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عربيات  /دوليات

تركيا تهادن �سيا�سي ًا في �سورية
وتنتظرالموقف الأميركي
 د .هدى رزق
ت�ب��دو تركيا م�ت��أك��دة ،ه��ذه ال �م��رة ،م��ن ض ��رورة إن�ه��اء الحرب
السورية بالوكالة .تصريحات المسؤولين واضحة بهذا الشأن،
فتركيا بحاجة الى إجراء النقد الذاتي لسياستها في سورية ،بعد
أي تغيير جوهري ،بل أدّت انعكاسات الحرب
أن فشلت في إحداث ّ
إلى ضرب استقرارها الداخلي.
تتنصل الحكومة التركية من مسؤوليتها ،وتحاول التراجع عن
ّ
سياساتها من دون المساس برأس السلطة السياسية ،التي أخذت
ضحى الرئيس التركي رج��ب طيب
ق��رار ال�ح��رب على س��وري��ة.
ّ
أردوغان برئيس وزرائه احمد داوود اوغلو ،وألقى عليه مسؤولية
ات�ب��اع سياسة ال�ع��داء م��ع المحيطيْن اإلقليمي وال��دول��يّ .
حضر
االس�ت��دارة السياسية مع ب��داي��ات العام الحالي .ه��ذه االستدارة
التي أدّت إلى تطبيع العالقة مع «إسرائيل» وقيام البرلمان التركي
مؤخرا ً بالتصديق على االتفاقية ،واالعتذار من روسيا عن إسقاط
طائرة «السوخوي  « 24في العام الماضي.
تبدو أنقرة مجبرة اليوم على البحث عن نهج جديد في سورية.
بعدما اتضح أنها لن تستطيع أن توثر على تغيير منطق األمور
في المنطقة الخاضعة للسيطرة الكردية في سورية ،والمتاخمة
للمناطق ال�ك��ردي��ة ف��ي تركيا وال �ع��راق ،المدعومة م��ن الواليات
المتحدة ،كذلك فشلت في حرب إسقاط النظام في سورية المدعوم
من روسيا وإيران.
في هذا اإلطار ،أتى انفتاح الحكومة التركية لعقد اجتماع حول
سورية مع روسيا وإي��ران ،فتركيا تخوض حربا ً في الداخل مع
«حزب العمال الكردستاني» في مواجهة طلب األكراد حكما ً ذاتياً.
وهي تحاول تصفية واقتالع أقوى معارضيها المتمثل في جماعة
«فتح الله غولن» المترسخة في النسيج االجتماعي.
تشير أنقرة إل��ى أنها بصدد إعتماد سياسة سورية جديدة،
أي
تتمحور ح��ول نقاط ث�لاث :الحفاظ على السالمة اإلقليمية ّ
أي كيان كردي مستق ّل؛
وحدة األراضي السورية ،بمعنى أنها ض ّد ّ
تجنّب الهيمنة االثنية أو الطائفية ،وهذا يعني المشاركة في حكومة
مختلطة بعد استقالة الحكومة الحالية ،وإع��ادة السوريين إلى
بالدهم بمجرد التوصل إلى ح ّل في سورية .يبدو أنّ أنقرة على
استعداد لقبول حكومة موقتة يقودها األسد ،على أن ال يكون جزءا ً
أي قرار نهائي في وضع أسس
من الح ّل في الفترة التي تليها .لكن ّ
نهاية الحرب في سورية ،لن يت ّم التوصل إليه من دون اتفاق بين
الواليات المتحدة وروسيا .لذلك سيتعيّن االنتظار حتى كانون
الثاني  2017عند تولي الرئيس األميركي القادم مهام منصبه.
تالقي الحكومة التركية اليوم صعوبة في التفاهم مع الواليات
ال�م�ت�ح��دة ،وت ��رى انّ مشكلتها تتمحور ال �ي��وم ح��ول مسألتين
رئيسيتين تعتبرهما عالقتين :االول��ى ،مسألة تسليم الواليات
المتحدة محمد فتح الله غولن ،الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة
االن �ق�لاب الفاشلة ف��ي  15ت�م��وز .حيث تجد صعوبة ف��ي إقناع
الواليات المتحدة ،التي طلبت بعد  36ساعة من االنقالب المساعدة
والمشاركة في التحقيقات ،إال أنّ الحكومة التركية رفضت وطالبت
بتسليم غولن ،كما كانت تفعل قبل االنقالب ،ردّت واشنطن بطلب
تسليم أدل��ة دامغة ال��ى القضاء األميركي ليحقق بشأنها .وهي
ترى أنّ تسليم غولن يخضع لقوانين أميركية ،وال يمكن للرئيس
أوباما االتصال بالمحكمة أو توجيه أوامر بتسليم غولن كما يعتقد
أردوغ���ان ،ألنّ ف��ي ال��والي��ات المتحدة فصالً للسلطات وقضاء
مستقالً.
أما المطلب التركي الثاني ،فيتمثل بطلب إنسحاب «حزب االتحاد
الديمقراطي» إل��ى ش��رق نهر ال�ف��رات بعد معركة «منبج» ،حيث
نجحت «ق��وات سورية الديمقراطية» في السيطرة على المنطقة
وطرد «داعش» منها بالتنسيق مع الواليات المتحدة .ترى تركيا
انّ «حزب اإلتحاد الديمقراطي» هو فرع سورية لـ «حزب العمال
الكردستاني» .بينما تعتبر الواليات المتحدة أنّ العالقة مع هذا
الحزب تع ّمقت بسبب قتاله ض ّد «داعش» ،في الوقت الذي رفضت
فيه الحكومة التركية إقحام جيشها في قتال هذا التنظيم .وكانت
قد اتهمتها سابقا ً باالستفادة من وجود «داعش» لتصفية حسابات
مع األكراد من جهة ،وتهريب النفط من جهة اخرى.
إزدادت بيانات رئيس الوزراء بن علي يلدريم اليومية منذ يوم
 15آب /أغسطس حول هذا الموضوع.
في هذه األثناء ،هدّدت تركيا اإلتحاد االوروبي بأنها ستوقف
االتفاق حول الالجئين انْ لم يت ّم إقرار إلغاء تأشيرة دخول األتراك
إلى اإلتحاد االوروب��ي ،وهي تح ّمل ال��دول األوروب�ي��ة مسؤولية
الفشل ،وتطالبها بتسليم م��دارس «فتح الله غولن» وتش ّكك في
جدية تحالفها ض� ّد االن�ق�لاب ،بل تذهب أكثر من ذل��ك وتتساءل
حول معنى صمت ال��دول ،الذي يعني تخلي منظمة حلف شمال
األطلسي عن تركيا...
أي
األزمة مع «الناتو» بدأت قبل محاولة االنقالب بثالثة أيامّ ،
في  12تموز ،عندما أصدرت تركيا أمرا ً الى منظمة حلف شمال
األطلسي بترحيل نائب اﻷدميرال مصطفى زكي أوغورلو ،الذي
يعمل في قيادة الحلف وشطبه من الخدمة الفعلية ...وإعادته إلى
تركيا بتهمة االنتماء الى «غولن» .تجاهلت المنظمة طلب تركيا،
فيما حصل أوغورلو على تقرير طبي من مستشفى نورفولك،
وطلب اللجوء الى الواليات المتحدة بعد محاولة إنقالب  15تموز/
يوليو .أصدرت تركيا أمرا ً آخر ضدّه بتهمة التآمر للقيام بمحاولة
االنقالب .قادت وسائل اإلعالم المق ّربة من «حزب العدالة والتنمية»
حملة ض ّد منظمة حلف شمال األطلسي واتهمتها بالضلوع في
محاولة اإلن �ق�لاب .وشككت الحكومة التركية ب��أنّ الجنراالت
المتو ّرطين ف��ي محاولة االن �ق�لاب ،ف��ي مق ّر ق�ي��ادة األرك ��ان ،في
أنقرة ،ينتمون إلى التحالف في منظمة حلف شمال األطلسي.
أك��دت محاولة االن�ق�لاب هشاشة العالقة بين أنقرة ومنظمة
حلف شمال األطلسي بعد األزم��ة ال�س��وري��ة ،وأزم��ة الالجئين،
ومكافحة «الدولة اإلسالمية ـ داعش» ،والحرب على «حزب العمال
الكردستاني» ،كذلك إضطراب موازين القوى في ش��رق البحر
األبيض المتوسط والبحر األسود .في المقابل ،أجري تقرير في
تموز عام  2015في مكتب صندوق مارشال األلماني ،في أنقرة،
ركز على تصورات الجمهور التركي ورؤيته لمنظمة حلف شمال
األطلسي ،وبالنتيجة تبيّن أن حوالى  35في المئة من المجيبين
ي��رون أنّ تركيا ل��م تعد ف��ي حاجة إل��ى عضوية الحلف 27 ،في
المئة منهم ال رأي لهم ،وأخيرا ً حوالى  30في المئة من األتراك
يثقون بمنظمة حلف شمال األط�ل�س��ي .أم��ا ال�ي��وم ،ف��إنّ النتائج
اي دراسة من هذا النوعّ .
يفضل
سوف تكون قاتمة إذا ما أجريت ّ
حلف شمال األطلسي االبتعاد عن األضواء اليوم في عالقاته مع
تركيا ،فعمليات التطهير أصبحت ضربة مد ّمرة للغاية على الجيش
التركي ،وفي الواقع ،إنه لم يعد ثاني أكبر قوة عسكرية من حيث
األداء بالنسبة لـ «الناتو» .لقد أح��دث االنقالب حتما ً فجوة أمنية
ضخمة لتركيا ،وهي بالفعل في حالة متقلبة وخطيرة ،ويبدو أنها
ستصبح غير مستقرة في المستقبل القريب ،مع قوة عسكرية
وبيروقراطية أق ّل فعالية من قبل.
سوف تستغرق تركيا عقودا ً الستعادة قدر يسير من سيادة
القانون ،وإيصال الخدمات العامة كما اعتادها المواطنون األتراك
قبل االنقالب .وحسب محللين غربيين ،فإنّ الشعب ينظر اليوم إلى
أردوغان بإعجاب ،لكنه بتفكيكه الجيش وجهاز القضاء والتعليم،
هو يفكك الديمقراطية التي سعى إلى بنائها األتراك عبر عقود.
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دالالت النقلة النوعية في التعاون الع�سكري الرو�سي -الإيراني -ال�سوري
 حسن حردان
إنتقال الحلف الروسي -اإلي��ران��ي -السوري إلى مرحلة
جديدة في ترجمة التعاون والتنسيق العسكري في محاربة
اإلره��اب ،من خالل سماح إيران للطائرات الروسية الحربية
باستخدام مطار همدان ،يشكل تط ّورا ً نوعيا ً في مسار الحرب
ض ّد قوى اإلرهاب التكفيري في سورية ،من ناحية ،ومؤشرا ً
على عزم هذا الحلف منع الخطط األميركية من إدامة الحرب
على دمشق إلستنزافها واستنزاف حلفائها من ناحية ثانية.
ال شك في أنّ هذا التطور يأتي تنفيذا ً لقرار سياسي اتخذ
على أعلى المستويات في العواصم الثالث ،والذي ت ّم وضع
الخطط التنفيذية له في اجتماع عقد مؤخرا ً في طهران وض ّم
وزراء دفاع سورية وإيران وروسيا.
غير أنّ توقيت ترجمة ه��ذا ال �ق��رار باستخدام الطائرات
ال��روس �ي��ة ل �ل �م �ط��ارات اإلي ��ران� �ي ��ة ،وق �ب��ل ذل� ��ك ،باستئناف
«ال�س��وخ��وي» مساندة الجيش ال�س��وري وحلفائه في إطباق
الحصار على المسلحين في أحياء حلب الشرقية ،وقصف
مواقع المسلحين في إدلب وريف حلب ،تمهيدا ً للمرحلة الثالثة
الهادفة الى تحرير وتنظيف حلب وريفها ومحافظة إدلب من
المسلحبن اإلرهابيين ،إنّ هذا التوقيت إنما يهدف الى ما يلي:
أوالً :تزخيم الحضور الروسي العسكري وزيادة فعاليته
لتسريع إنجاز الحسم في حلب وإدل��ب ،بما يضع ح��دا ً لك ّل
ال��ره��ان��ات األميركية -التركية -السعودية على إب�ق��اء حلب
جرحا ً نازفا ً بهدف ابتزاز سورية ،لدفعها الى تقديم التنازالت
�س بسيادتها واستقاللية ق��راره��ا ال��وط�ن��ي ،أو تت ّم
ال�ت��ي ت�م� ّ
الحيلولة دون تمكينها من استعادة عافيتها ،عبر مواصلة
تغذية المسلحين ب��ال�س�لاح والمسلحين وال �م��ال لمواصلة

حربهم اإلرهابية.
ثانياً :وض��ع ح� ّد للمناورات األميركية للته ّرب من تنفيذ
تع ّهدات واشنطن لموسكو بالفصل بين الجماعات اإلرهابية،
وتلك التي تقبل بوقف العمليات العسكرية والدخول في عملية
الح ّل السياسي .فموسكو وعبر مسؤوليها األساسيين ،أعلنت
بوضوح عدم استعدادها السماح باستمرار هذه المناورات،
وأنّ واشنطن غير صادقة بما تلتزم به في اللقاءات المشتركة.
أي موسكو ،أعطت أكثر من فرصة لتسهيل الح ّل ،لكن
وهيّ ،
المسؤولين األميركيين كانوا في ك ّل مرة يستخدمون الهدنة
إلعادة تعويض المسلحين عن خسائرهم ،وتزويدهم مجدّدا ً
بالقدرات التسليحية والمقاتلين لش ّن الهجمات ومحاولة تغيير
المعادلة ف��ي ال�م�ي��دان ،لالنقالب على ش��روط ال�ح� ّل وفرض
اإلمالءات على سورية.
ثالثاً :تسريع عملية الح ّل السياسي ب��ات رهنا ً بالحسم
العسكري في الميدان ،ولهذا فإنّ حسم معركة حلب وإدلب
ب��ات يشكل أول��وي��ة بالنسبة للحلف ال��روس��ي -اإليراني-
ال� �س ��وري ،وال �م �ع �ب��ر اإلل ��زام ��ي ل��وض��ع ال��ح�� ّل ع �ل��ى السكة
الصحيحة ،التي تقوم على اح�ت��رام إرادة الشعب السوري
في تقرير مصيره وانتخاب رئيس بالده بعيدا ً عن التدخالت
واإلمالءات الخارجية.
وم��ن ال��واض��ح أنّ ال�ع�لاق��ة بين ت �ب �دّل م��وازي��ن ال �ق��وى في
الميدان والح ّل السياسي إنما هي عالقة مترابطة ،ففي ك ّل م ّرة
كانت تحصل فيها تح ّوالت نوعية لمصلحة الجيش السوري
وحلفائه ،كانت واشنطن تسارع الى إظهار االستعداد للسير
بالح ّل والقبول بما كانت ترفضه سابقاً ،وعليه ،فقد تولّدت
قناعة لدى القيادة الروسية ،كما تؤشر تصريحات المسؤولين
ال��روس ،بأنّ حسم معركة حلب أصبح أمرا ً ضروريا ً لولوج
الح ّل السياسي وقطع الطريق على استمرار حرب االستنزاف
التي تسعى واشنطن وحلفاؤها إلى إدامتها.

غير أنّ هذا التطور النوعي في التعاون والتنسيق العسكري
بين ك � ّل م��ن روس �ي��ا وإي� ��ران وس��وري��ة ،ل��ن تقتصر نتائجه
وت��داع�ي��ات��ه فقط على م�ج��ري��ات ال �ح��رب ض � ّد ق��وى اإلره ��اب
في س��وري��ة ،إنما ستكون له انعكاساته االستراتيجية على
المعادالت اإلقليمية والدولية ،فهذا التطور ال��ذي أقلق كيان
العدو الصهيوني ،يؤكد بما ال يدع مجاالً للش ّك ،أنّ واشنطن
وحلفاءها قد فشلوا في فرض هيمنتهم على ك ّل المنطقة ،وأنّ
الحرب في سورية لم تؤ ّد إلى تحقيق الحلم األميركي بإعادة
تعويم سيطرة أميركا على ال�ق��رار ال��دول��ي ،وال إل��ى تحقيق
حلم أردوغ ��ان في استعادة أمجاد األمبراطورية العثمانية
الغابرة .فمن اآلن وص��اع��داً ،ب��ات الحلف الروسي اإليراني
السوري عامالً مق ّررا ً في رسم المعادالت في المنطقة ،فيما
روسيا تعود بقوة إلى الساحة الدولية العبا ً أساسيا ً باعتبارها
ق��وة عظمى لها مصالحها التي على أميركا وال��دول الغربية
احترامها ،بعدما فشلوا في محاصرة روسيا وعزلها وتحجيم
ق ّوتها وتفكيكها.
انطالقا ً مما تقدّم يمكن القول بأنّ سماح إي��ران للطائرات
ال��روس�ي��ة الحربية باستخدام مطاراتها لقصف الجماعات
اإلرهابية في سورية ،يدلّل على التح ّوالت الهامة الحاصلة
في موازين القوى في المنطقة والعالم ،والتي تولد من رحم
األزمة السورية ،وهي لم تكن لتحصل لوال صمود سورية،
قيادة وجيشا ً وشعباً ،ط��وال خمس سنوات ،وكما ق��ال أحد
حلفاء سورية ،فإنّ روسيا وإيران لم تأتيا إلى سورية إليقاف
الرئيس األس��د على قدميه ،فهو ك��ان واق �ف �ا ً وث��اب�ت�ا ً وصلبا ً
أي لحظة
وشجاعا ً وال يزال ،لم يهن أو يضعف أو يتراجع في ّ
من اللحظات الصعبة التي تع ّرضت لها سورية في السنوات
الخمس الماضية.

توقعت مصادر أممية
اي مشروع
أن يرتبط ّ
هدنة جديدة في
سورية بقرار عن
مجلس األمن ،وأن
تشهد المناقشات بندا ً
يتصل بإضافة «جبهة
النصرة» بإسمها الجديد
إلى لوائح اإلرهاب،
وأن يرتبط كذلك،
بنشر نقاط مراقبة
أممية معززة بتقنيات
متع ّددة لضبط الحدود
التركية السورية،
وأن يكون االختبار
لجدية التفاهمات
التركية مع روسيا
وإيران في قبولها هذا
الطلب ،وأن يضع ك ّل
ذلك الموقف األميركي
على المحك...

ميركل تعار�ض رفع عقوبات االتحاد الأوروبي عن رو�سيا

هولندا على خطى اال�ستفتاء البريطاني
يع ّد «حزب الحرية» الهولندي ،وهو ثالث أكبر قوة
سياسية في البالد ،مشروعا إلجراء استفتاء جديد فيها
على غرار « »Brexitالبريطاني.
واعتبر زعيم الحزب اليميني خيرت فيلدرز ،في مقابلة
صحافية ،إنه في حال الخروج من االتحاد األوروب��ي،
ستتجه الحكومة الهولندية قبل كل ش��يء ،ال��ى رفع
العقوبات المفروضة على روسيا.
وأ ّك���د أن��ه ال ي��ج��وز أن تملي بروكسل على ب�لاده
اتجاهات تطوير العالقات االقتصادية والسياسية.
مضيفاً« :تعد استعادة العالقات مع روسيا إتجاها ً
ذي أولوية بالنسبة لدولة تجارية مثل هولندا» .ورأى
أن رفع العقوبات ضد روسيا يرتبط ارتباطا مباشرا
باستقالل البالد .موضحاً ،أنه حتى إن صوت البرلمان
الهولندي لصالح التخلي عن العقوبات ضد روسيا ،فلن
يغير ذلك الوضع القانوني ،ألن اإلتحاد األوروبي يفرض
على أعضائه مبدأ تف ّوق التشريعات األوروب��ي��ة على
قوانينهم الداخلية.
واعتبر السياسي الهولندي أنه بعد نجاح استفتاء
« ،»Brexitيحق لحزب الحرية أن يع ّول على إجراء
استفتاء « »Nexitقريبا ،قبل االنتخابات البرلمانية
المقررة في آذار المقبل.
واعتبر أن الخطر األكبر الذي تواجهه هولندا اليوم،
يكمن في تد ّفق المهاجرين الذي لم يعد قابالً للضبط.
وأن زيادة هذا التدفق تدل على أن هدف المهاجرين ليس
إيجاد مكان آمن لإلقامة ،بل الحصول على المعونات
االجتماعية الهولندية .ورأى أن في صفوف المهاجرين

يتسلل إلى أوروبا آالف اإلرهابيين الذي يهددون العالم
األوروبي بشكل مباشر.
يذكر أن استفتا ًء شعبيا ً حول إتفاقية إنتساب أوكرانيا

إلى االتحاد األوروبي ،جرى في هولندا يوم السادس من
نيسان الماضي .وصوت  61في المئة من المقترعين،
ضد المصادقة على االتفاقية ،فيما بلغت نسبة المشاركة

دعوات بريطانية لعدم التجديد لل�سعودية في «حقوق االن�سان»

«�أطباء بال حدود» تجلي موظفيها من �شمال اليمن
أعلنت منظمة «أطباء بال ح��دود» أنها ستجلي
موظفيها عن مستشفيات شمالي اليمن ،بعد أن
استهدفت غ��ارة جوية من «التحالف العربي»
مستشفى تديره المنظمة وخلّفت  19قتيال.
وقالت المنظمة في بيان« :ستجلي منظمة أطباء
بال حدود كوادرها من ست مستشفيات في شمال
اليمن ،بسبب القصف العشوائي من التحالف
الذي تقوده السعودية والتنظيمات التي ال يعتمد
عليها».
أضافت ،إن الغارة الجوية للتحالف السعودي
ضربت يوم الثالثاء مستشفى تديره المنظمة في
«حجة» ،ما أسفر عن
«عبس» التابعة لمحافظة
ّ
مقتل تسعة عشر شخصاً ،أحدهم من موظفي
المنظمة ،وإصابة  24آخرين.
ف��ي ش��أن متصل ،أب��دى نشطاء وسياسيون
ب��ري��ط��ان��ي��ون نيتهم مطالبة رئ��ي��س��ة ال����وزراء
البريطانية تيريزا م��اي ،التصويت ضد إع��ادة
انتخاب السعودية لرئاسة مجلس حقوق اإلنسان
التابع لألمم المتحدة.
وأوض��ح تقرير نشرته صحيفة «االندبندنت»
البريطانية ،أم��س ،أن دع��وة إقصاء السعودية
تتزامن مع اليوم اإلنساني العالمي ،وقبل التصويت
على إعادة انتخابها رئيسا لمجلس حقوق اإلنسان،
وهو منصب تحتله منذ عام.
ويأتي هذا التطور بعد ظهور معلومات جديدة
عن الكميات الكبيرة من السالح التي قامت بريطانيا
ببيعها إلى السعودية ،والتي «استخدم بعضها
بالتدخل العسكري في اليمن».
وأشار التقرير إلى أن تعيين السعودية رئيسة
لمجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة« ،أعطاها

المزيد من النفوذ بخصوص معايير حقوق اإلنسان
الدولية».
ولفت إلى أن التصويت المق ّرر في الثالث عشر
من أيلول المقبل ،يشكل فرصة ذهبية كي تثبت
الحكومة البريطانية تقييمها الحقيقي لحقوق
اإلنسان.
في هذا السياق ،نقلت «االندبندنت» عن المتحدث
باسم «ح��زب الديمقراطيين األح��رار» البريطاني
توم براك ،إتهامه الحكومة بتقديم أعذار ال تنتهي
لصالح السعودية ،مشيرا ً إلى مطالبة منظمة العفو

الدولية لبريطانيا بمحاسبة المملكة بسبب سجلها
«ال��م��روع» في مجال حقوق اإلنسان و»الجرائم
المتواصلة في اليمن».
ولفت التقرير إلى ما قالته المسؤولة في منظمة
العفو الدولية في بريطانيا بولي تراسكوت ،التي
ش��ددت على ض��رورة أال تكون السعودية عضوا ً
في مجلس حقوق اإلنسان ،ألن «حجم االنتهاكات
الممنهجة التي إرتكبتها الرياض في الداخل وفي
اليمن ..يجعلها غير مؤهلة للعب دور دول��ي في
مجال حقوق اإلنسان».

 32في المئة .لكن ،على الرغم من ذلك ،أنجز البرلمان
الهولندي عملية المصادقة على االتفاقية.
في هذه االثناء ،قالت المستشارة األلمانية أنجيال
ميركل ،أمس ،إن ما من سبب يدعو االتحاد األوروب��ي
لرفع عقوباته عن روسيا ،إذ أنها لم تف بكل التزاماتها
المنصوص عليها في خطة سالم «مينسك».
ميركل قالت في حديث لشبكة صحف « »RNDأن
روسيا أثارت أزمة كبرى بضمها شبه جزيرة القرم عام
 2014ولدعمها االنفصاليين بشرق أوكرانيا .مضيفة:
«ك��ان على أوروب��ا أن ت��رد على انتهاك كهذا للمبادئ
األساسية».
المستشارة األلمانية أك��دت أنها تعمل والرئيس
ّ
لحث
الفرنسي فرانسوا هوالند «بكل ما أوتينا من قوة»
أوكرانيا وروسيا على تنفيذ اتفاق «مينسك» لوقف
إطالق النار رغم كل الصعوبات القائمة .مضيفة «هذا
كان وال يزال المعيار الخاص بمستقبل العقوبات».
وكان االتحاد األوروبي اتفق في حزيران على تمديد
العقوبات المفروضة على روسيا ،في قطاعات الطاقة
والمال والدفاع ،بسبب الصراع القائم في أوكرانيا ،وذلك
حتى نهاية كانون الثاني المقبل.
وسبق أن أب��دى وزي��ر الخارجية األلماني فرانك
شتاينماير وشخصيات ب���ارزة أخ��رى م��ن «ال��ح��زب
الديمقراطي االشتراكي» ،الشريك في ائتالف ميركل
الحاكم ،نغمة أكثر تصالحية ،عندما قالوا أن االتحاد
األوروبي يجب أن يرفع العقوبات عن روسيا تدريجيا ً
حتى يتسنى حدوث تقدم في عملية السالم.

هوالند يرغب بالتر�شح لوالية ثانية
أب��������دى ال���رئ���ي���س
ال��ف��رن��س��ي ف��ران��س��وا
ه���والن���د رغ��ب��ت��ه ف��ي
الترشح لوالية ثانية
ع��ام  ، 2017ش��رط أن
ي��ف��وز ،ف��ي ظ��ل تدني
شعبيته إلى حد كبير،
وف���ق ك��ت��اب ب��ع��ن��وان
«ح���دي���ث خ����اص مع
الرئيس».
وق�����ال ه���والن���د في
ال��ك��ت��اب ال����ذي أع���ده
الصحافيان انتونين
اندريه وكريم رسولي:
«بعد سنوات بعيدا عن
الحياة الشخصية ()...
أعرف ما يعنيه ذلك ولكن الرغبة متوفرة لدي» .مضيفاً« :لن اختار الترشح
إذا كان ذلك لن يترجم بديهيا ً بإمكانية الفوز» .وتابع الرئيس االشتراكي،
الذي يبدو متردداً« :بعد الستين تحتسب السنوات بشكل مختلف .أعرف
أيضا ً مدى ثقل هذه المهمة .صحيح أنه سيكون نوع من الخالص أن ال أكون
هنا ( )...إذا خسرت سأعتزل السياسة».
ويتعرض هوالند لالنتقاد من داخ��ل اليسار ويعارضه ثمانية من كل
عشرة فرنسيين ،وف��ق استطالع أع��د في تموز ،ويقول  73في المئة من
المستطلعين ،في مسح آخر ،أنهم ال يريدونه أن يحكم لوالية ثانية «بأي حال
من األحوال».
هوالند أكد في حديثه أن « 2017ستتقرر بناء على القيم .ال يعاد انتخاب
رئيس ألنه ترك نسبة أعلى أو أقل من البطالة ،وإنما ينتخب ألنه عرف كيف
يخاطب األمة».
أما بشأن منافسه ،فإنه يتوقع أن يكون الرئيس السابق نيكوال ساركوزي،
الذي ينتظر أن يعلن قريبا ً ترشيحه إلنتخابات اليمين التمهيدية .ويقول:
«أعتقد أنه إن لم يحدث له شيء فإنني سأواجهه في  .« 2017معتبرا أنه ال
يتصرف بقسوة ويتوعد مثل ساركوزي.
ويستهل الكاتبان الكتاب بجملة أس ّر لهما بها هوالند في تشرين الثاني
 2013بقوله« :األمر صعب ،بالطبع صعب .أصعب بكثير مما تصورت».

ميركل� :أغطية الوجه تمنع �إمكانية االندماج

�سيا�سيون يدعون لحظر النقاب في النم�سا
دع��ا ساسة نمساويون محافظون إل��ى حظر ارت��داء
النقاب .واعتبروا أن النقاب يحول دون اندماج المرأة في
المجتمع النمساوي ذي األغلبية الكاثوليكية.
وقال وزير الخارجية واالندماج النمساوي سيباستيان
ك��ورس ،المنتمي لـ «حزب الشعب» ،الذي يخطط لسن
قانون جديد لالندماج العام المقبل ،أن الرموز الدينية مثل
النقاب قضية تحتاج لنقاش.
واعتبر كورس في تصريح إلحدى المحطات «النقاب

الذي يغطي الجسم بالكامل يعيق االندماج ...البرقع ليس
رمزا ً دينيا ً بل هو رمز لمجتمع مغاير».
بدوره ،قال وزير الداخلية فولفجانج سوبوتكا ،الذي
يوصف مثل زميله ف��ي ال��ح��زب سيباستيان ك��ورس،
بالتشدد تجاه المهاجرين ،أنه يتوقع أن يواجه الحظر
الكامل مشكالت تتعلق بالدستور ،لكنه يتصور حظرا ً
جزئيا ً
يخص قيادة السيارات والمشاركة في التظاهرات
ّ
وعبور الحدود .هذا ،واحتدم الجدل بشأن حظر النقاب

في عدد من الدول األوروبية ،بعد قرار ثالث مدن فرنسية
حظر ارتداء لباس البحر اإلسالمي النسائي (البوركيني)،
معتبرة أنه يتعارض مع قوانين فرنسا العلمانية.
وكانت فرنسا ،التي تضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا،
يقدّر عددها بنحو خمسة ماليين نسمة ،فرضت في عام
 2010حظرا ً على ارتداء أغطية الوجه ،وتشمل النقاب
والبرقع ،في األماكن العامة.
وفي السياق ذاته ،اعلنت المستشارة األلمانية أنغيال

ميركل في تصريحات صحافية ،أن البرقع أو النقاب
يحوالن دون دمج المهاجرين في المجتمع.
وذك����رت ف��ي ت��ص��ري��ح��ات لصحف شبكة التحرير
الصحافي في ألمانيا« :من وجهة نظري قلما تمتلك سيدة
تغطي وجهها تماما ً في ألمانيا ،أي فرصة لإلندماج».
مضيفة« :إن األم��ر يتعلق في هذا الشأن بعملية تقدير
سياسية وقانونية ،ومن أجل حلها يحظى وزير الداخلية
توماس دي ميزير بكامل دعمي».

