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«الدكتاتورية الد�ستورية»
 خضر سعاده خروبي
من البديهي القول إنّ الحياة السياسية في كثير من دول العالم
تتمحور حول مسألة الديمقراطية ومندرجاتها من انتخابات
وت��داول سلطة ومشاركة سياسية وغيرها من المفاهيم التي
تعودنا سماعها على إيقاع أي عملية انتخابية نشهدها .وفي
السنوات األخيرة ،لم تعد هذه المسألة مجاالً خاصا ً تضطلع
فيه الحلبة السياسية الداخلية بعدما أخذت أبعادا ً دولية مع تبني
اإلدارة األميركية السابقة ما يمكن وصفه بجدول أعمال شكل
في ج��زء منه إرث �ا ً من جملة مبادئ ،كـ»الديقراطية» و»حقوق
اإلن �س��ان» وق�ن��اع��ات بإمكانية اس�ت�خ��دام ال�ق��وة األميركية في
«أغراض أخالقية» ،تعمقت آثاره تدريجيا ً على صعيد السياسة
الخارجية األميركية منذ ما قبل فترة الحرب الباردة وصوالً إلى
إفرازاتها ،وخصوصا ً مع بروز جناح «المحافظين الجدد» في
واشنطن الذين طرح مفكروهم في فترة سابقة للعام  2000ما
يمكن اعتباره جدول أعمال للسياسة الخارجية يتضمن مفاهيم
مثل «تغيير النظام» ،و»الهيمنة الخيرة» ،و»الهندسة االجتماعية»،
وهي المفاهيم التي أصبحت سمات مميزة لـ «الحقبة البوشية».
وبهذا ،فقد أصبحت الديمقراطية «موضة سياسية» و»خطابا ً
معولماً» طور الزعماء السياسيون حول العالم معلوماتهم عنه
مع الوقت حتى أصبحت الكلمة الموضوع في أغلب خطاباتهم،
وتراوحت دواعي الزعماء هنا وهناك حول حول الشروع في
مسيرة «إع��ادة التأهيل السياسي» بين الخوف والرجاء ،أمالً
ب��أال تبقى أنظمتهم «غير مطابقة للمواصفات العالمية» ،لما
يعنيه ذلك من ويل وثبور و»عظائم األمور» .الواقع ،أنّ أحدا ً من
الزعماء لم يرتح إلى هذه «الموضة» ،وقد بدت لكثيرين منهم
غريبة .من هنا ،لم يعدم أي من هؤالء السبل لتفجير إبداعاته
وابتكاراته في فنون التمويه أو التجميل من أجل التوصل إلى
صورة كاريكاتورية شكلية في الحكم تستوحي ديمقراطية ال
يرغبها.
وتشهد الكثير من التجارب على نماذج ناجحة من صور
إفراغ العملية الديمقراطية من مضمونها .ففي باكستان ،على
سبيل ال�م�ث��ال ،ق��ام ع��دد م��ن ال�ج�ن��راالت بانقالبات ف��ي حقب
مختلفة ت ّم «تطعيمها» دستوريا ً من خالل تعديالت جرت أول
فصولها في عهد الجنرال محمد ضياء الحق ،ومن ثم في عهد
الجنرال برويز مشرف بحيث صار شخص الرئيس هو محور
النظام .وهناك أقاويل جرى تداولها في وسائل اإلعالم خالل
الفترة الممتدة من العام  2008الذي شهد انتهاء والية الرئيس
الروسي فالديمير بوتين حول سيناريوات مشابهة سرعان ما
تبدّدت لصالح صيغة أخرى من تداول السلطة ما زال كثيرون
يشككون في حقيقتها الديمقراطية.
وفي تركيا حالياً ،لم يعد سرا ً أنّ الرئيس رجب طيب أردوغان
يرغب في تعديل الدستور عند أق��رب فرصة سانحة من أجل
االنتقال إلى نظام رئاسي يركز الصالحيات بين يديه .ولعل
فترة االنتخابات النيابية التركية الحالية ،هي الفرصة المناسبة
لتحقيق هذه التطلعات.
وكان نظام أردوغ��ان لجأ في فترة سابقة إلى قوننة العديد
من اإلج��راءات «القمعية» مستغالً أغلبية مريحة في البرلمان
تعينه على ذلك ،وقد نجح في العديد من تلك المحاوالت ،األمر
ال��ذي وضع تركيا في درج��ة متدنية على سلم الحريات وفق
تصنيفات منظمات حقوقية دولية.
إضافة إلى ذلك ،تزداد عالقة حكم «العدالة والتنمية» بزعامة
أردوغان بالصحفيين توترا ً يوما ً بعد يوم ال سيما بعد ما كشفت
عنه مؤخرا ً صحيفة «جمهورييت» من تورط حكومة أنقرة في
قضية إرسال أسلحة إلى سورية وهو األمر الذي طالما نفته.
وف��ي ه��ذا السياق ،اعتبر رئيس «ح��زب الشعب الجمهوري»
المعارض كمال كيليجدار أوغلو أنّ «تركيا فقدت الكثير من
ديمقراطيتها في السنوات الـ  13الماضية» وزاد عن الفترة التي
حكم خاللها حزب «العدالة والتنمية» قائالً« :إنّ سياسة تركيا
الخارجية جعلتها أكثر عزلة من أي وق��ت ،س��واء من االتحاد
األوروب��ي أو الشرق األوس��ط .الحكومة تتدخل في الشؤون
الداخلية ل��دول أخ��رى ،وه��ذا يناهض ماضينا وثقافتنا» في
إشارة منه إلى سياسة «أبو األتراك» وفق المعادلة التي ينقضها
أردوغان (معادلة سالم في الداخل سالم في الخارج).
وقبل أيام من انطالق عملية انتخابية وصفت بـ «األخطر» في
تاريخ تركيا النتخاب  550عضوا ً في البرلمان ،فإنّ الحديث
ف��ي التوقعات واالح�ت�م��االت المستقبلية على ال��واق��ع التركي
ال ينقطع .وبعدما شهدت السنوات األول��ى لدخول أردوغان
المشهد السياسي التركي «رزما ً إصالحية» القت إشادة كثير
من المراقبين من زاوية الحريات األساسية ،بات من الواضح
أنّ األسلوب الذي انقلب عليه أردوغ��ان حين كان في صفوف
المعارضة يعود ال�ي��وم ويتباه بصفته رئيساً ،وإن ك��ان هذا
المنصب الرفيع يقتضي ح��دا ً أدن��ى م��ن الحياد السياسي ال
يراعيه أردوغان «صاحب الثأر الشخصي» مع وسائل اإلعالم
وم��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي .فقد ق��ال��ت صحيفة «الدايلي
تليجراف» في شباط الماضي ،أنّ الرئيس التركى يصعد حملته
لسحق حرية التعبير ،مشيرة إل��ى أنّ تركيا هي أكثر بلد فى
العالم تقدم بطلبات إلزال��ة م��واد وغلق صفحات على «تويتر»
خالل األشهر الستة األخيرة من  ،2014ومشهود لسياسات
«الزعيم الكاريزماتي» بقدر واسع من االنتهازية ،وخصوصا ً
الداخلية منها .فقد استغل تطلعات قطاع واس��ع من الشعب
التركي على طريق االلتحاق باالتحاد األوروب��ي وشروط هذا
االلتحاق من قيم العدالة وحقوق اإلنسان ورسم واضح لحدود
العالقات المدنية العسكرية التي شكلت على الدوام إحدى النقاط
اإلشكالية على «العملية الديمقراطية» في الجمهورية التركية،
وذلك من أجل تقليم أظافر المؤسسة العسكرية المنوطة بدور
«وصائي» على النظام السياسي التركي ترسخ بوضوح منذ
«الحقبة األتاتوركية» في غير محطة.
كما أنّ الرئيس التركي استغل ورق��ة «مفاوضات السالم
م��ع األك ��راد» كمحاولة لتلميع ص��ورت��ه كزعيم «وط�ن��ي» عابر
للعصبيات القومية قبل أن تكشف معارك كوباني مالمح وجهه
السياسي و»اإلنساني» الحقيقي ،ما أفسح في المجال لسحب
بساط «التصويت الكردي» من تحت قدميه وقلب األوراق من
جديد على الساحة السياسية التركية لصالح أحزاب لها حظوظ
وافرة في االنتخابات البرلمانية اليوم لتقويض حلم أردوغان
ال �خ��اص ب��إج��راء تعديل دس �ت��وري م��ن ش��أن��ه تحويل النظام
السياسي التركي من برلماني إلى رئاسي.
للمرة األول��ى ،يلعب الملف االقتصادي لصالح معارضي
«العدالة والتنمية» ،في حين ب��دأت نزعة التفرد لدى أردوغان
تثير انزعاجا ً لدى قواعد ومحازبي «العدالة والتنمية» بمقدار
ق��د ال يختلف ك�ث�ي��را ً ع��ن ذل��ك ال ��ذي م��ا زال ��ت تثيره ل��دى غير
المحازبين ،وه��ي ال ش� ّك ستعبر عن نفسها في شكل أوسع
بعد انقضاء فترة االنتخابات على موازين القوى داخل الحزب
الحاكم ،وعلى صعيد الحياة السياسية التركية في شكل عام.
من المتوقع أن تقضي االنتخابات البرلمانية نهائيا ً على تفرد
حزب «العدالة والتنمية» وحلم زعيمه بـ «دكتاتورية دستورية»
ولكنها ان�ت�خ��اب��ات ق��د تحمل م��ا ه��و أك �ث��ر .ف�ه��ي تبقى مألى
بالمفاجآت.

كوالي�س
خفايا

الإرهاب و�أردوغان وال�صديق وقت ال�ضيق
 د سليم حربا
لم يعد سرا ً ارتباط أردوغان ونظامه باإلرهاب كعالقة
ع�ض��وي��ة م�ص�ي��ري��ة ،ول �ي��س م��ن ال��ض��رورة إع� ��ادة وضع
إشارات االستفهام والتعجب حول جملة األسئلة العنقودية
ال�ت��ي جعلت «داع ��ش» تحمي قبر سليمان ش��اه ،وتفرج
عن القنصلية التركية بربطات العنق ،وتفضح األسرار
ع��ن معامل حلب المسروقة ،وآث��ار ونفط وقمح العراق
وسورية المنهوب والمباع في ب��ازارات تركيا ،وتجاهر
«داع��ش» بخريطة الطريق للهجرة إل��ى س��وري��ة والعراق
(دل�ي��ل ال�ه�ج��رة) ومحطاتها ف��ي تركيا وأس �ل��وب التعامل
مع المخابرات التركية والتحايل على مناهضي أردوغان
من قضاة ورجال جندرما ،وأوامر العمليات التركية التي
أُع�ط�ي��ت ل �ـ»داع��ش» ف��ي عين ع��رب وت��ل أب�ي��ض والحسكة
وال��رق��ة وش �م��ال ح �ل��ب وص� ��والً إل ��ى ال �م��وص��ل واألن �ب��ار
وأربيل.
وه��ا ه��ي أذرع أردوغ ��ان اإلره��اب�ي��ة التي ضخت العدد
وال�ع�ت��اد وال �س�لاح ف��ي «ج�ب�ه��ة ال�ن�ص��رة» اإلره��اب �ي��ة توأم
«داع���ش» كجبهة أم �ج��اد السالطين ول ��واء محمد الفاتح
ول��واء السلطان م��راد ول��واء السلطان سليمان القانوني
ول ��واء أح�ف��اد الفاتحين التركمان ول ��واء السلطان سليم
ولواء جبل التركمان ولواء السلطان عبد الحميد وغيرها
م��ن ك�ت��ائ��ب أردوغ� ��ان وأوغ �ل��و وح �ق��ان ف��ي ح�ل��ب وإدل ��ب،
تفتح أذرع م��ا ي�س� ّم��ى «ج �ي��ش ال�ف�ت��ح» ال�م�س� ّم��ى الجديد
لـ»جبهة النصرة» لمجيء ال�م��دد م��ن معابر ومعسكرات
وغ ��رف ع�م�ل�ي��ات أردوغ � ��ان ون �ظ��ام��ه ،وه��ا ه��ي حواضن

األسئلة العنقودية تنفجر في وج��ه أردوغ��ان عبر غيض
م��ن فيض م��ا نشرته صحيفة «جمهورييت» التركية من
فظائع وفضائح دعم اإلرهاب وتبنّيه ،بعد أن أصبح دعم
اإلرهاب ركنا ً ثابتا ً في سياسة واستراتيجية «عالقات جوار
صفر ودعم إرهاب بال حدود وال قيود» وأصبح اإلرهاب
ب��دواع�ش��ه ون�ص��رت��ه ون��اص��ري��ه وإخ��ون�ج�ي�ت��ه وأردوغ���ان
صنوين ال يفترقان ،وأصبح ج��زء من حملته االنتخابية
وض��ع ال��دم��اء السورية في ب��ازاره االنتخابي ،وش ّكل ما
يسمى حزب المعارضة السورية التركي ،وأرس َل المئات
من ضباطه وأجهزة مخابراته إلى العمود الفقري والقيادي

هل يتحالف البغدادي مع
�أردوغان لت�صبح تركيا جزءاً
من دولة خالفة البغدادي
المزعومة؟
في داعش وجبهة النصرة كالطيار صاري (ابن أحد نواب
�وج��ه وينتقل في
ح��زب ال�ع��دال��ة والتنمية) ال��ذي ي�ق��ود وي� ّ
ص �ف��وف داع ��ش م��ن ال��رق��ة إل��ى ال�ح�س�ك��ة وش �م��ال حلب،
واإلرهابي التركي أصالن الذي ُقتل في إدلب وكان الذراع
العسكرية اليمنى لإلرهابي السعودي عبد الله المحيسني
والعقل الشيطاني المدبر للقتل والتدمير لإلرهابي مسلم
الشيشاني.

وألنّ اإلره��اب بدواعشه ونصرته يريد ر ّد الجميل من
منطلق الصديق وقت الضيق و(على غير عادته وطبعه)،
يرى اآلن بعد ما ت ّم افتضاحه بأنّ أردوغان محرج ومربك
ويترنح أم��ام معارضيه ومناهضيه م��ن الشعب التركي
الذي يريد أن يعيد تركيا إلى وزنها النوعي ،وينهي عصر
العصابات ويعود بتركيا إل��ى منطق ال��دول��ة ،فقد بادرت
غ��رف عمليات أردوغ��ان وإرهابييه في الريحانية وأطمة
بالتصعيد ف��ي ح�ل��ب وإدل ��ب وال�ت�ق�ط��ت «داع� ��ش» اللحظة
لنجدة أردوغان عندما هبّت تحشد قطعانها وتتجه باتجاه
الحسكة وش�م��ال حلب ف��ي أع��زاز وص��وران وم��ارع وتل
رفعت لتسيطر على بعض المعابر لعلّها تسعف أردوغان
في الوقت الضائع ،ليتابع ما تبقى من حلقات وعقد حبل
ك��ذب��ه ونفاقه الطويل ويجيّش بخطابه الطائفي ونفاقه
المعهود أنّ «داع��ش» أصبح على أب��واب تركيا وال ب� ّد من
مواجهته ويتهم معارضيه بأنهم يف ّرطون بأمن السلطنة
العثمانية .نعم تركيا والمنطقة اآلن أم��ام استحقاق فإما
أن يفوز أردوغان مرشح «داعش» و»جبهة النصرة» وإما
أن يفوز األمن والسلم اإلقليمي والدولي وتعود تركيا إلى
عالقاتها ووزنها ووقعها وموقعها اإلقليمي واإلنساني
بعيدا ً من أردوغان ونظامه وعثمانيته وإخونجيته ومجازر
إبادته وإرهابييه.
والسؤال الذي ما زال بحاجة إلى إجابة هو :هل يتحالف
البغدادي مع أردوغان لتصبح تركيا جزءا ً من دولة خالفة
البغدادي المزعومة؟ أم يتحالف أردوغ��ان مع البغدادي
ليصبح متزعما ً لداعش؟ هذا ما يجب أن يعرفه ويحدّده
الشعب التركي.

قال مسؤول
فلسطيني أمني إنّ
رصد التفاعالت
«اإلسرائيلية» على
مستوى اإلعالم والرأي
العام لر ّد السيد حسن
نصرالله على التهديدات
«اإلسرائيلية» قياسا ً
بالتهديدات نفسها جاء
بحصيلة توجيه اللوم
لمن أطلق التهديدات
بهدف ش ّد عصب
الداخل «اإلسرائيلي»،
ألنّ األفضل كان عدم
وضع «اإلسرائيليين»
في مقارنة من يص ّدقون
أكثر مسؤوليهم أم
السيّد نصرالله ،ألنّ
الجواب معلوم سلفا ً
لصالح نصرالله.

الريجاني� :إطار المحادثات النووية وا�ضح ونوافق عليه بال�شكل الحالي

ن�ص االتفاق النووي ال�شامل
مفاو�ضات �إیرانية ـ �أميركية جديدة لكتابة ّ
انطلقت في فيينا أمس المحادثات بین إیران والواليات
المتحدة علی مستوی مساعدي وزيري خارجیة البلدین
لكتابة النص الشامل لالتفاق بشأن النووي اإليراني.
وقالت وكالة الجمهورية اإلسالمية لألنباء «إرن��ا» إن
المحادثات تجرى بمشاركة عباس عراقجي نائب وزير
الخارجية اإليراني ومجید تخت روانجي ،مساعد وزیر
الخارجیة اإلیراني ونظیرتهما األميركية ویندي شیرمن.
وفي السياق ،قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف إن بالده وجدت أجوبة وحلوال ً لكل المسائل العالقة
وإننا في مرحلة صياغتها والمسائل التقنية تجد دائما ً سبيالً
للصياغة ،معتبرا ً أن ما يعيق التقدم هو الطلبات المبالغ
فيها وطرح مسائل جديدة.
وأع��رب ظريف في تصريح على هامش اجتماع وزراء
خارجية شنغهاي لألمن واالستقرار اإلقليمي في موسكو،
عن أمله بالتزام الجميع بما تم التوافق عليه في لوزان،
مشيرا ً إلى أن إيران وروسيا والصين ناقشت طرق وسبل
تسهيل متابعة مهمة مسار المفاوضات.
من جهة أخرى ،أكد رئيس مجلس الشوري اإليراني علي
الريجاني ،أن إطار المحادثات النووية بين إيران ومجموعة
« »1+5هو اإلطار الذي حدده قائد الثورة اإلسالمية ،وقال:
«لتعلم دول « »1+5أن إطار المحادثات الخاصة بالطاقة
والقضايا النووية ،هو اإلطار الذي حدده سماحة قائد الثورة
اإلسالمية وأن المفاوضين بإمكانهم أن يواصلوا عملهم في
هذا اإلطار».
وأضاف« :إن إطار المحادثات النووية واضح المعالم،
فالشعب عانى الكثير من أجل بلوغ التقنية النووية إلى
مستواها الحالي ،وهذه التقنية مصنعة محليا ً ولم نحصل
عليها من أحد ،وعلى هذا فال يمكن انتزاع الحق النووي من
الشعب ،مهما كلف ذلك».

وأوضح الريجاني« :أن إيران اإلسالم استطاعت وعلى
رغم ما عانته من ضغوط وقيود وبفضل توجيهات سماحة
القائد وع��زم أبنائها الغيارى أن تبلغ هذا المستوى من
التقنية النووية».
وأضاف المسؤول اإليراني« :ومن هذا المنطلق ،فإطار
المحادثات النووية واض��ح ونحن نوافق عليهاالتي في
هذا اإلطار ،ولكن إذا ما طرحت بعض المطالب المبالغ فيها
بشأن الموضوع النووي ،فحينها سنعلم أن البعض يريد
اإلخالل بالمحادثات ووقف مسارها».
وفي تحول الفت ،قالت وسائل إعالم العدو «اإلسرائيلي»

إن «الجيش يرى االتفاق المقبل بين دول « »1 + 5وطهران
بخصوص الملف النووي يمكن أن يوفر وضوحا ً حول ما إذا
كانت إيران على طريق إنتاج قنبلة ذرية».
ونقلت وسائل اإلع�لام العدو مقتطفات من تصريحات
ضابط «إسرائيلي» كبير في جيش االحتالل خ�لال لقاء
مغلق مع الصحافيين أنه يرى في هذا االتفاق المزمع إبرامه
بحلول الموعد النهائي المحدد في  30حزيران فوائد أمنية
ممكنة تح ّد من برنامج إيران النووي.
وق��ال الضابط إن اإلج���راءات التي تسعى إليها القوى
العالمية مثل زيادة التفتيش الدولي على المنشآت النووية

اإليرانية وتقليص عمليات تخصيب اليورانيوم« :تسمح
باالفتراض أن هذا الخطر سيتراجع خالل السنوات المقبلة».
وكانت وزارة الخارجية اإليرانية أعلنت الخميس على
لسان عباس عراقجي نائب وزير خارجيتها أن تقدما ً كبيرا ً
توصلت إليه األط��راف بما يخص النص النهائي لالتفاق
المذكور أعاله.
وفي السياق ،أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي
ريابكوف أن موسكو تحذر من أي تحركات من شأنها أن
تؤدي إلى تقويض االتفاق حول الملف النووي اإليراني.
وفي حديث لوكالة «ت��اس» ،قال ريابكوف« :ليس من
المرغوب فيه أن تقع في المرحلة الختامية (من المفاوضات)
أحداث ستؤثر تأثيرا ً مدمرا ً في اإلمكان الهش اللتزام الموعد
المقرر».
وأكد أن الجولة الراهنة لم تسجل تقدما ً كبيرا ً من ناحية
االتفاقات الملموسة ،مضيفاً« :لقد واجهنا وضعا ً طبيعيا ً
لمفاوضات حول قضايا شديدة التعقيد ،عندما ترفع األطراف
سقف مطالبها وثمن الخطوات التي تخطوها بعضها مقابل
البعض .لكن ذلك ليس تراجعا ً أو أزمة ،وليس هناك إطالقا ً
ما يدل على إعادة النظر في ما تم االتفاق عليه سابقاً».
وأكد ريابكوف أن إيران و»السداسية» لن تتوصال إلى
الربط بين قضية مراقبة برنامج طهران النووي وقضية
إعادة فرض العقوبات المحتمل.
وذك��ر أن االتفاق يقضي بإحداث آلية خاصة لمراقبة
تنفيذه وإج���راء م��ش��اورات ح��ول مسائل مثيرة للجدال،
أما «وظائف هذه اآللية وح��دود صالحياتها ،ودوره��ا في
األوضاع التي يمكن أن توجه دولة ما اتهامات بحق مشارك
آخر ،فكل ذلك ال يزال محل البحث .وليس واضحا ً حتى اآلن
كيف سيتفق ذلك مع مجلس األمن الدولي والصالحيات التي
يتمتع بها المجلس وفقا ً لميثاق األمم المتحدة».

قبيل قمة «مجموعة ال�سبع الكبار»
وا�شنطن ت�ضغط على الأوروبيين لت�شديد العقوبات على رو�سيا
قال مسؤول كبير في االتحاد األوروبي أمس
إن قمة مجموعة السبع التي ستبدأ في ألمانيا
يوم األحد المقبل ستبحث تمديد العقوبات
التي يفرضها االتحاد األوروب��ي على روسيا
لمدة ستة أشهر أخرى على األرجح.
وق��ال المسؤول للصحافيين بشرط عدم
نشر اسمه «اعتبرها مسألة فنية .ستتم
مناقشة اإلرادة السياسية لتمديد العقوبات.
ال أري��د أن أتكهن .م��ن المفترض أن يكون
التمديد لستة أش��ه��ر ث��م ن��ع��ود ون��رى أين
وصلنا».
وم��ن المقرر أن ينتهي أج��ل العقوبات
االقتصادية األوروبية على روسيا ،بسبب
ال��ص��راع في أوكرانيا في تموز ،حيث كان
رؤساء االتحاد قد وافقوا في آذار على تمديد
العقوبات إلى أن يتم تطبيق اتفاق مينسك
لوقف إطالق النار بالكامل في شرق أوكرانيا،
وهو ما يبقي العقوبات حتى نهاية العام لكن
لم يتم اتخاذ قرار رسمي في هذا الصدد.
وفي السياق ،أعربت واشنطن عن نيتها
بفرض مزيد من العقوبات على روسيا ،فيها
تظهر تصريحات العديد م��ن السياسيين
األوروبيين قلقهم العميق من هذه التطورات.
وشهد الوضع الميداني في أوكرانيا خالل
األيام القليلة الماضية تصعيدا ً ح��اداً ،لكنه
ل��م يكن مفاجئاً ،إذ أصبح اش��ت��داد القتال
في شرق أوكرانيا أم��را ً مألوفا ً قبيل انعقاد
جميع االجتماعات رفيعة المستوى للقادة
الغربيين.
وعلى خلفية استمرار القتال في محيط
بلدة ماريينكا القريبة من دونيتسك ،تحدث
ال��ب��ي��ت األب��ي��ض ع��ن اح��ت��م��ال «اس��ت��خ��دام
وسائل إضافية» ردا ً على تصعيد األزمة في
أوكرانيا.
وقال بن رودس مساعد الرئيس األميركي
لألمن القومي« :إننا نسجل استخدام أنواع
مختلفة من اآلليات القتالية الثقيلة ،والتي
يجب سحبها من خط التماس وفق اتفاقات
مينسك» .ول��م ي��ذك��ر رودس أي كلمة عن
استخدام كييف إقرار كييف لألسلحة الثقيلة
والذي أقرت به علناً.
في السياق ،أقر جو بايدن نائب الرئيس
األميركي علنا ً في تشرين األول الماضي أن
واشنطن م��ارس��ت الضغوط على االتحاد
األوروب��ي لكي يفرض األوروب��ي��ون عقوبات
اقتصادية ضد روس��ي��ا .ج��اء ذل��ك بذريعة
إسقاط الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا.

وق����ال ب��اي��دن ف��ي خ��ط��اب ل��ه بجامعة
هارفارد« :الصحيح أنهم (األوروب��ي��ون) لم
يريدوا ذلك .لكن أميركا أمسكت بزمام األمور،
وأص���ر ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي على ذل���ك ،على
رغم أنه اضطر مرات عدة لدفع أوروب��ا إلى
وض��ع مرتبك ،لكي تخاطر بتحمل خسائر
اقتصادية ،من أجل إرغ��ام روسيا على دفع
الثمن».
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»
األميركية قبل أي��ام أن االت��ح��اد األوروب���ي
سيمدد عقوباته ض��د روس��ي��ا حتى أواخ��ر
كانون الثاني عام  ،2016وذلك خالل القمة
المقبلة لالتحاد األوروب���ي يومي  25و26
حزيران.
وعلى رغم أن الصحيفة تحدثت عن تمديد
العقوبات باعتباره أمرا ً مقرراً ،إال أنها أكدت
أن الموضوع لم يطرح حتى اآلن للنقاش
في بروكسيل بصورة رسمية .وأوضحت أن
«المسؤولين في بروكسيل يشعرون بثقة

متزايدة من تمسك دول االت��ح��اد األوروب��ي
بالموقف الموحد الذي يقضي بعدم تخفيف
الضغوط على روسيا حتى تنفيذ موسكو
اللتزاماتها كافة المتعلقة بوقف إطالق النار
في أوكرانيا».
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين في
بروكسيل« :ال يرون أية إشارات تدل على نية
أثينا منع تمديد العقوبات» ،لكنهم اعتبروا أن
تشديد تلك العقوبات يعد خطا ً أحمر بالنسبة
للحكومة اليونانية .كما وم��ن المتوقع أن
تعارض كل من سلوفاكيا وهنغاريا وإيطاليا
ودول أخرى تربطها عالقات تجارية متينة
بروسيا ،أي اقتراح محتمل بتشديد العقوبات
ضد روسيا.
ويبدو أن ألمانيا تقف موقف التردد أيضا ً
من مسألة تمديد وتشديد العقوبات .وقد حذر
المستشاران األلمانيان السابقان غيرهارد
شرودر وهلموت شميت من إبعاد روسيا عن
عملية اتخاذ القرارات المشتركة ،واعتبرا أن

عدم دعوة الرئيس الروسي فالديمير بوتين
لحضور القمة التي ستعقد في بافاريا كان
خطأ كبيراً.
أما وزير الخارجية فرانك شتاينماير فأكد
أنه ليس من مصلحة الدول السبع عقد القمم
بصيغة «السبع الكبار» إلى األبد ،وقال« :على
العكس ،نحن بحاجة إلى مساعدة روسيا في
جهود تسوية الصراعات المجمدة في أوروبا
وسورية والعراق وليبيا وفي المفاوضات
المتعلقة بالبرنامج النووي اإليراني».
من جهة أخ��رى ،أعلن رئيس وزراء كندا
ستيفن هاربر أنه «ال يجوز السماح لروسيا
باالنضمام إلى السبع الكبار طالما يحكمها
فالديمير ب��وت��ي��ن» .وق���ال« :ت��ع��ارض كندا
بشدة جلوس بوتين من جديد إل��ى طاولة
المفاوضات .وتتطلب ع��ودة روسيا (إلى
المجموعة) ات��خ��اذ ال��ق��رار ب��اإلج��م��اع ،لكن
اإلجماع الالزم لن يتوفر أبداً».

ال�صين:
الت�صريحات
الأميركية عن
هجوم الكتروني
غير م�س�ؤولة
وص��ف المتحدث باسم
الخارجية الصينية هونغ
ل��ي خ�لال إف���ادة صحافية
يومية ،أم��س تصريحات
الواليات المتحدة التي تربط
الصين بهجمات الكترونية
بأنها غير مسؤولة ،بعد أن
ق��ال مسؤولون أميركيون
إنهم يحققون في ما إذا كان
متسللون مقرهم الصين
تسللوا إلى بيانات موظفين
في الحكومة األميركية.
وال��ه��ج��وم االل��ك��ت��رون��ي
على مكتب شؤون العاملين
هو األح��دث ضمن سلسلة
م���ن ع��م��ل��ي��ات االخ���ت���راق
ال��ت��ي ت��س��ت��ه��دف األن��ظ��م��ة
االل���ك���ت���رون���ي���ة ل��ج��ه��ات
أم���ي���رك���ي���ة ،وي���ب���دو أن��ه
أح��د أك��ب��ر الهجمات على
معلومات تخص موظفين
في الحكومة األميركية.
وف����ي ال���س���ي���اق ،ق��ال��ت
ال���س���ف���ارة ال��ص��ي��ن��ي��ة في
واشنطن ردا ً على تقارير
ب��أن الصين مسؤولة عن
هجوم إلكتروني كبير على
أجهزة كمبيوتر للحكومة
األم��ي��رك��ي��ة إن ال��ت��س��رع
ف��ي االس��ت��ن��ت��اج أم��ر «غير
مسؤول» و»سيأتي بنتائج
عكسية».
وقال تشو هاي تشيوان
المتحدث باسم السفارة إن
الصين بذلت جهودا ً كبيرة
لمكافحة جرائم االنترنت
وإن تتبع مثل هذه األحداث
التي تجري عبر الحدود أمر
صعب .وأض��اف« :التسرع
ف��ي االس��ت��ن��ت��اج وتوجيه
االت���ه���ام���ات االف��ت��راض��ي��ة
أم��ر غير مسؤول وسيأتي
بنتائج عكسية».

