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الم�صالح االقت�صادية التركية
في ميزان ال�سيا�سة الخارجية
 د .هدى رزق
ط� � ّرح رئ�ي��س ال� ��وزراء ال�ت��رك��ي ب��ن علي ي�ل��دري��م ،موضوع
التغيير في السياسة الخارجية التي كانت موضع انتقاد لدى
النخبة السياسية ،ال�ت��ي أشبعت ال�م��وض��وع بحثا ً وطرحت
أسئلة ح��ول ماهية التغيير في السياسة الخارجية التركية،
أي تغيير سياسي وايديولوجي أم سيكون
هل سيكون كامالً ّ
تعبيرا ً عن براغماتية تقتصرعلى المصالح التركية االقتصادية،
التي تض ّررت في الحقبة الماضية وأظهرت تح ّوالً إلى الطائفية
والتدخلية ،في ما يتعلق بالحرب الدائرة في سورية ،محاباة
وتحالفا ً مع المملكة العربية السعودية وقطر وتحدّيا ً علنيا ً
إليران في اليمن ،وسورية ،وإغالقا ً لألبواب مع مصر وعداوة
علنية ومتبادلة مع روسيا.
أت��ت رسالة يلدريم من أج��ل إع��ادة كسب األص��دق��اء بمثابة
إعالن عن خطوات كانت قد اتخذت في عهد سلفه احمد داوود
اوغلو بداية شهر كانون الثاني  ،2016من أجل إعادة العالقات
مع «إسرائيل» مع العلم أ ّنها كانت مستمرة تجارياً .استطاعت
واش�ن�ط��ن ل�ع��ب دور ال��واس �ط��ة ب�ي��ن «إس��رائ �ي��ل» وت��رك�ي��ا عبر
نائب الرئيس األميركي جو بايدن من أجل إع��ادة العالقة بين
الحليفين التاريخيين وتوصلت إلى سلة من القرارات تض ّمنت
اع�ت��ذارا ً وتعويضات من قبل «إسرائيل» إضافة إل��ى السماح
ببناء مستشفى تركي في غزة وتجهيزه ،وتأمين تركيا كهرباء
 24ساعة لقطاع غزة بالشراكة مع ألمانيا والسماح للبضائع
التركية بالدخول إلى القطاع من ميناء أشدود .حصل ك ّل ذلك
بموافقة مصر إذ لعبت «إسرائيل» دور الوساطة بين الطرفين.
أما على الخط الروسي التركي فأسفرت رسائل التهنئة من
قبل الرئيس اردوغ ��ان ورئيس وزرائ��ه يلدريم ،إل��ى الرئيس
بوتين ورئيس وزرائ��ه ميدفيديف ي��وم  14ح��زي��ران ،عن ر ّد
إيجابي مشروط باتخاذ تركيا بعض الخطوات؛ أي االعتذار
والتعويض ،وت ّم في حينها إعالن السفير الروسي لدى أنقرة
أن��دري كارلوف قبوله دع��وة أردوغ��ان لحضور عشاء إفطار
ُدع��ي إليه م��ع أع�ض��اء السلك الدبلوماسي ف��ي  15حزيران.
س��رع��ان م��ا ظهرت ب��وادر إيجابية على الصعيد االقتصادي
إذ س ّمح ميدفيديف لبعض الشركات الروسية م��رة أخرى،
بتوظيف العمال األت��راك بعد المرة االول��ى في  15أي��ار دون
قيود ،كذلك د ّعت موسكو أنقرة إلى اجتماع اقتصادي مق ّرر
ع�ق��ده ف��ي ت�م��وز ف��ي س��وت�ش��ي ،وق��ال ن��ائ��ب وزي��ر الخارجية
الروسي فاسيلي نيبنزيا أنه من المتوقع حضور تركيا اجتماع
«التعاون االقتصادي» ويمكن أن يكون هناك محادثات بين
وزراء الخارجية .تعتبر هذه المؤشرات بداية انفتاح اقتصادي
وس�ي��اس��ي وع�لام��ة على تليين ال�م��وق��ف السياسي م��ن قبل
الطرفين بعد الوساطة الكازاخستانية ،فهل سيجد الطرفان
حالً لشروط بوتين بالرغم من النقد الذي توجهه تركيا للموقف
الروسي ،وتتهم القوات الروسية بقصف المدنيين في شمالي
حلب .بينما يرى وزي��ر الخارجية الروسي أنّ تركيا ال زالت
تفتح حدودها لسالح اإلرهابيين.
وفيما تمكنّت أنقرة من تقليل كمية النفط الخام التي يت ّم
شراؤها من روسيا إلى ح ّد كبير ،بفضل االعتماد على إيران
كمورد للنفط .استطاعت إي��ران لعب ه��ذا ال��دور بسبب قفزة
ملحوظة ف��ي إن �ت��اج النفط اإلي��ران��ي ال ��ذي ح��دث منذ كانون
أي بعد االتفاق النووي وعلى الرغم من أنّ العراق
الثانيّ 2016
كان مورد النفط الخام إلى تركيا عام  ،2015وكان االعتماد
على النفط االيراني فقط  20في المائة وعلى الروسي  19في
المائة .ارتفع بداية عام  23.5 ،2016في المائة وانخفض من
روسيا في الربع األول بنسبة  10.5في المائة.
ت��ري��د تركيا ش��راء ال�غ��از اإلي��ران��ي وال�ح�ص��ول على عقود
لشركات تركية وتطمح إلى المزيد من األعمال التجارية في
إيران ،لكسب عقود إعمار ورفع التعاون االقتصادي إلى 30
بليون دوالر.
لكن تبقى سورية هي المشكلة األكبر ،إذ يمكن لطهران أن
تطلب تنازالت من أنقرة في هذه الموضوع ،ال يبدو الرئيس
رج��ب طيب أردوغ ��ان ف��ي ص��دد ات�خ��اذ خطوة إل��ى ال ��وراء في
سورية لغاية اليوم بالرغم من طموحاته االرتباط االقتصادي
بايران .أتى توضيح وزير الخارجية التركي مولود جاويش
أوغ�ل��و ب��اإلص��رار على م��وق��ف تركيا م��ن النظام ف��ي سورية
أي إشارة بشأن موقف موحد من حزب االتحاد
وعدم إرسالها ّ
الديمقراطي الكردي ،ليوضح لحلفائه أن ال تراجع في الموقف
السياسي.
تسود البراغماتية المصالح الدولية ال سيّما في محاولة
فصل االقتصاد عن السياسية ،هذا الفصل الوهمي ال يمكن إال
أن يكون مؤقتا ً بين هذه البلدان المتجاورة المرتبطة مع بعضها
في مصالح حيوية.
في هذه األثناء عبّر بعض القادة األوروبيين عن استيائهم
من الصفقة التي قامت بها المستشارة األلمانية انجيال ميركل
مع تركيا ،بشأن الالجئين مقابل إلغاء تأشيرة سفر األتراك إلى
أوروبا وتقديم مساعدة مالية .وكان لتصريح ديفيد كاميرون
رئيس ال ��وزراء البريطاني ف��ي معرض تطمينه البريطانيين
وتشجيعهم على التصويت للبقاء في االتحاد االوروبي بقوله
إنّ قبول تركيا في االتحاد لن يحصل ولو بعد  3000عام وقع
اإلهانة على األتراك ،فيما القاه الرئيس الفرنسي السابق نيكوال
س��ارك��وزي ،ال��ذي اعتبر أن��ه ال يمكن حتى التفكير بموضوع
قبول تركيا في عضوية االتحاد بعد لقائه المستشارة األلمانية
آتيا من موسكو األسبوع الماضي.
ت��رى المعارضة التركية أنّ التطورات في ال��داخ��ل تشجع
األوروب �ي �ي��ن على ه��ذه ال�ت�ص��ري�ح��ات ،بسبب ت��راج��ع الدولة
الديمقراطية بعد قيام الحكومة الجديدة التي تظهر تزايدا ً في
االتجاه السلطوي بعيدا ً عما تع ّهد به رئيس الوزراء التركي بن
علي يلدريم من اتباع أعلى المعايير الديمقراطية .فاألحداث
ال�ت��ي ت�ت��وإل��ى تكفي إلظ �ه��ار العكس ت�م��ام�اً .ال سيما انتهاك
حرية التعبير ،حيث ت ّم اعتقال اثنين أحدهما ممثل مراسلون
بال حدود واآلخر رئيس منظمة حقوق اإلنسان بسبب قيامه
«بدعاية لإلرهاب» .كذلك جرى طرد أستاذة من الجامعة بعد
اتهامها بـ»إهانة» الرئيس أردوغان خالل محاضرة ،األمر الذي
جعل البروفسور كريستوف نيومان يقدم استقالته من جامعة
بيلجي في اسطنبول .تضامنا ً من أجل حرية الرأي ،فيما اعتبرت
المعارضة أنّ اطالق سراح  10من المشتبه بهم ،والذين كانوا
قد حكموا بأربع سنوات بسبب هجومهم على جريدة «حريات»
في  8أيلول  2015في العاصمة أنقرة ،إفالتا ً من العقاب ال
سيما انّ الجناة ينتمون إل��ى جمهور العدالة والتنمية ،كذلك
أث��ار ر ّد فعل الرئيس أردوغ��ان على هجوم مجموعة من 20
شابا ً بالعصي والزجاجات ،على نا ٍد موسيقي يقدّم الكحول
خ�لال شهر رم�ض��ان ،نقمة المعارضة بسبب تبريرة العمل
تحت عنوان ضرورة مراعاة مشاعر األمة مع إدانة الفعل الغير
ديمقراطي .واعتبرت أنّ هذه الشعبوية االردوغانية هي سبب
االستقطاب الحا ّد في الشارع بين اإلسالميين والعلمانيين.
يراقب األوروب�ي��ون هذا التراجع في الديمقراطية التركية،
فيما يتحدى أردوغان االتحاد ويرفض تعديل قانون اإلرهاب،
ويتهم الغرب بـ»االسالموفوبيا».
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هل خرج الجي�ش ال�سوري من ريف الرقة؟!
 سعدالله الخليل
رب���م���ا اخ��ت��ل��ف��ت ال��ت��ح��ل��ي�لات م���ن وج���ه���ة النظر
الجغرافية حول خطوة الجيش السوري ،والقوى
الحليفة وال��ردي��ف��ة ب��االن��س��ح��اب وال��ت��راج��ع على
م��ح��ور أث��ري��ا الطبقة ،فبعد االن��س��ح��اب م��ن مثلث
ال��رص��اف��ة وح��ق��ل ال���ث���ورة ال��ن��ف��ط��ي ب��ي��ن م��ن يرى
بالخطوة خروجا ً نهائيا ً من ريف الرقة والوصول
إل��ى ري��ف ح��م��اة ،وم��ن يعتبر أنّ الجيش م��ا يزال
في ريف الرقة ،أما عسكريا ً فما زال الجيش على
المحور بقوته الضاربة.
إليضاح ما جرى ال ب ّد من اإليضاح بأنّ العملية
التي نفذها الجيش وفق العلوم العسكرية ،اعتمدت
على ق��وة ض��ارب��ة ف��ي ال��ت��ق�دّم نحو م��راك��ز تج ّمع
تنظيم «داع���ش» ،قوبلت بمقاومة ضعيفة نسبية
من المسلحين الذين اعتمدوا على استهداف نقاط
التثبيت ،وب��ال��ت��ال��ي ه���ذا التكتيك س��م��ح للتنظيم
بمهاجمة نقاط في مؤخرة القوات وأخ��ذ نقطتين
بين مفرق السيرياتيل وقرية أبو العالج لساعات
عدة إلى أن استعادتها قوات المؤخرة بعد معارك
امتدّت عدة ساعات ،وعشية االنسحاب من مثلث
ال��رص��اف��ة ش��ه��د ال��م��ث��ل��ث ه��ج��وم �ا ً ب��م��ا ي��ق��ارب 22
سيارة مفخخة على محور العمليات ،وهو ما شكل
ت��خ� ّوف�ا ً م��ن السيطرة على ال��م��ؤخ��رة ومحاصرة
القوة الضاربة في نقاط التقدّم ،ما وض��ع القوة
العسكرية أمام خيارين إما اإلص��رار على التقدّم
أي
وت��رك اح��ت��م��االت حصارها أو ال��ت��راج��ع لمنع ّ

كوالي�س
خفايا

اح��ت��م��االت خ��ط��رة غير محسوبة ،وب��ال��ت��ال��ي كان
القرار باالنسحاب إلى حدود أثريا.
بعد االنسحاب ،وفي خطوة لمواجهة هجمات
تنظيم «داع���ش» على محور أث��ري��ا الطبقة ،يعمل
ال��ج��ي��ش ع��ل��ى تثبيت ق��اع��دة ن��اري��ة ق��وي��ة ف��ي تلة
«ال��س��ي��ري��ات��ي��ل» اس���ت���ع���دادا ً ل��م��واص��ل��ة العملية
العسكرية واستعادة المواقع التي انسحب منها
وص��والً إل��ى مثلث ال��رص��اف��ة ،وبحسب جغرافية
المنطقة الصحراوية فهي منطقة خالية من تواجد
تنظيم «داع��ش» باستثناء بعض النقاط في قرية
انباج ومفرق أبو عالج ،أما ما تبقى من مساحات
على جانبي الطريق فهي شبه خالية إال من بعض
الكمائن التي زرعها التنظيم والتي يتعامل معها
سالحا ً الطيران والمدفعية بسهولة.
وبحسب المصادر الميدانية يعمل الجيش على
التعاطي مع إسلوب تعاطي «داع��ش» على محور
الطبقة وال���ذي يختلف ع��ن م��ع��ارك ت��دم��ر وحقل
الشاعر على الرغم من تشابه الطبيعة الجغرافية
م��ن ص��ح��راء وب��ادي��ة ،م��ن حيث اع��ت��م��اد «داع���ش»
على المناورة السريعة بمجموعات صغيرة تضر
ب��م��ؤخ��رة ال��ق��وات ،وت���زرع ال��ع��ب��وات على جانبي
ال��ط��ري��ق لتشغل رأس حربتها بالتفكير الدائم،
ب��ط��ري��ق اإلم����داد ال��وح��ي��د ل�لإب��ق��اء عليه ب��ع��ي��دا ً عن
نيران التنظيم وانغماسيّيه .حيث تك ّررت هجمات
المجموعات االنتحارية في أكثر من نقطة ،ولم يمنع
إجهاز الجيش على كامل المجموعات المهاجمة
لكن التنظيم من متابعة اعتماد هذا اإلسلوب إلى
جانب الموجات االنتحارية باستخدام العربات
والسيارات المفخخة التي كانت تقتحم الخواصر

ال��رخ��وة ال��م��م��ت�دّة م��ن تلة سيرياتيل حتى مثلث
ال��رص��اف��ة ،وه���ذا التكتيك ي��ع � ّد األن��س��ب للتنظيم
كونه يوفر على التنظيم المواجهة المباشرة من
ج��ه��ة وأق��� ّل كلفة م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ب��ش��ري��ة ،وه��و ما
يكشف جانب من األزمة البشرية التي يعاني منها
التنظيم.
وبحسب المصادر فإن التكتيك الجديد يسمح
للجيش بقضم المساحات الشاسعة في الصحراء،
والتحركات المقبلة ستختلف عما شهدته الجبهة
خ�ل�ال اإلس��ب��وع ال��ف��ائ��ت ،ب��اس��ت��ق��دام للتعزيزات
وال��ع��ت��اد ال��ج��دي��د ال���ذي يتناسب م��ع طبيعة قتال
«داع��ش» إضافة إل��ى تغطية جيدة وحماية لنقاط
المؤخرة وجانبي الطريق.
ربما يطرح تساؤل ما إذا قدمت العملية عسكريا ً
طالما تراجعت ال��ق��وات ،وبالرغم من مشروعية
ال��س��ؤال إال أنّ العملية كسرت تحصينات تنظيم
«داعش» في المنطقة ،والتي بناها منذ آب ،2014
أي منذ ما يقارب سنة وعشرة أشهر ،وبالتالي لن
يستطيع العودة بالسيطرة كما كان ،كما أنّ تراجع
ال��ق��وات ال يعني ع��ودة داع��ش إل��ى المناطق التي
بقيت شبه خالية ،خاصة في ظ ّل سيطرة الجيش
على ال��ت�لال الحاكمة وال��ق��درة على االستهداف
ال��ج��وي للطيران ال��س��وري وال��روس��ي ،م��ا يضع
العملية في إطار إع��ادة انتشار للجيش السوري،
في حين يحاول التنظيم ومن ير ّوج له استثمارها
إعالميا ً بالخروج من ريف الرقة.

توقفت مصادر متابعة
ألمن الخليج أمام إجماع
القادة اإليرانيين على
التحذير من اشتعال
مقاومة مسلحة في
البحرين في ضوء قرار
سحب الجنسية من
الشيخ عيسى قاسم
تمهيدا ً لترحيله ،وقالت
إنها حسمت الشك باليقين
بعد كالم السيد حسن
نصرالله الذي تض ّمن
تحذيرات غير واضحة،
لكنها ترفع السقف نحو
افتراض حدوث المجهول
ما لم يتدخل العالم لمنع
تنفيذ القرار لتقول :إن
المعادلة صارت واضحة
بأن البحرين سيذهب
للفوضى ،إذا ت ّم تخطي
الخط األحمر الذي
يمثله زعيم المعارضة
البحرانية!

يرحب و مو�سكو ت�ؤكد :ال م�صلحة لنا
بريطانيا خارج االتحاد ..اليمين الأوروبي ِّ
أعلن رئيس ال��وزراء البريطاني دافيد كاميرون عزمه
تقديم استقالته بعد تصويت معظم البريطانيين لصالح
خروج بالدهم من االتحاد األوروب��ي ،قائالً إنّ بريطانيا
بحاجة إلى قادة جدد.
وقال كاميرون في مؤتمر صحفي أمس «البريطانيون
صوتوا لصالح ال��خ��روج من االت��ح��اد األوروب���ي ويجب
احترام إرادتهم» ،مشيرا ً إلى أنه سيتم تعيين رئيس جديد
للحكومة قبل عقد المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في
تشرين األول ،و أن الرئيس الجديد يجب أن يبدأ مفاوضات
بشأن شروط خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
كاميرون ،أكد إنّ المفاوضات يجب أن تشمل سلطات
أسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية لمراعاة مصالح جميع
أجزاء المملكة المتحدة في هذه العملية.
هذا ،وأظهرت النتائج النهائية الستفتاء بريطانيا ،فوز
معسكر «الخروج» من االتحاد األوروبي ،بنسبة ،51,9%
مقابل  48,1من األصوات لصالح البقاء.
في غضون ذلك ،تباينت ردود األفعال األوروبية عقب
تصويت البريطانيين لصالح خروج بالدهم من االتحاد
األوروب���ي ،ما بين خيبات أم��ل على الصعيد الرسمي
ومباركة من جانب األحزاب اليمينية.
وأعلن المجلس األوروب��ي أ ّنه سيعقد األسبوع المقبل
أول قمة غير رسمية له بحضور  27دولة من دون المملكة
المتحدة ،وفق ما ص ّرح به رئيس المجلس دونالد توسك
قبيل اجتماع مع رؤس��اء مؤسسات االتحاد األوروب��ي،
مخصص لمناقشة خروج بريطانيا.
كما أكد توسك ،استمرار العمل بقوانين االتحاد في
بريطانيا حتى خروجها من االتحاد بشكل رسمي .وقال
«أريد أن أؤكد لكم أ ّنه لن يكون هناك فراغ قانوني .طالما
لم تخرج بريطانيا من االتحاد األوروب��ي بشكل رسمي،
سيستمر العمل بالقوانين األوروبية بحق بريطانيا وداخل
البالد ،وأٌقصد بذلك الحقوق والواجبات».
هذا و دعّ ا قادة مؤسسات االتحاد األوروبي ،بريطانيا
بالبدء بآلية الخروج «بأسرع وقت ممكن» ،وكتب رؤساء،
المجلس األوروبي دونالد توسك ،والمفوضية األوروبية
جان كلود يونكر ،والبرلمان األوروب��ي مارتن شولتز،
والرئيس الدوري الهولندي لالتحاد مارك روتي ،في بيان
مشترك «ننتظر اآلن من حكومة المملكة المتحدة أن تنفذ
قرار الشعب البريطاني هذا بأسرع وقت ممكن» ،مضيفين
«نحن جاهزين للبدء في المفاوضات».
وفي السياق ،اقترح زعيم «حزب الحرية» الهولندي
غييرت فيلدرز ب��إج��راء استفتاء ل��خ��روج هولندا من
االتحاد األوروبي ،بعد النتائج البريطانية .وقال «أهتف
للبريطانيين .واآلن جاء دورنا .حان الوقت إلجراء استفتاء
في هولندا».
كما أيدت رئيسة حزب «الجبهة الوطنية» الفرنسي
مارين لوبان استفتاء خروج بريطانيا .وأكدت على أنّ

باريس تملك أسبابا ً أكثر من بريطانيا للخروج من االتحاد
األوروبي.
ودعّ ��ت لوبان إل��ى إج��راء تصويت في فرنسا مماثل
لالستفتاء الذي أجراه البريطانيون اليوم .وأشارت لوبان
إلى أنّ الوقت قد حان اآلن إلى نشر الديمقراطية في بالدها،
الفت ًة إلى أنّ الفرنسيين يملكون الحق في االختيار.
بدوره ،قال رئيس الحزب الحاكم في بولندا ياروسالف
كاتشينسكي ،إن االتحاد األوروب��ي بحاجة إلى معاهدة
جديدة بعد تأييد البريطانيين لخروج بلدهم من االتحاد.
وأض��اف في مؤتمر صحفي «خ��روج بريطانيا حدث
سيء جدا ً وبولندا مكانها في االتحاد األوروبي .الخالصة
واضحة :نحتاج معاهدة جديدة لالتحاد األوروبي».
من جهته ،قال رئيس الوزراء اإلسباني ماريانو راخوي
إ ّنه يتعين إصالح االتحاد األوروبي بعد تأييد البريطانيين
لخروج بلدهم منه على أن ينصب التركيز على النمو
االقتصادي ،وتوفير فرص العمل واالندماج بشكل أكبر
في حين وصف نظيره السويدي ستيفان لوفين نتيجة
االستفتاء بأ ّنها «نداء لالستيقاظ».
وقال راخوي في مؤتمر صحفي «اآلن وبعد أن تمك ّنا
أخيرا ً من الخروج من األزمة االقتصادية علينا أن نح ّول
تركيز االت��ح��اد األوروب����ي ص��وب احتياجات شعوبه
األساسية مع التشديد على النمو والبطالة».
وأض��اف أنّ خ��روج بريطانيا «يجب أن يدفع جميع
الدول األعضاء إلى التفكير في كيفية تعزيز قوتنا أكثر من
أي وقت مضى ،الستعادة الروح المعنوية األصلية التي

كانت وراء المشروع األوروبي ،واستعادة اهتمام مواطنينا
به وتعاطفهم معه وميلهم إليه».
وفي ستوكهولم قال لوفين في مؤتمر صحفي إن تصويت
بريطانيا على الخروج من االتحاد «نداء الستيقاظ» التكتل
الذي بات عليه أن يظهر لدوله األعضاء أنه قادر على تلبية
توقعات شعوبها.
ه��ذا و اعتبر رئيس ال���وزراء التشيكي بوغوسالف
سوبوتكا ،إ ّن��ه يتعين على االتحاد األوروب��ي أن يتغير
بسرعة ليس فقط ألن البريطانيين أيدوا خروج بالدهم
منه بل ولتعزيز الدعم لمواطنيه.
وأضاف أنّ التصويت البريطاني ال يعني نهاية االتحاد
األوروبي وأنّ على التكتل أن يوافق على خروج بريطانيا
«بسرعة وتعقل» ،مضيفا ً أ ّنه «يتعين على أوروبا أن تكون
أكثر استعدادا ً للعمل وأن تتحلى بالمرونة وتكون أقل
بيروقراطية ،وأن تبدي حساسية أكبر بكثير للتنوع الذي
تمثله الدول األعضاء السبع والعشرون».
أم��ا رئيس وزراء المجر فيكتور أورب���ان ،فأكد أمس،
أنّ تأييد البريطانيين للخروج من االتحاد يظهر أنّ على
بروكسل أن تستمع لصوت الشعوب وتقدم حلوال ً مالئمة
للقضايا المهمة مثل قضية الهجرة.
وقال أوربان إنّ مسألة الهجرة لعبت دورا ً أساسيا في
النقاش البريطاني قبل االستفتاء الذي أجري الخميس،
مشيرا ً أنّ الشعب البريطاني لم يكن راضيا ً عن سياسات
االتحاد األوروبي إزاء أزمة الهجرة .وأردف «لماذا توجد
المجر داخل االتحاد األوروبي؟ توجد المجر داخل االتحاد

ترامب :كلينتون �س َّلمت العراق لـ«داع�ش»
وتلقت المال ال�سعودي
ّ
المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي
أعلن
في االنتخابات الرئاسية األميركية بيرني ساندرز،
أ ّنه سيمنح صوته لمنافسته هيالري كلينتون.
وقال ساندرز ،الذي لم ينسحب رسميا ً بعد من
سباق الرئاسية ،قال إنّ ردع دونالد ترامب من أن
يصبح الرئيس الجديد للواليات المتحدة ،يجب أن
يكون الهدف األسمى.
من جهة أخرى ،رفض ساندرز فكرة االنسحاب
من السباق الديمقراطي ،رغ��م ضمان كلينتون
ال��ح��ص��ول على ح��ق الترشيح ،م��ص��را ً على أنّ
تواجده في السباق ال يسبب اإلنقسام داخل الحزب
الديمقراطي.
إلى ذلك ،اتهم ترامب ،كلينتون ،بنشر الدمار في
الشرق األوسط ،معتبرا ً أ ّنها لعبت دورا ً في اإلطاحة
بنظام الرئيس األسبق حسني م��ب��ارك ،وتمهيد
الطريق لإلخوان المسلمين ،وأنها تلقت أمواال ً من
دول إسالمية على رأسها السعودية التي تطبق
عقوبات مشددة على المثليين.
وق����ال ت��رام��ب «ق������رارات ه��ي�لاري كلينتون
نشرت الموت وال��دم��ار واإلره���اب ،في كل مكان
طالته يدها ..لقد قدم السفير األمريكي في ليبيا،
كريستوفر ستيفنز وطاقم القنصلية في بنغازي
مئات المناشدات طالبين المساعدة ،لكن كلينتون
رفضتها جميعها».
وأض��اف ترامب «عندما تولت كلينتون وزارة
الخارجية عام  2009كان العالم مكانا ً مختلفاً،
ليبيا كانت دولة متعاونة بينما كان العراق يشهد
تراجعا ً بمعدالت العنف ،كما كانت سورية تحت
السيطرة وإيران مختنقة بالعقوبات ومصر يحكمها
نظام صديق يحترم معاهدة السالم مع إسرائيل،
ولم يكن تنظيم «داعش» موجودا ً حتى».

وذكر المرشح الرئاسي األميركي أ ّنه بحلول عام
 2014كانت كلينتون قد «خربت الشرق األوسط
برمته» ،معتبرا ً أنها فعلت ذلك من خالل «اجتياح
ليبيا وتسليم الدولة لداعش »،وأنّ إي��ران باتت
بفضل ذلك «القوة المسيطرة في الشرق األوسط
وبطريقها لتمتلك سالحا ً نووياً».
وأكد ترامب أنّ دعم كلينتون الستخدام العنف
من أجل تغيير النظام في سورية ،دفع البالد إلى
حرب أهلية تفوق بدمويتها ما كان سابقاً ،كما
بات «لداعش» منصة تسمح له ّ
بشن هجماته على
الغرب ،وق��د ساعدت مصر على اإلطاحة بنظام
صديق واستبدلته بنظام متشدد تابع لإلخوان
المسلمين ،وقد تمكن الجيش المصري من استرداد

األوروبي ألننا مؤمنون بوجود أوروبا قوية»« .لكن أوروبا
لن تكون قوية إال إذا تمكنت من تقديم حلول لقضايا
رئيسية ،مثل الهجرة مما يقوي أوروبا نفسها وال يضعفها.
واالتحاد األوروبي أخفق في تقديم هذه الحلول».
وف��ي ش��أن متصل ،قالت وزارة الخارجية الصينية
إ ّنها تحترم قرار الشعب البريطاني الخروج من االتحاد
األوروبي ،مشير ًة أنّ وجود أوروبا مزدهرة أمر يصب في
مصلحة الجميع وإن الصين مستعدة للتعاون مع بريطانيا
وعلى ثقة تامة في عالقاتها مع االتحاد األوروبي.
إلى ذلك ،أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين أ ّنه ال
أساس لتصريحات رئيس ال��وزراء البريطاني ،وبعض
ممثلي الحكومة البريطانية اآلخرين حول مصلحة روسيا
في خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
واعتبر بوتين ،أنّ تصريحات رئيس الوزراء البريطاني
ديفيد كاميرون حول الموقف المزعوم لروسيا ،ال أساس
لها على اإلطالق.واستطرد قائالً «إنني أعتقد أ ّنها ليس إال
محاولة غير الئقة للتأثير على الرأي العام في بالده».
وأضاف أنّ هذه المحاوالت لم تأت بالنتائج المرجوة.
وتابع أ ّنه ال يحق ألحد طرح أي مزاعم حول موقف روسيا
من هذه المسألة بعد االستفتاء .وشدد قائالً« :ليس ذلك إال
مظهر من مظاهر المستوى المتدني للثقافة السياسية.
وكان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند قد أعلن
في وقت سابق ،إنّ نتائج االستفتاء في بريطانيا أسرت
على األرجح الرئيس الروسي بوتين ،معربا ً عن أمله في
أ ّنها لن تسمح بتخفيف الضغط على موسكو.
من جهته ،قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف،
إنّ خروج بريطانيا من االتحاد شأن داخلي وإرادة شعوب
بريطانيا ،لذلك فال يمكنه التعليق على مثل هذه الحاالت.
وأض��اف ردا ً على تعليق هاموند ب��أن روسيا تشعر
بالرضى لنتائج االستفتاء« :لم أحصل على تعليم طبي
وال يمكنني التعليق على حاالت مرضية».
إلى ذل��ك ،قال جو بايدن نائب الرئيس األميركي ،إنّ
الواليات المتحدة كانت تفضل بقاء بريطانيا في االتحاد
األوروب���ي ،لكنها تحترم نتيجة االستفتاء ال��ذي انتهى
بخروجها من التكتل.
«علي أن أقول إننا ك ّنا
بايدن أضاف في خطاب في دبلن
ّ
نتطلع إلى نتيجة مختلفة .لكن الواليات المتحدة ترتبط
بصداقة قديمة العهد بالمملكة المتحدة وهذا الرابط المميز
للغاية سيستمر».
وفي شأن متصل ،قال األمين العام لحلف شمال األطلسي
ينس ستولتنبرغ ،إنّ مكان بريطانيا في «الناتو» لن يتغير
رغم قرار البريطانيين االنسحاب من االتحاد األوروبي.
ستولتنبرغ قال «أعرف أنّ وضع المملكة المتحدة في
حلف شمال األطلسي سيظل بال تغيير .ستظل المملكة
المتحدة حليفا ً قويا ً وملتزما ً داخل الحلف وستواصل لعب
دورها القيادي في تحالفنا».

بوتين :ال عوائق �أمام �إيران
لالن�ضمام لـ«�شنغهاي»
و هدف المنظمة �ضمان �أمن �أع�ضائها

السيطرة ،لكن كلينتون فتحت علبة ال��ش��رور
الخاصة باإلسالم المتطرف».
واتهم ترامب منافسته بـ»االنسحاب من العراق
وتسليم أجزاء واسعة منه إلى داع��ش» ،كما شن
هجوما ً شخصيا ً عليها بالقول «لقد قبلت كلينتون
مجوهرات بقيمة  58ألف دوالر من حكومة بروناي،
وماليين ال��دوالرات منها للمؤسسة التي تديرها..
سلطان بروناي شخص فرض تطبيق الشريعة
اإلسالمية المتشددة التي تفرض أحكامها عقوبة
الرجم للمثليين» ،مشيرا ً إلى أنّ كلينتون حصلت
على  25مليون دوالر م��ن السعودية وماليين
من الكويت وقطر وعُ مان ،ودول أخرى ال تعترف
بحقوق النساء والمثليين».

أ ّكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،عدم وجود عقبات أمام انضمام إيران
إلى منظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها بكين وموسكو.
وفي كلمة أمام قمة المنظمة في العاصمة األوزبكستانية طقشند ،أوضح
بوتين أن انضمام طهران إلى المنظمة بات ممكناً ،بعد تنفيذ االتفاق النووي مع
السداسية الدولية ورفع الحظر عنها.
وفي وقت سابق أمس ،أشار رئيس قرغيزستان ألمازبيك أتامباييف ،إلى
إمكانية انضمام إيران لمنظمة شنغهاي للتعاون في المستقبل القريب ،كونها
و ّفت بالتزاماتها فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
وفي السياق ،أكد الرئيس بوتين أنّ االتجاه الرئيس ألنشطة المنظمة يتعلق
بضمان األمن في كامل أراضي الدول األعضاء في المنظمة.
وقال «يتعلق االتجاه الرئيس ألنشطتنا المشتركة بضمان األمن في أراضي
فضاء شنغهاي .ومن الضروري مواصلة تعزيز قدرات الهيئة اإلقليمية لمحاربة
اإلرهاب ،وتحسين جودة التنسيق بين األجهزة األمنية في إطار األمم المتحدة
والمنظمات الدولية األخرى».
وأض��اف أ ّنه من الضرورية تسريع عملية إع��داد مشروع معاهدة خاصة
بالمنظمة لمحاربة التطرف ،باإلضافة إلى تعزيز القاعدة القانونية للتعاون في
مجال األمن المعلوماتي.

