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بين �إدارة الفو�ضى وتف ّلت الأدوات...
تطوق �أوباما!
نار حلب
ّ

�أردوغان مثل �سلمان!...
 مصطفى حكمت العراقي

 سومر صالح
ه��ل أخطأ الرئيس األميركي ب��اراك أوب��ام��ا التقدير ف��ي سورية؟
ربما! فوزير خارجيته جون كيري لمح إلى «فقدان السيطرة والتحكم
بالوضع هناك» ،لكن من زاوية أخرى ،هل يملك سيد البيت األبيض
شجاعة االعتراف بخطئه ،على غرار اعتراف وزير الخارجية األلماني
ف��ران��ك فالتر شتاينماير بخطأ األوروب�ي�ي��ن ف��ي تقدير الموقف في
سورية؟
األمر وارد ،فطبيعة النظام األميركي تسمح له باالعتراف ويعتبر
ذل��ك شجاعة منه ،ول�ك� ّن األه��م م��ن ذل��ك ،ه��ل يملك ال��رج��ل وإدارت��ه
رؤية استراتيجية تتيح لهما الخروج من السياسة «الفوضوية» في
سورية؟ الجواب األق��رب إلى المنطق...ال! فالمعطيات المتوافرة ال
تشير إلى وجود رؤية متكاملة لمستقبل الحالة األزموية السورية،
التي ساهمت إدارة أوب��ام��ا ف��ي بلوغ ذروت�ه��ا م��ن خ�لال سفك الدم
العبثي على الساحة السورية .ففي لقاء متلفز مطلع شهر تشرين
األول من العام المنصرم ص ّرح أوباما تصريحا ً مه ّما ً ذا داللة لفهم
مستقبل «الشرق األوسط» ،حيث قال «إنّ ما يحدث في منطقة الشرق
األوسط ،هو عبارة عن مشاريع قامت بها قوات إقليمية ،ونحن غير
مستعدين إلرس��ال جنود للدفاع عنهاُ .»...يفهم من ذلك أنّ اإلدارة
األميركية استغلت ،بأقصى درجات االستفادة ،من الزخم الخليجي
ـ التركي وحتى «اإلسرائيلي» لتغير «الشرق األوس��ط» ،في تحقيق
أولويات استراتيجيتها في هذه المنطقة وكان على رأس أولوياتها
آن��ذاك الملف ال�ن��ووي اإلي��ران��ي وبمقاربة مماثلة الملف الكيميائي
السوري ،وبدرجات أق ّل حالة األمن «اإلسرائيلي» ،وفي سبيل ذلك
اتبعت اإلدارة األميركية تكتيك (اإلدارة بالفوضى) لبلوغ أهدافها،
فسمحت لحلفائها اإلقليميين ب�م�م��ارس��ة س�ي��اس��ات غ�ي��ر متماثلة
وبأجندات غير متماثلة أيضا ً وبأحيان كثيرة متضاربة من دون أن
بأي أعباء (أخالقية) وتركت لحلفائها هوامش متعدّدة
ُتلزم نفسها ّ
وواسعة للتح ُّرك إقليميا ً معتمدين على خطابات الرئيس األميركي
ووزي��ر خارجيته دونما ص��دور أوام��ر محدّدة أو سياسات ُملزمة،
بحيث تصبح اإلدارة األميركية هي موضع الربط والتنسيق من جهة،
والفيصل في تضا ُرب المصالح اإلقليمية من جهة أخرى ،وتلعب دور
الموجه والقائد.
ِّ
هذه السياسة سمحت للواليات المتحدة بممارسة مرونة كبيرة
إقليميا ً ودوليا ً وبممارسة أقصى درج��ات ال ُمساومة السياسية مع
خصومها اإلقليميين والدوليين ،وف��ي الوقت عينه ،وج��د حلفاؤها
هوامش واسعة وحرية غير مقيّدة للتحرك ض ّد الخصوم اإلقليميين
أن�ف�س�ه��م خ �ص��وص �ا ً إي� ��ران وس ��وري ��ة .ف� ��زادت م �س �ت��وي��ات ال �ع��داء
والخصومة ،ضمن حسابات سياسية معقدة أميركيا ً تفضي في نهاية
األمر بالخصوم اإلقليميين إلى التفاوض مع الواليات المتحدة ذاتها
لتخفيف حدة االستقطاب الحاصل إقليمياً ،ولع ّل الواليات المتحدة
حصلت على نتائج واقعية في تفاهماتها النووية مع إيران ،ومن خلفها
روسيا ،ولكن مع منتصف العام  2015وكنتيجة لتفاهمات سابقة مع
روسيا والصين ح��ول سورية نهاية العام  2013وتوقيع االتفاق
النووي نهاية حزيران  2015دخلت اإلدارة األميركية في نفق مظلم
وه��و ع��دم امتالك رؤي��ة مستقبلية لضبط الصراعات «المستثمرة»
أميركيا ً في «الشرق األوسط» والتي بدأت تنفلت من عقالها ،بعد أن
أثمرت تلك الصراعات نتائج مه ّمة في الحسابات النهائية للواليات
المتحدة ،لكنها أث�م��رت ف��ي ال��وق��ت عينه ،تنظيمات إره��اب�ي��ة عابرة
للحدود ،كتنظيمي «داعش» و»جبهة النصرة» ،وبدل أن ُتجري اإلدارة
األميركية مراجعة نقدية لواقع األم��ر ذهبت في االت�ج��اه المعاكس
ُّ
للتدخل العسكري في سورية ،ما دفع
وعملت على استغالل الحدث
بروسيا ،مدعومة من قوى (البريكس) ،إلى الوقوف في وجه المخطط
شرعي في 30
األميركي واإلقليمي ودخول سورية عسكريا ً بشك ٍل
ّ
أيلول  2015ما أدّى إل��ى ص��دام واستقطاب دوليّين ،ع ّمقا المأزق
األميركي ،فتكتيك (اإلدارة بالفوضى) والمتزامن مع بيئة دولية
(آخذة بإعادة التشكل) ،أحدث نوعا ً من التلفت اإلقليمي على السياسة
األميركية ،هنا أيضا ً أساءت إدارة أوباما التقدير مجدّدا ً فبدالً من أخذ
مواقف حاسمة مع حلفائها اإلقليميين أع��ادت انتهاج تكتيك اإلدارة
بالفوضى ،ولكن ه��ذه المرة في مواجهة روسيا االتحادية وبدأت
بالعمل على تحجيم روسيا عبر الصدام المباشر مع حلفاء الواليات
المتحدة اإلقليميين ،والسماح لحلفائها (حلفاء واشنطن) بانتهاج
صراع
سياسات صدامية مع موسكو لتحويل روسيا إلى طرف في
ٍ
دولي جديد ،وطبعا ً كله على األرض
إقليمي وليس إلى قطب في نظام
ّ
ّ
السورية وفي الميدان السوري ،سياس ٌة أدركتها القيادة الروسية
جيدا ً وعملت على إجهاضها من حيث األه��داف أي تحجيم موسكو
ومن هنا كان قرار االنسحاب الجزئي من سورية ،وتجاوز ر ّد الفعل
إلى سياسة الفعل والمواجهة إلثبات القدرة الروسية على التحول
دولي في عالم بدأ يشهد إرهاصات االنتقال إلى عالم
مجدّدا ً إلى قطب
ّ
متعدّد األقطاب ،فعملت روسيا مبكراً ،وخصوصا ً بعد حادثة إسقاط
الطائرة الروسية في السماء السورية بتاريخ  ،2015/11/24على
اتباع سياسة (ضبط األحجام واألوزان اإلقليمية) باعتبارها المدخل
األساس للتعريف بحجم القوة الروسية ومركزيتها ،وكانت البداية
مع تركيا وكسر ن��واة التدخل العسكري التركي في ري��ف الالذقية
وحلب ،وتباعا ً تقليم أظافر السعودية من خالل ال ُمساهمة في قتل
زه��ران علوش متزعم ميليشيا «جيش اإلس�لام» ال��ذراع السعودية
األكبر في األزمة السورية ،وبدأت األمور تزداد تعقيدا ً وتنحو نحو
المواجهة المباشرة بين موسكو وتركيا وربما السعودية في مراحل
متقدمة .هنا على ما يبدو أدركت اإلدارة األميركية خطورة االستمرار
في سياسة (اإلدارة بالفوضى) ،فعمدت إلى تغيير تكتيكها إلى تكتيك
(إدارة الفوضى) ذاتها ،وبمستويات معقولة من التشاور مع روسيا
درءا ً للوقوع في المحظور ،خصوصا ً أنّ األهداف األميركية الكبرى
ق��د تحققت والمواجهة م��ع روس�ي��ا أو مواجهة حلفائها م��ع روسيا
ستعود بنتائج عكسية على االستراتيجية األميركية والمكتسبات
ال ُمنجزة ،فعمدت إلى محاولة ضبط حلفائها ،وهي مه ّمة صعبة لم
تكن في حساب إدارة أوباما العتبارين :األول حالة التفلت اإلقليمي
نتيجة راهنية بنية النظام ال��دول��ي ،والثانية تعويل حلفاء الواليات
المتحدة على االنتخابات األميركية المقبلة في (تمردهم الجزئي
الحاصل) .وهذا التمرد كان واضحا ً في محاولة إسقاط اتفاق الهدنة
ال ُمبرم بين روسيا والواليات المتحدة على وقف األعمال «القتالية»،
ٌ
إسقاط متو ّقع أعدّت ألجله القيادتان السورية والروسية ك ّل ما يلزم
لحسم المعركة ،مهما بلغت درجة خطورة هذا الحسم ،ألنّ نتيجته
حسم األحجام واألوزان اإلقليمية ،باعتبار أنّ حلفاء الواليات المتحدة
هم َمن اتخذوا معيار الجغرافية الميدانية مقياسا ً لألحجام السياسية
والنفوذ اإلقليمي في المستقبل ،ولكن كان هنالك تدخل أميركي لمنع
تدهور األمور في سورية ألنّ واشنطن ستجد نفسها أمام احتمالين:
األول الدخول مباشرة على ّ
خط الصراع في مواجهة روسيا وإيران،
مواجه ٌة ليست في وارده��ا وال تخدم مصالحها واستراتيجيها ،أما
االحتمال الثاني فهو ترك الحلفاء لهزيمة متوقعة ،تضعف مصالحها
في هذه المنطقة الحيوية وتكون إيذانا ً وتدشينا ً لعالم متعدّد األقطاب
تحاول الواليات المتحدة إبطاء الحركة باتجاه تشكيله ،فسارعت إلى
تطبيق نظام «التهدئة ـ الصمت» ،من باب إدارة الفوضى الحاصلة،
باتجاه ضبط الصراع وتطويقه بل وحصره بين القوتين األميركية
والروسية...
أم � ٌر ل��م تمانعه إدارة الرئيس بوتين باعتباره يضبط األحجام
اإلق�ل�ي�م�ي��ة ،وه��ي اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ب��وت�ي��ن ال�ق��ائ�م��ة ،فس ّهلت المسعى
األميركي ،ولكن بشروط أهمها ،أوالً :أن يكون ضبط الصراع دائما ً
ال موقتا ً عبر إيجاد نظام ف ّعال لضبط خروق الهدنة والتهدئة في آن.
ثانياً ،أن ُتظهر الواليات المتحدة مستويات عالية من المسؤولية في
ضبط حلفائها اإلقليميين .ثالثاً ،إجراء تصنيف ُمتّفق عليه للجماعات
اإلرهابية في سورية وإع�لان الحرب عليها .راب�ع�اً ،ع��دم التحرش
بروسيا ف��ي س��وري��ة عبر أذرع ميدانية فهذا خ��ط أحمر روس��ي ال
تساوم عليه موسكو ...أمو ٌر وتفاهمات ستكون متبلورة من خالل
مخرجات لقاء كيري ـ الفروف المقبل.

كوالي�س
خفايا

لم يكن إعالن أحمد داوود أوغلو يوم  5مايو/أيار الحالي
عن استقالته من رئاسة الحكومة التركية مفاجئا ً لمن يراقب
الوضع التركي عن كثب ،فهذه الخطوة نتجت عن تداعيات
متعدّدة لم تكن بمعزل عن الفشل التركي في سورية إضافة
الى تمدّد اإلرهاب داخل تركيا وصوال ً الى الخالفات بينه وبين
رئيس الدولة رجب طيب أردوغان حول عدد من القضايا في
السياسة الداخلية والخارجية ،لذلك تس ّرب أنّ استقالة
اوغلو التي أجبره عليها أردوغان هو وجود الخالفات الكبيرة
حول ادارة البالد ومعارضة اوغلو للنظام الرئاسي بدال ً عن
البرلماني ،وحلم اردوغان بالتزعم منفردا ً في تركيا وجعل
الجميع توابع لتدخل تركيا اإلخوانية فصالً عن جديد من
المتغيّرات الداخلية والخارجية بعد إخراج داود اوغلو من
الساحة السياسية ،ما قد يجعل تركيا تتجه نحو مزيد من
التطرف للتغطية على الفشل الداخلي والخارجي.
وبعيدا ً عن هذه األسباب التقليدية ،ف��إنّ هنالك عوامل
مهمة يمكنها التأثير مباشرة لجهة نسف العالقة التاريخية
بين الثنائي الذي ح ّول تركيا عدوا ً إلى الجميع بدال ً من صفر
مشاكل ،فأردوغان ذو الفكر اإلخواني العميق تصادم مع اوغلو
الذي يوصف بأنه ليبرالي الى ح ّد ما قبل ان يكون إخوانياً،
كما يُعتبر اوغلو براغماتيا ً يجيد قواعد اللعب السياسي في
الدائرة االميركية «االسرائيلية» ،اضافة الى وصفه بمهندس
سياسة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا .لذلك حاول
اوغلو التوجه نحو اتخاذ دور اقليمي ودولي اوسع من خالل
كسب القدرة في التحكم بالساحة السياسية التركية الداخلية
لجهة ضرب المعسكر الكردي الداخلي وإخراس المعارضة
والتوجه نحو التف ّرد بحكم الحزب ،والذي حاول تغطيته عبر
االقتراب من الكيان «االسرائيلي» واللوبيات الصهيونية في
اميركا والغرب .واخذ اوغلو على عاتقه هذه المها ّم في الحزب

الذي كان يريد كسب رضا الغرب إضافة الى إبعاد العسكريين
عن السلطة ،خصوصا ً بعد رفض الجيش التركي السير خلف
اردوغ��ان واوغلو في التوغل برا ً في سورية ،ورغم ك ّل ذلك
فإنّ ك ّل ما رأيناه ويدور في السياسة التركية خالل السنوات
الـ 5الماضية ،وخصوصا ً بعد فوضى «الربيع العربي» كان
نتاج أفكار اوغلو ،ولكن اردوغان الذي يقبل بوجود العاملين
معه ومنهم اوغلو بشرط اال يض ّر وجودهم بزعامته وسطوته
أما إن شعر بوجود انقالب حزبي وسياسي أو حتى صعود
نجم شخص آخر فوق نجمه ،فإنه يتصدّى لذلك بسرعة.
وهذا هو الثابت الوحيد في فترة حكم اردوغان لتركيا ،وانّ
الفراق بين اردوغان وفتح الله غولن المؤيد للغرب كان من
هذا القبيل ،كذلك تك ّررت الحادثة الرئيس السابق عبدالله
ُغ��ل .كما أنّ واشنطن التي ترتب أوراق حلفها بعد الفشل
المتراكم في شتى الملفات خسرت داود أوغلو والذي يعتبر
حليفا ً موثوقا ً لها وأكثر اعتداال ً في حكومة انقرة التي تتجه
نحو االستبداد في عهد أردوغ��ان .وبحسب بعض التقارير
فإنّ الجنرال االميركي جون آلن يك ّرر أنه «يمكننا أن نعمل
بشكل جيد مع رئيس ال��وزراء» ،مضيفاً« :قد يكون خليفته
مختلفا ً جدا ً عنه».
وخ�لال الفترة الماضية وج��دت ال��والي��ات المتحدة في
داود اوغلو منهجا ً يتب ّنى خطا ً أكثر اعتداال ً في التعامل مع
األك��راد ،ورغ��م أنه كان رئيس وزراء ضعيفا ً ويتمتع بقدر
قليل من السلطة أو االستقاللية ،إال أنه كان حلقة وصل هامة
بين واشنطن وانقرة ...أما عن البديل المحتمل ألوغلو فقد
اختلفت الروايات لجهة تحديد شخصيته التي سيحدّدها
حزب العدالة والتنمية الحاكم في اجتماع استثنائي مقبل،
إذ سيختار أردوغ��ان خليفة أق ّل معارضة لتغيير الدستور
التركي .وهي الخطوة التي من شأنها تعزيز رئاسته وسلطته
على حساب البرلمان.
الى ذلك انحصرت الترشيحات لمنصب رئيس الحكومة
بوزير النقل بينالي يلدريم ووزي��ر الطاقة بيرات البيرق

ونائب رئيس الحكومة نعمان كورتولموش ،أما األقرب بين
هؤالء فهو وزير الطاقة والموارد الطبيعية بيرات البيرق؛
وهو ابن الصحافي والسياسي ص��ادق البيرق والصديق
الشخصي ألردوغ��ان ،والذي تزوج من إسراء ابنة أردوغان
عام  ،2004وقد شغل بيرات سابقا ً منصب رئيس شركة
«جاليك» القابضة ،وقبل ذلك كان يشغل منصب رئيس فرعها
في الواليات المتحدة ليعيّن وزيرا للطاقة في شهر نوفمبر/
تشرين الثاني عام  2015وبعد انتخابات السنة الماضية
اصبح البيرق نائبا ً في البرلمان عن «حزب العدالة والتنمية»
الحاكم ،وبعد بضعة أشهر عيّن وزي��را ً للطاقة والموارد
الطبيعية في حكومة داود أوغلو ،ويرى خبراء أنّ أردوغان
يع ّد صهره لشغل مناصب عالية؛ ولذلك يع ّد البيرق المرشح
األقوى لمنصب رئيس الحكومة الذي يشغل منصبا ً مرموقا ً
في الدولة ،إضافة الى ارتباطه العائلي بأردوغان؛ ولذا،
يُتوقع تكليفه برئاسة الحكومة ،ومع ذلك ليس مستبعدا ً أن
يهيّئ أردوغان وحزبه مفاجأة ويكلف شخصا ً آخر من غير
المذكورين على أن يكون أردوغانيا ً بالتأكيد...
في المجمل فإنّ تركيا مقبلة على تغييرات مهمة ال محالة،
فمن كان العقل المدبّر لك ّل شيء في تركيا سقط اليوم؛ وهنا
سيكون االختبار حتميا ً على اردوغان وحزبه لجهة االختيار
بين مسارين احالهما م ّر ،فإما التوجه نحو مزيد من التسلط
ألردوغان لجهة إنشاء حكم عائلي يسير نحو المجهول ببالد
األناضول ،أو اعتبار سقوط اوغلو هو قربان التوجه نحو
االعتدال والعودة الى الوراء والتموضع نحو سياسة جديدة
للقبول بنتائج الحرب الشاملة التي وقعت في الشرق االوسط
باشتراك تركي رئيسي .لذلك من الواجب عليها التموضع
خلفاً ،وذلك لن يت ّم بوجود صقر من صقور الحرب كأوغلو،
لذلك كان القرار بإسقاطه كما حصل سابقا ً مع الحَ مَد ْين في
قطر ،وفي الحالتين خسر أردوغان وحزبه.

توقعت مصادر
إعالمية روسية أن تم ّدد
قواعد التهدئة في حلب
لمرات عديدة حتى يت ّم
إنجاز توافق روسي
أميركي على صيغة
تمييز المعارضة من
«جبهة النصرة» وتحسم
واشنطن مع حلفائها
الخيار باتجاه كيف
سيتص ّرف المسلحون
المنضوون في جماعة
الرياض تجاه «جبهة
النصرة» ،وهو أمر
ما عاد ممكنا ً تأجيله
طويالً ،ومنه سيحسم
مصير التدخل التركي
في سورية وسقف
نهاية الشهر هو سقف
االنتظار.

منع الن�ساء الم�سلمات من ا�ستخدام «في�سبوك» وارتداء ال�سراويل في بريطانيا

 %60من �سكان �ألمانيا يوافقون على �أنه «ال مكان للإ�سالم في �ألمانيا»
ح َّذر ِ
مرصد اإلسالموفوبيا ،التابع لدا ِر اإلفتاء ،من تزايد
ُ
حيث
شعبية «حزب البديل المعادي لإلسالم» في ألمانيا،
أظهر استطالع للرأي أن  60بالمائة من سكان ألمانيا
يوافقون على تصريحات» حزب البديل األلماني» المعادي
لإلسالم بخصوص أنه «ال مكان لإلسالم في ألمانيا».
ِ
المرصد أنّ االستطالع أوض��ح ،أنّ الشكوك
وتابع
بخصوص اإلس�لام منتشرة لدى غالبية ناخبي «حزب
البديل األلماني» وباقي األح��زاب األخ��رى ،فحوالي 92
بالمائة منهم يدعمون موقف الحزب ،باستثناء حزب
الخضر ،الذي ال يزال يظهر تأييدًا متواصالً لوجود اإلسالم
في ألمانيا.
ّ
تعكس الخوف
وأضاف المرصد أنّ هذه النظرة السلبية
ُ
من مزاع ِم «أسلمة ألمانيا» ،التي يروج لها «حزب البديل
األلماني» إذ تحدث أكثر من  46بالمائة عن خوفهم من
سيطر ِة اإلسالم على البالد.
المرصد إلى أنّ «حزب البديل األلماني» قد اعتمد
وأشاْر
ّ
برنامجه السياسي المعادي لإلسالم في مؤتمره العام
األخير ،وأعلن فيه أن «اإلسالم ال ينتمي إلى ألمانيا» ،ومن
بين الخطوات التي يرغب الحزب في اتخاذها منع بنا ِء
المساجد.
المرصد أنّ «حزب البديل األلماني» يستغل
كما أكد
ّ

الحوادث اإلرهابية ،التي جرت في أوروبا مؤخ ًرا وتزايد
عدد الالجئين إلى ألمانيا من أجل حصد أصوات انتخابية
ُ
ثالث
أكثر ،واستغالل ُه لهذه المخاوف مك ّنه من اكتساح
والياتٍ مهم ٍة في ألمانيا خالل االنتخاباتِ التشريعي ِة التي
جرت قبل شه ٍر تقريبًا.
في غضون ذلك ،أمرت المساجد في بريطانيا المسلمات
ِ
بالتوقف عن ارت��دا ِء السراويل ،أو مغادرة المنزل دون
الحصول على إذنٍ من أزواجهن ،أو استخدام فيسبوك،
في قواعد جديدة مثيرة للجدل نشرتها مختلف المنظمات
والجمعيات اإلسالمية.
وسببت تلك ال��ق��واع��د غضبا ً بين نشطا ِء مكافح ِة
التطرف ،والمسلمين المعتدلين الذين اعتبروا أنها «عفا
عليها الزمن» و»خاطئة تماما» بالمقارنة مع التفسيرات
الدينية .ووفقا ً لصحيفة «التايمز» ،منع مسجد «غرين
لين» في برمنغهام النساء من ارتدا ِء السراويل ،أل ّنها تظهر
«تفاصيل أجسادهن» ،في حين شدد المسجد المركزي
في بالكبيرن على منع النساء من استخدا ِم فيسبوك
لحمايتهن من «الشر».
وقال المسجد« ،يفتح فيسبوك األب��واب للخطيئة…
الفتيات والنساء المسلمات على ح ٍد سواء أصبحنَّ فريس ًة
لهذا الشر».

غرار ا�ستفتاء بريطانيا
بالدهم على
ا�ستطالع :ن�صف الأوروبيين تقريب ًا يريدون ا�ستفتاء في
ِ
ٍ

كاميرون يقول  :بريطانيا �أكثر �أمن ًا في االتحاد الأوروبي

قال رئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس إن بريطانيا بحاجة
لالتحاد األوروبي للمساعدة في قتال ّ
تنظيم «داعش» ولص ِد روسيا ليجعل من
عضوي ِة بالد ِه في االتحاد األوروبي «قضية كبيرة وجريئة ووطنية».
التصويت على االستفتاء
وقال كاميرون لدبلوماسيين وأعضاء في حملة
ّ
«أريد أن أُظهر أنه إذا كنتم تحب ّون هذه البالد و تريدون الحفاظ عليها قوية
في العالم والحفاظِ على شعبنا آمنا ً فإن عضويتنا في اإلتحاد األوروبي أحد
األدوات التي تساعدنا في القيا ِم بهذه األشياء».
ّ
حافظ على السالم في
وأض��اف «أنا ال أقول أنّ االتحاد األوروب��ي بمفرده
ُ
حلف شما ِل
لعب
أوروب��ا ،خالل السبعين عاما ً الماضية ...بالطبع ال  -فقد
ّ
استثنائي للغاي ِة  ،أن تجد
األطلسي دورا ً رئيسيا ً بالقطع( ...لكن) أن ُه لشي ٌء
ٌ
ُ
الدول التي تتحاربَ وتق ُتل بعضها البعض سبيالً للعمل معاً».
رئيس الوزرا ِء البريطاني من أنّ بالد ُه قد تكون عرضة لتهديداتٍ أخطر،
وح ّذر
ُ
لصالح اإلنسحاب من اإلتحاد األوروبي  ،ليؤك ْد على
إذ قرر الناخبون التصويت
ِ
دو ِر التعاونِ األمني.
وفي السياق ،ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية أمس  ،أن استطالعا ً للرأي
أجر ُّته مؤسسة «يوجوف» لصالح تلفزيون (أي.تي.في) .كشف أن تأيّيد بقاء
بريطانيا في االتحاد األوروبي بلغ  42بالمئة  ،في حين بلغ تأييد االنسحاب
 40بالمئة .وقالت الصحيفة إن  13بالمئة ال يعرفون ما إذا كانوا سيؤيدون
اإلنسحاب أم ال في االستفتاء المقرر يوم  23حزيران  ،وإن ستة بالمئة لم
يحسموا قرارهم بعد.
في غضون ذلك ،أشار استطالع للرأي ُنشر أمس إن نحو نصف الناخبين

في ثماني دول كبيرة باالتحاد األوروبي يريدون أن يتمكنوا من التصويت على
ما إذا كانت بالدهم تبقى في االتحاد األوروبي مثلما سيفعل البريطانيون في
استفتاء يجري الشهر المقبل.
وقال استطالع أجرته شركة «ابسوس-موري» إن  45في المئة من أكثر
من ستة آالف شخص شملهم االستطالع في بلجيكا وفرنسا وألمانيا والمجر
وإيطاليا وبولندا واسبانيا والسويد قالوا إنهم يريدون استفتاء خاصا بهم وإن
الثلث سيختارون االنسحاب من االتحاد األوروبي إذا ُمنحوا هذه الفرصة.
وقالت الشركة إن حجم التصويت المحتمل باالنسحاب تراوح بين نسبة
مرتفعة بلغت  48و 41في المئة في إيطاليا وفرنسا بالترتيب ونسبة منخفضة
بلغت  22و 26في المئة في بولندا واسبانيا.
وق��ال بوبي دوف��ي رئيس األبحاث االجتماعية في «ابسوس-موري» إن
»االيطاليين بشكل خاص يأملون بأن تتوافر لهم فرصة الذهاب إلى االنتخابات
بشأن عضويتهم في االتحاد األوروبي مما يعطي إحساسا بأنه حتى إذا صوت
(البريطانيون)..بالتمسك بالوضع الراهن في يونيو فإن هذه لن تكون نهاية
مخاوف االتحاد األوروبي».
ووجد االستطالع أن  49في المئة من الناس في الدول الثمانية يعتقدون أن
بريطانيا ستصوت باالنسحاب من االتحاد األوروبي وهو ما يزيد عن النسبة
في بريطانيا نفسها والتي بلغت  35في المئة حسبما أظهر االستطالع.
وقال  51في المئة إن انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي سيلحق الضرر
باقتصاد االتحاد األوروبي في حين قال  36في المئة فقط إنهم يعتقدون أنه
سيضر اقتصاد بريطانيا.

وكالة الطاقة الذرية تبدي قلقها
من �أن�شطة بيونغ يانغ النووية

تقرير ا�ستند �إلى �أوراق بنما:
رئي�سي لإخفاء �أموال الأثرياء
نيوزيلندا مكان
ّ

ذكرت وكالة األنباء المركزية الكورية أنّ كوريا الشمالية قالت  :إ ّنها ستعزز
بشك ٍل أكبر قدّراتها في مجا ِل األسلحة النووية للدفاع عن النفس  ،في قرار
لحزب العمال الحاكم في تح ٍد لقراراتِ األمم
تمت الموافقة عليه خالل مؤتم ٍر
ِ
المتحدة .وقالتْ الوكالة «سنتمسك باستمرار بالخط االستراتيجي  ،الذي يُدفع
في آنٍ واحد البناء االقتصادي وبناء قوة نووية ،وتعزيز قوة الدفاع الذاتي
النووية كما ً ونوعا ً مادّام اإلمبرياليون يواصلون تهديدهم النووي وممارساتهم
االستبدادية».
ويُضفي قرار المؤتمر صفة رسمية على موقف سابق لكوريا الشمالية التي
أعلنت نفسها «دول��ة مسؤولة تمتلك أسلحة نووية» واستبعدت استخدام
األسلحة النووية  ،إال في حال ِة انتهاكِ سيادتها أوال ً من دو ٍل لديها أسلحة نووية.
والمؤتمر حاليا ً في يوم ِه الرابع وهو أول مؤتمر يعقد للحزب الحاكم منذ 36
عاما ً ومنحت كوريا الشمالية تأشيراتٍ لعشراتٍ من الصحفيين األجانب من 12
دولة يتم مراقب ِة تحركاتِهم عن كثب.
ٍ
برنامجها لألسلحة
لضغوط دولية مكثفة بشأن
وتعرضتْ كوريا الشمالية
ّ
النووية بما يشمل فرض عقوبات أكثر صرامة من األمم المتحدة في مارس
آ ّذار ،وساندت الصين حليفة بيونغ يانغ تلك القرارات في أعقاب أحدث تجربة
نووية أجرتها في كانون الثاني.
ويعتق ُد مسؤولون وخبراء من كوريا الجنوبية  ،أنّ كيم سيستخدم المؤتمر
لتعزيز قبضته على السلطة .وتولى كيم السلطة في عام  2011بعد وفاة
والده.
في غضونِ ذلك ،قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو
قلق
للصحفيين أمس إنّ األنشطة النووية المستمرة لكوريا الشمالية مصدر ٍ
كبير للمنطقة وخارجها ،مضيفا ً أن الوكالة ال يوجد لديها مراقبين في كوريا
الشمالية  ،وأنها تعتمد في ذلك على صور األقمار الصناعية.

أفاد تقرير ظهر أمس ،واعتمد على
تسريبات ما يس ّمى (أوراق بنما) أنّ
أثرياء أميركا الالتينية يستخدمون
شركات وهمية وصناديق معفية
من الضرائب في نيوزيلندا لتحويل
أموالهم من أنحاء العالم.
ويتصاعد الضغط على رئيس
ال����وزراء ج��ون ك��ي بعد أن حلّلت
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام المحلية أكثر من
 61ألف وثيقة لها صلة بنيوزيلندا
تعد ج��زءا ً من بيانات كثيرة جرى
ت��س��ري��ب��ه��ا م���ن ش��رك��ة «م��وس��اك
فونسيكا» القانونية ومق ّرها بنما.
وسلّطت أوراق بنما ال��ض��وء على
كيف يستغل أثرياء العالم شركات
المعامالت الخارجية (األوفشور).
وق����ال ت��ق��ري��ر م��ش��ت��رك ل��رادي��و
وت��ل��ف��زي��ون نيوزيلندا وصحافي
التحقيقات نيكي هاجر ،إنّ «موساك
فونسيكا» ر ّوجت لنيوزيلندا كمكان
ج��ي��د لألنشطة ال��ت��ج��اري��ة بسبب
اإلع��ف��اء الضريبي هناك والسرية
العالية والوضع األمني.

وق�����ال ك���ي إن اإلش�������ارة إل��ى
نيوزيلندا كمكان لإلعفاء الضريبي
«عارية تماما ً عن الصحة» مضيفا ً
أنه مستعد لتغيير القواعد المتعلقة
بالصناديق األجنبية إذا نصحته
بذلك مراجعة لألوضاع أو منظمة
ال��ت��ع��اون االق��ت��ص��ادي والتنمية،

وأض���اف «إذا ك��ان��ت ه��ن��اك حاجة
لتغيير ذلك فإن الحكومة ستدرس
األم���ر وستتخذ إج����راءات إذا لزم
األمر».
وق���ال ك��ي ،إنّ الحكومة طلبت
م��ن وزارة ال��ع��دل التحرك سريعا
فيما يتعلق بالقواعد التي تجري

دراستها بالفعل لتشديد اإلجراءات
المناهضة لغسل األم��وال بالنسبة
للمحامين والشركات والمحاسبين.
من جهته ،قال زعيم حزب العمال
المعارض أن��درو ليتل إنه يجب أن
تتصرف الحكومة «لحماية سمعة
نيوزيلندا بإنهاء النظام الذي ورط
ب�لادن��ا ف��ي شبكة عالمية كبيرة
لإلعفاء الضريبي».
وقالت حكومة نيوزيلندا الشهر
ال��م��اض��ي إن��ه��ا س��ت��ب��دأ م��راج��ع��ة
قوانينها ال��خ��اص��ة بالصناديق
األج��ن��ب��ي��ة ب��ع��د أن س�لّ��ط��ت أوراق
بنما الضوء على نقاط الضعف في
إط��اره��ا القانوني بشكل يجعلها
وج��ه��ة محتملة لكيانات اإلع��ف��اء
الضريبي ألن صناديقها األجنبية
ليست خاضعة لضرائب.
وقال جيمس شو أحد زعيمي حزب
الخضر إن المراجعة ليست كافية
ودع��ا كي إلى «التوقف عن الدفاع
ع��ن صناديق اإلع��ف��اء الضريبي»
وطالب بتحقيق شامل.

