10

عربيات  /دوليات

تركيا :مكت�سبات وخ�سائر
العالقات مع ال�سعودية وقطر
 د .هدى رزق
قصد الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ� ��ان ،ال�لاه��ث خلف
مصالحه االق�ت�ص��ادي��ة ك�لاً م��ن «إس��رائ �ي��ل» وق�ط��ر والسعودية.
هو يعي أنّ العقوبات الروسية على ب�لاده يمكنها أن تؤثر ليس
فقط في االقتصاد التركي بل أيضا ً في شعبيته إنْ لم يجد بدائل
عملية ،ال سيما أنّ إنجازات العدالة والتنمية تركزت على االقتصاد
واالستقرار.
يستم ّر أردوغان في االدّعاء بأن ال مسألة كردية في تركيا بل
إرهابيون ،فيما ير ّد عليه حزب الشعوب الديمقراطية بضرورة
إط�ل�اق س���راح أوج �ل�ان ال�م�س�ج��ون ف��ي ج��زي��رة ام �ي��رل��ي .ت��د ّل
تصريحات أردوغ��ان في الشأن الكردي على أنّ الرجل سيكمل
ح��رب��ه ض � ّد ح��زب العمال الكردستاني م��ا ق��د ي�ض��رب استقرار
البالد.
أم��ا مشروعه الرئاسي فيتع ّرض لنكسات على ي��د األح��زاب
التركية ،اذ اتخذ حزب الشعب الجمهوري ق��راره بالوقوف ض ّد
النظام ال��رئ��اس��ي ،ولفت ال��ى أنّ ه��ذا الموقف ليس موجها ً ض ّد
أردوغان رغم االنتقادات الموجهة إلى سياساته ،فيما يتهمه حزب
الحركة القومية بالميول السلفية.
أردوغان المطمئن الى اتفاقاته مع السعودية وقطر طرق باب
هاتين الدولتين من أج��ل تعويض خسارته االقتصادية ،فوجد
نفسه أم ��ام إشكالية ف��ي عالقته م��ع ال�س�ع��ودي��ة ،إذ أت��ى إع��دام
السعودية للشيخ النمر بعد عودة أردوغ��ان بيومين من المملكة
مطمئنا ً إلى اتفاقه على عقد صفقات تجارية والمشاركة العسكرية
في الحلف االستراتيجي .اعتبرت السعودية أنها بإعدام الشيخ
النمر ،تخدم مصالحها وتق ّوض العالقة مع إيران .ارتبك ك ّل من
أردوغان وحكومته ال سيما أنّ الصحافة التركية وقفت ض ّد هذا
اإلع��دام ،حتى أنّ أح��د المعلقين اإلسالميين البارزين اعتبر أنّ
المملكة العربية السعودية بلد يفتقر الى الرؤية السياسية ،وهي
تلعب لعبة خطيرة ألنها ال تملك سالحا ً سياسيا ً تواجه به إيران.
تجدر اإلشارة الى أنّ اإلسالميين األتراك ال يدعمون العربية
السعودية بسبب موقفها ض ّد «اإلخوان» في مصر ،وألنها تقف الى
جانب «إسرائيل» بشكل س ّري ،وتلعب على وتر التقارب اإليراني
مع واشنطن ...وقفت الصحافة العلمانية أيضا ً ض ّد اتخاذ تركيا
موقفا ً في النزاع اإليراني -السعودي ،والتو ّرط في التحالف ض ّد
اإلرهاب برئاسة السعودية لكونه «تحالفا ً سنيا ً ض ّد الشيعة».
وضعت السعودية أردوغ��ان ورئيس وزرائه داوود أوغلو في
موقف صعب ،فتركيا عبر ما ُس ّمي بالعالقات االستراتيجية كانت
تع ّول على االستفادة اقتصاديا ً ومالياً ،وكانت تريد عبر السعودية
استعادة النفوذ اإلقليمي الذي فقدته بسبب أخطائها في السياسة
الخارجية.
انتظرت انقرة ثالثة أيام قبل أن تصدر بيانا ً حول نبذ اإلعدام
وشجب الهجمات على السفارة السعودية في طهران .أظهر هذا
الموقف مأزق تركيا التي وضعت بين السعودية وإي��ران .فقلب
الحكومة مع السعودية لكن عقلها ال يستطيع قبول تفاقم العالقة
مع إي��ران ألسباب عديدة ،ومنها الضغط الداخلي ال��ذي ال يريد
معاداة اي��ران .اختارت الحكومة التركية الوقوف في وسط آمن،
الم الناطق باسم الحكومة إي��ران بسبب الهجوم على السفارة،
كذلك أعلن أنّ تركيا تقف ض ّد اإلعدام السياسي.
أم��ا اإلشكالية الكبرى فهي قبول أردوغ ��ان بمشاركة تركية
عسكرية تحت ق�ي��ادة السعودية م��ا يعني أنّ الحكومة التركية
ستقف ض ّد إي��ران ،األمر الذي سيظهرها في صورة سلبية أمام
ك ّل الشيعة في الشرق األوسط وخارجه.
في هذه األثناء اعترضت الخارجية التركية على لسان وزير
خارجيتها على رب��ط الصحافة اإلي��ران�ي��ة زي ��ارة أردوغ� ��ان الى
السعودية بتنفيذ اإلعدام بالشيخ النمر ،واعتبر أردوغ��ان أنّ هذا
االتهام يق ّوض صورته عند اإليرانيين ،الذين بدأوا يغيّرون وجهة
زي��ارات�ه��م السياحية م��ن تركيا ال��ى دب��ي وب�ل��دان آسيا الوسطى
بسبب سوء المعاملة في تركيا ومراقبة السلطات لعدد كبير من
شركات السياحة اإليرانية في تركيا.
ستتعامل السعودية مع تركيا كتعاملها مع مصر ،فهي تساعد
اقتصاديا ً لكنها تريد ثمنا ً سياسياً ،وتريد من تركيا أن تكون
خصما ً إلي��ران ليس في سورية او العراق فقط فحسب إنما في
مجمل سياساتها.
ال تشبه السعودية قطر شريكة أردوغ ��ان وعائلته ،فهي لم
تستطع الوقوف في وجه قرار الجامعة العربية في شأن وجوب
ان�س�ح��اب تركيا م��ن األراض� ��ي ال�ع��راق�ي��ة ،لكنها فتحت أبوابها
ألردوغ� ��ان ال��ذي ي�ب��دو ك��أن��ه أج��ل مطالبته بالعثمانية الجديدة
والقيادة اإلقليمية واتجه الى االنضمام الى «التحالف االسالمي
ال��ذي ت�ق��وده السعودية ض � ّد اإلره���اب .اق�ت��رب م��ن قطر إذ وقع
الطرفان اتفاقا ً الستيراد تركيا الغاز الطبيعي ،وقال أردوغان إنّ
قطر تخطط للدخول في قطاع الغاز الطبيعي المسال في تركيا،
وهي تقوم باستكشاف ما إذا كان يمكن أان تستثمر في تركيا في
مجال تخزين الغاز الطبيعي ،واتخذت خطوة الى األم��ام في هذا
الشأن ،كذلك تع ّهدت تركيا بإقامة قاعدة عسكرية لحماية قطر من
أعدائها ،لكن لم يجر تحديد العدو.
جاءت االستثمارات القطرية في تركيا بعدما عانت األخيرة من
ه��روب بعض رؤوس المال األجنبية ،فمنذ انتخابات األول من
تشرين الثاني الماضي قدّرت انسحابات المستثمرين األجانب بـ
 5,1مليار دوالر ،كذلك انسحبوا من سوق األسهم التركية ،لكن
قطر وضعت  2.7مليارات دوالر في خامس أكبر بنك في تركيا.
كما ق��ام البنك الوطني القطري بخطوات ذات أهمية اقتصادية
ومالية لتركيا ،إذ أت��ت خطوة دع��م البنك كدعم معنوي لك ّل من
الحكومة واألس��واق عندما انخفضت الثقة بالليرة التركية وزاد
التضخم ...في ع��ام  2013ق��ام البنك التجاري القطري بشراء
أس�ه��م وق ��روض البنك ال�ت��رك��ي (أ بنك  ) A bankبمبلغ 460
مليون دوالر اعلنت قطر أنها تتطلع الى المساهمة في المستقبل
االقتصادي لتركيا .كذلك دخلت قطاع اإلعالم في تركيا حيث بدأ
وجودها في هذا القطاع منذ  2008لكنه آخذ اليوم بالتوسع.
مؤخرا ً جرى بيع جريدة «صباح» إلى أحد أصدقاء أردوغان في
معامالت مثيرة للجدل ،إذ أنّ الجريدة كانت قد احتلت مكانا ً بارزا ً
في فضيحة الفساد والرشوة التي ه�زّت الحكومة الحكومة في
كانون األول  ،2013كذلك قام صندوق التوفير وإيداع التأمينات
ال��ذي يدير الشركات التي تضع الدولة التركية يدها عليها عبر
الحراسة القضائية ببيع صحيفتين وقناة فضائية وشركة مصنّفة
للمركبات إلى قطر التي اشترت «ديجيتورك» وهو أكبر استثمار
في قطاع اإلعالم التركي .لدى هذه الشركة  239محطة تلفزيونية،
ك��ذل��ك اش �ت��رت وس��ائ��ل اإلع�ل�ام منها محطة (أ.ت.ف� ��ي)ATV .
التي كانت تحت الحراسة بسبب ديون المصارف غير المسدّدة،
وكانت تحت إدارة صهر أردوغان بيرات البيرق ،وهو وزير الطاقة
في الحكومة اليوم .حصل القطريون على  25في المئة من أسهم
المجموعات اإلعالمية واستثمروا في قطاع األلبسة .وهكذا تكون
استثمارات قطر في تركيا قد بلغت حوالى  6مليارات دوالر،
ووفق التقارير يمكن أن تصبح  10مليارات دوالر.

السنة السابعة  /السبت  9 /كانون الثاني  / 2016العــدد 1975
Seventh year / Saturday / 9 January 2016 / Issue No. 1975

كوالي�س
خفايا

الغزو التركي للأرا�ضي العراقية ...قراءة في الأ�سباب والتداعيات
 هشام الهبيشان



في البداية ،ال يمكن إنكار حقيقة أنّ األتراك حاولوا وما زالوا
المس بوحدة الجغرافيا والديمغرافيا للدولة العراقية
يحاولون ّ
من خالل السعي إلى السيطرة وفرض النفوذ على مساحات
جغرافية من شمال ال�ع��راق ،فالنظام التركي أظهر منذ بداية
الحدث العراقي رغبته الجامحة بسقوط العراق ،وخصوصا ً
شماله ،في آت��ون الفوضى ،ودف��ع كثيرا ً باتجاه انهيار الدولة
والنظام السياسي العراقي ،وهذا األمر ينطبق كذلك على أطماع
األت��راك بالشمال السوري ،فكانت لهم ص��والت وج��والت في
ه��ذا السياق ،ليس أولها فتح ح��دوده��م بالكامل أم��ام السالح
والمسلحين العابر والعابرين للقارات من تركيا مرورا ً بسورية
والى العراق ،وليس آخرها ما جرى من أحداث مؤخرا ً من غزو
لمحافظة الموصل ،حيث الهدف الرئيسي للتدخل التركي هو
االستحواذ والسيطرة على جزء من الجغرافيا العراقية لتحقيق
مطامع اقتصادية وسياسية تركية قديمة.
فتركيا لم تأت إلى العراق لمحاربة حزب العمال الكردستاني،
أو لضرب تنظيم داع��ش «اإلره��اب��ي» وهي التي تعتبر من أه ّم
داعميه ،وإنما ج��اءت لغزو العراق بعدما تي ّقنت ب��أنّ مساحة
المناورة لها في سورية قد ضاقت بشكل كبير بعد التدخل
الروسي ،ولهذا ق ّررت التحرك بالعراق إليجاد هامش وأوراق
مناورة جديدة لها في اإلقليم.
هنا ال يمكن إنكار حقيقة أنّ الغزو التركي لألراضي العراقية
ما كان ليت ّم لوال التوافق والدعم لهذه الخطوة التركية من بعض
األنظمة العربية والغربية وبعض القوى السياسية العراقية في
بغداد وإقليم كردستان.
في ه��ذه المرحلة تحديداً ،يمكن القول إنّ المرحلة المقبلة
ستشهد حتما ً ت�غ�يّ��را ً ملموسا ً بقواعد االش�ت�ب��اك ف��ي اإلقليم

كك ّل ،وعلى مستوى القوى العالمية الكبرى بعد الغزو التركي
لألراضي العراقية ،فاليوم نرى أنّ هناك مباركة الى ح ّد ما من
بعض القوى العربية والمجاورة للعراق مثل السعودية وغيرها
لهذه الخطوة التركية ،وه��ذا األم��ر ينطبق كذلك على الموقف
األميركي المؤيد للخطوة التركية الى ح ّد ما ،في حين نرى أنّ
إي��ران عارضت هذه الخطوة التركية ووقفت ضدها ،وه��ذا ما
ينطبق كذلك على الموقف الروسي ،وهذا األمر بح ّد ذاته وفي
ه��ذه المرحلة بالتحديد ،يؤكد أنّ جميع المعطيات اإلقليمية
وال��دول�ي��ة تشير ال��ى تصعيد واض��ح بين ال�ف��رق��اء اإلقليميين
والدوليين ،وهذا بدوره سيؤدّي الى المزيد من تدهور الوضع
في العراق وتدهور أمن المنطقة ككل ،كنتيجة لهذا الغزو التركي
لألراضي العراقية.
هنا ال يمكن إن �ك��ار حقيقة أنّ الحكومة ال�ع��راق�ي��ة ارتكبت
خطأ فادحا ً عندما صمتت خالل األشهر السبع الماضية على
االنتهاكات التركية بحق المواطنيين العراقيين األك ��راد في
شمال ال �ع��راق ،فكان م��ن ال��واج��ب على الحكومة العراقية أن
تتخذ ق��رارا ً عسكريا ً ف��وري�ا ً بالتصدّي للعدوان التركي على
األراضي العراقية ،والذي كان تحت حجج محاربة حزب العمال
الكردستاني ،أو على األق ّل أن تتوجه الى مجلس األمن واألمم
المتحدة لردع األت��راك عن هذا العدوان السافر على األراضي
العراقية ،ولكن األرج��ح ه��ذه المرة أن تكون األم��ور مختلفة،
فاليوم هناك غزو مباشر وعلني بري وجوي لألراضي العراقية
من قبل الدولة التركية ،واآلت��ي من األي��ام سيحمل الكثير من
التطورات الدراماتيكية على صعيد الر ّد العراقي عسكريا ً وأمميا ً
على العدوان التركي السافر على األراضي العراقية.
في هذه المرحلة أيضاً ،قد يكون تمركز قوات الدفاع الشعبي
الكردستاني في قضاء سنجار بعد تحريره من تنظيم داعش،
هو جزء من األسباب للتدخل التركي ،ولكن هنا ال يمكن إنكار
حقيقة أنّ ه�ن��اك بعض التنسيق بين األت ��راك وب�ع��ض القوى
الكردية الفاعلة في إقليم كردستان ،وهنا يجب تأكيد أنّ هذه

المسألة بالتحديد وهي مسألة التدخل التركي وغزو األراضي
العراقية ،هي مسألة معقدة ج��داً ،وليس من السهولة التنبّؤ
بأسبابها غير المعلنة ،واآلت��ي من األي��ام سيحمل م��زي��دا ً من
األح��داث التي ستكشف حتما ً الهدف الحقيقي للغزو التركي
لألراضي العراقية ،الذي من الطبيعي أن يشكل خطرا ً كبيرا ً على
مستقبل الدولة العراقية سياسيا ً وأمنيا ً وجغرافيا ً وديمغرافياً،
وخصوصا ً بعد اتضاح حقيقة التعاون بين األت��راك وتنظيم
داعش ،فاالتهام العراقي ـ اإليراني ـ الروسي ـ السوري األخير
للنظام التركي بدعم تنظيم «داع��ش» ،يؤكد أنّ المرحلة المقبلة
ستشهد أحداثا ً دراماتيكية عسكرية وسياسية ض ّد هذا الغزو
التركي لألراضي العراقية ،وه��ذا ما يؤكد أنّ الدولة العراقية
والجغرافيا السياسية العراقية قد دخلت في مرحلة اشتباك
دولي وإقليمي جديدة ،وعلى ضوء نتائج هذا االشتباك سترسم
من جديد الخريطة السياسية والجغرافية لإلقليم والمنطقة
العربية ككل.
ختاماً ،من المؤكد أنّ الغزو التركي لألراضي العراقية يرتبط
ارتباطا ً وثيقا ً بما يخطط له األتراك منذ زمن ،والمتمثل بإقامة
مناطق عازلة في الشمال السوري ،فمحاولة وصل منطقة نفوذ
تركية تمت ّد من شمال شرق سورية الى شمال غرب العراق هو
مخطط تركي قديم ،واليوم كما تحدّثنا أنه وبعد التدخل الروسي
المباشر في سورية ،يحاول األتراك تعويض المنطقة العازلة
السورية التي كانوا يخططون ويسعون إلقامتها ،يسعون اليوم
الستبدالها «مرحلياً» بمنطقة نفوذ جديدة في شمال العراق،
وتحديدا ً في الموصل ،لضمان فرض سيطرة تركية ومساحة
نفوذ ومناورة تركية جديدة في اإلقليم ،وهذه الخطوة ستكون
لها تداعيات كارثية على أمن المنطقة واإلقليم كك ّل.

 كاتب وناشط سياسي األردن
hesham.habeshan yahoo.com

قالت مصادر جمعيات
اإلغاثة األممية في
اليمن إنّ مطالبة حكومة
منصور هادي برحيل
مفوضية حقوق اإلنسان
العاملة في اليمن بسبب
تقاريرها التي تكشف
الجرائم السعودية من
دون مسايرة للفريق
اآلخر ،تعني اعترافا ً
سعوديا ً بالعجز عن الر ّد
القانوني بالوقائع على ما
ورد في تقارير المنظمات
األممية ،وتعني أنّ ما هو
حاصل فعليا ً من ارتكابات
بحق القانون الدولي
وحقوق اإلنسان الذي
سيكشفه وقف الحرب
أكبر بكثير من المعلوم
والموثق أممياً.

ميركل :االعتداءات على الن�ساء في كولونيا تثير ت�سا�ؤالت

م�ؤتمر في جنيف لإيجاد �أماكن ال�ستقبال الالجئين
حددت الشرطة األلمانية هوية  32شخصا ً ممن شاركوا
في أح��داث كولونيا ليلة رأس السنة  31كانون األول،
بينهم  29مهاجرا ً يقيمون في ألمانيا.
وأع��ل��ن الممثل الرسمي ل���وزارة الداخلية األلمانية
توبياس بالته أمس ،في مؤتمر صحافي األرقام المتوفرة
لدى الشرطة حتى مساء الخميس قائالً« :حددت الشرطة
الفيدرالية هوية  32شخصا ً وأسماء  31شخصا ً وجهت
إليهم اتهامات بالضرب والسرقة .وتوجد كذلك شكاوى
على اعتداءات جنسية ،عددها ثالث حتى اآلن فقط».
وأض��اف ممثل ال���وزارة أن بين  31مهاجما ً معروفة
أسماؤهم وهم ألمانيان و 29يقيمون في ألمانيا منهم 9
جزائريين و 8مغاربة و 4سوريين.
وك��ان حوالى  90ام��رأة من نساء كولونيا تعرضن
ليلة رأس السنة للتحرش من قبل رجال بسحنة أفريقية
أوع��رب��ي��ة ،وحسب الشهود حاصر حشد م��ن الرجال
السكارى ضحاياهن وانتزعوا منهن حقائبهن.
وقد أث��ارت هذه الهجمات موجة قوية من االنتقادات
للتعامل األلماني مع المهاجرين وتطبيق سياسة الباب
المفتوح ،التي اعتمدتها المستشارة األلمانية أنغيال ميركل
في أيلول الماضي والتي أسفرت عن دخول أكثر من مليون
الجئ إلى ألمانيا.
من جهتها ،أكدت ميركل أن االعتداءات الجنسية في
مدينة كولونيا تطرح تساؤالت بشأن التعايش الثقافي،
وال تعتبر حادثا ً انفرادياً ،وقالت« :بالطبع ،هناك تساؤالت
جدية تتخطى إطار ما حدث في كولونيا .وهذه التساؤالت
تخص ما إذا كانت هناك عالقة ،وما إذا كان هناك أسلوب
عام للتصرف ،وما إذا هناك نوع من االحتقار تجاه النساء.
علينا أن نقف ضد ذلك بكل حزم ،ألنني ال أعتقد بأن هذا
حادث انفرادي».
وأكدت المستشارة األلمانية أنه يجب على الدولة إيجاد
الردود على تلك التساؤالت .وأشارت إلى أنه «إذا تطلب
ذلك تغييرات قانونية ،وتغييرات في نظام الحماية الذي
توفره الشرطة ،ف��أود التذكير بأننا قد اتخذنا خطوات
لزيادة ميزانية وزارة الداخلية ،وزيادة عدد الشرطيين
الفدراليين بمقدار  4آالف شخص ،وهذه أمور ضرورية.

لكننا يجب أن نتحدث أيضا ً عن أسس التعايش الثقافي
في ألمانيا» .ووعدت بأن تكون هناك «أفعال محددة» بعد
هذا الكالم.
في غضون ذلك ،قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان،
إنه يجب على االتحاد األوروب��ي إقامة سياج جديد عند
الحدود الشمالية لليونان ،ألن االتفاق الذي أبرم مع تركيا
لن يكون كافيا ً لوقف مئات اآلالف من المهاجرين الذين
يتدفقون على أوروبا.
وأضاف أوربان إن ألمانيا التي استقبلت مليون الجئ
العام الماضي تحولت في اآلونة األخيرة صوب «المنطق
السليم» إلبطاء وصول الالجئين .لكنه اقترح أن الحل
الوحيد للقضية هو منع وصول المزيد من المهاجرين.
رئيس الوزراء المجري قال في مقابلة إذاعية« :أعتقد أن
خط الدفاع التالي الذي نحتاج أن نبنيه يقع على الحدود

الشمالية لليونان» ،مضيفاً« :ال أعتقد أن االتفاق مع تركيا
سيكون كافيا ً في حد ذاته.
واكتسب أوربان تأييدا ً في المجر بسبب موقفه المتشدد
من قضية الهجرة .وأقامت حكومته أسيجة عند الحدود
الجنوبية للبالد لصد المهاجرين وطالبي اللجوء الفارين
من الحرب والفقر في الشرق األوسط وآسيا.
وأثارت الحواجز في البداية انتقادات من شركاء المجر
في االتحاد األوروبي ،لكن الكثير من الدول مثل سلوفينيا
والنمسا حذت حذو المجر وأقامت أسيجة عند حدودها.
بينما فرضت دول أخرى قيودا ً داخل منطقة شينغن التي
تسمح بالسفر من دون الحصول على تأشيرة داخل دول
االتحاد األوروبي ،لمواجهة تدفق الالجئين.
وفي السياق ،أعلن مفوض األمم المتحدة األعلى لشؤون
الالجئين فيليبو غراندي أن مؤتمرا ً سيعقد في جنيف

أواخر اذار إليجاد أماكن استقبال لالجئين السوريين.
وأكد الدبلوماسي اإليطالي الذي يخلف منذ بداية السنة
البرتغالي انطونيو غوتيريس ،أن هذا االجتماع هو األول
من نوعه لألمم المتحدة .وأضاف أن المؤتمر «سيقتصر
على الالجئين السوريين كونهم المشكلة األكثر إلحاحاً،
لكن من المهم أن يكون هناك تمثيل جيد على المستوى
الوزاري ،وأن تأتي الدول مع التزامات ملموسة لألماكن،
وليس أمواالً».
وأشار المفوض األعلى إلى أن تركيا تستضيف العدد
األكبر من الالجئين في العالم ،معلنا ً أنه سيتوجه إلى
هناك الشهر الحالي ،وكذلك إلى األردن ولبنان ،قبل مؤتمر
إنساني في لندن في الرابع من شباط مخصص لجمع
األموال.
وبالنسبة لشبكات االتجار بالبشر ،التي تستفيد من
محنة السوريين الفارين من مناطق النزاع ،قال« :يجب أن
نكون واقعيين ،هناك مجرمون سيقومون بهذا العمل بدال ً
منا ،إذا كنا ال نفعل ذلك بشكل صحيح».
وأشاد غراندي بالمستشارة األلمانية ،التي استضافت
العام الماضي أكثر من مليون من طالبي اللجوء من سورية
والعراق وأفغانستان ،إال أنه أبدى قلقا ً حيال محاوالت
بعض الدول األوروبية إغالق الباب بوجه الالجئين.
وأوضح أن «العالم يراقب ما تفعله أوروبا في مجال
اللجوء .وإذا ب��دأت ف��رض القيود ،وإق��ام��ة الحواجز،
وأصبحت معادية ،يمكنني أن أؤكد أن العالم سيتبعها في
ذلك» ،وأضاف« :لو اعتمدت أوروبا ردا ً منسقا ً ومتماسكاً،
لما كان حصل مثل رد الفعل هذا» ،وتعهد ممارسة الضغوط
على االتحاد االوروبي بهذا الشأن.
تجدر اإلشارة إلى أنه وفي  ،2015دخل أكثر من مليون
الجئ ،غالبيتهم من السوريين إلى أوروبا ،ما تسبب في
أخطر أزمة هجرة في القارة العجوز منذ عام .1945
وأش��ار غراندي إلى أن  60مليون شخص في جميع
أنحاء العالم غادروا منازلهم بسبب الحرب واالضطهاد،
ووفقا ً للمفوضية ،فهذه األرقام هي األعلى في التاريخ،
حيث ش���ردت ال��ح��رب العالمية الثانية  50مليون
شخص.

تتحدى مادورو والجي�ش ِّ
فنزويال :المعار�ضة َّ
يجدد والءه المطلق له
أعلن وزي��ر ال��دف��اع الفنزويلي فالديمير
بادرينو ،أم��س ،دعم الجيش المطلق وغير
المشروط للرئيس نيكوالس مادورو في ظل
األزمة التي تشهدها الحكومة مع البرلمان،
وق��ال« :الرئيس هو أعلى سلطة في الدولة
ونحن نجدد والءن���ا المطلق ودعمنا غير
المشروط له».
وأعرب بادرينو عن دعمه لرئيس الدولة
مادورو أثناء حضور األخير الحتفال رسمي
أقيم داخ��ل الثكنة التي دف��ن فيها الرئيس
الراحل هوغو تشافيز.
وندد بادرينو بمحاولة المعارضة سحب
رمزية تشافيز وبطل االستقالل الالتيني-
األميركي سيمون بوليفار من مبنى البرلمان
وأعرب عن سخط القوات المسلحة العميق
من هذه الخطوة.
وكانت المعارضة الفينزويلية اليمينية قد
طالبت في وقت سابق ،مادورو بالرحيل بعد
أن أصبحت تمتلك غالبية الثلثين في البرلمان
الفنزويلي ما يمنحها سلطات واسعة ،وذلك
فور توليها مهامها التشريعية .
وتملك المعارضة  112مقعدا ً من أصل
 ،167ولديها أكثرية الثلثين ،التي تمكنها

من ال��دع��وة إل��ى استفتاء وتشكيل جمعية
تأسيسية ،وتنحية الرئيس عبر خفض مدة
واليته ،وقد أمهلت المعارضة نفسها  6أشهر
لتنحية الرئيس بطريقة دستورية.
وع��ي��ن م����ادورو ال���ذي طلب م��ن وزرائ���ه
االستقالة ،بعد يومين م��ن هزيمة حزبه
ف��ي انتخابات ال��س��ادس م��ن ك��ان��ون األول
الماضي ،حكومة جديدة مهمتها التعامل مع
مرحلة جديدة من الثورة لمواجهة برلمان
بورجوازي.
ويضع هذا الفريق الحكومي نصب عينيه
على حد قوله ،إيجاد ح ّل للوضع االقتصادي
الخطير وق��ي��ادة عملية تصحيح وإنعاش
للتيار التشافي ال��ذي يحمل اس��م الرئيس
الراحل هوغو تشافيز الذي تولى الحكم من
 1999إلى .2013
وت��ؤك��د تشكيلة ال��ح��ك��وم��ة أن م���ادورو
يراهن على أطروحات يسارية في المجال
االق���ت���ص���ادي ،م��ن خ�ل�ال اخ��ت��ي��ار الخبير
االقتصادي وعالم االجتماع لويس ساالس
وزيرا ً لالقتصاد المنتج.
وفي األشهر األخيرة ،شهدت فنزويال التي
تمتلك أكبر احتياطات نفطية في العالم،

انهيار اقتصادها بوتيرة ترافقت مع تراجع
أسعار الخام ،ويثير النقص اليومي للسلع
والتضخم المتسارع والذي يقدر بـ 200بالمئة
كما يقول الخبراء ،استياء شعبيا ً استفادت
منه المعارضة ،ووعد مادورو بإعالن حالة
الطوارئ االقتصادية وتقديم خطة للبرلمان.
في غضون ذلك ،افتتحت الجمعية الوطنية
الجديدة أعمالها ،من خالل إعادة  3نواب جدد
للمعارضة على رغ��م ق��رار محكمة القضاء
العليا تعليق عضويتهم ،ورفض رئيس كتلة
ال��ن��واب التشافيين والمسؤول الثاني في
النظام ديوسدادو كابيلو االعتراف بهم وأعلن
تقديم طعن أمام محكمة القضاء العليا.
بينما قال النائب التشافي إلياس جواو
«نواجه أزمة دستورية في أقل من  24ساعة
وما سيقر في حضور هؤالء النواب سيعتبر
الغياً».
وستكون محكمة القضاء العليا أعلى
هيئة قضائية في البالد ،عامالً أساسيا ً في
المعركة الدستورية التي بدأت بين البرلمان
والسلطات اليسارية ،كما يعتبر المحللون،
وتعتبر المعارضة أن محكمة القضاء العليا
تدور في فلك التشافية التي عينت فيها قضاة

جددا ً أواخر كانون األول.
وما زال تيار أنصار تشافيز قويا ً في فنزويال
على رغم هزيمته في االنتخابات التشريعية،
إذ هو موجود في جميع السلطات األخ��رى
سواء التنفيذية أو الجيش أو القضاء.
وأسفرت االنتخابات النيابية في كانون

كيري :تنفيذ االتفاق النووي مع �إيران �سيبد�أ خالل ب�ضعة �أيام
أعلن وزير الخارجية األميركي جون كيري،
أن االتفاق التاريخي مع إيران بشأن برنامجها
ال��ن��ووي سيبدأ تنفيذه خ�لال بضعة أي��ام،
وقال« :بضعة أيام تفصلنا عن بدء تنفيذه إذا
سار كل شيء على ما يرام».
وذكر كيري أنه تحادث مجددا ً هاتفيا ً مع
نظيره اإلي��ران��ي محمد ج��واد ظريف ،وقال
إن ظريف عبر ع��ن نية ط��ه��ران ف��ي الوفاء
بالتزاماتها حتى يوم تطبيق االتفاق بأسرع ما
يمكن ،وأضاف« :نحن ملتزمون ومستعدون
للتحرك في هذا اليوم ،ومن دون الدخول في
التفاصيل ،فهذا األمر قد يحصل قبل الموعد
المقرر» ،في إشارة إلى بدء تخفيف العقوبات

األميركية على إي���ران ،وت��اب��ع« :ف��ي األي��ام
المقبلة سنحقق هدفنا بأن تكون هذه الفترة
أكثر من عام».
وأشاد الوزير األميركي بإرسال طهران يوم
الـ  28من كانون األول ،شحنة يورانيوم مهمة
إلى روسيا ما يشكل مرحلة حاسمة في اتفاق
فيينا.
وبموجب االتفاق تعهدت إيران عدم حيازة
أكثر من  300كلغ من اليورانيوم المخصب
مع بداية سريان االتفاق .وبذلك فإن طهران
لم تعد تملك ما يكفي من الوقود الذي يمكن
تخصيبه لبلوغ المستوى الضروري لصناعة
قنبلة نووية ما يعني تمديدا ً ألكثر من عام

للوقت الالزم إلنتاج ما يكفي من المواد القابلة
لالنشطار لصنع قنبلة ذرية.
وبحسب كيري ف��إن إرس��ال شحنة يوم
الـ  28من كانون األول ضاعف  3مرات هذه
الفترة بحيث باتت من  6إلى  9أشهر بعدما
كانت من شهرين إلى ثالثة.
ودخ���ول االت��ف��اق حيز التنفيذ ستحدده
الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستتثبت
من وف��اء إي��ران بكل التزاماتها في المجال
النووي ،ما سيجيز رفع العقوبات االقتصادية
المرتبطة ببرنامج طهران ال��ن��ووي والتي
كانت فرضتها الواليات المتحدة ودول أخرى
تدريجياً.

األول ال��م��اض��ي ع��ن ف���وز س��اح��ق الئ��ت�لاف
المعارضة المنضوية تحت اس��م «طاولة
الوحدة الديمقراطية» ،وتضم شخصيات
من اليسار المعتدل إلى اليمين المتشدد ،ولم
يعد «حزب فنزويال االشتراكي الموحد» الذي
يحكم منذ  ،1999يمتلك إال  55نائباً.

