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هل �س ُيط ّبق النموذج الجزائري
في �سورية �أم يكون النموذج
ال�شي�شاني نهاية الحلول؟
 مه ّند فائز نصرة
ال ت�ق�دّم ي��ذك��ر ف��ي الجولة الثالثة م��ن م�ف��اوض��ات جنيف
األخيرة وال موعد يلوح في أفق التسويات للجلسة الرابعة
ال�م�ف�ت��رض ت�ح��دي��ده��ا ق�ب��ل ن�ه��اي��ة ال�ج��ول��ة ال�ث��ال�ث��ة ،أم��ا وقف
ال�ع�م�ل�ي��ات ال �ع��دائ �ي��ة ف�ق��د أص �ب��ح م��ن ال��ذك��ري��ات ،فالمعارك
استؤنفت والدماء سالت وحلب تستغيث ووجه ستيفان دي
ميستورا المبعوث األممي ال يضخّ تفاؤالً بالح ّل السياسي.
أما طلبه االجتماع مع القوى العظمى روسيا وأميركا ليحفظ
آخ��ر ما تب ّقى من احتماالت الحلول السياسية ،فهو مؤشر
على ما بدت عليه الحال.
ربما خ��رج وف��د الحكومة السورية ال��ذي يترأسه مندوب
سورية في األم��م المتحدة السفير بشار الجعفري ،فائزاً،
كما ُيقال ،من هذه الجولة لسببين رئيسيين .األول ،كونه لم
تمس السيادة السورية والخطوط الحمراء
يقدم أي تنازالت
ّ
بما فيها ال��رئ�ي��س ب�ش��ار األس��د ال��ذي أع�ل��ن ال��وف��د الحكومي
السوري م��رارا ً وتكرارا ً أنه ليس على طاولة النقاش ال س ّرا ً
وال علناً .والثاني ،حين أُجبر وفد الرياض على االنسحاب
ُمحرِجا ً إياه بطرحه المقبول للعقل بمناصفة حقائب الحكومة
الموسعة مع المعارضة الداخلية والخارجية ،فلم يكن أمام
ّ
المؤسسة والداعمة
وفد الرياض الذي يحمل اسم العاصمة
ِّ
س��وى االن�س�ح��اب بعد أن الق��ت مطالبه وخطوطه الحمراء
«األذن ال�ط��رش��اء» وال �ط�لاء األخ�ض��ر لتصبح ب�ل��ون المرور
بالنسبة إلى كثير من الدول التي كانت منذ األيام األولى تدعم
جسدها رئيس
وتم ّول وتسلِّح المعارضين وهذه الخيبة ربما ّ
الهيئة العليا للتفاوض لوفد ال��ري��اض في ندائه ال��ذي أطلقه
لمجموعة «أصدقاء سورية» ،غافالً ربما ما أصبح معلوما ً عند
الجميع بأنّ هذه المجموعة قد ماتت منذ أكثر من عامين وت ّم
استبدالها بما يعرف بـ»مجموعة فيينا» التي تض ّم  17دولة،
بما فيها الجمهورية اإلسالمية اإلي��ران�ي��ة ،وحتى الواليات
المتحدة األميركية الحليف األكبر منذ األيام األولى لما ُيس ّمى
«المعارضة» حين كانت وزيرة الخارجية األميركية السابقة
هيالري كلينتون تدعو المتظاهرين إلى عدم ترك السالح،
قد سلّمت ببعض القضايا التي فرضها الصمود األسطوري
للجيش العربي السوري ليخرج أوباما الذي كان يخرج ك ّل
يوم من أيام األزمة السورية وحتى وقت قريب يك ّرر جملة
واحدة «رحيل األسد» والذي أرسل أيضا ً األسطول البحري
األميركي إلسقاط الدولة السورية ،بحجة األسلحة الكيماوية،
ق��د خ��رج ال �ي��وم ل�ي�ق��ول ف��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ  BBCأث �ن��اء زيارته
للعاصمة البريطانية لندن «أنّ إرسال قوة عسكرية برية إلى
سورية لقلب نظام الحكم فيها سيكون خطأ وأنّ ك ّل ما يمكن
فعله فقط هو الضغط على األطراف المتفاوضة في الساحة
السورية للجلوس على مائدة المفاوضات والح ّل العسكري
لن يسمح بح ّل المشاكل البعيدة المدى «وهذا يعني أنّ أوباما
سلّم بما قالته روسيا بأنّ الح ّل العسكري لألزمة السورية
مستحيل وأنّ ال�ت�ف��اوض وال�ش��راك��ة م��ع األس��د هما السبيل
الوحيد إلى الح ّل ،االمر الذي أدخل معارضة الرياض حالة
اكتئاب سياسي مزمن وجعل طموحات أفرادها تتحطم على
صخرة الواقع الدولي الجديد الذي رسمه الجيش السوري
بصموده الميداني خالل السنوات الخمس الماضية من جهة،
محطما ً
ّ
ودع��م الحلفاء ال��روس واإليرانيين من جهة أخ��رى،
بذلك محاوالت األع��داء تطبيق النموذج الليبي أو المصري
على األرض السورية ،حين ج��اءوا ليلقوا صواريخ «الربيع
العربي» عليها حيث لم تبق دول��ة على وج��ه األرض تقريبا ً
إال وأرس�ل��ت وم� ّول��ت ودعمت المسلحين على ام�ت��داد العمر
الزمني لألزمة السورية .ونسأل هنا :ما هو النموذج األفضل
واألق��رب في التاريخ ال��ذي يمكن إسقاطه على ح��ال األزمة
السورية؟ قد يكون الح ّل الجزائري أق��رب إل��ى العقل حيث
ورسخ
أعطى نتائج حقيقية في معالجة التطرف اإلسالمي
ّ
االستقرار في الجزائر بعد معارك خاضها الجيش الجزائري
مدعوما ً بقوات األمن دامت منذ عام  1991حتى عام 2001
وانتهت بح ّل سياسي أفضى بالسماح للمجموعات اإلسالمية
بالتمثيل السياسي تحت مظلة الدولة الجزائرية.
األهم هو أنّ الجيش العربي السوري ال يزال متماسكا ً ولم
ينشقّ أو يتف ّكك ،كما راه��ن األع��داء ،وال ي��زال يأتمر بأوامر
الرئيس بشار األسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
أ ّم��ا تفكك المعارضة ومجموعاتها المسلحة وتقاتلها سواء
في الميدان أو في السياسة ،نتيجة اختالف مصالح الداعمين،
فهو يؤشر فعليا ً إلى إمكانية تسليم هذه المجموعات بالح ّل
السياسي أو استسالمها وانهيارها في الميدان بعد أن بدأت
الدول تنفض من حولها ،وال ترى فيها سوى اإلرهاب القادم
من اإلس�لام لبعض الحاالت .ومن باب التذكير فإنّ الجيش
الجزائري قدّم من التضحيات ما قارب  200ألف شهيد وهي
أرقام تقترب من أرقام وتضحيات الشعب السوري وجيشه
في الحرب السورية.
السؤال هنا :هل كانت زيارة وزير الخارجية السوري وليد
تخص الح ّل الجزائري لألزمة
المعلم للعاصمة الجزائرية
ّ
السورية ؟وهل كان كسرها للحصار المفروض على سورية
مجرد صدفة؟
لم تستقبل الجزائر الوزير المعلم في عاصمتها فحسب،
بل أرسلت منذ أيام وزير الشؤون المغاربية واألفريقية عبد
القادر مساهل المتعدّد المه ّمات والحقائب لتكون أول دولة
عربية تكسر الحصار ال�م�ف��روض على س��وري��ة م��ن جامعة
ال��دول العربية التي تقودها السعودية ودول الخليج ،ومن
دمشق أكد مساهل أنّ بالده متضامنة مع سورية في مواجهة
اإلره ��اب ،م �ش �دّدا ً على ال�ح� ّل السياسي وال��وط�ن��ي الشامل،
بحسب قوله.
هل سيتم اعتماد الح ّل ال�ج��زائ��ري ،أم أنّ تجربة التدمير
السجادي كما تعرف في الشيشان والتي ا ّتبعها الروس سيتم
اعتمادها في سورية إذا ما ان�ه��ارت ف��رص الح ّل السياسي
وس�ي�ت��م اس �ت �ق��دام ال�م��زي��د م��ن ال �ق��وة ال�ج��وي��ة ل��دع��م الجيش
ال�س��وري في الحسم الميداني ض� ّد اإلره��اب ،خصوصا ً أنّ
هناك جماعات تفاوض في جنيف تعتبرها موسكو إرهابية
وتطالب مجلس األمن بشكل دائم باالعتراف بها كمجموعات
إرهابية؟ وهل كان انسحاب القوة الجوية الروسية مع بداية
المفاوضات إسقاطا ً للحجة كي تستقدم ،إذا ما فشل الحوار،
القوة الضاربة التي ستساعد الجيش العربي السوري على
سحق اإلرهاب؟
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قلق م�شروع من مغ ّبة التعديل الد�ستوري المتع ّلق بازدواجية الجن�سية
ل�شغل المواقع العامة الرئي�سة في الأردن
 محمد شريف الجيوسي
قال رئيس ال��وزراء األردن��ي عبدالله النسور أنّ حكومته
ستقدم بعد نفاذ التعديالت الدستورية وخالل الدورة الحالية
نحو ستة مشاريع قوانين لتعديل موادها التي تشترط عدم
ازدواج��ي��ة الجنسية وأه ّمها قوانين :االنتخاب والنزاهة،
ومشاريع قوانين أخرى تتضمن جميعها مادة واحدة تلغي
شرط عدم االزدواجية ،وذلك استجابة للتعديل الدستوري
الذي أق ّره مجلسا النواب واألعيان بجواز ازدواجية الجنسية
لتو ّلي المناصب الرئيسة العامة في الدولة.
ويطرح هذا التعديل العديد من التساؤالت والكثير من
القلق والمخاوف .فمن حيث المبدأ ،هناك ما يُس ّمى التعامل
بالمثل ،بمعنى ،هل يمكن ألميركي أو بريطاني أو فرنسي
أو كندي مثالً ،يحمل جنسية أردنية ،تولي منصب عام في
الكونغرس األميركي أو مجلس العموم البريطاني أو مجلس
مؤسسات
اللوردات إل��خ ،...أو ما يعادل تلك المناصب في
ّ
مماثلة في أي بلد من العالم ،أو تولي حقيبة وزاري��ة؟ علما ً
نص َق َسم الجنسية األميركية هو التالي« :أعلن هنا وعلى
أنّ ّ
ال َق َسم أنني أمتنع مطلقا ً وبشكل كامل عن الوالء أو اإلخالص
أليّ أمير أو ملك أجنبي أو دولة أجنبية أو أيّ جهة سيادية
كنت في السابق من رعاياها أو مواطنيها .أقسم بأنني سأدعم
وأدافع عن دستور وقوانين الواليات المتحدة األميركية في
مواجهة جميع األع��داء ،أجانب ومحليين ،وسأكون مخلصا ً
حقا ً لكليهما ،وأن أحمل السالح دفاعا ً عن الواليات المتحدة
وسأؤدّي المه ّمات غير القتالية في قوات الواليات المتحدة،
وسأقوم بأداء األعمال ذات األهمية القومية ،وفق التوجيهات
المدنية ،إذا ما تطلبها القانون .إنني أقدم على هذا االلتزام
بكامل وعيي وإرادتي من دون أيّ تحفظات عقلية أو أيّ قصد،
فساعدني يا إلهي على ذلك».

�ص القسم البريطاني فهو« :إن��ن��ي (ي��ذك��ر االس��م
أم��ا ن� ّ
ك��ام�لاً) أق��س��م ب��أن أك���ون وف��ي �ا ً ومخلصا ً ح��ق �ا ً لصاحبة
الجاللة الملكة إليزابيت الثانية وألبنائها وأحفادها ومن
يخلفها ،وفقا ً لما يمليه القانون ،فأع ّني يا إلهي على ذلك».
نص قسم الحصول على الجنسية الكندية أو ّ
حق المواطنة
أما ّ
فهو« :إنني هنا أقسم بأن أكون وفيا ً وكامل الوالء واإلخالص،
لصاحبة الجاللة الملكة إليزابيت الثانية ملكة كندا وألحفادها
ومن يخلفها ،ووفيا ً لقوانين كندا ،وأن أؤدّي واجباتي كمواطن
ّ
ويحق لآلباء التوقيع عن أبنائهم تحت سنّ الرابعة
كندي».
عشرة.
يُذكر أنّ شرط حمل الجنسية األلمانية هو التنازل عن
الجنسية األصلية ،وإتقان اللغة األلمانية ،واإلقامة في البالد
لمدة ال تق ّل عن  8سنوات ،وأن يكون طالب الجنسية مقتدرا ً
مالياً.
السؤال في ضوء ما سبق :ما هو الموقف الذي سيكون عليه
الحال (في حال) طلبت الدولة التي يحمل جنسيتها الوزير
أو النائب ،منه كمواطن صالح أدّى قسم الوالء لها ،االنضمام
إلى القوات المسلحة والمشاركة في الحرب على بلد ما قد
يكون األردن ،أو دولة صديقة أو حليفة أخرى لألردن مصالح
استراتيجية معها؟ فالسياسة والحرب ال تحكمهما اعتبارات
افتراضية بل الواقع ،وفي حال رفض الشخص المطلوب
االلتزام بقسمه ،ماذا سيكون موقف األردن الرسمي حينها؟
ويطرح هنا سؤال ثالث ،هل سينطبق هذا الحال على تو ّلي
مسؤوليات تنفيذية وغيرها لمزدوجي الجنسية ،في الجيش
واالستخبارات العسكرية واألمن والمخابرات العامة والدرك
والديوان الملكي والبنك المركزي واإلش��راف على األحزاب
السياسية األردنية والمناهج التربوية والتعليمية واألوقاف
اإلسالمية؟
والسؤال الرابع :هل يُستثنى األردني الذي يحمل جنسية

عربية من ّ
حق تولي المسؤولية العامة ،أسوة بالغربي مثالً،
على اعتبار أنّ اتفاقية  5نيسان سنة  ،1954تمنع ازدواجية
الجنسية بين ال��دول العربية ،وبهذا المعنى أال بشكل ذلك
مفارقة غريبة ومعيبة؟
السؤال الخامس ،أليس من ّ
حق الدولة ،التي يحمل األردني
جنسيتها ،الموافقة ال ُمسبقة على تو ّلي مواطنها مسؤولية في
دولة أجنبية (هي األردن في هذه الحالة بالنسبة إليها)؟ أال
يخلق هذا االلتزام حساسية ما؟ وفي حال التزام األردن بذلك،
أال يشكل ذلك انتقاصا ً من سيادة الدولة األردنية؟
السؤال السادس :أليس األولى بنا ،البحث عن الكفاءات
األردنية ال ُمهاجرة تحت ظروف الضغوط المعيشية والتي
لم تحمل جنسية أخرى ورفدت الخزانة األردنية بالعمالت
الصعبة ،وتقليدها المواقع التي تستحق ،بدال ً من البحث عن
مزدوجي الجنسية من حَ مَلة الكفاءات؟
السؤال السابع :كيف سيكون حال مزدوج الجنسية في
حال ارتكب جريمة الوالء لدولة أجنبية وس ّرب معلومات عن
األردن وقدم تقارير مسيئة ،أو في حال سرقته المال العام؟
وما مدى
إمكانية إنزال العقوبة القانونية به؟
إنّ التصرف السليم في حال كان هناك من هم جديرون
ّ
صف السياسيين األول ،التنازل
بتولي المسؤولية العامة من
عن جنسياتهم األجنبية ،وهو الح ّد األدنى المطلوب ليكونوا
جديرين بالوالء للوطن والوفاء له.
بكلمات ،إنّ التعديل الدستوري المتعلق بازدواجية
الجنسية أسوأ تعديل دستوري ت ّم في تاريخ األردن منذ عهد
اإلمارة ،وكلّنا أمل بأن يقوم الملك عبد الله الثاني بردّه ،خدمة
ومؤسسة العرش والدستور واستقاللية القرار
للدولة األردنية
ّ
والسيادة األردنية.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

تركيا لن ُتجري انتخابات بعد �أن يغ ّير الحزب الحاكم رئي�سه

داود �أوغلو :لن �أتر�شح لرئا�سة «العدالة والتنمية»
أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أنّ حزب «العدالة والتنمية»
التركي الحاكم سيعقد مؤتمرا ً طارئا ً في  22أيار ،النتخاب رئيس جديد له،
مؤكدا ً أنه لن يترشح لمنصب رئاسة الحزب.
وأكد أوغلو ،أثناء ندوة عقدها الحزب ،أنه سيبقى «جنديا ً في الحزب»،
موضحا ً أنّ تنحيته كانت «نتيجة لضرورة ظهرت» .وأضاف« :لم أتف ّوه ولن
أتف ّوه بكلمة واحدة ض ّد رئيس الجمهورية ،ولن أسمح ألحد أنّ يستغل هذه
المسألة ،فشرف رئيسنا هو شرفي ،وشرف عائلته هو شرف عائلتي».
وقال أوغلو إنه لم يتراجع عن أي وعد قدمه أثناء االنتخابات ،مشيرا ً إلى
أنّ «العدالة والتنمية ليس حزبا ً تركيا فقط ،إنما هو حزب لك ّل المنطقة».
وتابع أوغلو« :لقد حاربتنا ك ّل التنظيمات اإلرهابية ،تركيا تصدّت لهذه
التنظيمات ولن تتراجع عن مكافحة اإلرهاب».
وكانت محطة « »NTVالتلفزيونية التركية قد أفادت ،في وقت سابق نقالً
عن مصادر في الحزب الحاكم ،بأنّ داود أوغلو قد يعلن استقالته اليوم أمام
مؤتمر الحزب ،مشيرة إلى أنّ األخير قد يعلن ذلك خالل مؤتمر صحافي يعقبه
اجتماع لمجلس إدارة حزب العدالة والتنمية.
وأعلنت وسائل إعالم تركية عن نية «العدالة والتنمية» عقد مؤتمر طارئ
في القريب العاجل ،يعلن خالله استقالة أوغلو من منصب رئيس الحزب،
مشيرة إلى أنّ قرار عقد المؤتمر غير الدوري اتخذ األربعاء  4أيار خالل لقاء
أوغلو بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال مستشار الرئاسة التركية جميل إرتم ،من جهته ،إنّ من غير المتوقع
أن ُتجري أنقرة انتخابات مبكرة بعد أن ينتخب حزب «العدالة والتنمية»
الحاكم «زعيما ً جديداً» ،وإنّ األم��ور «ستسير بأمان» إلى أن تنتهي والية
الحكومة الحالية في .2019
وقال إرتم في مقابلة أذيعت على الهواء مباشرة مع قناة (إن.تي.في) إنّ
تركيا واقتصادها سيحققان المزيد من االستقرار حين يتولى رئيس وزراء أكثر
انسجاما ً مع الرئيس رجب طيب أردوغان المنصب ،مضيفا ً أنّ المسؤولين
االقتصاديين الحاليين سيستمرون في مناصبهم وأنه ال يتوقع أي تغييرات

في السياسات المالية أو النقدية.
وعيّن أحمد داوود أوغلو في منصب رئيس ال��وزراء التركي عام .2014
وشهدت العالقات بين داوود أوغلو وأردوغ��ان في اآلونة األخيرة خالفات
متعلقة بتسوية المشكلة الكردية واحتجاز صحافيين وممثلين عن المجتمع
المدني التركي ينتقدون سياسة الحكومة.
ويعتقد الخبراء أن��ه في ح��ال استقالة أوغلو من منصبه لن يستطيع
أي رئيس وزراء جديد أن يمارس سياسته المستقلة عن سياسة الرئيس
أردوغان.

ّ
للت�صدي لل�صواريخ الأميركية
تدريبات رو�سية ـ �صينية
ذك��رت وسائل إع�لام صينية رسمية أم��س أنّ
الصين وروسيا ستجريان أول تدريبات مشتركة
مضادّة للصواريخ باالستعانة بأجهزة الكمبيوتر،
وذل��ك بعد أن ناقشت الواليات المتحدة وكوريا
الجنوبية نشر نظام للدفاعات المضادّة للصواريخ
في الجنوب في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية.
وذك���رت صحيفة «تشاينا دي��ل��ي» الرسمية
الناطقة باإلنكليزية نقالً عن وزارة الدفاع الصينية
أنّ التدريبات الصينية الروسية س ُتجرى هذا
الشهر ،من دون ذكر تفاصيل ،لكنها نقلت عن خبراء
قولهم إنّ التدريبات ستساعد جيشي البلدين على
التعرف على هياكل القيادات وعمليات نقل البيانات
لدى ك ّل منهما.
وفي األسبوع الماضيّ ،
حث وزي��را الخارجية
الصيني والروسي واشنطن وسول على التخلي عن
اقتراح نشر نظام (ثاد) للدفاع الصاروخي بعد أن
أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية الرابعة في
السادس من كانون الثاني وأتبعت ذلك باختبار
صواريخ.
في غضون ذلك ،و بعد تجربة ناجحة لسالح
ليزر أميركي في عام  2014تبحث جيوش العالم
عما يحميها من هذا السالح.
وذكرت تقارير أنّ الجيش الصيني ق ّرر أن يحمي

نفسه من سالح الليزر األميركي بمساعدة الدخان.
ويجرب اآلن طريقتين لخلق ستار دخاني بواسطة
قاذف دخان مبتكر.
يُشار إلى أنّ الستار الدخاني قادر على إبطال

مفعول طلقة الليزر وإعدام فعّ اليتها ،من جهة ،كما
يعمي الدخان من يخلق الستار الدخاني ،من جهة
أخرى .لهذا فإنّ الستار الدخاني ال يح ّل المشكلة إال
جزئياً.

البريطانيون ينتخبون �أع�ضاء البرلمانات المحلية
ت��وج��ه ال��ن��اخ��ب��ون ف��ي المملكة
المتحدة ،إل��ى صناديق االق��ت��راع،
أم��س ،ل�ل�إدالء بأصواتهم ف��ي أكبر
ان��ت��خ��اب��ات تشهدها ال��ب�لاد ،بعد
االنتخابات العامة التي أجريت في
أيار الماضي.
ويقوم الناخبون باختيار أعضاء
البرلمانات المحلية في اسكتلندا،
وويلز ،وإيرلندا الشمالية ،وأعضاء
 124مجلسا ً محليا ً في إنجلترا،
باإلضافة إلى انتخاب عمدة لندن،
وبريستول ،وليفربول ،وسالفورد.
ويوجد في المملكة المتحدة 45
مليون ناخب ،ويبلغ سنّ االنتخاب،
في إنجلترا ،وويلز وأيرلندا الشمالية
 18عاماً ،وفي اسكتلندا  16عاماً.
وفتحت صناديق االق��ت��راع أبوابها
عند السابعة صباحا ً بالتوقيت
المحلي ،وتنتهي عملية االقتراع في
العاشرة مساء.
وف��ي لندن ،أظهرت استطالعات

الرأي ،أنّ المرشح األوفر حظا ً للفوز
بمنصب عمدة المدينة ،هو مرشح
ح��زب العمال ،ص��ادق خ��ان ،ال��ذي
سيصبح في ح��ال ف��وزه أول عمدة
مسلم للعاصمة البريطانية.
ويُنافس مرشح حزب المحافظين
زاك غولدسميث ،بقوة على المنصب.

وتمثل مشكلة اإلسكان ،الموضوع
األه�����م ف���ي ال��ح��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة
للمرشحين ،حيث يعد غولدسميث
بمضاعفة ع��دد المساكن الجديدة
التي ُتطرح في لندن ،وال��ذي يبلغ
حاليا ً  25ألف مسكن سنوياً ،بحلول
ع��ام  ،2020ف��ي حين يتعهد خان

كوالي�س
خفايا

بمنح األولوية لسكان لندن ،وليس
للمستثمرين األج��ان��ب ،ف��ي ش��راء
المساكن في المدينة.
ويفرد خان في دعاياته االنتخابية،
مساحة لمكافحة ال��ت��ط��رف ،حيث
يصف نفسه ب��أن��ه «مسلم يكافح
التطرف» ،ويؤكد أنّ أمن سكان لندن
الذي تهدّده التيارات المتطرفة ،يأتي
على رأس أولوياته.
وس��ي��خ��ت��ار ال��ن��اخ��ب��ون أي��ض��اً،
األعضاء الـ  25لمجلس بلدية لندن،
ال���ذي ي��ش��رف ع��ل��ى ع��م��ل ال��ع��م��دة.
كما يختارون أع��ض��اء البرلمانات
ال��م��ح��ل��ي��ة ف���ي اس��ك��ت��ل��ن��دا ووي��ل��ز
وأيرلندا الشمالية ،حيث توجد في
األقاليم الثالث برلمانات وحكومات
محلية .وتشارك األح��زاب المحلية
في األقاليم ال��م��ذك��ورة ،في مجلس
العموم البريطاني ،عبر االنتخابات
ال��ب��رل��م��ان��ي��ة ال��ع��ام��ة ف��ي المملكة
المتحدة.

يدعو دبلوماسي عربي
سابق للتوقف والمقارنة بين
درجة التصلب التي تبديها
جماعة الرياض السورية
ودرجة المرونة التي تبديها
جماعة الرياض اليمنية،
ويقول :قبل وفد الحكم
اليمني المدعوم سعوديا ً بك ّل
ما طلبته المعارضية التي
يقودها خصوم السعودية،
فعاد إلى التفاوض المباشر
وقبل باللجان السياسية
والعسكرية واألمنية ،بينما
تنسحب الجماعة السورية
من المحادثات في جنيف
وتص ّعد عسكرياً ،ويقول:
الفارق أمران األول أنّ
السعودية تستعمل أتباعها
السوريين لخدمة مصالحها
اليمنية ،والثاني أنّ تركيا
شريكة السعودية في سورية
تبيع وتشتري بالالجئين
مقابل تنازالت أوروبية،
وقادة المعارضة يقبلون
المتاجرة بشعبهم...

الألمان يعار�ضون �إلغاء ت�أ�شيرات دخول
الأتراك �إلى االتحاد الأوروبي
أشار استطالع للرأي العام األلماني « »Infratest dimapإلى أنّ أكثر من
 60في المئة من المواطنين األلمان يعارضون إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين
األتراك الذي ُتوصي به المفوضية األوروبية.
وقال  62في المئة من المشاركين في االستطالع إنهم ض ّد إلغاء التأشيرات
لألتراك ،فيما دعا  33في المئة إلى إلغائها.
وإذا أوصت المفوضية األوروبية االتحاد األوروربي بإلغاء تأشيرات الدخول إلى
بلدان االتحاد ،بالنسبة إلى مواطني تركيا ،فإنّ هذا القرار سيحتاج إلى الحصول
على موافقة من قبل البرلمان األوروب��ي ومجلس االتحاد األوروب��ي الممثلين لك ّل
البلدان األعضاء في االتحاد.
وأف��ادت وسائل إعالم ألمانية ،في وقت سابق ،نقالً عن مصادر ديبلوماسية
بأنّ اتفاقية بشأن إلغاء التأشيرات لك ّل من تركيا وكوسوفو وجورجيا وأوكرانيا
ستتضمن بندا ً عن إمكانية تأجيلها ،وذلك بطلب من بلدان أوروبية ،بما فيها ألمانيا
وفرنسا .وذلك يعني أنّ إلغاء التأشيرات لن يكون إلى األبد ،ويمكن العودة إلى نظام
التأشيرات بشكل سريع.
جدير بالذكر أنّ المشاركين في االستطالع انتقدوا اتفاقية االتحاد األوروبي مع
تركيا بشأن تخفيض عدد الالجئين القادمين إلى أوروبا .ويرى  57في المئة من
المشاركين أنها سلبية ،فيما قال  39في المئة منهم إنّ هذه االتفاقية «جيدة بعض
الشيء».
في غضون ذلك ،يثير قرار إعفاء األتراك من تأشيرة الدخول إلى منطقة «شنغن»
موحد
لالتحاد األوروب��ي مخاوف أمنية كبرى ،وذلك بسبب غياب نظام أوروبي ّ
لرصد تنقل األفراد.
ويكمن اإلشكال ،بحسب مراقبين ،في عدم قدرة بلدان شنغن ،في الوقت الحالي،
الجدد داخل المنطقة ،ومعرفة ما إذا كانوا قد غادروا
على رصد تنقل «الوافدين» ُ
دولة معينة أو أنهم ظلوا فيها.
وبموجب القرار األوروبي ،سيكون بوسع األتراك أن يدخلوا االتحاد األوروبي لـ
 90يوما ً كاملة ،في حالة كانوا سيّاحاً ،كما بوسعهم أن يمكثوا  180يوماً ،إذا كان
سفرهم بغرض األعمال ،بحسب ما ذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية.
ويخشى األوروبيون أن يؤدي فتح الباب أمام ماليين الزوار ،من دون توفر آلية
لضبط إقامتهم بشكل دقيق ،إلى إتاحة منفذ للمتشدّدين وال ُمتاجرين بالبشر.

كلينتون :ترامب مته ّور
وانتخابه للرئا�سة خطر
قالت المرشحة الديمقراطية المحتملة للرئاسة األميركية هيالري كلينتون ،إنّ
الواليات المتحدة ال يمكن أن تخاطر بانتخاب مرشح ال يعتمد عليه مثل الجمهوري
دونالد ترامب.
وأضافت كلينتون في مقابلة مع شبكة « »cnnاإلخبارية «إنه مثل مدفع طائش
والمدافع الطائشة عادة ما تخطئ أهدافها» .وب ّررت كلينتون ذلك الوصف بما قاله
ترامب بأنّ التغير المناخي ليس سوى خدعة صينية.
وقالت كلينتون التي تتصدّر سباق الترشح عن الحزب الديمقراطي ،إنّ ترامب
مفصلة قبل االنتخابات المق ّرر إجراؤها ،في  8من
سيكون عليه طرح أفكار سياسية ّ
تشرين الثاني المقبل ،وإنها تدرك جيدا ً كيف تدير المعركة معه.
في غضون ذلك ،أعلن ترامب ،أنه يخطط لجمع مليار دوالر لحملته االنتخابية ،و
قال إنه يجب على مق ّره االنتخابي مع اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري أن «يبذل
جهدا ً لجمع مليار دوالر ألنّ الديمقراطيين يستطيعون جمع ملياري دوالر».
وتقدّر أموال ترامب الشخصية بحوالي  4.5-4مليار دوالر .وبموجب معطيات
للمنظمة األميركية غير التجارية « »Center for Public Integrityجمع ك ّل
المرشحين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي حتى يوم  20نيسان الماضي
 1.23مليار دوالر وصرفوا  1.05مليار دوالر.
ويتصدّر الديمقراطيان هيالري كلينتون وبيرني ساندرس هذه القائمة حيث
جمعا نحو نصف مليار دوالر .أما بالنسبة إلى الجمهوريين فيتقدمهم المرشحون
السابقون جيب بوش( 156مليون دوالر) وتيد كروز ( 141مليون دوالر) وماركو
روبيو ( 126مليون دوالر) .أما دونالد ترامب فجمع  51مليون دوالر فقط.
وبعد أن خرج منافسو ترامب األساسيون عن الحزب الجمهوري ،دعت إدارة
الحزب أنصاره إلى توحيد الصفوف حول ترامب في االنتخابات الرئاسية ،لهزيمة
المرشحة الديمقراطية ال ُمحتملة هيالري كلينتون التي تتقدم في االنتخابات
التمهيدية عن الديمقراطيين.

بيونغ يانغ على موعد
مع �أكبر م�ؤتمر للحزب الحاكم
يستع ّد حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية الفتتاح أكبر مؤتمر له منذ 36
عاما ً اليوم الجمعة ،حيث من المتوقع أن يستمر المؤتمر الذي يعتبر أكبر فعالية
سياسية في البالد ،حتى  9أيار الحالي.
وقالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أمس ،إنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم
جونغ أون سيفتتح المؤتمر السابع للحزب بإلقاء خطاب االفتتاح في مركز 25
نيسان الثقافي في بيونغ يانغ.
ومن المتوقع أن يتحدث كيم في اليوم األول من المؤتمر عن اإلنجازات التي حققتها
اللجنة المركزية لحزب العمال بعد مؤتمر الحزب السابق ،والخطط المستقبلية.
وطبقا ً للوزارة ،يمكن تعديل فترة انعقاد المؤتمر ،وهذا يعود إلى الجدول الزمني
للمسيرات الشعبية الحاشدة والفعاليات األخرى.
ومن المنتظر أن يركز المؤتمر على «تأليه» الزعيم الشاب كيم جونغ أون من
خالل الترويج إلنجازاته التي حققها خالل السنوات الخمس الماضية.
ويرى بعض الخبراء أنّ الزعيم كيم سيقوم خالل المؤتمر بترسيخ خطة التطوير
النووي للبالد بالتوازي مع التنمية االقتصادية.
من جهة أخرى ،وصف اإلعالم الكوري الشمالي الرسمي الزعيم كيم جونغ أون
األربعاء الماضي ،بأنه «الشمس الساطعة للقرن الحادي والعشرين» مع اقتراب
البالد من االنتهاء من االستعدادات لمؤتمر يعتبر «تتويجاً» رسميا ً للزعيم الكوري
الشمالي الشاب.

