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رو�سيا ت�سحب قواتها من الحدود و�أوكرانيا تن�شر � 15ألف جندي

ارتفاع عدد قتلى الجنود الفرن�سيين �إلى 8

دونيت�سك ولوغان�سك ترف�ضان ت�أجيل اال�ستفتاء باري�س تن�شر �آالف الجنود بال�ساحل الأفريقي
أكد وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أمس أن
بالده ستنشر ثالثة آالف جندي بمنطقة الساحل األفريقي،
وذلك في إطار تنظيم القوات العسكرية المنتشرة بدولة
مالي.
وق��ال لودريان في لقاء مع قناة «بي أف أم تي في»
وراديو مونتي كارلو« :دورنا هو مواصلة مكافحة اإلرهاب
في شمال مالي وشمال النيجر وتشاد» .وأضاف« :نعيد
تنظيم أنفسنا لمكافحة اإلرهاب على المستوى اإلقليمي»،
مشيرا ً إلى أن ألف جندي فرنسي سيتمركزون بالقرب من
غاو شمال شرقي مالي ،وثالثة آالف على الشريط الساحلي
الصحراوي ،لكن من دون أن يحدد موعدا ً لذلك.
وبحسب المسؤول الفرنسي ،فإن بعض المجموعات
المسلحة تحاول إعادة تنظيم نفسها شماالً ،مؤكدا ً ضرورة
«خوض القتال بدقة متناهية» ضدها.
وزاد موضحاً« :نحن في مرحلة أخرى بالنسبة لمالي،
قوات األمم المتحدة هناك ،والجيش المالي يُعاد بناؤه»،
وقال« :دورنا هو مواصلة مكافحة اإلرهاب في شمال مالي
وشمال النيجر وتشاد».
وتزامن ذلك مع إعالن اإلليزيه أمس عن مقتل ضابط
فرنسي خالل عملية جرت بشمال البالد.
وبمقتل هذا الضابط يرتفع عدد الجنود الفرنسيين

الذين قتلوا بمالي  -منذ بدء عملية سرفال العسكرية في
 11كانون الثاني  - 2013إلى ثمانية.
وعبر الرئيس فرانسوا هوالند عن «حزنه العميق» لمقتل
الضابط ،مؤكدا ً ثقته التامة بالقوات الفرنسية التي تقاتل
«إلى جانب شعب مالي وقوات األمم المتحدة لالستمرار
في التصدي للمجموعات المسلحة اإلرهابية».
وكانت مصادر أمنية مالية قد أكدت الثالثاء الماضي
قولها إن «مجموعات جهادية» في شمال مالي شكلت فرقة
كوماندوز ،قتلت خالل  11شهرا ً نحو عشرة أشخاص
بتهمة أنهم مخبرون للجيش الفرنسي ،أو الحركة الوطنية
لتحرير أزواد.
وحلت قوة األمم المتحدة بمالي في تموز  2013محل
القوة األفريقية التي كانت قد انتشرت إثر بدء العملية
العسكرية الفرنسية.
وكان مجلس األمن الدولي قد وافق في قرار يحمل الرقم
 2085يوم  20كانون األول  2012على تشكيل قوة تضم
ثالثة آالف جندي للتدخل في مالي ومساعدة القوات
المحلية على استعادة السيطرة على المناطق التي سيطر
عليها مسلحون بعدما استغلوا فراغا ً في السلطة نتج من
انقالب عسكري وقع في آذار .2011

محاوالت تأجيل االستفتاء يفشل
أعلن الرئيس الروسي فالديمير
بوتين أن بالده ليست غير مبالية
بمصير أوكرانيا ،مؤكدا ً استعداد
موسكو احترام االتفاقات التي تم
التوصل إليها خالل زي��ارة رئيس
منظمة األمن والتعاون في أوروبا
إلى روسيا.
وق���ال ب��وت��ي��ن خ�ل�ال ل��ق��ائ��ه مع
رؤساء أرمينيا وبيالروس وقرغيزيا
وطاجيكستان في الكرملين أمس،
«نحن لسنا غير مبالين بما يحدث
في أوكرانيا» ،مشيرا ً إلى أن حديثا ً
مفيدا ً ج��رى بينه ورئيس منظمة
األمن والتعاون في أوروبا ديدييه
بورغهالتر ،م��ؤك��داً« :نحن ننوي
التصرف في إط��ار ما تم التوصل
إليه» .وأردف موضحاً« :ح��ددت
خطوات لتفعيل جهود منظمة األمن
والتعاون في أوروبا بهدف تهدئة
التوتر في أوكرانيا».
واعتبر بوتين أن هذا األمر يجب
أن يتم في سياق «بدء حوار مباشر
بين السلطات في كييف وممثلي
ال��م��ق��اط��ع��ات ف��ي ج��ن��وب شرقي
البالد» .وأعرب عن القلق من تنامي
خطر العنصرية في أوروب��ا ،الفتا ً
في ه��ذا الخصوص إل��ى الحوادث
ال��ت��ي ت��ج��رى ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة
بأوكرانيا .وقال« :من جديد ترفع
العنصرية العدوانية رأسها في
أوروب���ا ،وه��ي العنصرية نفسها
التي أدت إلى ظهور األيديولوجية
النازية».
وتابع الرئيس ال��روس��ي أن ما
حدث في أوكرانيا يظهر بوضوح أن
السياسة غير المسؤولة تجاه هذه
مآس وخسائر
الظاهرة تؤدي إلى
ٍ
كثيرة وإل��ى ح��رم��ان مئات أل��وف
الناس من الحياة اآلمنة المزدهرة.
وف���ي ال��س��ي��اق ،رأى دم��ي��ت��ري
بيسكوف الناطق الرسمي باسم
ال��رئ��ي��س ال��روس��ي أن الكرملين
سيقوم بإعادة تقويم األوضاع في
أوكرانيا في ظل قرار أنصار فدرلة
البالد ع��دم تأجيل االستفتاء في
مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك.
وق���ال بيسكوف أم���س« :هناك
معطيات جديدة ،يجب تحليلها»،
مضيفا ً أن موسكو حصلت عبر
القنوات الدبلوماسية على نسخة
من خريطة الطريق التي أعدتها
منظمة األمن والتعاون في أوروبا
لتسوية األزمة في أوكرانيا ،وقال:
«اآلن نحتاج إل��ى وق��ت لدراستها
بسرعة».
وق���د ق���رر مجلس «ج��م��ه��وري��ة

دونيتسك الشعبية» عدم تأجيل
االستفتاء المقرر في  11أيار حول
مصير المنطقة ،إذ يرمي االستفتاء
إلى نيل تأييد السكان لقيام دولة
مستقلة ،رافضا ً بذلك طلب الرئيس
بوتين ال��ذي دع��ا المحتجين إلى
تأجيل االس��ت��ف��ت��اء م��ن أج��ل دعم
الحوار الوطني في البالد.
وا ُتخذ قرار مماثل من قبل المجلس
الشعبي لمقاطعة لوغانسك ،وفق
ما أعلنه المركز الصحافي لـ»جيش
جنوب الشرق» ،الذي أشار إلى أن
االستفتاء سيجرى في  11أي��ار،
ونحن نواصل االستعدادات ونطبع
أوراق االقتراع ،وكل القرارات تبقى
سارية المفعول.
وأك�����د ال���رئ���ي���س األوك����ران����ي
المعين من قبل البرلمان ألكسندر
ت��ورت��ش��ي��ن��وف أن ال��س��ل��ط��ات
األوكرانية مستعدة إلجراء حوار مع
ممثلي اإلدارة المحلية والنشطاء
ورج����ال األع���م���ال ف��ي مقاطعتي
دونيتسك ولوغانسك ،وليس مع
المسلحين ،ألن الدول المتحضرة ال
تجري حوارا ً معهم.
وأشار تورتشينوف إلى أن هدف
السلطة تأمين االستقرار والتطور
االق��ت��ص��ادي ألوك��ران��ي��ا المستقلة
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة ،م��ش��دّدا ً على أن
السلطة مستعدة للحوار مع من
يريد الحوار حول مسائل محددة
تتعلق بتطوير أوكرانيا الموحدة.
وتابع قائالً« :مستعدون للتباحث
ح���ول ه���ذه ال��م��س��ائ��ل م��ع ممثلي
اإلدارة المحلية والنشطاء ورجال
األع��م��ال في مقاطعتي دونيتسك
ول��وغ��ان��س��ك ،لكن م��ع المجرمين
المسلحين الملطخة أيديهم بالدم،
ف��إن ال��دول المتحضرة ال تتحاور
معهم وبحسب القانون فإنه يتم
تحييدهم» ،مشيرا ً إل��ى أن العفو
سيخص م��ن يلقي ال��س�لاح فقط
ّ
ومن لم يتورط بجرائم قتل .ولفت
ت��ورت��ش��ي��ن��وف إل���ى أن السلطة
األوكرانية لم تقم في يوم من األيام
بعملية تنكيلية شرق البالد.
واع��ت��ب��ر ن��ائ��ب وزي����ر ال��دف��اع
ال��روس��ي أن��ات��ول��ي أن��ط��ون��وف أن
بالده سحبت قواتها من المناطق
الحدودية مع أوكرانيا وصوال ً إلى
الوحدات من المستوى التكتيكي،
التي كانت تنفذ مهمات تدريبية
في ميادين الرمي ،في حين قامت
القوات المسلحة األوكرانية بنشر
 15ألف جندي بالقرب من الحدود
مع روسيا.

تايالند :ا�ستهداف منزل القا�ضي
الذي «عزل» رئي�سة الوزراء بقنبلة
وقعت انفجارات عدة في العاصمة بانكوك صباح أمس ،استهدف
أحدها منزل قاض في المحكمة الدستورية التايالندية التي حكمت يوم
أمس بعزل رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا بعد إثبات تهمة إساءتها
للسلطة.
وق��ال��ت الشرطة التايالندية ف��ي بيان تناقلته وس��ائ��ل اإلع�لام
التايالندية ،إن منزل القاضي سوبوتي خايمووك هوجم بقنبلة يدوية
الصنع ،مضيفة أن لقطات الكاميرات األمنية في المنزل أظهرت رجالً قام
بإلقاء القنبلة ما تسبّب بأضرار طفيفة بمواقف السيارات.
وأف���ادت الشرطة ب��أن هناك ح��وادث انفجارات أخ��رى وقعت في
العاصمة بانكوك استهدفت مصرف (سيام) ومستشفى (شوالفورن)،
وعثرت أيضا ً على قنابل يدوية خلف مبنى وزارة الدفاع وقام خبراء
المتفجرات في الشرطة بإيقافها مضيفة أن جميع الحوادث لم يقع فيها
أي ضحايا أو مصابين .من جهته دعا مسؤول المتظاهرين أصحاب
(القمصان الصفراء) سوتيب توجسوبان أنصاره إلى االستعداد لمسيرة
حاشدة يوم غد لإلطاحة بجميع من في حكومة شيناواترا ،قائالً« :لم
يعد بمقدورنا أن نسمح لهذا الحزب غير الشرعي بحكم البالد».
وطالب بعض مسؤولي المعارضة بتعيين حكومة جديدة اليوم عقب
إعالن وزير العدل بونجتيب تيبكانجانا تعيين نائب رئيسة الوزراء
وزي��ر التجارة نيواثامرونغ بونسونغفاسيان ،ال��ذي ينتمي للحزب
الحاكم (بويا تاي) ،رئيسا ً موقتا ً لمجلس الوزراء.
وفي المقابل تعتزم حركة (القمصان الحمراء) الموالية للحزب الحاكم
النزول إلى الشارع اليوم ،احتجاجا ً على قرار إقالة شيناواترا وتسعة من
وزرائها ،ما قد يثير مخاوف من وقوع أعمال عنف واضطرابات جديدة
في الشارع التايالندي.
يذكر أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا ً يوم أمس يقضي بإقالة
شيناواترا وتسعة من وزراء حكومتها من بين  34وزيرا ً بعد إدانتها
بتهمة إساءة استخدامها للسلطة وذلك في خلفية إصدارها أوامر بنقل
رئيس مجلس األمن القومي تأويل بلينسيري عام  2011وهو ما يفسره
المعارضون بأنه تم لمصلحتها ومصلحة حزبها.

وقال أنطونوف أمس في سياق
رده على تصريحات الناتو عن عدم
وج��ود أي تغييرات ف��ي تموضع
ال��ق��وات ال��روس��ي��ة ف��ي المناطق
ال��ح��دودي��ة «ب��ه��دف االب��ت��ع��اد عن
االس��ت��ف��زاز ،سحبنا م��ن ال��ح��دود
قواتنا وص��وال ً إل��ى ال��وح��دات من
المستوى التكتيكي التي كانت تنفذ
مهمات تدريبية في ميادين الرمي،
وهذا ما أكده وزير الدفاع الروسي
لنظيره األم��ي��رك��ي خ�لال اتصال
ه��ات��ف��ي» ،مشيرا ً إل��ى أن الناتو،
خصوصا ً األميركيين ،لم يدعموا
تصريحاتهم بأي أدلة حول وضع
ال��ق��وات الروسية .وتابع إن��ه في
المقابل «نشرت بالقرب من الحدود
مجموعة تتألف من  15ألف جندي
أوك��ران��ي ،وت��م تجديد االستدعاء
للخدمة العسكرية وفي الوقت ذاته
تتم زيادة الوحدات التابعة للناتو
في أوروبا الشرقية».
وأك���د ن��ائ��ب وزي���ر ال��دف��اع أن��ه
ف��ي ظ��ل األزم����ة األوك��ران��ي��ة ه��ذه
التصرفات ال تساعد على أقل ح ّد
من تهدئة التوتر في أوكرانيا .ودعا
المسؤولين في الناتو والبنتاغون
لالبتعاد عن التصرفات المتعالية
وخ���داع المجتمع ال��دول��ي حيال
ال��وض��ع الحقيقي ع��ل��ى ال��ح��دود
الروسية ـ األوكرانية».
جاء ذلك بعد تصريحات األمين
العام لحلف شمال األطلسي أندرس
ف���وغ راس��م��وس��ن ال���ذي أع��ل��ن أن
الحلف لم يالحظ أية إشارة تتعلق
بتغيير موقف القوات العسكرية
ال���روس���ي���ة ع��ل��ى ط����ول ال��ح��دود
األوكرانية ،فردت وزارة الخارجية
الروسية عبر صفحتها في موقع
«ت��وي��ت��ر» ل��ل��ت��واص��ل االجتماعي
أمس« ،ندعو العميان إلى اإلطالع
على تصريحات الرئيس الروسي
في  7أيار».
وأش����ار م��س��ؤول��ون ف��ي وزارة
الدفاع األميركية إلى أنهم ال يرون
دالئل على صحة ما أعلنه الرئيس
الروسي عن سحب القوات ،وقال
المتحدث باسم البنتاغون ستيف
وورن ،إنه لو كان ذلك صحيحاً،
ل��ك��ان��ت واش��ن��ط��ن ت��ع��رف��ه .وذك��ر
المتحدث الرسمي ب��اس��م البيت
األبيض جوس أرنست أن اإلدارة
األميركية ت��رح��ب بـ»االنسحاب
التام والشفاف للقوات الروسية»،
لكنها لم تتلق حتى اآلن أية دالئل
على تنفيذ مثل هذا االنسحاب.

�أكثر من  200قتيل في
هجوم �شمال نيجيريا
قتل أكثر من مئتي شخص في الهجوم
الذي شنه االثنين الماضي مسلحون تابعون
لجماعة بوكو حرام في مدينة غامبورو نغاال
شمال شرقي نيجيريا ،ولم تعلن تفاصيل
الهجوم سوى أول من أمس.
ونقلت م��ص��ادر ع��ن أح��م��د زان���ا  -وهو
عضو البرلمان عن المنطقة التي وقع فيها
الهجوم  -قوله أمس إن «حصيلة الهجوم
تقارب ثالثمئة قتيل» .وأفاد شهود عيان أنهم
أحصوا أكثر من مئة جثة في المدينة ،قائلين
إن الحصيلة قد تكون أكثر ارتفاعا ً من ذلك.
ووفق شهادات للسكان ،فإن المهاجمين
الذين وصلوا المدينة في وضح النهار على
متن آليات مدرعة وحافالت صغيرة مطلية
ب��أل��وان الشرطة والجيش ،أض��رم��وا النار
في أكبر أس��واق المدينة ومكتب الجمارك
ومفوضية الشرطة وكل المتاجر تقريباً.
وتقع مدينة غامبورو نغاال ف��ي والي��ة
بورنو المعقل التاريخي لجماعة بوكو حرام
التي أعلنت مسؤوليتها عن خطف أكثر من
مئتي فتاة في المنطقة نفسها.
وأسفرت أعمال العنف  -التي تنسب إلى
بوكو حرام وال تتبنى رسميا ً المسؤولية عنها
أحيانا ً  -عن مقتل آالف في نيجيريا ،الدولة
األكثر عددا ً لناحية السكان في أفريقيا وأكبر
اقتصاد في القارة.
وت��رك��زت أع��م��ال العنف خ��ص��وص�ا ً في
شمال شرقي ال��ب�لاد ،حيث يشن الجيش
عملية واسعة النطاق منذ عام في محاولة
لوضع حد لبوكو حرام ،مستخدما ً مليشيات
خاصة تتألف من مدنيين في كفاحه ضد تلك
الجماعة.

وزير الدفاع الفرنسي

زوما يتقدم في انتخابات جنوب �أفريقيا

زوما خالل جولته االنتخابية
أظهرت النتائج األولية لالنتخابات العامة في جنوب
أفريقيا تقدم حزب المؤتمر األفريقي الحاكم على منافسيه
بنسبة  59.2في المئة بعد فرز ثلث األص��وات ،وفق ما
ذكرته أمس لجنة االنتخابات.
وك��ان من المتوقع أن يواجه الحزب  -ال��ذي يتولى
السلطة منذ عام  1994-صعوبات في هذه االنتخابات،
بعد تهم الفساد التي وجهت إلى رئيسه جاكوب زوما.
وجاء حزب التحالف الديمقراطي  -وهو أبرز أحزاب
المعارضة  -في المرتبة الثانية بأكثر من  27في المئة،
لكن على رغم تنامي شعبيته في السنوات األخيرة ما زال
يُنظر إليه على أنه معقل لألثرياء البيض .وكان الحزب
قد حاز في االنتخابات السابقة التي أجريت قبل خمس
سنوات نسبة  16.7في المئة.
وج��اء في المرتبة الثالثة بحسب النتائج الجزئية
لالنتخابات  -وه��ي األول��ى منذ وف��اة الزعيم نيلسون
مانديال  -حزب مقاتلون من أجل الحرية االقتصادية بما
يفوق  4في المئة ،وهو حزب يريد إعادة توزيع ثروات
البالد على الفقراء .وسيختار الناخبون أربعمئة نائب

سينتخبون بدورهم الرئيس المقبل للبالد في  21أيار
الجاري.
وق��ال��ت لجنة االنتخابات إن نسبة المشاركة في
االنتخابات التشريعية  -وهي الخامسة منذ إنهاء نظام
الفصل العنصري في  - 1994كانت مرتفعة .وعلى رغم
ع��دم ص��دور أي رق��م رسمي ف��إن بعض وسائل اإلع�لام
المحلية أشارت إلى أن نسبة المشاركة ستكون شبيهة
أو أعلى من االنتخابات السابقة التي بلغت فيها النسبة
 77.3في المئة ،فيما أضاف رئيس لجنة االنتخابات
بنسي تلمكيال أن االقتراع م ّر في ظروف عادية باستثناء
بعض الحوادث.
وق��د توقعت استطالعات ال���رأي التي أج��ري��ت قبل
االنتخابات ف��وز الحزب الحاكم بنسبة تقارب  65في
المئة مقارنة بنسبة  65.9في المئة ،التي حصل عليها
في انتخابات  ،2009التي أتت بالرئيس جاكوب زوما
إلى السلطة ،وقد صرح عقب إدالئ��ه بصوته في مسقط
رأسه قرية نكاندال بأن النتائج ستكون جيدة لحزبه ،لكنه
اعترف أن المنافسة االنتخابية كانت شديدة.

االنتخابات الهندية تدخل مرحلتها قبل الأخيرة
دخلت االنتخابات العامة الهندية مرحلتها قبل األخيرة
إذ تحظى المنافسة التي يخوضها قائد الحملة االنتخابية
لحزب المؤتمر الحاكم راهول غاندي وسليل أسرة غاندي
السياسية الشهيرة بالقدر األكبر من االهتمام ،ويحق في
هذه المرحلة لـ 95مليون ناخب التصويت في سبع واليات
الختيار  64عضوا ً في البرلمان المؤلف من  543عضواً.
ويدافع غاندي ( 43سنة) عن مقعده البرلماني عن
دائرة أميتي بوالية أوتار براديش شمال البالد ،في منافسة
صعبة أمام مرشحين من حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي
القومي وحزب «آم آدمي» أو «اإلنسان العادي» المناهض
للفساد.
وبينما قدمت بريانكا شقيقة غ��ان��دي التي تحظى
بالشعبية ،الدعم له في الحملة االنتخابية ،وجه مرشح

بهاراتيا جاناتا ناريندرا مودي ،انتقادات الذعة ألسرة
غاندي إلهمالها دائرة أميتي وإبقائها في «وضع متخلف».
يشار إل��ى أن راه��ول مثل دائ��رة أميتي في البرلمان
لدورتين ،وتعد الدائرة معقالً ألسرة غاندي منذ عقود ،ومن
المتوقع أن يتمكن أيضا ً من الفوز هذه المرة ولكن بهامش
أقل من االنتخابات السابقة.
ويدلي الناخبون بأصواتهم أيضا ً في والي��ات بيهار
وغرب البنغال وأوتارخاند وهيماتشال براديش وأندرا
براديش التي قسمت ،لتنشأ منها والية جديدة تحمل اسم
تيالنجانا.
ويتوقع أن يشهد التصويت إقباال ً ضعيفا ً في أجزاء من
والية جامو وكشمير ،وذلك بعد دعوات من قادة انفصاليين
لمقاطعة االنتخابات.
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مدارات
تركيا �إلى �أين؟)2(...
} تركي حسن*
ـ يعلم الجميع أنّ أردوغ��ان أجرى تعديالت هيكلية على الحكم في
تركيا تتوافق وأهوائه الشخصية ونزعته التسلطية ...بحيث تنتقل
تركيا إلى نظام حكم رئاسي يتيح له قيادتها لعشر سنوات مقبلة عبر
ذهابه للرئاسة بانتخابات مباشرة من الشعب ستجرى في آب المقبل،
بعد أن استنفذ الترشح لرئاسة الحكومة وفق النظام الداخلي لحزبه.
لهذا أجد أننا أمام أربعة أشهر صعبة في تركيا وما ستعكسه على
الوضعين السوري والعراقي لمجموعة من األسباب بدت في المشهد
التركي في عامي  ،2014\2013فمن وصفه لتظاهرات ساحة تقسيم
وحديقة غيزي ،إلى المناورة الجتذاب أص��وات األك��راد عبر اإلعالن
عن مفاوضات مع أوج�لان ـ مناورة بدت ساذجة ال تقنع أح��دا ً ـ ،إلى
التدخل في شؤون اإلع�لام ،وهبوط مستوى خطابه السياسي تجاه
خصومه من القوى السياسية وحركة محبة لغولين باستخدامه كلمات
بذيئة خارجة عن األخالق .ثم مخاطبة المجتمع التركي وتقسيمه إلى
مجموعات طائفية ومذهبية وعرقية ،واتهام اآلخرين بطوائفهم.
ـ لقد ذه��ب أردوغ���ان بعيدا ً لكسب االنتخابات البلدية في تهشيم
المجتمع التركي وتقسيمه حيث ظهر مستعدا ً ألي عمل في سبيل
تحقيق ال��ف��وز ،وأي م��راق��ب ت��اب��ع تلك االن��ت��خ��اب��ات ال ب�� ّد أن يسجل
مالحظاته على أردوغ���ان وحزبه قبل وأث��ن��اء وبعد ه��ذه االنتخابات
أُجملها بما يأتي:
 - 1األوصاف التي أطلقها على خصومه الخارجة عن آداب العمل
السياسي.
 - 2االعتداء على اإلع�لام وعلى حق الشعب التركي في حجبه
وسائل التواصل االجتماعي  -تويتر وفايسبوك – ألنها بدأت تكشف
عوراته وفساده وفساد حزبه.
 - 3الصراع الحاد مع حليف األمس فتح الله غولين الذي كان له
ولمؤسساته دور كبير في النجاحات السابقة.
 - 4دفع المجموعات اإلرهابية في معارك جديدة داخل سورية
كمعركة كسب وحلب من أجل إدخالها كورقة في صندوق االقتراع.
 - 5استعداده للعمل العسكري المباشر في سورية سواء إسقاط
الطائرة السورية داخل سورية أو تقديم الدعم العسكري المباشر في
معارك كسب ...أو التسريب الجتماع بعض قياداته وهم يحضرون
التلفيقات واألكاذيب لتبرير التدخل العسكري ،وبخاصة أنه لم ينكر
��ب ج��ام غضبه أم��ام مؤيديه لمن س�� ّرب ذل��ك اللقاء ،وليس
ذل��ك ،وص ّ
لمضمونه.
 - 6اعتماد الخطاب المذهبي لش ّد عصب جمهوره وليطرح للمرة
األولى في تركيا السنيّة السياسية لش ّد عصب المتطرفين.
ّ
تتحضر النتخابات الرئاسة المقبلة ...سيحاول حزب
وفيما تركيا
العدالة والتنمية الفوز بها ليبقى قابضا ً على السلطة ،وأعتقد أنّ القوى
ّ
تتحضر لها أيضاً ...وستخوض القوى السياسية
السياسية األخرى
ص��راع��ا ً ح���ادا ً عبر ال��ش��ارع واإلع�ل�ام وال��ت��ظ��اه��رات والتجمعات في
الساحات .ومن المؤكد أنها ستعتمد في حركتها إلظهار قوتها على
مجموعة من التحركات واستطالعات ال��رأي التي ستنفذها معاهد
ومؤسسات ووس��ائ��ل إع�لام ت��ح��دّد فيها اتجاهات ال���رأي ال��ع��ام لكي
يذهب ك ّل حزب أو مرشح للتأثير في الرأي العام واستمالته ...ولكون
االنتخابات الرئاسية تجري للمرة األول��ى بصورة مباشرة .أي ال
توجد نتائج انتخابات أو قياسات رأي سابقة يمكن الركون إليها ،لذا
خذت من االنتخابات البرلمانية والبلدية السابقة منطلقا ً أوليا ً للقياس
ا ّت ُ
واالحتماالت المقبلة:
أوالً -االنتخابات البرلمانية  - 1973نظام غير محدد  -مجموع
األعضاء  450عضواً.
 حزب الشعب  33,3في المئة  185 -عضواً. حزب العدالة  29,8في المئة  149 -عضوا ً الحزب الديمقراطي  11,9في المئة  49 -عضواً. حزب اإلنقاذ  11,8في المئة  48 -عضواً. حزب الثقة  5,3في المئة  13 -عضواً. الحركة القومية  3,4في المئة  3 -أعضاء. الوحدة التركية  1,2في المئة – عضو واحد. مستقلون  2,8في المئة  6 -أعضاء.ثانياً :االنتخابات البرلمانية  2002-نظام محدّد بنسبة  10في
المئة  d,hondtالعدد 550 -عضواً.
 حزب العدالة والتنمية  34,3في المئة  363 -عضواً. حزب الشعب الجمهوري  19,4في المئة  178 -عضواً. مستقلين  1في المئة  9 -أعضاء.ثالثاً :االنتخابات البرلمانية  2012-نظام محدد بنسبة  10في المئة
 d,hondtالعدد  550عضواً.
 حزب العدالة والتنمية  49,8في المئة  -327عضواً. حزب الشعب الجمهوري  28في المئة  135 -عضواً. الحركة القومية  13في المئة  53 -عضواً. مستقلون  35 - 6,6عضواً.رابعاً :االنتخابات البلدية  30آذار 2014
 حزب العدالة والتنمية  44في المئة. حزب الشعب الجمهوري  28,5في المئة. الحركه القومية  15,8في المئة.كما سيطر األك��راد على  12والي��ة في جنوب شرقي تركيا وظهر
حزب كردي إسالمي:
ـ حزب الهدى حصل على  6في المئة من األصوات كانت تذهب إلى
حزب العدالة والتنمية.
( ....يتبع)
*باحث في الشؤون االستراتيجية

هيغل :الأميركيون �سئموا
االلتزامات الخارجية
حذر وزي��ر الدفاع األميركي تشاك
هيغل األميركيين ،من مخاطر االنعزال،
مؤكدا ً أن الواليات المتحدة ال يمكنها أن
تنأى بنفسها عن أزمات العالم.
وت��ت��زام��ن ت��ص��ري��ح��ات هيغل مع
ت��زاي��د استياء الشعب األميركي من
التزامات بالده الخارجية بعد  13عاما ً
من الحرب في العراق وأفغانستان.
وأق��ر هيغل أن األميركيين سئموا من
االلتزامات الخارجية ،إال أنه قال إن
كلفة االنسحاب من الساحة العالمية
ستجر عليهم مخاطر أكبر.
وقال هيغل ،في كلمة في شيكاغو« :لقد علمنا التاريخ أن االنطواء ال يقينا من
متاعب العالم .بل إنه يجبرنا على التدخل بشكل أكبر في وقت الحق ،وبكلفة
أعلى من الدم واألموال ،وفي الغالب طبقا ً لشروط اآلخرين».
وأكد أن المشاركة في شؤون العالم ليست عمالً «خيرياً» ،ولكنها مسألة
تتعلق بالمصالح الوطنية العملية.
وأوضح أنه «على رغم أن األميركيين يزدادون تشككا ً اليوم حيال ضلوعنا
في الشؤون العالمية ومسؤولياتنا على المستوى الدولي ،فإن من الخطأ النظر
إلى هذه المسؤوليات على أنها عبء أو عمل خيري» .وقال« :دعونا نتذكر أن
الشعب األميركي هو أكبر المستفيدين من القيادة والمشاركة األميركية في
العالم».

