
العالم

دعوات في الكنيست الغتيال عزمي بشارة 
دع����ا ن�����واب م���ن ال��ي��م��ن اإلس���رائ���ي���ل���ي إلى 
فيما  العربي عزمي بشارة،  املفكر  اغتيال 
داف�����ع أع���ض���اء ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون ع���ن مؤسس 
إسرائيل  أب���ع���دت���ه  ال������ذي  ال���ت���ج���م���ع،  ح�����زب 
إل��ى خ���ارج األراض���ي املحتلة. وف��ي جلسة 
لبحث  خ���ص���ص���ت  ل���ل���ك���ن���ي���س���ت  ص����اخ����ب����ة 
قانون مصادرة صندوق التقاعد الخاص 
ق����ال ع��ض��و الكنيست  ب���ش���ارة،  ب��ال��دك��ت��ور 
بشارة  ن���ق���ل  »ي����ج����ب  أري  ب����ن  م��ي��خ��ائ��ي��ل 
ال��ى امل��ك��ان ال���ذي ي��وج��د فيه )ال��ق��ي��ادي في 
و)القائد  امل����ب����ح����وح  م���ح���م���د(  »ح�����م�����اس« 
العسكري لحزب الله الحاج عماد( مغنية، 

وعندها ال حاجة إلى قوانن ضد بشارة«. 
ن��واب م��ن حركة »ش���اس« قائلن  وقاطعه 
مخصصات  ل����ورث����ت����ه  ن����دف����ع  أن  »ي����ج����ب 
التقاعد«. أما عضو الكنيست أوري ارئيل، 
ف��ق��ال »ه���ن���اك ح����االت ي��ق��وم ف��ي��ه��ا أعضاء 
ومساعدته  ال��ع��دو  م��ع  بالتعاون  كنيست 
على ممارسة العنف ضد الدولة وكيانها، 
هذه الحاالت يجب أن تختفي عن الدنيا، 

 وبسرعة«. 
ً
عاجال

بدوره، رأى رئيس لجنة الكنيست، النائب 
القانون ضد بشارة  »ه��ذا  أن  لفن،  يريف 
غ��ي��ر ك����اف، وه���و ل��ي��س ع��ق��اب��ًا حقيقيًا له، 

أكثر  ب���ش���ارة  يستحقه  ال����ذي  ال��ع��ق��اب   
ّ

ألن
بكثير«. 

الوطني  التجمع  ال��ى ح��زب  وتطّرق ليفن 
ب��أن نقوم بكل  »أع��د   

ً
ق��ائ��ال الديموقراطي، 

الكنيست  ف��ي  يبقى  ال  نستطيع حتى  م��ا 
أم��ام��ي��ة للمنظمات  ال���ى ثكنة  َم���ن ح��ّول��ه��ا 
اإلره��اب��ي��ة ح��ت��ى ي��ح��ارب��ون��ا م��ن الداخل«. 
وتوّجه إلى النائبن الفلسطينين، رئيس 
ك��ت��ل��ة ال��ت��ج��م��ع ال��ب��رمل��ان��ي��ة، ج��م��ال زحالقة 
 »أن��ت��م��ا ل��ن تكونا 

ً
وح��ن��ن ال��زع��ب��ي، ق��ائ��ال

تدافع  أن  كمشّرعن  وواج��ب��ن��ا  حقنا  هنا. 
إسرائيل عن نفسها من الداخل. في نهاية 

امل��ط��اف التجمع ل��ن ي��ك��ون ه��ن��ا. ل��ن يكون 
هنا ال زحالقة وال زعبي«. 

وات��ه��م ن���واب ال��ي��م��ن ب��ش��ارة ب��أن��ه استغل 
ومساعدة  إسرائيل،  بأمن  للمس  منصبه 
أن ينال  أن��ه »يجب  ال��ع��دو، مشددين على 
عقابًا شديدًا وليس فقط مصادرة صندوق 

التقاعد الخاص به«. 
بشارة  أن  زح�����ال�����ق�����ة  أك�������د  امل�����ق�����اب�����ل،  ف������ي 
مناضل م��ن أج��ل ال��ح��ري��ة وض��د االحتالل 
والعنصرية،  وال���ف���اش���ي���ة  واالس����ت����ع����م����ار 
ليست في بشارة  »املشكلة  أن  ال��ى  مشيرًا 
بل في النظام اإلسرائيلي الذي لم يحتمل 

م��ش��روع��ه م���ن أج����ل ال��دي��م��وق��راط��ي��ة، ومن 
فالحقه  الفلسطيني،  الشعب  حقوق  أج��ل 

وحاول تصفيته سياسيًا«. 
أّما النائبة الزعبي، فقالت »أنتم تخلطون 
عمدًا بن األيديولوجيا واألمن، وتحّولون 
الفكر الى قضية أمنية في سبيل االنتقام 
وأضافت  تصفيته«.  ومحاولة  بشارة  من 
ال��ق��وان��ن من  »أن��ت��م تعملون على تحويل 
أداة للحفاظ على الحقوق، إلى أداة لسلب 
فردي،  لعقاب  عامة،  قاعدة  الحقوق، ومن 

وتريدون فرض العقاب ملجرد الشك«. 
)عرب 48( 

على أوروبا أن توجه الرسالة الصحيحة إلى 
مليار ونصف مليار مسلم من خالل قبول 

تركيا في االتحاد

إلى  ت��رك��ي��ا  ان��ض��ّم��ت  إذا  ل��ب��ن��ان  م���اذا سيستفيد   ¶
االتحاد األوروبي؟ 

����� أثبتت تركيا، في مناسبات عدة، أنها صديق 
ازدهار  ازداد  ��م��ا 

ّ
ك��ل ب��ال��ت��ال��ي،  ل��ل��ب��ن��ان.  حميم 

أك��ث��ر ديموقراطية  أص��ب��ح��ت  وك��ل��م��ا  ت��رك��ي��ا، 
ون����ال م��وق��ع��ه��ا اإلق��ل��ي��م��ي وال���دول���ي احترامًا 
إلى  إضافة  أكبر.  للبنان ستكون   مساعدتها 

ّ
ف��إن متزايدًا، 

 
ّ

ذل��ك، إذا أصبحنا دول��ة عضوًا في االت��ح��اد األوروب���ي، فإن
دورنا الدولي سيتضاعف وسنكون أحد أشرس املدافعن 

عن لبنان على الساحة الدولية. 
إلى  الحالة بوابة لبنان  ف��إن تركيا ستكون في ه��ذه  كذلك 
 رئيس حكومتنا رج��ب طيب أردوغ���ان ال ينظر 

ّ
أوروب���ا. إن

ه 
ّ

إل��ى السيد سعد الحريري كنظيٍر له فقط، بل أيضًا يعد
بمثابة »أمانة« تركها صديق عزيز جدًا لنا، كنا نحترمه 
ون��ح��ب��ه ج����دًا ون��ف��ت��ق��ده ك���ث���ي���رًا، ه���و وال������ده ال���رئ���ي���س رفيق 
 الشعب اللبناني سيكتشف أن تركيا 

ّ
الحريري. من هنا، فإن

األوروبية ستكون صوت لبنان في آلية اتخاذ القرار داخل 
املؤسسات األوروبية. 

ص عضوية تركيا في االتحاد األوروبي عالقات أنقرة 
ّ
¶ لكن ألن تقل

مع دول الشرق األوسط؟ 

انطلقت فيه مفاوضات عضويتنا  ال��ذي  العام نفسه  ����� في 
مت تركيا منصب األم��ن العام 

ّ
مع االتحاد األوروب��ي، تسل

ال��دي��ن إح��س��ان أوغلو(.  امل��ؤت��م��ر اإلس���الم���ي )أك��م��ل  ملنظمة 
أض��ف إل��ى ذل��ك أن تركيا ه��ي عضو ف��ي نحو 450 منظمة 
 تركيا ق��ادرة على تأدية أمَرين في الوقت 

ّ
دولية، لذلك فإن

نفسه. 

¶ بماذا ت��رّدون على رأي بعض ال��دول األوروبية في أنه ال يجب أن 
تكون تركيا عضوًا في االتحاد ألنها دولة إسالمية؟ 

ال��دي��ن اإلسالمي.  إل���ى  ال��ت��رك��ي ح��دي��ث��ًا  ي��ن��ت��ِم املجتمع  ل��م   �����
عندما تقدمنا بطلب االنتساب، كنا دول��ة إسالمية أيضًا. 
كذلك فإن اإلسالم هو حقيقة داخل معظم الدول األوروبية، 
ألن 10 في املئة من املواطنن األوروبين اليوم هم مسلمون 
يجب إيصال الرسالة الصحيحة إليهم، وهي أنهم ليسوا 
ب���خ���وارج ف���ي أوروب�������ا، ت��م��ام��ًا ك��م��ا ي��ج��ب ت��وج��ي��ه الرسالة 

الصحيحة إلى املليار ونصف مليار مسلم في العالم ممن 
ينتظرون الجواب األوروبي على طلب عضوية تركيا. 

¶ تتطور في هذه األيام مقولة أن تركيا نقلت أولويتها في السياسة 
الخارجية من الغرب إلى الشرق. أليس هذا واقعًا حقيقيًا؟ 

واالتحاد  الغرب  هي  لتركيا  األساسية  الواجهة  ت��زال  ال   �����
األوروب�������ي ت���ح���دي���دًا. ط��ب��ع��ًا، ف���ي ه����ذا ال���وق���ت، ن��ح��ن نعّمق 
عالقاتنا مع جميع جيراننا، كاليونان وروسيا وجورجيا، 
ون���ق���وم ب���م���ب���ادرات ف���ي ج��م��ي��ع أزم�����ات امل��ن��ط��ق��ة. ف���ي جميع 
تسليط  ع��ن  أم��ا  األوروب���ي���ة.  القيم  نعكس  نحن  مساعينا، 
األض��واء على تعميق عالقاتنا مع الدول اإلسالمية، فإننا 
نرى أن عزل بعض املناطق أو ال��دول هو ما يعني انقالبًا 

على القيم واألسس األوروبية. 
ف��رض عقوبات  أن  الغرب  امل��ث��ال، نحاول إفهام  على سبيل 
على إي��ران سيخلق جدرانًا جديدة في العالم، بينما نحن 
من  مشترك  مستقبل  ببناء  اإليرانين  إقناع  على  ق���ادرون 
الدبلوماسية  إيجاد حلولنا  ال��ج��دران. حاولنا  خالل كسر 
للمسألة اإليرانية من خالل االستفادة من عالقاتنا الجيدة 
ملصلحة سالم العالم وخيره. وبعد شهور من املفاوضات 

توصلنا إلى اتفاق )17 أيار(. 
لكن، رغم ذل��ك، ق��ررت األم��م املتحدة فرض عقوبات جديدة 
العقوبات، لكان  إلى جانب هذه  على طهران. ولو صّوتنا 
ذلك انقالبًا على دبلوماسيتنا. ومن خالل رفضنا للقرار، 
تركنا الباب مفتوحًا أمام الحوار مع املمثلة العليا للسياسة 
الخارجية واألمنية األوروبية كاثرين آشتون التي تحاور 

اإليرانين اليوم في جنيف. 
كانت توصيتي أنه بدل فرض عقوبات على إيران وشعبها، 
افتحوا مطاعم الوجبات السريعة األميركية »ماكدونالد« 
املفاوضات معها على نحو  للسماح بمزيد من  إي��ران  في 

يصبح هناك املزيد من األرضية املشتركة. إضافة إلى ذلك، 
 العقوبات غير مجدية مثلما رأينا في الحالة الليبية. 

ّ
فإن

فتلك ال����دول ال��ت��ي ط��ال��ب��ت ب��ف��رض ع��ق��وب��ات ع��ل��ى طرابلس 
ال��ي��وم إلب���رام ع��ق��ود نفطية معها. ول��ن يطول  ت��رج��و ليبيا 
الزمن قبل أن يتكرر األمر نفسه مع ال��دول التي تصّر على 
 ستسعى 

ً
 أو آج��ال

ً
ف��رض عقوبات على إي��ران، ألنها عاجال

ج���اه���دة إل����ى ال���ف���وز ب��ن��ي��ل ع���ق���ود ن��ف��ط وغ�����از ط��ب��ي��ع��ي من 
طهران. 

 عديدة، أوروبية أو دائمة العضوية 
ً
من جهة أخرى، نرى دوال

في مجلس األمن، لديها عالقات عميقة مع سوريا وإيران 
اقتصاديًا وتجاريًا ونفطيًا، ورغم ذلك، ال نسمع كالمًا عن 

أن هذه الدول نقلت وجهتها من الغرب إلى الشرق. 

¶ لكن هل بإمكان تركيا أن تقدم شيئًا إضافيًا ألوروبا؟ 

����� إن عضوية تركيا في االتحاد األوروبي هي بالنسبة إلينا 
وإلى أوروبا حالة رابحة في جميع األحوال. فتركيا خرجت 
وه��ا هي  نسبيًا،  كبيرة  بسرعة  العاملية  املالية  األزم���ة  م��ن 
اليوم سادس أكبر اقتصاد في أوروبا مع معدل نمو يناهز 
11 في املئة، لذلك ابتكرنا شعار حملتنا: »تحّملي األزمة يا 
أوروب���ا، تركيا آتية إلن��ق��اِذِك«. فإضافة إل��ى السوق التركي 
أراضينا  ف��ي  ي��م��ّر  م��ن 70 مليون مستهلك(،  )أك��ث��ر  ال��ه��ائ��ل 
70 ف��ي امل��ئ��ة م��ن ال��غ��از وال��ن��ف��ط ال���ذي تحتاج إل��ي��ه أوروبا، 
ورغم ذلك ال أفهم أبدًا ملاذا لم يفتح األوروبيون معنا بعد 
املفاوضات في شأن الفصل املتعلق بالطاقة، رغم ما نمثله 

من قيمة نفطية يعتمد عليها االقتصاد األوروبي. 

¶ ب��ع��ض ال��خ��ب��راء ي���ّدع���ون أن ت��رك��ي��ا ل��م ت��ع��د ب��ح��اج��ة إل���ى االتحاد 
األوروبي. أليس هذا صحيحًا؟ 

إل��ى االت��ح��اد األوروب����ي. إذا  ����� ه��ذا يعتمد على كيف ننظر 
نظرنا إليه كاتحاد اقتصادي فقط، فإن تركيا ليست بحاجة 
ق���ادرون على تحقيق مشاريعنا  إل��ى ه��ذا الحد، ألننا  إليه 
االقتصادية من دون االتحاد. أما إذا رأينا أنه اتحاد ثقافي، 
االتحاد كمشروع  إذا ما فهمنا  إليه متبادلة.  الحاجة  فإن 
 تدعيمه وتقويته هما مهمة الجميع، وليسا فقط 

ّ
سالم، فإن

دورنا نحن األتراك. ونحن ننظر إليه ليس كحالة اقتصادية 
ضخمة فقط، بل كاتحاد للقيم، وهو ما يدفعنا للسعي إلى 

االنتساب إليه. 

خب إغمن باغيش 
ُ
انت

)40 عامًا( نائبًا عن 
مدينة إسطنبول في عام 

2002 في االنتخابات 
التي حملت حزبه 

»العدالة والتنمية« إلى 
الحكم، وال يزال يشغل 
منصبه البرملاني إلى 
جانب تعيينه وزيرًا 
للشؤون األوروبية في 
الحكومة التركية، 

بصفة كبير املفاوضني 
األتراك مع االتحاد 
األوروبي في كانون 

الثاني 2009. 

إغمن 
باغيش 

• تركيا ستكون صوت لبنان في أوروبا 
• سعد الحريري أمانة رفيق الحريري 

• »ماكدونالد« في إيران بدل العقوبات 

قد يكون كبير املفاوضني األتراك مع االتحاد األوروبي، الوزير إغمن باغيش، 
الشخصية العامة التركية الوحيدة التي تنافس رجب طيب أردوغان وأحمد 

داوود أوغلو في مجال السفر. التقته »األخبار« وهو في طريقه إلى كوبنهاغن 
قبل أيام، وعادت بهذه املقابلة 
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