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جامعة الدول «العربية»...
في �أرذل �سنوات العمر
} راسم عبيدات
بتعيين رج��ل حقبة م��ب��ارك أب��و الغيظ أم��ي��ن��ا ً ع��ام��ا ً لجامعة
ال��دول «العربية» تكون «إسرائيل» قد حققت هدفين .األول :ما
ص��در ع��ن وزراء خارجية ال���دول العربية باعتبار ح��زب الله
المقاوم إرهابياً ،وعودة رجلها القوي في الحقبة المباركية إلى
رئاسة الجامعة ،فهو شغل منصب آخر وزير خارجية في عهد
الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ،والجميع ممن ال تخونه
الذاكرة يحفظ عن ظهر قلب المواقف المخزية له في أثناء عملية
«ال��رص��اص المصبوب اإلسرائيلية» على غ��زة  2008ـ 2009
 ،وال��ت��ي يشتم منها مشاعر الكراهية والحقد على المقاومة
وعلى حركة «حماس» الفلسطينية ،وهو أيضا ً من تعهد بتكسير
أرجل الفلسطينيين في حال تجاوزا حدود قطاعهم المحاصر
إلى المدن والبلدات المصرية المجاورة ،بحثا ً عن احتياجاتهم
المحرومين منها جراء الحصار.
كان وال يزال من أش ّد الداعين إلى توثيق وتطبيع العالقات
مع «إسرائيل» وض��رب قوى المقاومة .ويجب علينا القول إنّ
الجامعة العربية تعرضت لعملية سطو على قراراتها من بعد
ما يسمى بـ«ثورات الربيع العربي» ،حيث أصبحت مطية لقطر
وال��س��ع��ودي��ة ،وك��ان��ت فترة نبيل ال�لاع��رب��ي م��ن أس��وء مراحل
الجامعة العربية ،مرحلة «الرويبضة» ،حيث سعى إلى تدويل
األزم��ات العربية واستقدام القوات األجنبية للتدخل واحتالل
البلدان العربية ،كما حصل في ليبيا ،وأيضا ً هو من شرع ،بطلب
قطري ـ سعودي تجميد عضوية سورية في تلك الجامعة ،والتي
أرى أنّ لسورية شرف عظيم أن ال تكون في تلك المفسدة حتى
ال تتحمل وزر مفاسدها.
الجامعة «العربية» استخدمت من قبل مشيخات النفط والكاز
الخليجية كمنبر م��ن أج��ل إص���دار ق���رارات تتعارض م��ع األمن
القومي العربي والمصالح العليا لألمة العربية ،حيث لم تعد
سوى «بصامة» خليجية سعودية ـ قطرية .فعلى سبيل المثال
ال الحصر ،وزراء الخارجية العرب والداخلية من قبلهم كان
مطلوبا ً منهم سعوديا ً اتخاذ ق��رار باعتبار ح��زب الله المقاوم
إره��اب��ي��ا ً ألن��ه يعري ويفضح السياسة وال��م��واق��ف السعودية
المعادية للمقاومة ولكونها رأس الفتن المذهبية والطائفية
في المنطقة ،وهي من تعمل على تدمير البلدان العربية التي ال
تتفق وسياساتها في المنطقة وأبرزها سورية والعراق ولبنان
واليمن ،وكذلك لكون حزب الله شكل قلعة وليس حجر عثرة
فحسب ،في وجه مشاريعها ومخططاتها في سورية ولبنان
على وجه التحديد ،ولكون الحزب وقف ويقف إلى جانب حركة
«أنصار الله الحوثيين» ض ّد الحرب السعودية الظالمة عليهم
وعلى سيادة وكرامة اليمنيين ،وكذلك توجيهه انتقادات حادة
للسعودية ض�� ّد ما تمارسه من قهر واضطهاد وظلم وتكميم
لألفواه بحقّ أبناء الشعب العربي السعودي تحديدا ً في المناطق
الشرقية «الشيعية».
فترة الالعربي هي فترة انحطاط غير مسبوقة لتلك الجامعة،
لم تسهم في عالج أي من المشاكل العربية ـ العربية ،بل كانت
تصب الزيت على النار في تلك المشاكل ،وتعمد إلى تدويلها
ّ
حيث غياب القرار العربي ،بل ت ّم توظيف الجامعة خدمة لمن
سطوا على قراراتها ،كتأييدها ووقوفها إلى جانب السعودية
في حربها على فقراء اليمن ،والوقوف إلى جانبها ض ّد إيران،
فيما يتعلق بالملف النووي اإليراني ،والدعوة إلى قطع العالقات
مع إيران بعد الخالف الذي تصاعد معها بشكل الفت بعد إعدام
السعودية للشيخ العالمة نمر باقر النمر.
واليوم ،مع تولي رجل حقبة مبارك أبو الغيط أمانة الجامعة
العربية ،والمعروف بمواقفه المعادية لك ّل من هو مدافع عن األمن
القومي العربي والكرامة والعزة والمصالح العربية ،فهذا يكشف
ع��ن عمق التحوالت التي ط��رأت على السياسات واألولويات
العربية ،بعد سنوات خمس من اندالع ما بات ُيعرف بـ «ثورات
الربيع العربي» .فاختيار الرجل لهذا الموقع ال يمكن أن يفهم
خارج منطق «تصفية الحساب» مع ث��ورات اإلص�لاح والتغيير
التي اجتاحت مصر والعالم العربي في األع��وام األخ��ي��رة ،من
قبل الذين عجزوا باألمس عن تثبيت حسني مبارك في موقعه،
أو إعادته إلى السلطة مرة ثانية ،ينجحون اليوم في إعادة أحد
أبرز رموز نظامه ،إلى رأس هرم العمل الجماعي العربي .ومن
غير المستبعد أن يكون مجيئه ،لكي يكمل مشوار الال عربي في
إخراج وتشريع وترسيم التطبيع ما بين الدول العربية وبالذات
الخليجية منها وبين «إسرائيل» من مرحلة السرية إلى العلن،
ورب��م��ا بفضل «ب��ط��والت» أب��ا الغيظ تصبح «إس��رائ��ي��ل» عضوا ً
ف��ي جامعة ال���دول «العربية» أو ق��د تتسلم معشوقة ومعبودة
ال��زع��ام��ات العربية والفلسطينية وزي���رة خارجية «إسرائيل»
السابقة تسيبي ليفني أمانتها العامة ،ويصبح الناطق بلسان
الجيش «اإلسرائيلي» أفيخاي أدرعي الناطق الرسمي باسمها،
عندما تكون قد تحللت من ك ّل أشكال ووشائج العروبة.
هذه الجامعة أضحت مجرد جثة هامدة ،ليس مطلوب وجودها
سوى من أجل أن توضع أختامها على ك ّل القرارات التي تفرق
العرب وال توحدهم ،تستقدم الجيوش األجنبية لغزو بلدانهم
واحتاللها وتدميرها ،تج ِّرم نهج وخيار وثقافة المقاومة ،تشرع
وترسم التطبيع ما بين دولة االحتالل والدول العربية ،وإقامة
العالقات السياسية والعسكرية واالقتصادية والديبلوماسية
معها ،واألهم عقد األحالف األمنية والعسكرية معها ،حيث نرى
أنّ مشيخات النفط التي ق��ادت الفتن المذهبية «سني ـ شيعي»
ونقلتها إلى المستوى الشعبي ،لكي تخلق ثارات يصعب دملها
وحالة من التفكك المجتمعي بين مكونات الدول العربية مذهبية
وطائفية وإثنية ،ما يصعب من تحقيق المصالحات واستعادة
اللحمة والوحدة المجتمعية.
لم تعد تجدي ك�� ّل عمليات اإلص�لاح في هياكل ومؤسسات
الجامعة العربية ،فهناك من ال يريد أن تكون جامعة قوية قرارتها
لها «أن��ي��اب» وترجمات على أرض ال��واق��ع ،فك ّل ال��ق��رارات التي
تتخذ من قبل جامعة الدول العربية المتعلقة على سبيل المثال
بدعم القضية الفلسطينية وتوفير شبكة أم��ان مالية للسلطة
الفلسطينية ،أو إدان��ة إج��راءات وممارسات االحتالل وجرائمه
ض ّد الشعب الفلسطيني والمقدسات وغيرها ،تبقى حبرا ً على
ورق ،ومجرد شعارات وبيانات وقرارات رفع عتب ،وكذلك هو
حال ما يسمى بالمبادرة العربية للسالم من قمة إقرارها وتبنّيها
في بيروت  2002وحتى اللحظة «إسرائيل» ترفضها ،ويجري
الهبوط بسقفها و«تكييفها» حتى تقبل بها «إسرائيل» من دون
ج���دوى ،فلو ك��ان خلفها ق��وة دف��ع حقيقية وح��وام��ل تنظيمية
وسياسية جادة ودول مالكة لقراراتها وإرادتها السياسية لما
تجرأت ال «إسرائيل» وال أميركا على رفضها.
الجامعة العربية لكي تكون جامعة حقيقية لك ّل العرب وبيت
وحدوي لهم ،يجب أن تعود لها عروبتها المختطفة أوالً ،ويجب
أن تخرج من تحت عباءة مشيخات الخليج النفطية ،وأن تجري
عملية تغيير جذري في ك ّل هياكلها ومؤسساتها وآليات اتخاذ
قرارتها ،ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع ،وكذلك يجب أن
تخطو خطوات جدية وعملية نحو حماية األمن القومي العربي،
بتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك.
وأختم بما قاله الصحافي عريب الرينتاوي «ستدخل جلسة
وزراء الخارجية العرب األخيرة تاريخ جامعة العرب ،بوصفها
نقطة انعطاف ك��ب��رى ،إن لجهة تسوية الحساب م��ع «الربيع
العربي» أو لجهة إعادة تقويم األخطار والتهديدات والتحالفات
في المنطقة».
القدس المحتلة – فلسطين

كوالي�س

تركيا تهرب من م�شاكلها الداخلية باالنفتاح على الخارج
} د.هدى رزق
لم تحمل تصريحات الرئيس األميركي باراك أوباما
جديدا ً حول رأيه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
فهو يعتبره» فاشل واستبدادي» منذ التقاه في البيت
األب��ي��ض أواخ���ر ع��ام  2013فهو خيب آم���ال اإلدارة
األميركية التي راهنت عليه كنموذج لالعتدال اإلسالمي
في المنطقة وحاول توريطها في حرب ضد سورية .وهي
ترى أنه فشل في إدارت��ه الداخل التركي حيث تتداخل
المشاكل من دون حلول تذكر .وفيما يصر رئيس الوزراء
أحمد داود أوغلو على أن حرية الصحافة لم ُتمس بالرغم
من االستيالء على «مجموعة زمان» واتهام جماعة محمد
فتح الله غولن التي تملك هذه المجموعة بغسل األموال.
يرى زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشيدار
أوغلو أن تعيين مجلس أمناء لوضع اليد على وسائل
اإلعالم يأتي بإيعاز من السلطة السياسية وينفذ رغبتها
ويتهم حزب العدالة والتنمية بوضع يده على القضاء
وتحويل تركيا الى دولة الحزب الواحد وبأنه يسعى الى
تنفيذ انقالب مدني.
يعيش اإلعالم حالة من القمع لم تشهد تركيا مثيالً لها
سوى في الثمانينات.
لكن دوائر االتحاد األوروبي والواليات المتحدة تتحمل
مسؤولية دعمها للعدالة والتنمية وال يمكنها التنصل
بعدما فشل رهانها فهي أيدت إبعاد مؤسسة الجيش
عن السياسة ظنا ً منها أن إبعاده سوف يعزز الحرية.
كما أن حصول العدالة والتنمية على دع��م الداعية
اإلسالمي محمد فتح الله غولن لعقد من الزمن لم يكن
بعيدا ً عن فكرة تعويم اإلسالم المعتدل في المنطقة فهو
دعم أردوغ��ان منذ انتخابات  2002حتى  2012وعزز
مكانة جماعته في السلطة .فالجماعة كانت متغلغلة

في مفاصل القضاء وجهاز الدولة عبر التعليم واإلعالم
واألعمال عملت على كبح سلطة العلمانيين في القضاء
والجيش عبر اتهامات قضائية ومحاكمات للجيش في
أكثر من عملية منها «آركينغون» و«باليوز» وعمليات
التجسس العسكري وهيئت األرض��ي��ة لحكم العدالة
والتنمية ال��ذي انقلب عليها وه��ي اليوم تدفع الثمن
بعد تحركها ضد أردوغ��ان وعائلته في قضايا الفساد
ووقوفها ضد االستخبارات التركية وكشفت في اآلونة
األخيرة تورط الدولة في دعم اإلرهاب وتهريب السالح
الى سورية.
ِ
يأت اتهام أوباما ألردوغان بسبب إقصاء جماعة
لم
غولن ووض��ع اليد على أمالكهم وطردهم من القضاء
والجيش فقط إنما بسبب انقالبه أيضا ً على محادثات
السالم مع األك��راد التي عملت اإلدارة األميركية على
إنجاحها لسنوات خلت وإعالنه الحرب في مناطق الشرق
والجنوب الشرقي ضد حزب العمال الكردستاني كذلك
محاولته تقليص دور حزب الشعوب الديمقراطي الذي
تآكل دوره ونفوذه في البرلمان ،فيما يتهمه نواب حزب
العدالة والتنمية بالدفاع عن حزب العمال الكردستاني
ويسعون الى تجريده من حصانته القضائية بسبب
مشاركته في مؤتمر لدعم الحكم الذاتي.
يسعى أردوغ���ان اليوم ال��ى الضغط على األح��زاب
المعارضة في البرلمان بعدما بدا أنه يتحالف مع حزب
الحركة القومية الذي تسرب قسم كبير من أعضائه الى
حزب العدالة والتنمية من أجل إقرار التحول الى النظام
الرئاسي حيث تنتقل كل السلطات التنفيذية إل��ى يد
الرئيس ويجرى تهميش استقاللية القضاء.
كما سعى ال��ى اب��ت��زاز االت��ح��اد األوروب���ي في مسألة
الالجئين السوريين وهددهم بإرسال هؤالء بالحافالت
الى أوروبا إن لم ينفذ االتحاد شروطه بالحصول على
مبلغ  3باليين دوالر لمنع تدفقهم الى أرورب��ا وإعفاء

األت��راك من تأشيرة الدخول تشينغن عند السفر الى
أوروبا أما الشرط الثالث فهو دعوة تركيا الى اجتماعات
االتحاد األوروبي باعتبارها مرشحة لعضوية االتحاد.
خرجت أصوات أوروبية معترضة على هذه اإلجراءات
التي تعهدت ميركل بتطبيقها وإقناع األعضاء بها وعللت
بعض الدول األوروبية رفضها إعفاء األتراك من تأشيرة
الدخول بالخوف من هجرة كردية إليها بعد ما تعرضت
له مناطق الجنوب الشرقي الكردية من دم��ار وقصف
وخسارة في األرواح.
يلجأ أردوغ���ان اليوم ال��ى أفريقيا لتدعيم عالقاته
االقتصادية والعسكرية فيما زار داود أوغلو إيران من
أجل إعادة تدعيم العالقة معها حامالً أفكارا ً سياسية
ومشاريع اقتصادية من أجل التعاون داعيا ً إيران الى
العمل سويا ً لالبتعاد من االصطفافات الطائفية في
المنطقة والعمل بمعزل عن مصالح الدول الكبرى .أعطت
هذه الزيارة حيوية للعالقات الباردة بين طهران وأنقرة
بسبب الخالف حول سورية .تحاول القيادة السياسية
التركية العودة الى سياسة صفر مشاكل على األقل على
الصعيد االقتصادي ،وترى أن التدخل الروسي أفقدها
أوراق سياسية وأوقعها في أزمة اقتصادية فالوضع
االقتصادي يمر بأزمة كبيرة ،إذ تواجه تركيا تضخما ً
منذ  2015األمر الذي لم تستطع التغلب عليه .في هذه
األثناء خرجت أصوات من داخل الحزب تنادي بسيادة
القانون الذي يعتبر المفتاح لتحسين النظام الديمقراطي
وتعزيز االقتصاد لبناء الثقة واالستقرار اللذين شكال في
الماضي القريب النجاح االقتصادي في تركيا .فهم يرون
أن القاعدة األساسية هي الديمقراطية من أجل تقدم تركيا
قضائيا ً واقتصادياً .تقترب هذه األصوات من مؤسسي
الحزب الذين يحملون أردوغ��ان مسؤولية االنتكاسات
التي تعيشها تركيا داخليا ً وخارجيا ً ويعتقدون هم
أيضا ً أن أردوغان يقود البالد نحو االستبداد.

قالت مصادر أمنية
أوروبية إنها ال تستبعد
أن يكون «داعش» وراء
تفجير أنقرة األخير
لتشكيل قوى ضاغطة
داخل تركيا تتدخل لوقف
تدفق الالجئين السوريين
عبر الحدود ما يبقي
لـ«داعش» دروعا ً بشرية
تحمي مسلحي التنظيم
من القصف الجوي .وال
تستبعد المصادر تورط
جهات في النظام التركي
في مثل هذه األعمال،
رغم ما ُتسبِّبه من أضرار
لتركيا ،كونها تساهم
في زيادة موارد الدولة
الشحيحة بفعل الركود
االقتصادي ،عبر رفع
سعر استضافة الالجئين
على أوروبا وقد ثبت
للحكم التركي أنّ أوروبا
صارت بقرته الحلوب في
مجال االبتزاز الذي وفره
ملف الالجئين السوريين.

الألمان يدلون ب�أ�صواتهم في اختبار ل�شعبية ميركل وخطتها حول الالجئين

وزير الخارجية النم�ساوي يطالب ب�إغالق المزيد من الحدود في �أوروبا
أدلى الناخبون األلمان أمس بأصواتهم في انتخابات
ثالث واليات مع مواجهة المحافظين بزعامة المستشارة
انغيال ميركل خطر التعرض لنكسات من شأنها إضعافها
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ت��ح��اول فيه إج���ازة ات��ف��اق لحل أزم��ة
المهاجرين في أوروبا.
وتمثل الهجرة قضية ساخنة مع تزايد قلق الكثيرين
بشأن كيفية مواجهة ألمانيا أزمة الجئين شهدت وصول
أكثر من مليون شخص إلى البالد العام الماضي.
وفقد حزب االتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه
ميركل التأييد أمام حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض
للهجرة والذي استفاد من االستياء المتزايد.
وتشير اس��ت��ط�لاع��ات ال���رأي إل��ى أن ح��زب االت��ح��اد
الديمقراطي المسيحي سيبقى أكبر ح��زب ف��ي والي��ة
ساكسونيا أنهالت في ألمانيا الشرقية السابقة .وفي الغرب
فقد يتفوق عليه حزب الخضر في والية بادن-فورتمبيرج
حيث يعد حاليا ً أكبر حزب .وفي والية راينلند باالتينات
حيث احتل حزب االتحاد الديمقراطي المسيحي المركز
الثاني بفارق بسيط المرة الماضية تشهد االنتخابات
تقاربا ً كبيرا ً بحيث يصعب التكهن بنتائجها.
والفشل في الفوز في واليتين على األقل من الواليات
الثالث سيكون ضربة لميركل في الوقت الذي تحاول فيه
استغالل وضعها كأقوى زعيمة في أوروبا إلجازة اتفاق
لالتحاد األوروبي مع تركيا لوقف تيار المهاجرين.
وكان آالف األشخاص قد تجمعوا قرب محطة القطارات
المركزية في برلين ،أول من أمس ،للتظاهر احتجاجا ً على
سياسة ميركل تجاه المهاجرين.
وشارك في االحتجاجات ممثلون عن أحزاب سياسية
م��ع��ارض��ة ،منها «ال��ب��دي��ل أللمانيا» اليميني ،وحركة
«بيغيدا» المعادية ألسلمة أوروبا ،حاملين أعالم ألمانيا
ومرددين هتافات «على ميركل الرحيل» ...وال للشريعة
في ألمانيا»« ...السياسيون يرحلون والشعب يبقى».
وذكرت الشرطة المحلية ،أن عدد المحتجين نحو 2500
شخص ،في حين قال ممثل عن شرطة العاصمة المحلية
إن حوالى  1000شخص آخرين شاركوا في احتجاجات
مضادة ،في نفس الوقت وبالقرب من المحطة أيضاً.
وفي السياق ،أعلنت المستشارة األلمانية أنه على
الالجئين الذين وصلوا إلى بالدها أن يستعدوا لالندماج
في المجتمع األلماني ،بل ويعتبر ذلك واجبا ً عليهم.
وقالت في خطاب ألقته في مدينة هايغرلوخ التابعة
لوالية بادن-فورتمبيرغ ،في إط��ار الحملة االنتخابية
لحزب االتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تترأسه «نتوقع
أن يقبل الالجئون مقترحاتنا (في ما يتعلق باالندماج)،
فإن ذلك يعد واجباً ،وليس ممكنا ً فحسب».
وش��ددت ميركل على ض��رورة أن يحترم الالجئون
القوانين األلمانية ،الفتة إلى أحداث كولونيا التي شهدت

ليلة رأس السنة الجارية اعتداءات جماعية على نساء من
قبل رجال «ذوي مالمح عربية وشمال أفريقية» ،بحسب
شهود عيان.
بهذا الصدد ،قالت المستشارة األلمانية« :إذا افترض أحد
أنه يمكنه معاملة النساء بغير احترام ،فـ(عليه أن يأخذ في
عين االعتبار) أنه يوجد في بلد غير مناسب لذلك».
الى ذلك ،اعتقلت الشرطة الفرنسية 14 ،من نشطاء
اليمين المتطرف في ميناء كاليه شمال غرب فرنسا ،بعد
مظاهرة نظموها احتجاجا ً على وجود آالف من المهاجرين
بالقرب من المدينة.
وق��ال��ت السلطات المحلية إن نحو  80م��ن نشطاء
مجموعة «جيل ال��ه��وي��ة» ش��ارك��وا ف��ي المظاهرة غير
المصرح بها والتي قامت ق��وات األم��ن بتفريقها ،حيث
تمكن المحتجون من محاصرة جسرين داخل المدينة ،كما
أضرموا النار في إطارات ،وحاولوا منع دخول المهاجرين
في الميناء من دخول وسط المدينة.
وفي بيان ذكرت مجموعة «جيل الهوية» أن  130شابا ً
شاركوا في المظاهرة ،مؤكدة أنها تمكنت من بسط السيطرة
على «ثالثة جسور تتيح للمهاجرين دخول مدينة كاليه».
ورفع المحتجون الفتات تدعو إلى «التصدي لغزو أوروبا
والدفاع عن مدينة كاليه».
وقالت المجموعة في البيان إن تدفق أعداد كبيرة من
المهاجرين أدى إلى تنامي الجريمة و«انحالل تام للنسيج
االجتماعي واالقتصادي» .وكتبت المجموعة عبر صفحتها
في فيسبوك «على مدى أربعة أشهر كانت كاليه رمزا ً لما

يجري اآلن في أوروبا ،ومنذ بداية غزو الالجئين شهدت
المدينة هجمات على الشرطة وسائقي الدرجات النارية
والشاحنات ناهيك عن التفكك االجتماع واالقتصادي».
وحملت المجموعة زعماء فرنسا وأوروب���ا بكاملها
مسؤولية تفاقم الوضع في المدينة قائلة« :إذا رفضت
الحكومات األوروب��ي��ة إغ�لاق الحدود لحماية شعوبها
فإن المواطنين سوف يقيمون المتاريس كما هو اليوم
في كاليه» .وسبق هذه االحتجاجات اندالع حريق داخل
مخيم الالجئين في المدينة ألسباب لم تعرف لحد اآلن.
وطالما كانت كاليه نقطة ج��ذب للمهاجرين الذين
ي��ح��اول��ون التسلل عبر بحر المانش إل��ى بريطانيا،
وأصبحت نقطة ساخنة في الموجة غير مسبوقة من
الوافدين المهاجرين في أوروبا ،وتجمع آالف األشخاص
الذين فروا من الحرب والفقر في الشرق األوسط وإفريقيا،
في مخيم بكاليه وفككته السلطات تدريجياً.
جاء ذلك في وقت استبعد الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند ،تقديم تنازالت لتركيا بشأن حقوق اإلنسان أو
تأشيرات دخول األتراك إلى االتحاد األوروبي مقابل إيقافها
تدفق الالجئين إلى أوروبا.
وقال هوالند في كلمة للصحافيين« :يجب عدم تقديم أي
تنازل على صعيد حقوق اإلنسان أو معايير رفع تأشيرات
الدخول» ،وذلك قبل استئناف المفاوضات األسبوع المقبل
في بروكسيل خالل قمة بين أنقرة ودول االتحاد األوروبي
الـ ،28حول الالجئين.
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ترامب يخ�سر والية وايومنغ وروبيو يحقق ن�صر ًا في كولومبيا
ف��از س��ن��ات��ور والي���ة تكساس تيد ك���روز ،في
االنتخابات التمهيدية بوالية وايومنغ الغربية،
بينما حل منافسه الجمهوري دونالد ترامب في
المرتبة الثالثة خلف ماركو روبيو.
وبعد ف��رز جميع األص���وات ،حصل ك��روز على
 67.5في المئة فيما فاز ماركو روبيو بـ  20.7في
المئة ،ولم يحصل دونالد ترامب إال على  7.7في
المئة من مجموع األصوات.
وسجل ك��روز ان��ت��ص��ارا ً سهالً بعد ف��وزه بـ9
مندوبين من أصل  12لهذه الوالية الواقعة غربي
الواليات المتحدة ،بحسب ما ذكرت وسائل إعالم
أميركية.
وتعتبر والية وايومنغ أصغر والية من حيث عدد
السكان في الواليات المتحدة بـ 596ألف نسمة في
الجزء الغربي من البالد.
في غضون ذل��ك ،أجريت انتخابات تمهيدية
للجمهوريين في مقاطعة كولومبيا التابعة لوالية
واشنطن ،وف��از سيناتور فلوريدا ماركو روبيو
بالمركز األول وحصد  37في المئة من األصوات على
حساب منافسه حاكم والية أوهايو جون كاسيش،
بفارق بسيط إذ حل بالمركز الثاني بـ  36في المئة
من األص��وات .بينما لم يحصل دونالد ترامب في
مقاطعة كولومبيا إال على  14في المئة من مجموع
األصوات ،يليه تيد كروز بـ  12في المئة.
وسيشهد يوم الثالثاء المقبل إجراء انتخابات
تمهيدية للجمهوريين في  5واليات ذات عدد كبير
من المندوبين ،وهي فلوريدا والينوي وميزوري
وكارولينا الشمالية واوهايو.
وعلى صعيد آخ��ر ،دع��ا الرئيس ب��اراك أوباما
المتنافسين في سباق الرئاسة إلى االبتعاد عن
إذكاء التوتر من خالل إطالق اإلهانات والخطاب
التحريضي ،غداة إلغاء تجمع انتخابي للجمهوري

دونالد ترامب بعد حدوث صدامات عنيفة.
وقال أوباما في لقاء لجمع تبرعات في داالس
بتكساس« :يجب على المرشحين لمنصب الرئاسة
التركيز على كيفية جعل األمور أفضل ،وليس على
اإله��ان��ات والمماحكات واخ��ت�لاق الوقائع وزرع
االنقسام على أساس العرق والدين».
وفي سياق متصل ،اعتبر مارتن شولتس رئيس
البرلمان األوروبي أن االتحاد األوروبي والواليات
المتحدة غير مستعدين لتحمل عواقب فوز دونالد
ترامب في االنتخابات الرئاسية األميركية ووصوله
إلى السلطة في بالده ،وقال« :أسلوب دونالد ترامب
السياسي يتسم بالهجوم المستمر على اآلخرين»،
وفي «البحث عن المذنبين في بالده».
وأض���اف ش��ول��ت��س« :ت��رام��ب ينتمي لطائفة

الساسة الذين بوسعهم ،وفي أي حال من األحوال
العثور على من يمكن إلقاء الالئمة عليهم وجعله
ضحية» يمكن بتقديمها التكفير عن الذنوب.
ويتصدر دونالد ترامب استطالعات ال��رأي في
سباق الساعين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري
لهم لخوض انتخابات الرئاسة األميركية المزمعة
العام المقبل ،وال يزال متقدما بشكل مريح لجهة
أجمالي ع��دد المندوبين ف��ي سباق المرشحين
الجمهوريين التمهيدي لالنتخابات الرئاسية في
تشرين الثاني .2016
وم��ن المنتظر أن ينتخب الحزب الجمهوري
مرشحه ل��خ��وض االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية خالل
مؤتمره المقبل الذي سيسبق االنتخابات الرئاسية
المقررة في الـ 8من تشرين الثاني المقبل.

آذار على اقتراح أولي تقوم تركيا بموجبه باستقبال الالجئين
العالقين في اليونان ،كما ينص االقتراح على ترحيل الجئين
من دول أوروبية إلى تركيا ،لكن األمم المتحدة انتقدت ما تم
التوافق عليه في بروكسيل.
في غضون ذل��ك ،أعلنت وزي��رة الداخلية النمساوية
يوحانا ميكل الينير أن حكومة بالدها اتخذت قرارا ً ببناء
حواجز حدودية جديدة ،وذلك على خلفية أزمة الالجئين
التي تمر بها أوروبا حالياً ،وقالت إنه «بعد إغالق طريق
البلقان سيبدأ الالجئون باستخدام طرق أخ��رى ،ولهذا
السبب نجري استعدادات لحماية حدود النمسا».
وأش��ارت الوزيرة إلى أن السلطات النمساوية تخطط
لتشديد إجراءات الرقابة الحدودية في  12نقطة تفتيش،
مضيفة أن هذه اإلجراءات تشمل إقامة الحواجز واألسيجة
وفرض نظام الرقابة الذي سينفذه كل من عناصر الشرطة
والعسكريين في آن واحد.
وش��ددت ميكل الينير على أن بالدها لن تقوم بإيواء
الالجئين السوريين اآلتين من تركيا واليونان على أراضيها
طالما لم يستعد االتحاد األوروب��ي سيطرتها على حدوده
الخارجية.
كما أعربت وزي��رة الداخلية النمساوية عن شكوكها
إزاء فاعلية االتفاق حول تسوية أزمة الالجئين ،الذي من
المرتقب أن يوقعاه االتحاد األوروبي وتركيا.
من جهته ،طالب وزير الخارجية النمساوي سابستيان
كورتس ،بإغالق مزيد من الحدود في أوروب��ا .وق��ال« :ما
يتم في طريق غرب البلقان نحتاج إلى أن نقوم به أيضا ً في
طريق إيطاليا – البحر المتوسط» ،مشددا ً على ضرورة أن
يدرك الالجئون الذين يريدون الوصول إلى أوروبا الوسطى
بأن «الوضع انتهى ولم يعد كما كان».
وداف��ع كورتس عن اإلج��راءات التي اتخذتها حكومته
حاليا ً قائالً« :أتفهم األسباب اإلنسانية التي كانت وراء
استقبال الالجئين القادمين من اليونان ،لكننا قلقين ألن
مزيد من الالجئين شقوا طريقهم عبر البلقان وكان من المهم
إغالق هذا الطريق».
وفي سياق متصل وجه رئيس الوزراء البلغاري بويكو
بوريسوف طلبا ً لرئيس االتحاد األوروب��ي دونالد توسك
بضمان حماية الحدود البلغارية من تدفق الالجئين في
إطار االتفاق بين االتحاد وتركيا.
وأعلن بوريسوف أن سلطات بالده سترسل األحد المقبل
 400عسكري إلى الحدود البلغارية اليونانية لضمان األمن
هناك ،مضيفا ً في الوقت نفسه أن الحكومة تبحث إمكانية
بناء حواجز جديدة على الحدود مع اليونان.
وتأتي هذه التطورات على خلفية إلغاء قادة االتحاد
األوروبي وتركيا «مسار البلقان» ،الذي كان طريقا ً أساسيا ً
استخدمه الالجئون من الشرق األوسط للوصول إلى عمق
أوروبا.

جواز �سفر الم�ست�شار ال�سابق لبوتين
ظهر على الحدود الأميركية بعد موته
أكدت الجمارك األميركية أن تسجيل مغادرة وزير اإلعالم الروسي السابق
ميخائيل ليسين األراضي األميركية بعد اإلعالن عن وفاته كانت صورية فقط
من أجل إلغاء التأشيرة التي كانت على جوازه.
وكانت شرطة واشنطن قد أعلنت عن وفاة وزير اإلعالم الروسي السابق
ميخائيل ليسين في الـ 5من تشرين الثاني  ،2015فيما تناقلت وسائل إعالم
أميركية مؤخرا ً أنباء مفادها أن الوزير الروسي السابق قد غ��ادر األراض��ي
األمريكية في الـ 15من كانون األول  ،2015أي بعد أكثر من شهر على إعالن
وفاته.
وفي حديث للصحافيين بهذا الصدد ،نفى مايكل فريل الناطق الرسمي باسم
مصلحة الجمارك والحدود األميركية صحة هذه األنباء ،حيث قال« :األمر اقتصر
على تدوين مغادرة ليسين في السجالت الرسمية ذات الشأن ،وذلك بهدف
إتمام إجراءات إنهاء تأشيرته وتوثيق األمر صوريا .وهذا ال يعني بأي شكل
من األشكال مغادرة ليسين األراضي األميركية على متن طائرة ركاب أو طائرة
خاصة .ال تتوفر لدى الجهات المعنية األميركية أي معلومات تثبت مغادرته
الواليات المتحدة بعد وفاته».
وعثرت الشرطة األميركية على الوزير الروسي السابق ميتا في واحد من
الفنادق وسط العاصمة األميركية واشنطن ،فيما أكد الشون بيمون رئيس
مكتب العالقات العامة لدى محكمة الطب الشرعي في واشنطن الخميس 11
آذار الجاري أن سبب الوفاة كان تعرض ليسين إلصابات في الرأس والرقبة
والصدر واألطراف.

