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العالم

استفتاء بريطانيا

ّ
أردوغان يستفز األوروبيين :نحن أيضًا سنستفتي شعبنا
يسعى الــرئ ـيــس ال ـتــركــي إل ــى كسب
الظروف لمصلحته ،في الوقت الذي
يواجه فيه االتحاد األوروبي موقفًا
بريطاني
صعبًا يتمثل فــي سـعــي
ٍ
لالنفصال عـنــه .ل ــذا ،أعـلــن أردوغ ــان
ّ
أنــه سينظم استفتاءه الخاص بشأن
االنضمام إلى االتحاد
فـ ــي ظـ ــل ع ـ ــدم إحـ ـ ـ ــراز تـ ـق ــدم ب ــات ـج ــاه
انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي،
وفي الوقت الذي تشهد فيه العالقات
الـتــركـيــة ـ ـ األوروب ـي ــة تــراجـعــا ،بسبب
االختالف على قضية الالجئني ،سعى
الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان،
إل ـ ـ ــى قـ ـل ــب امل ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات مل ـص ـل ـح ـتــه،
ً
مستغال الظرف الذي يمر به االتحاد
األوروبـ ــي ،وال ــذي يعكسه االستفتاء
البريطاني على الخروج منه ،وأيضًا
تنامي التحركات االنفصالية داخله.
وفي هذا املجال ،أظهر أردوغان ،خالل
ً
ال ـيــومــن امل ــاض ـي ــن ،م ـي ــا لـلـحـصــول
عـ ـل ــى ج ـ ــائ ـ ــزة ت ــرضـ ـي ــة مـ ــؤق ـ ـتـ ــة ،قــد
يــوفــرهــا لــه استفتاء أش ــار إلـيــه ،على
غـ ــرار االس ـت ـف ـتــاء ال ـبــري ـطــانــي ،وذل ــك
بعدما أطـلــق فـكــرة اسـتـشــارة األت ــراك
ب ـشــأن ج ــدوى االس ـت ـمــرار فــي عملية
االنضمام إلى االتحاد األوروبي.
تــرك ـيــا ال ـتــي ت ـقــدمــت بـتــرشـحـهــا عــام
 ،1987تـ ـف ــاوض ب ـص ـعــوبــة م ـنــذ عــام
 2005ف ــي ع ـم ـل ـيــة انـ ـضـ ـم ــام ال تـجــد
ح ـم ــاس ــة ك ـب ـي ــرة ل ـ ــدى ال ـ ـ ــدول املـهـمــة
ف ــي الـتـكـتــل األوروب ـ ـ ــي .م ــع ذلـ ــك ،كــان
أردوغان دائمًا يردد أن االنضمام إلى
االتحاد األوروب ــي هــدف استراتيجي
لـ ـب ــاده .إال أن خ ـطــابــه ش ـهــد ت ـغـ ّـي ـرًا
مـهـمــا ،أول مــن أم ــس ،ذل ــك أن ــه هاجم
أوروب ــا للمرة األول ــى ،وق ــال إن أنقرة
ّ
ـظ ــم اس ـت ـف ـت ـ ً
ـاء مـشــابـهــا
ي ـم ـكــن أن ت ـن ـ
الستفتاء البريطانيني بـشــأن البقاء
في االتحاد أو مغادرته .كذلك أوضح،
في كلمة في ساعة متأخرة من مساء
األربـ ـع ــاء ،أن ــه «يـمـكـنـنــا أن نستفتي
ال ـش ـعــب ك ـمــا ي ـف ـعــل ال ـبــري ـطــان ـيــون».
وأضــاف «سنطرح الـســؤال :هل يجب
أن نستمر في املفاوضات مع االتحاد
األوروب ــي أو وضــع حـ ّـد لـهــا؟» ،مؤكدًا
أن ــه «إذا ق ــال الـشـعــب نـسـتـمــر ،فإننا
سنواصل».
الــرئـيــس الـتــركــي ذه ــب إل ــى أب ـعــد من
ذل ــك ،واتـهــم االت ـحــاد األوروبـ ــي بعدم

تساءل الرئيس التركي عن أسباب «المماطلة» األوروبية (األناضول)

ال ــرغ ـب ــة ف ــي ان ـض ـم ــام ت ــرك ـي ــا «ال ـب ـلــد
ذي الغالبية املسلمة» إلـيــه .وتساءل
مخاطبًا قادة االتحاد األوروبــي «ملاذ
امل ـمــاط ـلــة؟» تـعـبـيـرًا ع ــن الـقـلــق حـيــال
تباطؤ املفاوضات.
ثــم انـتـقــل إل ــى سـيــاق آخ ــر ،غــام ـزًا من
قـنــاة قضية املـهــاجــريــن ،الـتــي يشهد
االتفاق بشأنها بني أنقرة وبروكسل
تعثرًا ،فــي ظــل عــدم إعـفــاء األت ــراك من
ال ـت ــأش ـي ــرة ف ــي رح ــاتـ ـه ــم ال ـق ـص ـيــرة
إل ــى «ف ـضــاء شـنـغــن» .وق ــال أردوغ ــان
بلهجة اتهامية حــادة« :أنتم ال تفون
بــوعــودكــم» ،مضيفًا أن «هــذا وجهكم

قال لألوروبيين:
حين يكشف أردوغان
وجهكم القبيح
تصابون بالجنون

الـ ـقـ ـبـ ـي ــح .وح ـ ـ ــن يـ ـكـ ـش ــف أردوغـ ـ ـ ـ ــان
وجهكم القبيح تصابون بالجنون».
ولكن الخطاب التركي املستجد لم يكن
صادرًا عن أردوغان وحده ،فقد تحدث
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة مـ ــولـ ــود ج ــاوي ــش
أوغـ ـل ــو ،أمـ ــس ،ع ــن االس ـت ـف ـتــاء ،وق ــال
ّ
نتعرض أيضًا لضغط كبير من
«نحن
شعبنا ،ال ــذي يسألنا م ــاذا نفعل في
مكان يحوي كل هذا ّ
الكم من ّاملشاعر
املناهضة لألتراك .يريدون منا املزيد
من العمل ،وعند الضرورة ،إذا وصلنا
طــري ـقــا مـ ـس ــدودًا ،إعـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر» في
ع ــاق ــات ـن ــا .ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو أك ـ ــد أن

مــا ذك ــره «لـيــس تـهــديـدًا وال اب ـتــزازًا»،
مضيفًا أن «تركيا ستستشير شعبها
حني تتخذ قرارًا بهذه األهمية» ،وذلك
في سعي منه إلى تظهير هذه الخطوة
كأنها صــادرة عن قــرار تركي بتقرير
املصير ،بمعزل عن الرفض األوروبــي
النضمام تركيا إلــى االت ـحــاد ،والــذي
غالبًا مــا كــان يـصــدر عــن أكـثــر الــدول
األوروبية تأثيرًا.
وفـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،كـ ـ ـ ـ ــان رئ ـ ـيـ ــس
الـ ــوزراء الـبــريـطــانــي ديـفـيــد كــامـيــرون
واملـسـتـشــارة األملــانـيــة انجيال ميركل
قـ ــد أش ـ ـ ـ ــارا إلـ ـ ــى أن انـ ـضـ ـم ــام تــرك ـيــا
«لـ ـي ــس ع ـل ــى جـ ـ ــدول األع ـ ـم ـ ــال» ،وأن
ه ــذه امل ـف ــاوض ــات ت ـجــري «م ــع نـهــايــة
مفتوحة» على كل االحتماالت .كذلك،
استبعد رئيس املفوضية األوروبـيــة
جون كلود يونكر أي توسيع لالتحاد،
قبل  ،2020فيما صـ ّـرح كاميرون بأن
انضمام تركيا يمكن أال يحدث «قبل
ع ــام  ،»3000م ـث ـي ـرًا ب ــذل ــك حـســاسـيــة
األتراك.
في غضون ذلك ،أظهرت استطالعات
الــرأي أنه بعدما كان األتــراك يؤيدون
بـ ـكـ ـث ــاف ــة االنـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــام إلـ ـ ـ ــى االتـ ـ ـح ـ ــاد
األوروب ـ ـ ــي ،قـبــل عـقــد م ــن ال ــزم ــن ،فــإن
أقل من نصفهم يؤيدون هذا التوجه،
ّ
حــالـيــا .وفــي الـسـيــاق ،قــال املـحــلــل في
مــؤسـســة «كــارنـيـغــي» م ــارك بيريني،
إن االس ـت ـف ـت ــاء ف ــي ت ــرك ـي ــا ل ــن ي ـكــون
إال «أداة تكميلية ،بــالـنـظــر إل ــى عــدم
ال ـت ـط ــاب ــق الـ ـت ــام مل ـعــاي ـيــر االن ـض ـم ــام
إلـ ــى االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي وضـ ـ ــرورات
النظام الرئاسي» ،التي تتضمن قمع
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـح ــري ــات .وأض ـ ـ ــاف أن
تنظيم استفتاء في تركيا «في الظرف
الحالي سيؤدي إلى فوز ال ،وبالتالي
تعزيز التوجهات الشعبوية».
وت ـ ــأت ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان فــي
الوقت الذي ستفتح فيه تركيا ،في 30
ً
حزيران ،فصال جديدًا في مفاوضات
االنـضـمــام يتعلق بمسائل امليزانية
واملالية .وقال وزير الخارجية التركي،
أمس« ،سنذهب إلى بروكسل للتباحث
مع نائب رئيس املفوضية األوروبية
فــرانــز ت ـمــرمــان ،وب ـحــث املـ ــأزق بشأن
اإلعـفــاء مــن التأشيرة ،وذلــك ملناسبة
ف ـتــح ف ـصــل ج ــدي ــد ف ــي امل ـف ــاوض ــات».
وأضــاف أن «على االتـحــاد األوروب ــي،
أي ـضــا ،أن يـفــي ب ــوع ــوده» .كــذلــك لفت
إلـ ــى أنـ ــه «فـ ــي الـ ـظ ــروف ال ـح ــال ـي ــة» ال
يمكن لتركيا التي تواجه تصاعدًا في
ّ
التمرد الكردي أن تراجع تشريعاتها
في مجال مكافحة اإلرهاب ،كما يطلب
األوروبيون.
(األخبار ،أ ف ب)

ّ
هجوم مسلح ...ينتهي بال ضحايا
ألمانيا

فــي الــوقــت ال ــذي كــانــت ت ـخــوض فيه
ب ــري ـط ــان ـي ــا غـ ـم ــار ت ـق ــري ــر م ـصـيــرهــا
األوروب ــي ،كــادت أملانيا تشكل مركزًا
أوروبـيــا ملشهد «رع ــب» جــديــد ،وذلــك
ّ
بعدما أطلق مسلح الـنــار ،بعد ظهر
أمس ،في قاعة للسينما قرب مانهايم
في غرب البالد ،من دون أن يؤدي ذلك
إلى أي إصابات ،في حني القى مطلق
النار حتفه على يد الشرطة.
فـ ــي امل ــرحـ ـل ــة األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن ال ـت ـغ ـط ـيــة
اإلعالمية ،أشارت وسائل إعالم أملانية
كثيرة ،بينها صحيفتا «فرانكفورتر
الغيماينه تسايتونغ» و»بيلد» ،إلى
سـقــوط عــدد كبير مــن الـجــرحــى ،لكن
ات ـضــح بـعــد ذل ــك أن إص ــاب ــات ه ــؤالء
اقـ ـتـ ـص ــرت ع ـل ــى االخ ـ ـت ـ ـنـ ــاق ،بـسـبــب
ال ـغــاز املـسـيــل ل ـلــدمــوع ال ــذي أطلقته
ال ـش ــرط ــة .وأض ــاف ــت وس ــائ ــل اإلع ــام

ّ
أن الــرجــل امل ـقــنــع ك ــان يـضــع «حــزامــا
مـ ــن الـ ـخ ــراطـ ـي ــش» عـ ـل ــى ك ـت ـف ــه عـنــد
دخوله السينما .ونقلت «فرانكفورتر

الغيماينه تـســايـتــونــغ» عــن مـصــادر
أمنية أنه كان في حوزته «الكثير من
األسلحة».

أكدت مصادر أمنية أن الهجوم «ال عالقة له باإلرهاب» (أ ف ب)

ّ
وقـ ـ ــد ظ ــل ــل ت ـ ـضـ ــارب األنـ ـ ـب ـ ــاء ه ــذه
الـ ـح ــادث ــة ح ـت ــى م ـس ــاء أم ـ ــس ،حــن
أعـلـنــت وزارة الــداخ ـل ـيــة اإلقـلـيـمـيــة
ّ
«مـ ـقـ ـت ــل املـ ـ ـس ـ ــل ـ ــح» ،م ـ ــؤك ـ ــدة «ع ـ ــدم
إصــابــة أي شخص بـجــروح» .وقــال
وزيـ ـ ـ ــر داخ ـ ـل ـ ـيـ ــة مـ ـق ــاطـ ـع ــة ه ـي ـس ــه،
بيتر بــروث ،إن «املسلح قتل خالل
اش ـت ـبــاك م ــع ال ـش ــرط ــة» ،ث ــم أوض ــح
ّ
ل ـل ـبــرملــان امل ـح ـلــي أن «امل ـس ــل ــح كــان
ي ـج ــول ف ــي مـجـمــع ال ـس ـي ـن ـمــا ،وب ــدا
أنــه مضطرب» ،مضيفًا أن «معركة
دارت م ـع ــه ،ق ـتــل خ ــال ـه ــا» .وأش ــار
إلـ ــى أنـ ــه «أخ ـ ــذ رهـ ــائـ ــن» ،م ــن دون
تحديد عددهم.
وح ـت ــى وق ــت م ـتــأخــر م ــن ال ـل ـيــل ،لم
تتضح خلفية الـحــادثــة ،فقد ذكــرت
شرطة فيرنهايم ،في بيان مقتضب
نـشــر بـعــد مـقـتــل امل ـهــاجــم ،أن «داف ــع

الهجوم مجهول».
من جهتها ،نقلت وكالة «دي بي ايه»
األملانية عن مصادر أمنية تأكيدها
أن الهجوم «ال عالقة له باإلرهاب»،
وذل ــك فــي الــوقــت ال ــذي تـخـشــى فيه
أوروبا هجمات على غرار تلك ّالتي
ضربت باريس وبروكسل وتبناها
تنظيم «داعش».
ع ــاوة على ذل ــك ،فــإن أملانيا ال تــزال
متأثرة بقضية تيم كريتشمر ،البالغ
 17عــامــا ،وال ــذي نـفــذ فــي آذار 2009
مـ ـج ــزرة ف ــي م ــدرس ـت ــه ال ـســاب ـقــة في
فـيـنــانــدن ق ــرب شـتــوتـغــارت (جـنــوب
غـ ـ ــرب) ،ح ـيــث ق ـتــل ب ـم ـســدس والـ ــده
 15ش ـخ ـص ــا ،ه ــم  9ت ــام ـي ــذ وث ــاث
مــدرســات وثــاثــة مــن املـ ــارة ،قـبــل أن
ينتحر.
(األخبار ،أ ف ب)

