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«�إ�سرائيل»...
و�ضم الجوالن
ّ
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
في السابع عشر من الشهر الحالي وألول مرة منذ ()49
عاما ً عقدت الحكومة اإلسرائيلية جلستها األسبوعية على
أرض الجوالن السوري المحت ّل ،ورئيس وزراء حكومة
االحتالل نتنياهو في تح ّد واضح وبك ّل صلف وعنجهية
ق� ��ال« :إنّ ه�ض�ب��ة ال� �ج ��والن س�ت�ب�ق��ى ب �ي��د إس��رائ �ي��ل الى
أي ظ��رف ،وه��ذه الجلسة
األب��د» ول��ن تنسحب منها تحت ّ
االستفزازية ال ب ّد انها ترجع ألسباب عدة وتنطوي على
مجموعة رسائل أرادت ان توصلها حكومة االحتالل الى
أكثر من جهة وطرف.
وقبل التطرق إلى ذلك ،ال ب ّد لنا من القول بأنّ الكنيست
الصهيوني س ّن قانون ض ّم الجوالن في ،1981/12/14
بناء على اق�ت��راح ق �دّم من مناحيم بيغن رئيس الحكومة
اإلسرائيلية في ذلك الوقت .وفي تشرين الثاني من عام
سنَّت حكومة نتنياهو قانون «االستفتاء العام،
َ 2010
أراض
أي ان �س �ح��اب م��ن
ٍ
ب �غ��رض وض��ع ال �ع��راق �ي��ل ام ��ام ّ
تخضع للسيادة «اإلسرائيلية» ،والمقصود هنا على وجه
ال�ت�ح��دي��د ال �ج��والن وال �ق��دس ال�ش��رق�ي��ة .أك��د ه��ذا القانون
أي منطقة خاضعة
أي انسحاب «اسرائيلي» من ّ
على انّ ّ
للسيادة «اإلسرائيلية» يحتاج الى اغلبية في استفتاء عام،
وقد أيد هذا القانون  61عضو كنيست من مجموع اعضاء
الكنيست الـ 120عضواً.
قبل البحث في األسباب والرسائل المتوخى إيصالها
من هذه الخطوة التصعيدية واالستفزازية ،ال ب ّد لنا من
ال�ق��ول ،في ظ� ّل اإلن��زي��اح��ات التي تشهدها ك� ّل المك ّونات
«اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» منذ ع��ام  1996نحو اليمينية والتطرف
(اليمين ال��دي�ن��ي) ،ولتبلغ ذروت�ه��ا بتش ّكل ه��ذه الحكومة
اليمينية ال�م�غ��رق��ة ف��ي ال �ت �ط��رف ،إنّ ال�م�ح��رك األساسي
للسياسة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ل��م ي�ع��د األم���ن ،ب��ل أص �ب��ح األمن
واح��دا من المركبات ،والمركب ـ المحرك األس��اس أصبح
االس �ت �ي �ط��ان ،ف�ن�ت�ن�ي��اه��و وح �ك��وم �ت��ه ي���رون أنّ الظروف
الفلسطينية والعربية والدولية مؤاتية ومالئمة لهم من
اجل تحقيق اهدافهم في استمرار االستيطان واالحتفاظ
باألرض واألمن والسالم معاً.
ف��ال�ح��ال��ة الفلسطينية ضعيفة ومنقسمة ع�ل��ى ذاتها،
ومستقبلها نحو المزيد من الفوضى وال�ت�ش��رذم ،بينما
الحالة العربية دخلت ح��روب التدمير ال��ذات��ي والحروب
المذهبية والطائفية لترتسم لها خرائط جغرافية جديدة
على تخوم وحدود المذهبية والطائفية ،واإلرادة الدولية
المشتبكة أقطابها الرئيسية روسيا وأميركا من اوكرانيا
حتى اليمن معطلة وغير قادرة على فرض حلول سياسية
على «اس��رائ �ي��ل» .وك��ذل��ك وج��دت «اس��رائ �ي��ل» ب��أنّ األزمة
السورية والحرب الكونية الظالمة التي تش ّن عليها لتغيّر
موقعها وموقفها في الجغرافيا السياسية ،تلك الحرب
منحى تفكيكيا ً وتدميريا ً ف��ي آن واح��د أي تفكيك
اخ��ذت
ً
الجيش والسلطة وال�م��ؤس�س��ات وت��دم�ي��ر البنى التحتية
ونهب الثروات والخيرات مع عمليات قتل لمئات اآلالف
من البشر ،وتهجير قسري للماليين وخسائر اقتصادية
كبيرة جدا ً تقدّر بالمليارات .هذه الحالة أوجدت وهما ً عند
اس ِم النفوذ
نتنياهو بأنّ سورية ربما تكون لقمة سائغة لِتَ َق ُ
او وراث ��ة ال�ن�ظ��ام ال��وط�ن��ي م��ن قبل نتنياهو وحلفائه من
السالجقة األت��راك ومشيخات النفط العربية (السعودية
وقطر).
األزم��ة السورية العميقة وال�ع��دوان ال��ذي تتع ّرض لها
س��وري��ة ،هما ال�ظ��رف المناسب ف��ي اع�ت�ق��اد نتنياهو ،إال
أن الحقيقة هي في أن االيديولوجية الصهيونية القائمة
على االستيطان والتطرف هي السبب الرئيسي لمثل هذه
الخطوة التصعيدية واالستفزازية ،فنتنياهو لم يغلف هذه
الخطوة كما درجت عليه العادة بما يس ّمى بأمن «اسرائيل»،
بل قال بشكل واضح بأنّ الجوالن المحت ّل جزء من «أرض
إسرائيل الكاملة».
ويبدو أنّ تلك الخطوة االستفزازية ،هي محط إجماع ك ّل
مكونات ومركبات حكومة االحتالل الحزبية والسياسية:
يمينا ً ويساراً .والالفت هنا ،أنّ هذه الخطوة أتت متزامنة
مع مناورات عسكرية «إسرائيلية» ضخمة على «الجبهة
الشمالية» وتصريحات لنتنياهو قبلها بأسبوعين بأنّ
«اسرائيل» نفذت عشرات الضربات الجوية ض ّد اهداف في
سورية خالل السنوات الخمس الماضية ،بما يؤشر إلى
التدخل «اإلسرائيلي» السافر في األزم��ة السورية بطرق
ع��دة ،منها التدخل المباشر لمصلحة ال�ق��وى التكفيرية
واإلرهابية «جبهة النصرة» و«داعش» ،وهنا يظهر الصلف
والعنجهية اإلس��رائ�ي�ل�ي��ان ف��ي ت �ح �دّي ال�ش��رع�ي��ة الدولية
«المعهرة» التي تداعت إلى عقد مجلس األمن الدولي تحت
الفصل السابع ،عند الدخول العراقي للكويت ،تحت يافطة
وذري �ع��ة ع��دم ج��واز االس�ت�ي�لاء على أرض الغير بالقوة
والخروج على الشرعية الدولية ،حيث تشكلت الجيوش
وس �يّ��رت ال �ب��وارج وح��ام�لات ال �ط��ائ��رات ل � �ـ«ردع» صدام
حسين ،في حين لم تحرك الشرعية الدولية ساكنا ً ض ّد
الخطوة اإلستفزازية «اإلسرائيلية».
ام� ��ا ال ��رس ��ال ��ة األخ�� ��رى ال��ت��ي ح �م �ل �ت �ه��ا ه� ��ذه الخطوة
االس �ت �ف��زازي��ة ،ف�ه��ي رس��ال��ة منسقة م��ع اط� ��راف عربية
وإقليمية ودول �ي��ة ع��دة منها تركيا والسعودية واميركا
وفرنسا ،بأنّ اسرائيل لن تسمح باستمرار تقدّم الجيش
ال�س��وري نحو استعادة كامل الجغرافيا ال�س��وري��ة ،وان
يصبح الجوالن جبهة عسكرية مفتوحة ض ّد االحتالل من
قبل قوى مقاومة سورية ولبنانية وايرانية ،وهي كانت
ترى في «جبهة النصرة» قوة لجدار عازل او منطقة آمنة
على غرار قوات لحد المقبورة في الجنوب اللبناني ،وكما
هي ورقة لتركيا من اجل الضغط على األوروبيين في قضية
الالجئين السوريين ،إم��ا دف��ع الجزية أو دفعهم للهجرة
نحو أوروب��ا ،والموافقة على اقامة منطقة آمنة لتوطينهم
في الشمال السوري ،والسعودية كانت تبحث عن دور لها
بتضخيم قوة «جبهة النصرة» عنوان المعارضة السورية،
بما يمكنها م��ن اإلم �س��اك بناصية المعارضة السورية،
ومن هنا جاء انسحاب وفد المعارضة «السوري» المنبثق
عن اللجنة العليا لمؤتمر الرياض ،والتهديدات التي أطلقها
كبير مفاوضي معارضة جماعة ال��ري��اض محمد علوش
بإشعال ال�ن��ار تحت أق��دام الجيش ال �س��وري ،لكي يبقى
االصبع السعودي يعبث بأمن واستقرار سورية.
الموقف اإلستراتيجي «اإلسرائيلي» من الجوالن ،هو
استمرار للمواقف «اإلسرائيلية» ذات�ه��ا م��ن ك� ّل القضايا
ال�ع��رب�ي��ة وب ��ال ��ذات ال�ق�ض�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،ح�ي��ث ترفض
«اسرائيل» بشكل مطلق حق العودة للشعب الفلسطيني
ال�م�ش� ّرد ،وف��ق ال�ق��رار األم�م��ي ( ،)194وتستم ّر بتهويد
القدس على قدم وساق وتح ّولها الى «عاصمتها الموحدة
واألبدية» في ظ ّل صمت دولي مطبق؟
Quds.45@gmail.com

كوالي�س

بعد �إقرار حمد وبوح كيري :المعار�ضة ال�سورية...
هل من ُمذ ِّكر؟
} د .محمد بكر
عندما يغادرون ينطقون بالحقيقة ويتكاثر على ألسنتهم
ما خفي واختبأ خلف الكواليس ،هذه بالضبط كانت حال
رئيس ال ��وزراء القطري األسبق حمد بن جاسم آل ثاني
متصدّر ال�ب��داي��ات ،و«النجم ال�لام��ع» ف��ي تالفيف الحرب
السورية ،عندما أق ّر في حديث لصحيفة «فايننشال تايمز»
ب��أنّ ب�ل�اده أعطيت ال �ض��وء األخ �ض��ر ل�ق�ي��ادة ال �ح��رب ض ّد
سورية وفيها ،وكانت المحرك الرئيس لها ،مؤكدا ً حصول
تغيير حينها في المشهد السياسي تصدّرت فيه العربية
ال�س�ع��ودي��ة ال�م�ه�م��ة ،وأرادت لقطر أن ت�ك��ون ف��ي المقعد
أي حرج في تظهير ذكاء
الخلفي ،ولم يجد الوزير القطري ّ
إيران وتف ّوقها على العرب الذين أثبتوا (بحسب حمد) أنه
ال يمكن االعتماد عليهم ،وأنّ منطقة الخليج ظلت تتح ّكم
بأسعار النفط من أجل الغرب على مدى ثالثين عاما من
دون أي ربح في المقابل ،مؤكدا ً أنّ الواليات المتحدة لن
تأتي إلى المنطقة كما في السابق.
هذه التصريحات وفي توقيت انهارت فيه المفاوضات
السورية في جنيف ،انسحب خاللها وفد المعارضة وباتت
فيه هدنة وقف إطالق النار هي األخرى بحسب «نبوءات»
أوباما على حافة االنهيار ،إنما تشكل رسالة سياسية من
جملة رسائل سياسية عدة موجهة إلى المعارضة السورية
ت�ح��دي��داً ،ال�ت��ي ال ن�ع��رف على م��اذا ي�ع� ّول وف��ده��ا وم��ا هي
أوراق القوة وعوامل الضغط التي في حوزته حتى يصيغ

مثل هذا «الحرد» ،في وقت كانت فيه «قامات» قد انخرطت
في األزمة السورية وكان لها اليد الطولى فيها ،وفي لحظة
معينة ت ّم إنهاء أدوارها والح ّد من حضورها السياسي؟
ب��دوره ،لم تحط قدما أوباما أرض الحجاز ،ولم تخرج
ال�ق�م��ة الخليجية ـ األم�ي��رك�ي��ة ببيانها ال�خ�ت��ام��ي الرافض
لتدخالت إي��ران في المنطقة والداعي لمرحلة انتقالية في
سورية من دون األس��د كرمى لعيون المعارضة ،بل من
أي شيء ،لجهة العمل على
أجل المصلحة األميركية قبل ّ
تطرية األج��واء وم��ا شابها من توتر ال سيما بعد تدارس
ال�ك��ون�غ��رس ل �ق��رار يسمح للمتض ّررين م��ن هجمات 11
أيلول وهجمات أخ��رى ،برفع دع��اوى قضائية دولية ض ّد
حكومات أجنبية ،قامت على اثرها المملكة بالتهديد بسحب
أصولها من البنوك األميركية ،فكان تع ّهد أوباما الشفهي
للعاهل السعودي حاضرا ً باستخدام الفيتو وعدم تمرير
القرار.
أوباما نفسه الذي خذل حلفاءه مرارا ً عاد وخالل جولته
في أوروب��ا ،وفي تصريح لهيئة «بي بي سي» اإلخبارية
ليعيد مسلسل ال �خ��ذالن ،لجهة ال �ق��ول ب��أن��ه سيكون من
الخطأ إرس��ال ق��وات برية إلى سورية وقلب نظام األسد،
مضيفا ً أنّ الح ّل العسكري وحده لن يسمح بح ّل المشكالت
على المدى البعيد في سورية.
تصريحات كيري أيضا ً الذي لم تعد عيناه بمقدورهما
التمييز بين مسلحي المعارضة المعتدلة واالرهابيين في
ساحة القتال في سورية على ح ّد تعبيره ،حتى قلقه مما
تعجل موسكو ودمشق للقضاء على اإلرهاب ،وريبة
سماه ّ

قالت مصادر كويتية
متابعة للمحادثات
اليمنية إنّ أمير الكويت
تلقى دعما ً أميركيا ً
واضحا ً لدفع المحادثات
بين الفريقين اليمنين
والتزاما ً سعوديا ً بوقف
الغارات الجوية وفقا ً
لكالم قاله الرئيس
األميركي بحضور الملك
السعودي وأمير الكويت
عن تفاقم حضور
«القاعدة» في اليمن ،في
ظ ّل الحرب ،واعتبار هذا
األمر بمثابة خطر على
األمن القومي األميركي
ال يمكن التساهل معه،
مطالبا ً ببلوغ نهاية أيار
المقبل مع خارطة طريق
واضحة لحكومة يمنية
موحدة.

ب�لاده م��ن رغبة موسكو القضاء على اإلره ��اب ،وضرب
المعارضة المعتدلة (التي ال نعرف كيف تستطيع موسكو
تمييزها بينما هي عصية على التمييز بالنسبة لواشنطن)
كانت ـ تصريحات كيري ـ أيضا ً رسالة صارمة للمعارضة،
إذ وب��ال��رغ��م م��ن تظهير ك �ي��ري ل�ج�ه��ة أن �ه��م ل��ن يسمحوا
لروسيا بدعم األسد وضرب المعارضة المعتدلة ،إال أنه لم
أي آليات ف ّعالة
أي حرج في أن يعلن بأنّ بالده ال تملك ّ
يجد ّ
لممارسة الضغط على روسيا ،ومن هنا فعلى المعارضة
أي تصعيد أميركي لصالحها ض ّد نظام األسد
أن تدرك أنّ ّ
إنما هو نتيجة لما تفرزه حالة الكباش األميركي الروسي،
وليس انتصارا ً لديمقراطية أو تعددية سياسية.
ف��ي لعبة األم ��م ،وف��ي ص��راع طفحت أب �ع��اده بالصبغة
ال��دول �ي��ة ،ول �ك��ي ت �ك��ون م��ؤث��را ً وح��اض��را ً رئ �ي �س �ا ً والعبا ً
أس��اس �ي �اً ،عليك أن تصيغ األرض �ي��ة الصلبة والحديدية
للوقوف والصمود أمام توالي هبوب الرياح ،وفي لحظات
عدة تضطر ألن تنحني أو تميل معها كي ال تنكسر ،وهذا
ما لم ت��را ِع� ِه المعارضة السورية التي ال ت��زال تص ّر على
االنفصال عن الواقع ومفرزات اللعبة الدولية ،وتدير الظهر
لسيل من الشواهد والصور عبر التاريخ ،هذه المعارضات
المشتتة والفاقدة للبعد الثوري الجامع الموحد المتمثل في
الحزب الثوري القائد ،وظ�لال القائد والزعيم ،فالدروس
كثيرة والتجارب المستقاة من الماضي والحاضر أكثر،
فهل من ُمذ ِّكر؟
* كاتب صحافي فلسطيني مقيم في ألمانيا

Dr.mbkr83@gmail.com

موغيريني :تركيا ال تزال بعيدة عن الع�ضوية الأوروبية
العلمانية في تركيا تت�شظى لم�صلحة الطائفية
 88عاما مرت على تطبيق العلمانية في تركيا ،في
بلد فاق عدد مسلميه الـ  90%من مجموع سكانه ،بيد أن
القيادة السياسية الجديدة للبالد تسعى إلى محو إرث
مصطفى أتاتورك ،مؤسس تركيا الحديثة.
فقد عاد الحديث عن العلمانية في تركيا ،مع صعود
حزب العدالة والتنمية ،المعروف بخلفيته اإلسالمية ،إلى
هرم السلطة .لكن دعوة رئيس البرلمان التركي ،إسماعيل
كهرمان ،إلى اعتماد دستور ديني في تركيا لعام ،2016
وضع هذه المسألة في دائرة الضوء.
كهرمان ،أث��ار بدعوته إلى أن يكون الدستور المقبل
للبالد «دينيا» جدال كبيرا داخ��ل تركيا وخارجها ،بعد
مطالبته بأن ال تكون العلمانية جزءا منه ،مؤكدا ً أن تركيا
هي بلد مسلم ،وهو و ْ
َضعٌ  ،حسب اعتقاده ،يعزز الطابع
الديني للبالد.
ويستحوذ العدالة والتنمية على  317مقعدا من مقاعد
البرلمان البالغ عددها  550مقعدا .وهو بحاجة إلى 330
صوتا كي يطرح دستوره المقترح لالستفتاء ،مما يعني أن
عليه أن يكسب أصوات مشرعين من أحزاب أخرى.
فرئيس البرلمان والقيادي في حزب العدالة والتنمية،
يمض أشهر على توليه المنصب بعد انقطاع 13
لم
ِ
سنة عن العمل داخ��ل أروق��ة البرلمان التركي ،ليثير
خطابُه عاصف ًة سياسية جديدة بالبالد بين اإلسالميين
والعلمانيين.
فإثر تصريح كهرمان هذا ،كتب زعيم المعارضة كمال
كيليتشدار أورغ��ل��و في تغريدة على حسابه بتويتر،
مخاطبا القيادي في العدالة والتنمية «الفوضى التي
تسود الشرق األوسط هي ثمرة عقليات تقوم ،كأمثالكم،
بتسخير الدين كأداة سياسية» ،مضيفا في السياق نفسه
إلى أن هدف العلمانية هو تمكين الفرد من ممارسة ديانته
بحرية».
ولطالما اتهمت المعارضة التركية ،ح��زب العدالة
والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان ،بالسعي إلى أسلمة

نظام الحكم والمجتمع في تركيا ،ال سيما بعد أن نجح
الحزب في التحكم بمفاصل الدولة منذ بدء صعوده إلى
الحكم في عام .2002
وقد ظهرت الحركات اإلسالمية بالمشهد السياسي
التركي رسميا منذ عام  ،1970مع تأسيس حزب جديد
تحت اسم «حزب النظام الوطني» لنجم الدين أربكان،
ال��ذي يطلق عليه البعض «أب��و اإلس�لام السياسي» في
تركيا ،وتضمن خطابه آنذاك قبوال ضمنيا بالدولة التركية
الحديثة وباألساس القومي لتركيا.
ولكن في واق��ع األم��ر ،ف��إن برنامج ه��ذا الحزب كان
أكثر إسالمية من أي كيان سياسي تركي آخر منذ والدة

�إيران تتهم �أميركا بـ«القر�صنة الدولية»
وتح�ضر لدعوى ق�ضائية

أك��د رئيس مركز األب��ح��اث التابع لمجمع تشخيص
مصلحة النظام في إيران علي أكبر واليتي ،أنّ مصادرة
أميركا ملياري دوالر من األم��وال اإليرانية يع ّد قرصنة
دولية ،مشددا ً على أن طهران تعتزم استيفاء حقوقها
واسترجاع كامل أموالها المحجوزة في الواليات المتحدة.
وقال المسؤول اإليراني على هامش لقائه وزير الدولة
للشؤون الخارجية السويسري أيفز روس��ي��ي��ه« :إنّ
واشنطن تكنّ العداء إليران منذ انطالق الثورة اإلسالمية،
وما زالت ،ولم تقلل من عدائها هذا ،ومصادرة أموالنا يعتبر
قرصنة دولية».
وأضاف واليتي« :هذا اإلجراء يكشف عن التناقض في
تصريحات المسؤولين األميركيين ،حيث يعلنون من جهة
خالل محادثاتهم مع وزير الخارجية اإليراني ،تعهدهم
باإليفاء بالتزاماتهم ورفع الحظر ،لكنهم من جهة أخرى
يفرضون عقوبات جديدة وبأشكال أخرى».
هذا وكان مسؤول إيراني قد أعلن في وقت سابق ،أن
بالده تحضر دعوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية
ضد واشنطن بخصوص مسألة استخدامها  2مليار دوالر
من األصول اإليرانية المجمدة.
وقال محمد جهرمي ،مسؤول مركز القانون الدولي في
إدارة الرئيس اإليراني ،إن طهران يمكن أن تتقدم بدعوى
قضائية في محكمة الجنايات الدولية لتحصيل حقوقها
في ما يخص قرار المحكمة األميركية العليا بتغريم إيران
 2مليار دوالر.
وكانت المحكمة العليا في الواليات المتحدة ردت طلبا

من البنك المركزي اإليراني السترجاع مبلغ  2مليار دوالر
من أصوله المجمدة ،وقررت أن هذا المبلغ يجب أن يذهب
إلى عائالت ضحايا تفجيرات العام  1983في بيروت
من األميركيين وإلى أقارب ضحايا غيرها من «الهجمات
اإلرهابية».
يذكر أن أكثر من  100أميركي طالبوا في وقت سابق
بتعويضات عن هجوم إرهابي يعتقدون أن إيران شاركت
في إعداده.
وكانت ثكنات تابعة لقوات أميركية متمركزة في بيروت
تعرضت لهجوم ،في  23تشرين األول من العام ،1983
أوقع  241جنديا أميركيا.
في غضون ذلك ،أكدت الواليات المتحدة أنها ال تنوي
شراء الماء الثقيل من إيران على أساس دائم.
وقال الناطق باسم الخارجية األميركية ،جون كيربي:
«حسب علمي ،ليست هناك خطط للشراء على أساس
دائم».
في وقت سابق ،أعلن ممثل وزارة الخارجية اإليرانية،
جابر أنصاري ،أن بالده أنتجت حتى اآلن نحو  200طن
من الماء الثقيل ،بينما يحتاج مفاعل أراك إلى  60طنا فقط،
مؤكدا أن إيران تنوي بيع ما ال يقل عن  70طنا من الماء في
السوق الدولية.
وكان وزير الطاقة األميركي ،إرنست مونيتس ،قد صرح
بأن ال��وزارة تعتزم شراء  32طنا من الماء الثقيل الذي
يستخدم في المواقع النووية في إي��ران ،وتردد أن قيمة
الصفقة ستبلغ حوالي  8.6ماليين دوالر.

جمهورية أتاتورك ،ليعلن عن فتح عهد جديد للحركة
اإلسالمية الحديثة في تركيا الجمهورية ،خصوصا مع
ظهور حزب العدالة والتنمية.
وهذا الخطاب الواضح للقيادي بحزب العدالة والتنمية
ورئيس البرلمان التركي ،ليس بمنأى عن تصريحات
مشابهة ألعضاء الحزب المذكور ،منذ إعادة انتخابه في
تشرين الثاني ،إذ ظهرت تصريحات منادية باستبدال
الدستور التركي الحالي الذي سن عقب انقالب عسكري
عام .1980
هذا ومن المؤكد أن الجدل بشأن اعتماد دستور ديني،
سيثير تلك النعرات والحساسيات داخل المجتمع التركي

بين راف��ض ومؤيد للفكرة في بلد يعاني اضطرابات
سياسية عميقة.
وفي السياق ،قال مصطفى شنتوب رئيس لجنة صياغة
الدستور في تركيا للصحافيين أمس إن مسودة الدستور
الجديد تحتفظ بمبدأ العلمانية وإن حزب العدالة والتنمية
الحاكم لم يتطرق إلى حذفه.
في غضون ذل��ك ،أعلنت منسقة الشؤون الخارجية
واألمن في االتحاد األوروبي ،فيديريكا موغيريني ،أمس،
أن انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي ال يزال بعيدا.
وأضافت موغيريني أن المحادثات مع تركيا حول
انضمامها إلى االتحاد األوروب��ي ،هي الفرصة الوحيدة
لمساعدة تركيا على تحديث ال��دول��ة ،والتقيد بأسس
القانون ،بما فيها حرية عمل وسائل اإلع�لام وحرية
التعبير.
وق��ال��ت موغيريني لمصدر إع�لام��ي ردا على س��ؤال
حول توقيت انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي« :نحن
بعيدون عن ذلك حتى اآلن ،كل شيء يعتمد على سير
المفاوضات».
كما أشارت منسقة الشؤون الخارجية لالتحاد ،إلى أن
دول البلقان تجري مفاوضات حول االنضمام إلى االتحاد
األوروبي منذ سنوات كثيرة ،ولكنها «ما زالت بعيدة عن
االنضمام».
هذا وعقد االتحاد األوروبي ،في نهاية شهر آذار الماضي،
اجتماعا ً على مستوى القمة مع رئيس الوزراء التركي أحمد
داوود أغلو ،لمناقشة انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي
ومسألة الالجئين ،وتم التوصل إلى اتفاق تحصل بموجبه
أنقرة على مزيد من المساعدات المالية في مقابل منعها
تدفق الالجئين إلى بلدان أوروبا.
يذكر أن االتحاد األوروبي قد رشح ست دول لالنضمام
إليه ،وهي :ألبانيا ،وإيسلندا ،ومقدونيا ،وصربيا ،وتركيا،
والجبل األسود ،في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة إيسلندا
مؤخراً ،عن سحب طلبها للعضوية في االتحاد.

وا�شنطن تهين وزير خارجية كوريا ال�شمالية

يونهاب :بيونغ يانغ تح�ضر
لتجربة �إطالق �صاروخ جديدة
قالت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية
أمس إن كوريا الشمالية تحضر في ما يبدو لتجربة
إط�ل�اق ص����اروخ باليستي م��ت��وس��ط ال��م��دى بعد
المحاولة األولـى التـي وصفتهـا الواليات المتحدة
بأنه كارثية.
ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي لم تذكر اسمه
قوله« :هناك دالئل على أن الشمال قد يطلق صاروخ
م��وس��ودان ال��ذي ج��رت محاولة فاشلة إلطالقه في
ذكرى ميالد كيم إيل سونج يوم  15نيسان».
جاء ذلك في وقت كشفت فيه واشنطن عن التقييدات
التي فرضتها األسبوع الماضي على تنقالت وزير
الخارجية ال��ك��وري الشمالي ،ل��ي س��و ي��ون ،أثناء
زيارته نيويورك للمشاركة في أعمال دورة الجمعية
العامة لألمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية األميركية ،جون
ك��ي��رب��ي ،ف��ي مؤتمر صحافي إن ه��ذه اإلج����راءات
اتخذتها السلطات األميركية في إطار رد فعلها على
تنفيذ كوريا الشمالية في اآلونة األخيرة اختبارات
لألسلحة النووية.
وأشار كيربي إلى أن هذه التحديدات تم تطبيقها
بحق الوزير الكوري الشمالي وأعضاء وفده ،موضحا
أنهم ك��ان بإمكانهم زي��ارة  4مواقع فقط في أثناء

وجودهم بنيويورك ،وهي :مقر بعثتهم ،ومقر األمم
المتحدة ،والفندق الذي كانوا يقيمون فيه ،والمطار.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان وزير الخارجية
الكوري الشمالي يمكنه أن يذهب إلى مطعم ما لتناول
الغداء ،قال كيربي« :آمل في أنه استطاع أن يتناول
الغداء في فندقه».

الفرن�سيون يعتبرون المهاجرين
م�صدر ًا هام ًا للجريمة
وف��ق��ا الس��ت��ط�لاع «سبوتنيك ـ
آراء» ،تعتقد الغالبية العظمى
من الفرنسيين  ،%64أن وجود
مهاجرين م��ن أفريقيا وال��ش��رق
األوس��ط على األراض��ي الفرنسية،
هو مصدر هام للجريمة.
تبين هذا من خالل استطالع رأي
أجرته شركة الدراسات الفرنسية
المعروفة  ، Ifopبناء على طلب من
وكالة «سبوتنيك» الدولية لألنباء
واإلذاعة .عموما ،أظهر الفرنسيون

اطالعا عالي المستوى في موضوع
جرائم الالجئين إذ إن  %8فقط لم
يستطيعوا اإلج��اب��ة .و %28من
المستطلعين الفرنسيين يعتبرون
أن وجود عدد كبير من المهاجرين
ال ي��ؤث��ر ع��ل��ى ارت���ف���اع مستوى
الجريمة.
المهاجرون من أفريقيا والشرق
األوس��ط يقومون بارتكاب جرائم
بشكل منتظم في أوروبا الغربية.
ففي  17نيسان  2016في باريس،

قام حشد من الالجئين المعبيين
ع��دوان��ي �اً ،ال��ذي��ن يعتقد أنهم من
منشأ أفريقي وشرق أوسطي ،قاموا
بأعمال شغب بالقرب من محطة
مترو «ستالينغراد».
أج��رت االستطالع ف��ي فرنسا،
شركة الدراسات الكبرى  Ifopفي
فترة  3ـ  5شباط/فبراير .2016
ش����ارك ف���ي االس���ت���ط�ل�اع 1499
شخصا ،يمثلون سكان فرنسا وفقا
للعمر والجنس ومكان السكن.

