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عربيات  /دوليات

�أردوغان ربح االنتخابات
وخ�سر تركيا
} د .تركي صقر
أختلف مع البعض م ّمن رأوا في فوز حزب العدالة والتنمية
مفاجأة كبرى أو خارج الحسابات لسبب بسيط ،وهو أنّ
رفض أردوغان لنتائج انتخابات حزيران الماضي التي لم
تأت على مزاجه ووفق أهوائه قادته إلى فرض االنتخابات
المبكرة ليعطي لنفسه فرصة االلتفاف على النتائج السابقة
التي أرعبته ،فاستخدم األساليب القذرة كلها لقلبها رأسا ً
على عقب وقام بتهيئة المسرح من خالل العزف على الوتر
القومي ،وذلك بالتخويف من الخطر الكردي ،فمضى في
حرب ال هوادة فيها للقضاء على حزب العمال الكردستاني،
وع��زف على ال��وت��ر األم�ن��ي ،وذل��ك بالتخويف م��ن األعمال
اإلرهابية كما جرى في تفجيري سوروتش 2015/7/20
وأنقرة  ،2015/10/10اللذين أدّيا إلى مقتل المئات من
األك��راد ،األم��ر ال��ذي أوق��ف الحمالت االنتخابية لألحزاب
السياسية نتيجة ت��ده��ور ال��وض��ع األم �ن��ي ،وت��راف��ق ذلك
م��ع ت�ه��دي��دات أطلقها أحمد داوود أوغ�ل��و ب�ع��ودة م��ا س ّمي
سيارة ط��وروس البيضاء التي كانت تستخدم سابقا ً في
خطف المعارضين وقتلهم في ثمانينيات القرن الماضي،
وتس ّرب أنّ أصابع استخبارات أردوغ��ان وبتدبير مباشر
منها ت ّمت التفجيرات بمعنى أنّ هناك طريقا ً واح��دا ً أمام
الشعب التركي ...إما حزب العدالة والتنمية وإما الفوضى
واإلرهاب والدماء.
ما من شك أنّ رب��ح أردوغ ��ان للمعركة االنتخابية رغم
ال��ره��ان على عكس ذل��ك يحمل دالالت وأب �ع��ادا ً وتداعيات
كثيرة وعلى جانب كبير من الحساسية والتأثير في مجرى
األحداث ،وعلى األق ّل من ناحية استمراره بأمور شرورها
وأخطارها ماثلة للعيان ،وخطورتها على تركيا وعلى دول
اإلقليم وج��واره��ا األوروب��ي ال تخطئها العين حيث يمكن
اإلشارة إليها باألمور التالية:
 إنّ رب��ح أردوغ ��ان ال��ره��ان االنتخابي يعني استمرارالحرب في العراق وسورية واستمرار تركه حدود تركيا
مش ّرعة لتدفق المقاتلين األجانب إلى هذين البلدين ،ودعم
كبير للمجموعات اإلرهابية التي أقامت األف��راح وسارعت
إل��ى إرس��ال برقيات التهنئة لـ(جاللة السلطان المعظم).
إن رب��ح ح��زب ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة للمعركة االنتخابية
 ّيعني االستمرار في فكرة تتويج أردوغ��ان سلطانا ً جديدا ً
ع�ب��ر إح �ي��اء ال��دول��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة ال �غ��اب��رة ،م��ا ي�ع�ن��ي ظهورا ً
لهوالكو جديد في الشرق األوس��ط وف��ي البلدان العربية.
أل��م ي�ق��ل أردوغ� ��ان ع�ق��ب ف ��وزه ف��ي االن�ت�خ��اب��ات الرئاسية
إنّ ف��وزه هو انتصار لباكو وب�ي��روت ودمشق والقاهرة؟
 إنّ رب ��ح اإلخ� ��وان ف��ي ت��رك�ي��ا ي�ع�ن��ي ن �ج��اح �ا ً ل��ـ«داع��ش»و«ال � �ن � �ص� ��رة» و«أح � � � ��رار ال � �ش� ��ام» وج��م��ي��ع المنظمات
اإلره ��اب� �ي ��ة ف ��ي س ��وري ��ة ال �ت��ي س�ت�ن�ع��م ب �م��زي��د م ��ن تدفق
السالح وال�م��ال وازدي��اد نجاح للفكر اإلره��اب��ي التكفيري
ف��ي ال �ع��ال��م م��ن ط�ن�ج��ة إل ��ى ج��اك��رت��ا ،وأك �ث��ر م��ن ه ��ذا فهو
أي ب�ق�ع��ة م��ن ال��ك��رة األرض��ي��ة.
ن �ج��اح ل �ك � ّل إره ��اب ��ي ف��ي ّ
 إنّ رب���ح أردوغ� � ��ان ي �ع �ن��ي أنّ روس� �ي ��ا س �ت �ت �ع��ام��ل معش �خ��ص أرع� ��ن ي ��رى ف��ي اإلره�� ��اب ج� �ه ��ادا ً وف ��ي تدريب
ال �ش �ي �ش��ان ون�ق�ل�ه��م إل ��ى س��وري��ة أو ال��ع��ودة إل ��ى روسيا
واج �ب �ا ً ل�ق�ت��ال (ال��دول��ة الصليبية ال �ج��دي��دة) ،وأنّ الصين
س�ت�ظ� ّل تنظر ب �ح��ذر إل��ى م��ن ي��رى ف��ي ت��رك�س�ت��ان الصين
أتراكا ً يعيشون ظلم الدولة الصينية «الشيوعية الكافرة».
 إنّ ربح أردوغان يعني استمرار النزاع مع مصر ومزيدمن الدعم لجماعة «اإلخوان المسلمين» اإلرهابية ،وبالتالي
ف��إنّ مصر ستكون ب �ل��دا ً مفتوحا ً ل�ح��رب مستمرة يذكي
المقسمة
أوارها أردوغان ،ويعني أنّ ليبيا ستكون في حكم
ّ
كون الرجل يعتبر دعم الدواعش واجب المسلم على أخيه
المسلم.
هذا بعض من أرباح أردوغان في االنتخابات البرلمانية
وه��ي في ظاهرها رب��ح وف��وز ونجاح وانتصار ولكن في
مضمونها وحقيقتها تجويف لتركيا وخ �س��ارة لشعبها
إلى ح ّد القول إنه ربح االنتخابات وخسر تركيا لألسباب
التالية:
خ �س��ارة ت��رك�ي��ا لصبغتها ال�ع�ل�م��ان�ي��ة ب�ت�ك��ري��س أسلمة
المجتمع التركي إخوانيا ً وسلفياً ،ما يعني إلغاء العلمانية
التي استق ّرت عليها تركيا عقودا ً منذ وصول أتاتورك إلى
الحكم في الثالثينات القرن الماضي.
خ �س��ارة ت��رك�ي��ا ل��وح��دت�ه��ا االج�ت�م��اع�ي��ة ب�ت�ك��ري��س حالة
االنقسام ال�ح��ادّة داخ��ل المجتمع التركي التي نجمت عن
الخطاب الديني -الغريزي الذي قاده حزب أردوغان طوال
فقسم المجتمع التركي ،وأراد تقسيم مجتمعات
 12سنة،
ّ
المنطقة تحت يافطة دينية كاذبة ومخادعة ،وطافحة بالنفاق
وتوظيفها ألهداف سياسية محضة.
خ �س��ارة تركيا ل�لأم��ن واألم���ان واالس �ت �ق��رار باقترابها
المتسارع من حافة الحرب األهلية بالنظر لتوقع استمرار
نار الحرب ض ّد األك��راد وحزب العمال الكردستاني طوال
حكم أردوغان وبعد أن رفع أردوغان وداوود أوغلو شعار
استئصال الحزب بالحديد والنار من جذوره.
خسارة ح��زب أردوغ��ان لنصف الشعب التركي إذا ما
سلّمنا بصحة االنتخابات األخيرة ،ولكن ما يجب أن يفهمه
نظام العدالة والتنمية أنّ  50في المئة من األتراك لم يص ّوتوا
له ،أو كما قال بولنت آرينتش أحد مؤسسي هذا الحزب أنّ :
(علينا أن ن��درك أنّ  50في المئة من األت��راك يكرهوننا -
أي أنّ هناك  50في
ولذلك علينا مقاربتهم بشكل صحيح)ّ .
المئة من األتراك ال يتفقون مع أفكار حزب أردوغان الدينية
 المنافقة والتي تتخذ من الدين ستارا ً لها.ألي نوع من أنواع الحرية والديمقراطية
خسارة تركيا ّ
وتوجهها بشكل صريح نحو االستبداد وحكم الفرد الواحد
وك�ب��ت ال�ح��ري��ات اإلع�لام�ي��ة بعد قمع الصحافة واإلع�ل�ام
بشكل غير مسبوق قبل االنتخابات وأثناءها فكيف بعدها؟
إنّ نزعة الغرور ونشوة االنتصار االنتخابي ستدفعان
تمسكا ً
ب��ال��رج��ل األح �م��ق أردوغ � ��ان إل��ى أن ي �ك��ون أك �ث��ر
ّ
باندفاعاته الهوجاء داخليا ً وإقليمياً ،خصوصا ً في الملف
السوري ،ومن دون أن يدرك حجم التغييرات الدراماتيكية
ف��ي المشهد الميداني المتغيّر لمصلحة ال��دول��ة الوطنية
الشرعية ال�س��وري��ة فهو ال��ذي ق��اد عملية تدمير سورية
وصوالً إلى تفكيكها وتفتيتها وض ّم أجزاء منها إلى تركيا،
إنْ ل��م ي�ك��ن ك�ل�ه��ا ،وي �ظ � ّن أن ف��وزه ف��ي االن�ت�خ��اب��ات أثبت
للمضي في هذه العملية
صحة عمله وأعطاه ورقة إضافية
ّ
المجنونة إل��ى ال�ن�ه��اي��ة ،إال أنّ األوراق ال�ت��ي يملكها في
الداخل السوري ب��دأت تتقلص وتتالشى ،بفضل العامل
ال��روس��ي الناشئ وبفضل الصمود األس�ط��وري للشعب
والجيش العربي السوري وحلفائه في محور المقاومة،
وهو الذي قلب الطاولة على رأسه ورؤوس حكام واشنطن
والرياض والدوحة وتل أبيب ،وهذا المعطى ليس عامالً
موقتاً ،وال ترتبط مفاعيله بنتائج االنتخابات التركية ،بل
هو خيار استراتيجي ثابت حتى هزيمة اإلرهاب ورعاته
ومش ّغليه.
tu.saqr@gmail.com

كوالي�س

لماذا �أعطى الناخب التركي �صوته لأردوغان؟
} د.هدى رزق
ح ّمل المحللون الرئيس رج��ب أردوغ���ان مسؤولية هزيمة
المعارضة وشنّ الهجوم على معظم وسائلها اإلعالمية ،واالستفراد
بمقدرات الدولة إعالميا ً ولوجستياً .اتهموه بإثارة المشاعر القومية
ض ّد األك��راد ،بعد دخوله الحرب مع حزب العمال الكردستاني،
وإع�لان محاربة «داع���ش» من أج��ل الظهور بمظهر المنقذ من
اإلرهاب.
خيضت الحملة االنتخابية في ظ ّل التفجيرات واالستقطاب
السياسي الحادّ .لم يكن الوضع طبيعياً .بل إنّ األوضاع االقتصادية
واألمنية كانت في غاية السوء ،بسبب تفجيري سروش وانقرة.
عاد حزب العدالة والتنمية بقوة الى الحكم ،في وقت لم تكن
شركات االستطالع بمعظمها تؤشر الى احتمال هذا الفوز ،الشبيه
بفوز عام  .2011تمكن من الحصول على  317مقعدا ً شكلت 49,4
في المئة من أصوات الناخبين األتراك .هل خضع الناخب لالبتزاز
وما هي أوراق قوة العدالة والتنمية؟
 1ـ الرهان األول كان على مرشحين أقوياء ،إذ سمح الحزب
في الثاني عشر من أيلول ،بعودة عدد كبير من الوجوه التي
جرى سحبها في انتخابات  7حزيران عمالً بسياسة الحزب الذي
يمنع النواب من الترشح لثالث م��رات متتالية .جرى ترشيح
شخصيات المعة كعلي باباجان وبينالي يلدريم وغيرهما ،نظرا ً
إلى شعبيتهم.
 2ـ الوعود االقتصادية :تبنى حزب العدالة والتنمية البرنامج
الذي كان حزب الشعب الجمهوري قد أعلنه ،تمكن الحزب من
تطويره مع مجموعة خبراء كعلي باباجان ومحمد شيمشيك ،ولقد
أثر هذا البرنامج على الناخب التركي لما فيه من مساعدات للشباب
والمتقاعدين والعاطلين عن العمل.
 3ـ تصريح حزب العمال الكردستاني بعد تفجير سروش
مباشرة بقتل جنديين تركيين ،ما أثار الرأي العام التركي الذي
يعتبر ح��زب العمال الكردستاني «إره��اب��ي�اً» .اعتبر أردوغ��ان

التصريح بمثابة ذريعة لشنّ الحرب على العمال الكردستاني
واستثمارها قومياً ،واالنتقام من حزب الشعوب الديمقراطي
واتهامه بأنه الجناح السياسي لحزب العمال ما انعكس سلبا ً على
حزب الشعوب الديمقراطي أمنيا ً وانتخابيا ً وسياسياً.
 4ـ صبّت أص��وات القوميين عند «العدالة والتنمية» بعد
تجميد عملية السالم مع األكراد ،ما أفقد حزب الحركة القومية ربع
أصواته.
 5ـ عجز المعارضة عن االئتالف في ما بينها أثر في نتائج
انتخابات  7حزيران بعد ما نالت  60في المئة من أصوات االتراك.
وكان األمر واضحا ً عندما جرى انتخاب رئيس البرلمان التركي
وتصويت حزب الحركة القومية لمرشح «العدالة والتنمية» ورفضه
توجس المواطن التركي
االجتماع مع حزب الشعوب الديمقراطيّ .
الذي عاش استقرارا ً مع حزب العدالة والتنمية لمدة  13سنة خوفا ً
من الفوضى ،وساهم أردوغان في تعزيز هذا الخوف عندما رفض
ضمنا ً االئتالف ور ّوج بأنّ أيّ ائتالف سيؤثر في األمن واالقتصاد كما
حصل في التسعينات.
 6ـ اقتناع مؤيدين سابقين للحزب كانوا يشعرون باالستياء
منه ،لم يصوتوا له في 7حزيران لكن ساءهم أال يستطيع تأليف
حكومة فأقبلوا على التصويت له.
 7ـ استفاد الحزب من خدمات الدولة وإعالمها وشدّد على تنظيم
احتفاالت انتخابية في حين لم تقم المعارضة بحمالت انتخابية
واسعة نظرا ً لخوفها من التفجيرات.
 8ـ اعتمد أردوغان سياسة الترغيب وتمكن من ضمان سكوت
اإلعالم األميركي عن سياسته في الداخل ،هذا اإلعالم لم يوجه له
انتقادات حادّة ،سبب هذا االعراض عن النقد هو حصول األميركيين
على قرار من البرلمان التركي بالسماح للقوات األميركية استعمال
قاعدة انجرليك ودياربكر بعد تفجير سوروش مباشرة .استطاع
أردوغان كذلك تصدير أزمة الالجئين الى أوروبا وتح ّول اهتمام
الغرب عن كتابة تقارير الديمقراطية في تركيا الى الداخل األوروبي
فجاءته ميركل طالبة المساعدة بعدما كانت تهاجمه ،ما أعطاه
حظوة لدى مؤيديه المحافظين والقوميين بعدما أثبت لهم أن

الغرب يأتي إليه صاغرا ً كلّما احتاج الى تركيا.
ال يريد أردوغان بعد االنتصار تضييع وقته فهو ذهب ورئيس
وزرائ��ه ،الى طرح مسألة التعديل الدستوري لتحويل تركيا من
نظام برلماني الى نظام رئاسي ،مذكرا ً بأنّ النظام الرئاسي هو أحد
الوعود التي برزت في البيان االنتخابي .وقال إن االستفتاء يمكنه
أن يقود الى هذا األمر .لكن األحزاب التركية تعاني اليوم من صدمة
االنتخابات وتعتريها مشاكل داخلية ال سيما حزب الحركة القومية
الذي يرى أكثر من  80في المئة من أعضائه أن على رئيس الحزب
دولت باهشلي االستقالة ،ولكنهم في الوقت عينه يقفون ضد النظام
الرئاسي .كما أن رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشيدار
أوغلو يواجه حملة تدعوه الى االستقالة رغم أن الحزب لم يخسر
من أصواته بل زاده��ا  2في المئة وهو يقف مع تعديل الدستور
ولكنه ضد النظام الرئاسي .أما حزب الشعوب الديمقراطي فهو
استطاع البقاء ونال  10,8بالرغم من الحرب بين الدولة وحزب
العمال الكردستاني وذلك بفضل الليبراليين واليساريين ،لكنه
خسر مليون ك��ردي ذهبوا باتجاه العدالة والتنمية في شرق
وجنوب شرقي األناضول بسبب مطالبة العمال الكرستاني بالحكم
الذاتي .هو يقف مع تعديل الدستور وضد النظام الرئاسي.
ونظرا ً إلى الفوضى التي تسود المعارضة .يمكن لـ«العدالة
والتنمية» أن يس ّد فجوة األصوات لديه مع فريق الحركة القومية
في البرلمان الذي يميل الى العدالة والتنمية ويذهب الى استفتاء.
لكنه يريد أن تكون قاعدة التصويت للنظام الرئاسي أوسع .لذلك
سينتظر انتخابات حزب الشعب الجمهوري في مؤتمره في شباط
 2016ليرى إن كانت القيادة الجديدة ستغير رأيها.
في دراسة قامت بها «ايبسوس» مع «سي أن أن تورك» تبيّن
لها أن  63في المئة من الناس يعتقدون أن على األح��زاب تغيير
الدستور ،لكن  57في المئة منهم يقفون ضد النظام الرئاسي .بيد
أن أردوغ��ان لن َّ
يكف عن الضغط وسيذهب الناخب التركي الى
صناديق االقتراع من أجل االستفتاء .إال إذا انغمست تركيا في حرب
طويلة مع حزب العمال الكردستاني واستمر تهديد االستقرار أمنيا ً
واقتصادياً.

«ال ن�سعى �إلى �إثارة �أي حرب وال نن�شد جعلها عدواً لنا»

كارتر ّ
يحث على تطوير التكنولوجيا لمواجهة نووي رو�سيا

كشف وزير الدفاع األميركي آشتون كارتر أن بالده «تستثمر» في تطوير
التكنولوجيا بما يخدم مواجهة خطر «روسيا التي تقعقع سالحها النووي».
وأعلن وزير الدفاع األميركي استمرار بالده في توظيف «االستثمار» بما
يخدم تطوير التكنولوجيا ووسائل الرد ،ويخول الواليات المتحدة مواجهة
خطر استخدام روسيا السالح النووي ضدها.
وفي إجابة على سؤال خالل منتدى عسكري في مكتبة رونالد ريغين أول من
أمس حول ماهية الرد األميركي على احتمال استخدام روسيا السالح النووي
ضد بالده قال« :نواصل االستثمار في التكنولوجيات المالئمة لصد االستفزازات

ال��روس��ي��ة .ونعمل على تطوير منظومات الطيران ب�لا ط��ي��ار ،والقاذفات
االستراتيجية الجديدة ،إضافة الى االبتكارات التكنولوجية على غرار تقنيات
ريلغان لإلطالق الكهرطيسي ،ومنظومات الحرب اإللكترونية الجديدة .كما
نعكف على التوظيف في تطوير التكنولوجيا الفضائية والفضاء المعلوماتي،
ناهيك عن جملة أخرى من االبتكاريات التي ال يسعني اإلفصاح عنها».
ورغم التوظيف واالستثمار في التكنولوجيا العسكرية «لصد» روسيا ،أكد
وزير الدفاع األميركي أن بالده ال تسعى من جهتها إلى إثارة أي حرب مع روسيا
إن كانت باردة أو ساخنة .وأضاف« :نحن ال نتطلع إلى حرب باردة أو ساخنة
مع روسيا ،وال ننشد جعلها عدوا ً لنا ،لكنه ال يتعين على الروس أن يفرحوا
كثيراً ،إذ أن الواليات المتحدة ستدافع عن مصالحها وحلفائها ،ومبادئ القانون
الدولي ،والمستقبل الزاهر للجميع».
وفي هذه المناسبة ،انهال وزي��ر الدفاع األميركي على روسيا بكيل من
االنتقادات الالذعة ،نتيجة لجملة من «ممارساتها ،وفي مقدمها انتهاك سيادة
كل من جورجيا وأوكرانيا ،إضافة الى التهديدات التي تبعث بها إلى بلدان
البلطيق».
واسترسل كارتر في الحديث ،حتى عرج فيه على األزمة السورية ،واتهم
روسيا «بصب الزيت في نار الحرب األهلية الخطرة في سورية» ،لكنه لم يستثنِ
رغم ذلك أنه بوسع روسيا أن تلعب دورا ً بناء في إخماد النزاع السوري.
وبالعودة إلى إجراءات الردع التي تتبناها بالده تجاه روسيا ،لفت النظر إلى
أن واشنطن تبحث مع حلفائها سبل الحد من تعاظم قوى روسيا.
ولم يكتف الوزير األميركي في التهويل لخطر روسيا على بالده ،بل أشار
كذلك إلى تهديد صيني من نوع آخر ،إذ تعكف بكين على «تنمية طموحاتها»،
وتعزيز قدراتها العسكرية ،خاصة أنها أخذت تهدد بلدان منطقة آسيا والمحيط
الهادي باستخدام القوة لتسوية الخالفات الحدودية معها.

م�صر :مزاعم «م�صادر مجهولة» عن �أ�سباب تحطم الطائرة غير �صحيحة

خبراء رو�س �إلى م�صر للوقوف على الإجراءات الأمنية
أرسلت السلطات الروسية فريقا ً من الخبراء
إلى مصر للوقوف على المستوى األمني للمطارات
هناك ،في وقت تمت إع��ادة نحو  11ألف سائح
روسي من مصر في الساعات الـ  24األخيرة.
وذك���ر أرك����ادي دفوركوفيتش ن��ائ��ب رئيس
الوزراء الروسي أمس أنه تم في غضون الساعات
الـ 24الماضية إعادة زهاء  11ألف سائح روسي
إلى البالد ،وأنه سيتم اليوم نقل أعداد قد تفوق
ذل��ك بعض الشيء ،وربما اليوم سيشهد عمالً
مضنيا ً على هذا الصعيد.
ولفت النظر إلى أن عدد السياح الروس الذين
وجدوا في مصر حتى إعالن موسكو حظر تسيير
الرحالت الجوية إلى هناك بلغ زهاء  80ألفاً.
ع��ل��ى صعيد م��ت��ص��ل ،ح��ط��ت ط��ائ��رت��ا شحن
روسيتان في مطاري ش��رم الشيخ ،والغردقة
لنقل أمتعة السياح ال��روس إلى البالد في إطار
اإلج���راءات التي تتخذها روسيا للحفاظ على
سالمة عودة مواطنيها من مصر.
وزارة الدفاع الروسية من جهتها أعلنت في
بيان رسمي ،أن طائرتي شحن عسكريتين من
طراز «إيل »-76وصلتا إلى شرم الشيخ والغردقة
لنقل أمتعة السياح إلى البالد ،على أن يبدأ إجالء
المواطنين إيابا ً بعد رفع الحظر المفروض بقرار
من الرئيس فالديمير بوتين على تسيير رحالت
الركاب الجوية من روسيا إلى مصر.
من جهة أخرى ،أعلن رئيس لجنة التحقيق في
حادث تحطم الطائرة الروسية أيمن المقدم أن كل
ما تنشره وسائل إعالم حول سير التحقيق نقالً
عن مصادر مجهلة أخبار غير صحيحة وال يعتد
بها.
وأض��اف المقدم في بيان صحافي أم��س ،أن
ما ص��در عن اللجنة وأعضائها المعتمدين هو

فقط البيان الرسمي الذي أعلن السبت ،والذي
تم التوقيع عليه من جميع األعضاء المعتمدين
للجنة الذين يمثلون الخمس دول المشاركة في
التحقيق ،وهي مصر وروسيا وفرنسا وألمانيا
وأيرلندا.
ويهيب رئيس اللجنة بوسائل اإلعالم توخى
الدقة وااللتزام بالبيانات الرسمية فقط والتي
تصدر عن اللجنة بين الحين واآلخر.
وفي وقت سابق ،نقلت بعض وسائل إعالم
غربية ع��ن مصدر ف��ي التحقيق ل��م تكشف عن
هويته أن بعض المشاركين في اللجنة يثقون
بنسبة  90في المئة في أن سبب مأساة الطائرة

انفجار قنبلة ،م��ن دون أن يذكر أي تفاصيل
أخرى.
وف��ي السياق ،ج��رى في كاتدرائية القديس
إس��ح��اق ف��ي س��ان ب��ط��رس��ب��ورغ ق���داس تأبين
لضحايا كارثة الطائرة الروسية في سيناء .وقرع
جرس الكاثدرائية  224مرة بحسب عدد ضحايا
الطائرة المنكوبة.
وأف���ادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأنه
منذ ي��وم وق��وع ال��ك��ارث��ة م��ا زال مواطنو سان
بطرسبورغ يحملون الزهور وألعاب األطفال إلى
إح��دى الساحات المركزية في المدينة ،والتي
تحولت إلى مكان إلحياء ذكرى الضحايا.

برلين� :صدامات بين ال�شرطة وم�ؤيدي الهجرة
حاولوا الت�صدي لتظاهرة مناوئة للمهاجرين
شهدت العاصمة األلمانية برلين صدامات بين عناصر الشرطة
ناشطين خرجوا ال��ى ال��ش��وارع للتصدي لمسيرة احتجاجية ضد
سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها حكومة المستشارة أنغيال ميركل
في ما يخص طالبي اللجوء.
واعتقل  40شخصا ً على األقل ،فيما أصيب شرطي واحد بجروح
طفيفة بحسب ما قالت الشرطة.
واندلعت االشتباكات عندما فرقت الشرطة اعتصاما ً نظمه مؤيدو
الهجرة الذين حاول بعضهم اقتحام الحواجز التي كانت تفصلهم عن
المشاركين في المسيرة المناوئة للهجرة ،كما تدخل رجال الشرطة
إليقاف االحتكاك بين الطرفين.
وقالت الشرطة إن نحو  5آالف شخص شاركوا في المسيرة المناهضة
للهجرة والتي نظمها حزب «البديل أللمانيا» الشعبوي القومي المعادي
لالتحاد األوروبي تحت شعار «للجوء حدود  -بطاقة حمراء لميركل».

وقالت بياتريكس ف��ون س��ت��ورش ،وه��ي إح��دى عضوات الحزب
المذكور ونائبة في البرلمان األوروبي ،مخاطبة الجمع« :نتظاهر اليوم
ضد فوضى اللجوء التي تسببت بها أنغيال ميركل».
ولوح المشاركون في المسيرة المناهضة للهجرة باإلعالم األلمانية
وهتفوا «على ميركل أن ترحل» ،و«خائنة الشعب».
وبلغ عدد المشاركين في التظاهرات المؤيدة للمهاجرين نحو 800
شخص ،رغم توقع المنظمين بأن يشارك فيها آالف عدة.
ونشرت الشرطة حوالى  1100من عناصرها في برلين لمنع اندالع
اشتباكات بين المجموعتين.
يذكر أن المستشارة ميركل تواجه رد فعل قويا ً نتيجة موقفها
المتعاطف مع الالجئين الفارين من الحروب واالضطهاد ،ولكن ألمانيا
تواجه تدفقا غير مسبوق لهؤالء الذين قد يتجاوز عددهم المليون هذه
السنة.

تدعو مراكز دراسات
غربية إلى التمييز بين
حرب سورية وحرب
أفغانستان من زاوية
تختلف عن تقييم فرص
هزيمة الجيش الروسي
على يد «القاعدة»،
بل من زاوية تحذير
الغرب من خطورة هذا
الرهان ،ألنّ تو ّرط
الغرب بهزيمة روسيا
وحلفائها سيعني
ضياع آخر فرصة
لهزيمة «داعش»
و«القاعدة» ،حيث ال
قوة ستستطيع فعل
ذلك في ظ ّل عدم
وجود قوة برية للغرب
وحلفائه تملك قدرة
التح ّمل التي تستدعيها
هذه الحرب.

كاميرون� :سنخرج من االتحاد الأوروبي
ما لم تتحقق مطالبنا
س��ي��ح��ذر رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة دي��ف��ي��د ك��ام��ي��رون
ق��ادة ال��دول األعضاء في االتحاد
األوروبي من أنه «سيعيد النظر»
في موضوع بقاء بريطانيا في
عضوية االتحاد إذا قوبلت دعواته
إلص�لاح االتحاد «ب��آذان صماء»
على حد تعبيره.
وسيصدر كاميرون تحذيره
ه��ذا غ��دا ً ال��ث�لاث��اء بالتوافق مع
الرسالة التي سيبعث بها الى
رئيس المجلس األوروب��ي دونالد
توسك يحدد فيها التغييرات التي
تص ّر بريطانيا على إجرائها.
وتؤشر الرسالة الى توسك الى بدء عملية التفاوض الرسمي على عضوية
بريطانيا في االتحاد األوروبي.
وكان حزب المحافظين الذي يتزعمه كاميرون قد وعد بإجراء استفتاء شعبي
حول استمرار عضوية بريطانيا في االتحاد قبل حلول عام .2017
وسيقول كاميرون في كلمة يوجهها «اذا لم نتمكن من التوصل الى اتفاق
حول االصالحات ،واذا قوبلت مطالب بريطانيا بآذان صماء ،وهو ما ال اعتقد انه
سيحصل ،عندئذ يتوجب علينا التفكير ثانية فيما اذا كان هذا االتحاد األوروبي
يالئمنا بالفعل ».وأضاف« :وكما قلت في السابق ،ال أستثني أي شيء».
وسيقول كاميرون إنه مستعد لقيادة حملة المطالبة بالبقاء في االتحاد
األوروبي «بكل قلبي وكل روحي» ،ولكن فقط إذا كانت شروط البقاء مالئمة.
وكان رئيس الحكومة البريطانية قد قال إنه يريد إنهاء التزام االتحاد بتقارب
أوثق بين أعضائه ،وسلطات أكثر للدول األعضاء ،وفرض قيود على اإلعانات
االجتماعية التي يستحقها المهاجرون من داخل دول االتحاد.
وسيتضمن خطاب الثالثاء أق��وى تحذير يصدره كاميرون بأنه مستعد
للخروج ببريطانيا من المنظومة األوروبية ما لم يحصل على مطالبه ،بحسب
ما تقول مراسلة «بي بي سي» للشؤون السياسية كارول ووكر.

الهند :مودي يعترف بالهزيمة
في انتخابات والية بيهار
اعترف رئيس الحكومة الهندية نارندرا مودي بهزيمة حزبه حزب بهاراتيا جاناتا
أمس في االنتخابات المحلية بوالية بيهار ،كبرى واليات الهند ،ما يشير الى أفول
نجم مودي الذي كان حتى فترة قريبة يتمتع بسمعة ال تضاهى لقدرته على جذب
األصوات.
ومن شأن هذه الهزيمة أن تكون انتكاسة لمحاوالت م��ودي تمرير إصالحاته
االقتصادية ،ألنه بحاجة للفوز بمعظم انتخابات الواليات في السنوات الثالث المقبلة
ألجل أن يسيطر تماما ً على البرلمان.
وكان التحالف المناوئ لمودي متقدما ً في  125من مقاعد مجلس والية بيهار الـ
 243وهو عدد كاف من المقاعد للفوز بغالبية في المجلس ،وذلك بحسب األرقام غير
الرسمية التي أعدتها شبكات التلفزيون المحلية.
أما حزب مودي ،فقد كان متقدما ً في  103دوائر انتخابية فقط من الدوائر الـ 238
واضحة المعالم ،ما يع ّد ضربة قوية لقيادته خصوصا ً أنه كرس الكثير من الجهد في
الترويج لسياساته في هذه الوالية الفقيرة الواقعة شرق الهند.
ولكن األرقام التي نشرتها مفوضية االنتخابات أظهرت أن حزب مودي يتقدم في
 52دائرة فقط ،فيما تمكن االئتالف الذي يقوده كومار من التقدم في  158دائرة ،وما
زالت عملية فرز األصوات مستمرة.
وقال سانجي سينغ ،الناطق باسم األحزاب المحلية التي يتزعمها رئيس حكومة
بيهار نيتيش كومار« :إن األمر أصبح واضحاً ،لقد انقلب سحر مودي عليه وفزنا
بالمعركة بال شك».
يذكر أن والية بيهار تع ّد مقياسا ً للكثير من القضايا التي تعتمل في السياسة
الهندية ،خصوصا ً أن نتيجة هذه االنتخابات سيكون لها تأثير مباشر على زعامة
مودي.
ويبلغ تعداد سكان بيهار  103ماليين نسمة ،أي أنها لو استقلت ألصبحت الدولة
 13من حيث عدد السكان على مستوى العالم.
وقلب مودي االنتخابات الى استفتاء على زعامته ،إذ خاطب الناخبين في 30
تجمعا ً انتخابيا ً على األقل ،ما يع ّد خروجا ً على المألوف في االنتخابات المحلية في
الهند التي تركز عادة على القضايا المحلية ويشارك فيها زعماء محليون فقط.

