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تركيا

ّ
أنقرة :الشرطة نفذت ملحمة بطولية ضد املتظاهرين

كانت تركيا أمس املوضوع
األبرز على طاولة مناقشات
وزراء االتحاد األوروبي في
لوكسمبورغ ،حيث ّ
دب
الخالف بينهم في قضية
املفاوضات املتعلقة
بعضويتها في االتحاد
مع تبني عدة دول نفس
موقف أملانيا الرافض لهذه
العضوية

ف�ي�م��ا ك ��ان وزراء خ��ارج �ي��ة دول االت �ح��اد
األوروبي يختلفون في مسألة املفاوضات
م� ��ع ت ��رك �ي ��ا الن �ض �م��ام �ه��ا ال � ��ى امل �ن �ظ��وم��ة
االوروب � �ي� ��ة ،رأى رئ �ي��س ال � � ��وزراء ال�ت��رك��ي
رجب طيب أردوغان ،أمس ،أن شرطة بالده
نفذت «ملحمة بطولية» ضد املتظاهرين
اح �ت �ج��اج��ًا ع �ل��ى ت �ح��وي��ل ح��دي �ق��ة غ ��ازي
ف��ي اس�ط�ن�ب��ول ال ��ى م��رك��ز ت �ج��اري وثكنة
عسكرية على الطراز العثماني.
وقال أردوغان في حفل لتوزيع الشهادات
ف � ��ي م � ��درس � ��ة ال � �ش� ��رط� ��ة ف � ��ي أن � � �ق � � ��رة ،إن
«الشرطة التركية كتبت ملحمة بطولية.
ق ��وات شرطتنا اج �ت��ازت ب�ن�ج��اح امتحان
ديموقراطية».
وانتقد رئيس الوزراء التركي مجددًا ،عددًا
م��ن دول االت� �ح ��اد األوروب� � ��ي ال �ت��ي ن��ددت
بقمع الشرطة في تركيا ،وال سيما املانيا،
ً
ق��ائ�لا «إن شرطتنا ضحية إلط�ل�اق النار
وت ��رد ب��ال �غ��از امل�س�ي��ل ل �ل��دم��وع وخ��راط�ي��م
امل� � � ��اء .اذا راج � �ع � ��وا ت �ش ��ري �ع ��ات االت� �ح ��اد

االوروبي فسيجدون انه من أكثر الحقوق
الطبيعية املمنوحة للشرطة التي تحركت
بأكبر قدر من ضبط النفس والهدوء».
وف �ي �م��ا ي�س�ت�ق�ب��ل رئ �ي��س ال� � ��وزراء ال�ت��رك��ي
ال � �ي� ��وم ف� ��ي ان � �ق� ��رة األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام مل�ج�ل��س
أوروب� � ��ا ،ث��ورب �ي��ورن ي��اغ�ل�ان��د ،ال� ��ذي دع��ا
تركيا الى ضبط النفس تجاه املتظاهرين،
م��ن امل�م�ك��ن ان ت �ح��ول اع �ت��راض��ات امل��ان�ي��ا
والنمسا وهولندا ودول أخ��رى دون عقد
االت � �ح� ��اد األوروب � � � ��ي امل � �ح ��ادث ��ات امل� �ق ��ررة
غ �دًا األرب �ع ��اء ،ح��ول ع�ض��وي��ة ت��رك�ي��ا ،وق��د
ي��ؤج �ل �ه��ا ،ح �س �ب �م��ا ذك � ��ر دب �ل��وم��اس �ي��ون
أوروبيون أمس.
وك��ان االتحاد يعتزم بث روح جديدة في
ط �م��وح��ات ت��رك �ي��ا ال �خ��اص��ة ب��االن �ض �م��ام
لالتحاد من خالل هذا االجتماع غدًا ،بفتح
فصل ج��دي��د او م�ج��ال ج��دي��د م��ن مجاالت
السياسات في محادثاتها لنيل عضوية
التكتل االوروبي.
وش �ك �ك��ت م �ي��رك��ل ب��اس �ت �م��رار ف ��ي ج ��دوى

م �ف��اوض��ات ان�ض�م��ام ت��رك�ي��ا ال��ى االت �ح��اد.
اال انها بدت اكثر ليونة مطلع السنة عند
فتح فصل جديد من املفاوضات.
لكن دبلوماسيني اوروبيني قالوا ان املانيا
وهولندا باتتا تعارضان فتح هذا الفصل
من املفاوضات.
ب� � � � � � � ��دوره ،ت � �خ � �ل� ��ى االت � � � �ح� � � ��اد امل� �س� �ي� �ح ��ي
الديموقراطي وحليفه ال�ب��اف��اري االتحاد
االجتماعي املسيحي (ال�ت�ي��ار االق��وى في
امل��ان �ي��ا) ع ��ن اس �ت �خ��دام ع �ب ��ارة «ال �ش��راك��ة
املميزة» بني تركيا واالتحاد االوروبي ألن
انقرة تعارض هذه الصيغة.
وق � � ��ال � � ��ت زع � �ي � �م � ��ة االت � � � �ح� � � ��اد امل� �س� �ي� �ح ��ي
ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي امل� �س� �ت� �ش ��ارة م �ي��رك��ل ف��ي
مؤتمر صحافي ف��ي برلني أول م��ن أم��س:
«تخلينا ع��ن ه��ذه العبارة ألن��ه ال يمكننا
اإلب�ق��اء على ش��يء نعتبره نحن جيدًا وال
يراه الطرف اآلخر بهذا الشكل».
أم��ا زع�ي��م االت �ح��اد االج�ت�م��اع��ي املسيحي،
فأكد أنه في االساس «لم يطرأ أي تغيير»،

موضحًا أن البرنامج يتحدث عن «تعميق
الشراكة وتحسينها».
وينص البرنامج االنتخابي للمحافظني
ل�لان�ت�خ��اب��ات ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال �ت��ي ستجرى
في  22ايلول املقبل على انه «نريد تعاونًا
ق��وي��ًا ال��ى أق�ص��ى ح��د م�م�ك��ن ب�ين االت�ح��اد
االوروب� ��ي وت��رك�ي��ا وت�ع��اون��ًا استراتيجيًا
وث �ي �ق��ًا ف��ي ق �ض��اي��ا ال �س �ي��اس��ة ال�خ��ارج�ي��ة
واألم � � � � � � ��ن» .م� � ��ن ن� ��اح � �ي � �ت� ��ه ،أب � � � ��دى وزي� � ��ر
ّ
النمسوي مايكل سبيندليغر،
الخارجية
دعمًا قويًا ملوقف املانيا عندما وصل الى
اجتماع وزراء خارجية االتحاد االوروبي
في لوكسمبورغ أمس.
وقال« :نحن ننتظر إشارات من أنقرة على
ان �ه��م س�ي�ع�ط��ون ب��ال�ف�ع��ل ال�ش�ع��ب ال�ت��رك��ي
ح�ق��وق��ه .عليهم ان ي�ف�ك��روا ف��ي ت�ص��رف��ات
ش��رط �ت �ه��م .ي �ج��ب ان ي �ك��ون ه �ن��اك بعض
ال �ت �ح��رك م ��ن ج��ان��ب ت��رك �ي��ا ق �ب��ل ان ن�ب��دأ
املفاوضات بشأن فصل جديد».
(أ ف ب ،رويترز)

أردوغان واللعب على الشعور القومي
الدول األوروبية تستخدم األزمة التركية كمادة انتخابية داخلية
رابط متني يصل بني ما
شهدته تركيا في األسابيع
األخيرة من اضطرابات
احتجاجًا على تحويل حديقة
غازي الى مركز تجاري ،وبني
عالقة أنقرة بالغرب في ظل
املفاوضات بشأن انضمام
تركيا الى االتحاد األوروبي

اسطنبول ــ حسني محلي
ّ
حمل رئيس الوزراء التركي رجب طيب
أردوغ� � � ��ان ،ال � ��دول وال� �ق ��وى ال �خ��ارج �ي��ة
م� �س ��ؤول� �ي ��ة األح � � � � ��داث األخ� � �ي � ��رة ال �ت��ي
شهدتها تركيا ،معتبرًا أن ه��ذه ال��دول
وال �ق��وى تسعى إل��ى عرقلة النجاحات
ال� �ت ��ي ح �ق �ق �ت �ه��ا ح �ك��وم �ت��ه ف� ��ي امل� �ج ��ال
االقتصادي.
وس�م��ى اإلع�ل�ام امل��وال��ي ألردوغ ��ان ه��ذه
ال� � � ��دول وال� � �ق � ��وى أن� �ه ��ا «اس� �ت� �خ� �ب ��ارات
ف��رن �س��ا وأمل��ان �ي��ا وب��ري �ط��ان �ي��ا وأم �ي��رك��ا
وإيران وروسيا وسوريا وإسرائيل».
ولم يمنع هذا االتهام الرسمي التركي
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة أح �م��د داوود أوغ �ل��و،
من لقاء نظرائه الغربيني في العاصمة
ال�ق�ط��ري��ة ال��دوح��ة ع�ل��ى ه��ام��ش مؤتمر
«أص��دق��اء س��وري��ا» لالتفاق معهم على
ت��زوي��د امل �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة باألسلحة
الثقيلة والنوعية عبر الحدود التركية.
علمًا بأن أردوغ��ان ووزير خارجيته لم
يتحمال انتقادًا بسيطًا من املسؤولني
ال �غ��رب �ي�ين ،وف ��ي م�ق��دم�ت�ه��م امل�س�ت�ش��ارة
األمل��ان�ي��ة أنغيال م�ي��رك��ل ،ف��ي م��ا يتعلق
ب �ع��دم اح� �ت ��رام أن� �ق ��رة ألب �س��ط م�ع��اي�ي��ر
الديموقراطية وحقوق اإلنسان.
ث� �م ��ة س� � � ��ؤال ُي � � �ط � � َ�رح ه � �ن� ��ا :م� � � ��اذا ك ��ان
أردوغ � � � � ��ان س �ي �ف �ع��ل ل� ��و ف �ع �ل��ت ال� � ��دول
الغربية في تركيا كما هو فعل ويفعل
في سوريا من خالل تقديم كافة أنواع
ال��دع��م ال �س �ي��اس��ي وال �ع �س �ك��ري وامل��ال��ي
واللوجستي للجماعات املسلحة؟
اال ان ك ��ل ه� ��ذه ال �ت �ن��اق �ض��ات ل ��م ت�م�ن��ع
أردوغ ��ان م��ن اس�ت�غ�لال األزم ��ة األخ�ي��رة
م��ع أمل��ان�ي��ا الس�ت�ف��زاز امل�ش��اع��ر القومية
ل��دى امل��واط�ن�ين األت ��راك ،حيث ال ّ
يفوت

انتهت االحتجاجات وبدأت مسيرات املثليني في شارع االستقالل في اسطنبول (غوركان أوزتوركــ أ ف ب)
أي ف ��رص ��ة ف ��ي ت� �ح ��دي ال �ع ��ال ��م أج �م��ع،
م� �ت� �ح ��دث ��ًا ع � ��ن ق � � � ��درة األم � � � ��ة ال� �ت ��رك� �ي ��ة
ً
بهويتها االسالمية ،قائال «إن بسم الله
واحدة أقوى من ماليني التغريدات على
التويتر ،كذلك إن التفوه ب�لا ح��ول وال
قوة اال بالله ملرة واحدة تكفي للتصدي
لكل املؤامرات الداخلية والخارجية».
وك��ان هذا الجانب الديني في أحاديث
أردوغ��ان كافيًا أيضًا لتحريك الشعور
ال �ق ��وم ��ي ل� ��دى غ��ال �ب �ي��ة األت � � ��راك ال��ذي��ن
ي �ع �ي �ش��ون ف� ��ي أمل ��ان� �ي ��ا وب� ��اق� ��ي ال � ��دول
األوروب� � �ي � ��ة ،وع ��دده ��م ن �ح��و  ٤م�لاي�ين

ويشكون تمييزًا عرقيًا ودينيًا تجاههم.
ش� �ع ��ور ي �ن �ت��ج م ��ن ال ��رف ��ض األوروب � � ��ي
ال��دائ��م لضم تركيا إل��ى االت�ح��اد بحجة
ث�ق��اف�ت�ه��ا ال�ق��وم�ي��ة ال�ت��رك�ي��ة العثمانية
اإلس �ل�ام � �ي� ��ة .ف �ي �م��ا ي� �ب ��دو واض � �ح� ��ًا أن
القيادات األملانية ومعها قيادات أخرى
أوروب� � �ي � ��ة ت �س �ت �خ��دم م� ��وض� ��وع ت��رك �ي��ا
ك� �م ��ادة ان �ت �خ��اب �ي��ة؛ ف��ال �ف �ت��ور وال �ت��وت��ر
م��ع أن �ق��رة ي� ّ
�رس��خ ق�ن��اع��ات ال ��رأي ال�ع��ام
األوروب ��ي السلبية ف��ي م��وض��وع تركيا
على الرغم من املصالح االستراتيجية
ب�ي�ن ال �ط��رف�ي�ن؛ إذ إن ت��رك �ي��ا ع �ض��و في

ماذا كان أردوغان
سيفعل لو فعل الغرب
في تركيا كما هو يفعل
في سوريا؟

ال�ح�ل��ف األط �ل �س��ي ،ون �ح��و  ٦٠ف��ي امل�ئ��ة
من صادراتها تذهب إلى دول االتحاد
األوروب ��ي ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تستضيف
ف �ي��ه س �ن��وي��ًا ن �ح��و  ١٠م�ل�اي�ي�ن س��ائ��ح
أوروبي ٤ ،ماليني منهم من أملانيا فقط.
ك ��ذل ��ك زاد ع� ��دد ال� �ش ��رك ��ات األوروب � �ي� ��ة
العاملة في تركيا على  ١٥أل��ف شركة،
معظمها م��ن أمل��ان�ي��ا وف��رن�س��ا .وفرنسا
هي الدولة الثانية األكثر اعتراضًا على
انضمام تركيا إل��ى االت�ح��اد األوروب��ي؛
إذ ت �ن �ت �ظ��ر أن � �ق� ��رة ع� �ل ��ى أب � ��واب � ��ه م �ن��ذ
١٩٥٩ع�ن��دم��ا ك��ان ع��دد أعضائه  ٥فقط،
بينما أصبح عددهم اآلن ٢7دولة.
ي �ب��دو أن ك�ل�ا ال �ط��رف�ين س �ع �ي��دان ب�ه��ذه
ال �ع�ل�اق��ة ال �غ��رام �ي��ة ال �ت��ي أط ��ال ��ت ف �ت��رة
خطوبتهما ،رغم أنهما يعيان جيدًا أن
هذه العالقة لن تنتهي بزواج رسمي أو
شرعي وفق األيديولوجية التركية.
في ّ ه��ذه الحالة ما على الطرفني إال أن
يمثال أم� ُ�ام شعبيهما ،م��ا دام الشعور
ال�ق��وم��ي امل�ط� ّ�ع��م دينيًا ي�خ��دم حسابات
الساسة ف��ي أوروب ��ا ،وبنحو أق��وى في
ت��رك�ي��ا ذات ال�ت��اري��خ ال�ع�ث�م��ان��ي .ت��اري��خ
ي �ب��دو أن األوروب� �ي�ي�ن ه��م ب�ح��اج��ة ال�ي��ه
اآلن إلمرار مشاريعهم الشرق أوسطية،
وخ� �ص ��وص ��ًا ف� ��ي م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �س��وري��ا
والربيع العربي.
ي �ب �ق��ى ال �ح �س ��اب األه � ��م ب��ال �ن �س �ب��ة إل��ى
أردوغ� � � � � � ��ان وح � �ك� ��وم � �ت� ��ه ودول � � �ت� � ��ه ه��و
واش � �ن � �ط ��ن ال � �ت� ��ي ي � �ع� ��رف امل � �س ��ؤول ��ون
األتراك أنها األهم في مجمل حساباتهم
الداخلية والخارجية .يفسر ذلك سكوت
أنقرة عن انتقاد املسؤولني األميركيني،
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن �ه��ا ك��ان��ت أك �ث��ر عنفًا
وشدة .ألنهم يعرفون جيدًا مدى تأثير
واشنطن على مجمل سياسات حكومة
أردوغ � � ��ان ال �ت��ي ل ��م ت �ت��أخ��ر ف ��ي إرس ��ال
رس ��ائ ��ل ع��اج �ل��ة ل �ل��وب��ي ال� �ي� �ه ��ودي ف��ي
أميركا وف��ي استضافة رئيس املوساد
ت ��ام� �ي ��ر ب� � � � ��اردو ،ف� ��ي أن � �ق� ��رة األس � �ب ��وع
امل ��اض ��ي ل �ب �ح��ث امل ��زي ��د م ��ن ال�ت�ن�س�ي��ق
والتعاون املشترك ضد سوريا.
ل � �ع� ��ل ال � �ق� ��اس� ��م امل � �ش � �ت� ��رك ب �ي��ن ت ��رك �ي ��ا
وم �ن �ت �ق��دي �ه��ا ال �غ��رب �ي�ي�ن ف ��ي م��وض��وع
ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ،وح �ت��ى ل��و ك��ان��ت وف��ق
امل� �ع ��اي� �ي ��ر ال� �ت ��رك� �ي ��ة ال �ع �ث �م��ان �ي��ة ال �ت��ي
ش��اه��ده��ا ال�ج�م�ي��ع ف��ي س��اح��ة تقسيم،
ه ��ي االزدواج � � �ي� � ��ة وال � ��ري � ��اء وال �خ �ط��اع
وال� � �ك � ��ذب .ك ��ل ذل � ��ك ظ �ه��ر ف ��ي اج �ت �م��اع
الدوحة األخير ،حيث جلس الغربيون
م ��ع «ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي ال �ك �ب �ي��ر» داوود
اوغلو و«الديموقراطي األكبر» الشيخ
حمد وأمثاله العرب.

