال���ع���ال���م ،ب��م��ا ف���ي ذل��ك
الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة
والمنظمات اإلره��اب��ي��ة األخ��رى،
تعمل باستقاللية أكبر عن القيادة
المركزية وتمثل تهديدا ً للواليات
المتحدة وحلفائها ومصالحها».
وذك����ر ال��ت��ق��ري��ر أن «ال��ق��ي��ادة
األساسية لتنظيم القاعدة تراجعت

بسبب الجهود العالمية الجارية
ض��د المنظمة ول��ك��ن الجماعات
التابعة المستقلة والجماعات
التي تشاركها التفكير في الشرق
األوس��ط وأفريقيا استغلت حالة
عدم االستقرار في المنطقة خالل
العام الماضي لتوسيع عملياتها،
وعلى األخص في اليمن وسورية
وال��ع��راق وش��م��ال غربي أفريقيا
والصومال» .وتسبب القضاء على
أعضاء مهمين من قيادة «القاعدة»
ف���ي أف��غ��ان��س��ت��ان وب��اك��س��ت��ان
بتشجيع هذا االتجاه.
ك���ذل���ك أش�����ار ت��ق��وي��م وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة بأصابع
االتهام إلى إي��ران ،إذ جاء فيه إن
«الواليات المتحدة شهدت تجددا ً
لنشاط فيلق القدس التابع للحرس
ال��ث��وري ووزارة االس��ت��خ��ب��ارات

واألم����ن اإلي��ران��ي��ة وح����زب الله
اللبناني حليف طهران» بحسب
تعبيره.
وأضاف التقرير إن «هناك خطرا ً
إضافيا ً يمثله المتشددون األفراد
ال��ذي��ن يتسمون ب��ال��ع��ن��ف :مثل
أولئك الذين كانوا وراء الهجوم
على م��اراث��ون بوسطن» ،في 15
نيسان .2013
وق��ال��ت الناطقة ب��اس��م وزارة
الخارجية األميركية ماري هارف
إنه «على رغم زيادة عدد الهجمات
اإلره��اب��ي��ة خ�لال ع��ام  2013من
 600إلى  900هجوم ،إال أنها كانت
أصغر حجما ً واتسمت بالطابع
المحلي ف��ي الغالب ،وك��ان عدد
الهجمات ضد األميركيين قليالً جدا ً
وذلك منذ فترة طويلة وواصل هذا
العدد تراجعه».

في أوروبا

أما في أوروبا ،فجرت مسيرات
عدة ،ففي باريس خرجت النقابات
تحت ش��ع��ارات مختلفة بعضها
احتجاجا ً على خطة تقشف ترمي
إلى توفير  50مليار يورو أعلنها
رئ��ي��س ال�����وزراء م��ان��وي��ل فالس
وأخرى تحت شعار دعم أوروبا.
وت��ظ��اه��ر اآلالف ف��ي مدينتي
أثينا وتيسالونيكي اليونانيتين،
اح��ت��ج��اج�ا ً ع��ل��ى ال��ت��ق��ش��ف .وف��ي
إيطاليا ،تظاهر اآلالف ضد البطالة
والتقشف ،ووقعت مواجهات بين
ال��ش��رط��ة وال��م��ئ��ات ف��ي تورينو،
الذين ألقوا قنابل الدخان عليها.
ون��ظ��م��ت م��س��ي��رات أي��ض��ا ً في
إس��ب��ان��ي��ا ال��ت��ي ت��خ��رج م��ن أزم��ة
اق��ت��ص��ادي��ة وال ت�����زال تسجل
مستويات بطالة قياسية.

»لمحا�سبة الم�س�ؤولين عن عمليات القتل على �أ�س�س �إثنية وقومية»

كيري ّ
يحذر من عملية �إبادة في جنوب ال�سودان
ح��ذر وزي��ر الخارجية األميركي
جون كيري ،من خطر حدوث عملية
إب��ادة في جنوب ال��س��ودان إذا لم
تتوقف الحرب األهلية المستمرة منذ
أربعة أشهر في البلد المضطرب.
وص����رح ك��ي��ري للصحافيين:
«ه��ن��اك م��ؤش��رات مقلقة للغاية
بأن عمليات قتل على أسس إتنية
وقبلية وقومية تجرى (في جنوب
السودان) ما يثير أسئلة خطيرة.
وإذا م��ا اس��ت��م��رت عمليات القتل
بالطريقة ه��ذه ،فيمكن أن تشكل

تحديا ً خطيرا ً للغاية للمجتمع
الدولي يتعلق بمسألة اإلبادة».
وهيمنت المخاوف من المجاعة
وارتكاب عمليات إبادة في جنوب
السودان على أجندة كيري أمس،
بعد ي��وم من وصوله إل��ى إثيوبيا
في مستهل جولة أفريقية تركز على
أعنف النزاعات في القارة.
وقال كيري« :يجب أن يحاسب
ال��م��س��ؤول��ون ع��ن عمليات القتل
ال��م��س��ت��ه��دف��ة ع��ل��ى أس���س إتنية
وقومية ،ونحن نعكف على دراسة

ف��رض عقوبات ضد من ينتهكون
ح���ق���وق اإلن����س����ان وي��ع��رق��ل��ون
المساعدات اإلنسانية».
وي����زداد الغضب بسبب حجم
عمليات ال��ق��ت��ل ،وق��د ألقيت على
القوات الحكومية الموالية للرئيس
سلفاكير والمتمردين الذين يدعمون
نائب الرئيس السابق رياك مشار،
م��س��ؤول��ي��ة ال��م��ج��ازر وع��م��ل��ي��ات
االغتصاب والهجمات على قواعد
األم���م ال��م��ت��ح��دة وت��ج��ن��ي��د أط��ف��ال
للقتال.

كييف التي اغتصبت السلطة يتقاسم
بالحجم األكمل المسؤولية عن األعمال
اإلجرامية لهذه السلطات».
وتعليقا ً على تصريح نائب األمين
العام لحلف الناتو الكسندر فيرشباو
ح��ول أن الحلف ي��ب��دأ بالنظر إلى
روسيا كخصم له إلى حد كبير وليس
كشريك بين غروشكو ق��ال« :إن هذا
التصريح لم يكن مفاجئا ً بالنسبة لنا
كما أنه ليس مفاجئا ً عدم صدور أي
دعوة عن بروكسل إلى نظام كييف،
للكف فورا ً عن العملية التنكيلية ضد
الشعب األوكراني».
ووصف غينادي زوغانوف رئيس
الحزب الشيوعي الروسي العملية
العسكرية لسلطات كييف في مدينة
سالفيانسك بأنها جريمة ال تسقط
بالتقادم.
وقال زوغانوف إن «هذه الجريمة
هي ضد مواطني أوكرانيا وال تسقط
بالتقادم وإن جميع من أصدر األوامر
وكل من يشارك فيها سينالون عقابا ً
صارما ً حتماً» ،مضيفا ً إن أي سلطة
طبيعية ال تقدم على مثل هذا العمل
أبدا ً مشيرا ً إلى أن السلطة الطبيعية
لو كانت موجودة في كييف لجلست
إلى طاولة المفاوضات ونفذت اتفاقية
جنيف.
وأك��د زوغ��ان��وف أن��ه ال وج��ود في
كييف لسلطة طبيعية بل هناك أوغاد
بال ضمير يقف العم األميركي وحلف
الناتو أيضا ً وراءه��م ،مشيرا ً إلى أن
اتفاقية جنيف كانت غطاء تتستر
ال��والي��ات المتحدة وراءه لتنفيذ
أهدافها ضد روسيا في أوكرانيا.
وفي سياق متصل ،قال رئيس لجنة
مجلس النواب الروسي لشؤون رابطة
ال��دول المستقلة ليونيد سلوتسكي
إن العملية العقابية التي تقوم بها
السلطات األوكرانية في سالفيانسك،
تثير الشكوك في شرعية االنتخابات
الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية الشهر
الجاري.
وأضاف في حديثه إلى الصحافيين
أمس« :من المفهوم أن الحديث ال يمكن
أن يدور حول إجراء انتخابات رئاسية
نزيهة ف��ي جنوب شرقي أوكرانيا
في  25أيار في مثل هذه الظروف».
وذك��ر في الوقت نفسه أن البرلمان
األوكراني صادق على قانون يسمح
باالعتراف بنتائج االنتخابات ولو في
حالة إجرائها في كييف وحدها.
وعبّر عن اعتقاده أن الغرب سيحقق
بهذه الصورة هدفه وخصوصا ًوصول
مرشحه إلى السلطة في كييف ،مشيرا ً
إلى أنه لن يكون بالمقدور في هذه
الظروف الحديث عن شرعية السلطة
األوكرانية.
وأض��اف أن ما يحدث حاليا ً في
سالفيانسك يظهر أن «الغرب ال يزال
يؤيد القوميين المتطرفين ويواصل
بذلك المضي قدما ً باتجاه بناء العالم
أحادي القطب» .وأشار إلى أن الغرب
غير معني بمصير ال��ش��ع��وب ،هذا
ظهر في يوغوسالفيا وليبيا والعراق
وس��وري��ة عندما «ج��رت التضحية
بأنظمة كاملة على مذبح الهيمنة
األميركية».

كوريا ال�شمالية
تختبر �صاروخ ًا
عابراً للقارات
أظ��ه��رت ص���ور ج��دي��دة التقطت
ب��األق��م��ار االص��ط��ن��اع��ي��ة أن ك��وري��ا
الشمالية تختبر إط�ل�اق ص��اروخ
باليستي عابر للقارات ،بحسب ما
أفاد معهد أميركي أمس ،بينما األسرة
الدولية تترقب تجربة نووية جديدة
للشمال.
وقال المعهد األميركي الكوري في
جامعة جونز هوبكنز إن بيونغ يانغ
أج��رت «تجربة أو تجارب ع��دة لما
يشكل على األرج��ح المرحلة األولى
من صاروخ باليستي عابر للقارات
م��ن ط��راز ك��ي ان 08 -على منصة
إطالق متحركة».

اعتقال رئي�س
الحزب الجمهوري
الإيرلندي
ألقت الشرطة في إيرلندا الشمالية
القبض على ج��ي��ري آدم���ز ،رئيس
ال��ح��زب «ال��ج��م��ه��وري» اإلي��رل��ن��دي
(ش��ي��ن ف��ي��ن) ،على خلفية قتل أم
لعشرة أطفال ع��ام  .1972وينفي
آدمز ،الذي اتهم مرارا ً بلعب دور بارز
في الجيش الجمهوري اإليرلندي ،أي
تورط له في األمر بالقتل.
يذكر أنه تم اقتياد جان ماكونفيل،
وكانت أرملة ( 37سنة) من شقتها
في بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية،
وجرى إطالق النار عليها من جانب
الجيش الجمهوري اإليرلندي بعدما
اتهمت زورا ً بأنها تعمل لحساب
أج��ه��زة األم��ن البريطانية ،ودفنت
جثتها س��را ً على شاطئ في إيرلندا
ولم يعثر عليها إال في .2003
ولم يتهم أحد مطلقا ً بقتلها حتى
الشهر الماضي.

