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انتخابات تركيا ...حديث عن تجاوزات وتوزيع بطاقات مزورة ...والجئون �سوريون ي�شاركون بالت�صويت

«ال�شعوب الديمقراطي» يدخل البرلمان معمد ًا بالدم ...و ُيق ّو�ض �أحالم �أردوغان
انتهت عملية االقتراع في االنتخابات النيابية التركية وبفوز واضح حققه حزب الشعوب الديمقراطي بـ
 75نائباً ،بعد تجاوزه نسبة  10بالمئة المطلوبة لدخول البرلمان.
وجاءت االنتخابات وسط مخاوف للمعارضة من تحول النظام السياسي في بالدهم إلى النظام الرئاسي
في محاولة إلحكام قبضة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وحزبه على السلطة في البالد.
فقد أدلى األت��راك بأصواتهم الختيار نوابهم في انتخابات شهدت تنافسا ً قويا ً بين حزب العدالة
والتنمية الحاكم ،وحزب الشعوب الديمقراطي ،خصوصا ً في إسطنبول وديار بكر ،بحضور نحو 500
مراقب أوروبي للمناطق ،وجاءت النتائج األولية بحصول حزب العدالة والتنمية  41.6في المئة ما
سيضطره الى تشكيل حكومة ائتالفية (كان فاز في آخر انتخابات تشريعية في  2011بـ 49.8في
المئة) ،كما حصل حزب الشعوب الديمقراطي على  12في المئة ،والشعب  25في المئة والحركة القومية
 16في المئة.
وكانت صناديق االقتراع شهدت إقباال ً كثيفاًُ ،وصف من قبل المراقبين بأنه غير مسبوق ،وأدلى الرئيس
التركي أردوغان بصوته في إسطنبول ،مؤكدا ً أن بالده تمر بمرحلة «غير اعتيادية» ،حيث دعي حوالى
 54مليون ناخب إلى صناديق االقتراع ،وجرى التصويت عبر  174ألف صندوق في  81محافظة تركية
وسط إجراءات أمنية مشددة .وذلك بعد حملة انتخابية سادها التوتر إثر اعتداء بالقنبلة أوقع أربعة قتلى
وحوالى  100جريح بين أنصار «الشعوب الديمقراطي» الحزب الكردي األبرز في معقله ديار بكر (جنوب
شرق).
وقالت أحزاب معارضة تركية إنها قامت بتسجيل ونشر ما تقول إنه تجاوزات جرت خالل عملية االقتراع
باالنتخابات البرلمانية ،التي بدأت عملية فرز األصوات بها ،بعد إغالق صناديق االقتراع مساء أمس.
من جهتها ،أكدت وسائل إعالم تركية أن نظام رجب أردوغان وزع بطاقات هوية مزورة على المهجرين
السوريين من أجل أن يدلوا بأصواتهم في االنتخابات البرلمانية لمصلحة حزبه «العدالة والتنمية».
وكانت محكمة أصدرت حكما ً قبل يومين على متهم بالسجن  4سنوات ،بدعوى قيامه بتغيير نتائج
االنتخابات في إحدى الدوائر الفرعية في إسطنبول ،لمصلحة حزب العدالة والتنمية.
ويفضل معظم األتراك دخول شريك جديد إلى الحكومة لتغيير سياسة تركيا الخارجية ،وهو ما لن
يتحقق حسب رأيهم إال في حال تحجيم دور الرئيس أردوغان ومنع تحويل نظام الحكم في البالد إلى النظام
الرئاسي.
فبعدما كان على مدى  11عاما ً رئيس وزراء حكم بقبضة من حديد ،انتخب رئيسا ً للدولة في آب الماضي
فسلم مقاليد السلطة التنفيذية والحزب إلى وزير الخارجية السابق أحمد داود أوغلو.
غير أنه نشط منذ ذلك الحين من أجل تحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسي ،تصميما ً منه على االحتفاظ
بالسلطة.
وعلى رغم االنتقادات ،تولى بنفسه قيادة الحملة االنتخابية مركزا ً على الترويج لخطته إلصالح الدستور

«العربية» بين القلب والقالب...
«ر�أي» �أ�سود و«ر�أي �آخر» �أ�صفر؟!

فاديا مطر
منذ أن نشأ اإلعالم كان دوره الصحيح هو في عملية تكاملية تنقل
المعلومات واألخبار من مكان إلى آخر في شكل يوصل السمع والرؤية
للناس بحلقة صادقة ومعبرة وتواصلية بين أطياف المجتمع
واصحاب القرار ،في شكل يجعل المستمع والمشاهد يثق بكل ما
يدور حوله ،لكن أن ينتقل اإلعالم إلى أخطر موقع كمحرك لألحداث
في تفتيت المجتمع وبث سموم التضليل إلى حد اإلشباع بالحقد
والكراهية وترويج األباطيل ،فهو نقل للصورة بعيدا ً من مفهوم المهنة
واإلنسانية ،حتى «قناة العربية» السعودية التبعية التي أنشأت
عام  1999لم تغب عن مشهد الوصف السابق من تخبط وفشل في
الفكرة والمهنة والطريقة في ما تنشره عن إيران من أكاذيب بطريقة
«ديماغوجية» لتصويرها عدوا ً للشعوب العربية في شكل أمبراطوري
كقوة تريد التهام المنطقة عبر أدوار توسعية طمعا ً بالنفط والجغرافيا
العربية ،في تحويل للنظر عن العدو «اإلسرائيلي» كعدو لتصوير إيران
هي العدو القادم واألخطر بتركيز تضليلي ،فقد نشرت قناة «العربية
نت» في  5حزيران الجاري عن اللواء سعيد قاسمي القيادي السابق
في الحرس الثوري والقيادي الحالي بقوات «أنصار حزب الله» قوله
إن «تنظيم داعش أستلهم فكرة العمليات االنتحارية من فكر اإلمام
الخميني» ،فهو دور تصويري إليران التي تكافح اإلرهاب التكفيري
ـ «اإلسرائيلي» ك��دور مشبوه ،وه��ي مهمة تولتها قناة «العربية»
السعودية التي دعمت في شكل واضح دور المجموعات التكفيرية
في كل من سورية ولبنان والعراق واليمن في تصوير األحداث ،وهي
التي نقلت عن لسان ضابط هيئة اركان العدو «اإلسرائيلي» قوله
في  4حزيران الجاري أن «الوضع في سورية يتفكك وجيش النظام
(التتمة ص)14

صالح الدين دمرطاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي

فيغن يوكسيكداغ القيادية بحزب الشعوب الديمقراطي

ولحزبه ،مخالفا ً بذلك روحية الدستور الذي يفرض عليه واجب الحياد التام.
وعشية االنتخابات دافع أردوغان مرة أخيرة السبت عن قناعاته في أرداهان حامالً على المعارضة التي
«تسعى الى وقف مسيرة تركيا الجديدة» على حد قوله.
ومن أجل إنجاح مشروعه ،كان يحتاج أردوغان إلى فوز ساحق ،ولكن الشعب التركي خذله استعدادا ً
لمحاكمة سياساته الداخلية والخارجية.

الوقت نفسه السلطات المسؤولية مؤكدا ً انه لن يرضخ لـ«التهديدات».
وقال دمرطاش في إسطنبول «منذ شهرين يتم استهداف حزب الشعوب الديمقراطي ويوصف بأنه
يخون الوطن ...يريد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أن يثبتا أن حزب الشعوب الديمقراطي يستحق
ما يتعرض له».
ويقول صالح الدين ديمرطاش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي في هذا اإلطار« :نحن ننتخب للحرية
التي نتطلع لها وسننجح للوصول الى هدفنا رغم السلبيات ،والدولة التركية تعتمد على ديناميكية
ديمقراطية ونحن نعتمد عليها لتقليل الفوارق بين مواطن وآخر».
الحمالت اإلعالمية في زمن االنتخابات كانت بنفس قيمة البرامج االنتخابية أو أكثر ،في رأي البعض،
ومن كسب المعركة على األثير كان له الحظ األوفر في صناديق االقتراع.
(التتمة ص)14

دمرطاش لن يرضخ لـ«التهديدات»

وكان حزب الشعوب الديمقراطي قد تعرض خالل الحملة االنتخابية لهجمات عدة ،كان آخرها انفجار
قنبلة محشوة بكرات معدنية خالل تجمع انتخابي في ديار بكر ،ذات الغالبية الكردية.
وغداة الهجوم ،دعا زعيم حزب الشعوب ،صالح الدين دمرطاش ،أنصاره الى الهدوء ،لكنه حمل في

تحركات �أوكار �إرهابيي «داع�ش»
الطيران ك ّثف غاراته على
ّ

التقدّ م في القلمون يخلط الأوراق
ويغ ّير الح�سابات

الجي�ش ال�سوري ّ
يتقدم في ريف الح�سكة
اس��ت��ع��اد ال��ج��ي��ش ال��س��وري
أمس السيطرة على قرية المجبل
والوطواطية والعالية ،وواصلت
وحداته تقدمها باتجاه الداودية
ج��ن��وب ش��رق��ي ال��ح��س��ك��ة ،بعد
اس��ت��ع��ادت��ه مبنى معهد تأهيل
األحداث ومحطة الكهرباء والمشتل
الزراعي ومقبرة الشهداء في ريف
الحسكة إث��ر م��ع��ارك عنيفة مع
تنظيم «داعش» االرهابي.
وذك��ر م��ص��در عسكري س��وري
أن «الطيران الحربي كثف غاراته
ال��ج��وي��ة ع��ل��ى ت��ح��رك��ات وأوك���ار
إلرهابيي «داعش» في قرى مخروم
وت��ل ب��ارود والمصون وأم مدفع
ومشرافة وتل ف��واز وجبل قليعة
في ريف الحسكة».
وأكد المصدر «سقوط العشرات
م��ن اره��اب��ي��ي تنظيم «داع���ش»
ق��ت��ل��ى خ�ل�ال ال���غ���ارات وت��دم��ي��ر
عربات بعضها م��زود برشاشات
متنوعة».
وح������دات ال��ج��ي��ش م��دع��وم��ة
بوحدات الدفاع الشعبي والوطني
أج��ب��رت التنظيم االره��اب��ي على
التراجع عن النقاط التي تقدمت
إل��ي��ه��ا ب��ع��دم��ا اس��ت��ق��دم التنظيم
تعزيزات من ال��ش��دادي في ريف

الحسكة الجنوبي.
وك��ان «داع��ش» قد سيطر على
المبنيين قبل أيام في محاولة منه

لتهديد الخاصرة الجنوبية لمدينة
الحسكة والتقدم القتحام المدينة.
أيضا ً استعادت وح��دات الحماية

لمى خيرالله

ال��ك��ردي��ة السيطرة على قريتي
الجاسوم وس��وادي��ة غ��رب مدينة
رأس العين في ريف الحسكة.

بات تمدد «جبهة النصرة» الشقيق التوأم لتنظيم «القاعدة» ،يشكل
نوعا ً من القلق خصوصا ً بعد توسعه شمال وجنوب  -وشمال غربي
سورية في اآلونة األخيرة ،في ظل التخوف من أن يكون تنظيم «النصرة»
هو «البديل الشرعي» لتنظيم «داعش» مستقبالً ولكن باعتراف وقبول
دولي ،حيث تحاول بعض األطراف الفاعلة في الساحة الدولية وعلى
رأسها أميركا وفرنسا وتركيا ،الترويج لجبهة النصرة بالمعتدل ،وذلك
بعد تقديمه طقوس الوالء والطاعة لـ «اإلسرائيليين» بخوضه عمليات
مجانية في الجنوب السوري خدم ًة للطموح «االسرائيلي» بتشكيل
منطقة عازلة تمتد من ريف القنيطرة الى األراضي المحتلة من الجوالن
السوري ،بما يشابه تجربة جيش لحد اللبناني.
لم يعد خافيا ً على أحد أنّ «إسرائيل» والجماعات التكفيرية يشكالن
عدوا ً واح��داً ،زرعه الغرب في المنطقة العربية بغية تفتيت المفتت
وتجزيء المجزأ حيث يحاول اإلره��اب التمدد من الداخل السوري
الى لبنان ألسباب لوجستية متعلقة بالدعم من جهة ،واالنتقام من
المقاومة التي أذاقت «اإلسرائيلي» كأس الذل للمرة األولى في تاريخه
في لبنان بعد دحر العدو الصهيوني ،إضافة الى صرف نظرها عن
الحدود الشمالية لفلسطين من جهة اخرى.
تأتي ذكرى نكسة فلسطين متوازية مع انتصارات المقاومة في
القلمون التي تستشعر من خاللها «إسرائيل» أنّ مصيرا ً مشابها ً
صعق من انهيار
ينتظر الجليل ،فالخبث االستراتيجي «اإلسرائيلي» ُ
المسلحين في جبال القلمون بهذه السرعة ،إثر مواصلة الجيش
السوري والمقاومة اللبنانية عملياتهم في جرود القلمون بريف
دمشق ،محققين إنجازات جديدة ،سيطرت فيها المقاومة في شكل
كامل على تلة الثالجة االستراتيجية في جرود فليطة بعد معارك
ضارية كبدت فيها المجموعات المسلحة خسائر فادحة ،تزامنا ً
مع السيطرة على جبل شعبة القلعة ش��رق وادي الخيل وعلى
معبر وسهل الرهوة وعلى مرتفعات ونقاط عدة في جرود عرسال،
(التتمة ص)14

ع�شرات ال�شهداء بعد ا�ستهداف العدوان مبنى القيادة العامة في �صنعاء مقتل  11جندي ًا بانفجار في م�ستودع للأ�سلحة في بغداد

الجي�ش اليمني ي�ستهدف �شركة «�أرامكو» ال�سعودية القوات العراقية تطرد «داع�ش» من بيجي
استشهد  44يمنيا ً وجرح  180في
استهداف طائرات التحالف السعودي
مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة
بالتحرير في العاصمة صنعاء وفق ما
أفاد مصدر يمني ،كما سجلت غارات
عنيفة على معسكر التطوير بصرف
شمال العاصمة.

وفي شمال مدينة عدن كثفت طائرات
التحالف من غاراتها الجوية مستهدفة
ال��م��س��اح��ة والمنطقة ال��ص��ح��راوي��ة
الواقعة بين حي العريش شمال مطار
عدن وحتى منطقة صالح الدين ورأس
عمران غرب مدينة البريقا .ترافق ذلك
مع مواجهات في مزارع جعولة وبئر

َم ْن هو المنت�صر في اليمن
و َم ْن هو المهزوم؟

فضل والحسوة وصالح الدين.
وك��ان  54شخصا ً قد استشهدوا
في الغارات السعودية على مناطق
مختلفة م��ن اليمن .إح��دى ال��غ��ارات
قضت على  27شخصا ً في بكيل المير
شمال البالد.
(التتمة ص)14

} هيا عيسى عبدالله

تقرير �أممي يتهم «�إ�سرائيل»
بارتكاب جرائم �ضد الأطفال
بالتوازي مع الحمالت العالمية
ال��واس��ع��ة لمقاطعة «إس��رائ��ي��ل»،
تخرج إلى العلن ،وثيقة أممية سرية
تتهمها بانتهاكات فادحة تصل إلى
قتل أطفال وتدمير مؤسسات مدنية،
ناهيك عن االعتقاالت التعسفية.
وكاالتاألممالمتحدةفي«إسرائيل»
وفلسطين المحتلة تحدثت عن سقوط
عدد مخيف من الضحايا بين األطفال
في العدوان «اإلسرائيلي» األخيرة
على قطاع غزة.

وأعدت المؤسسات األممية تقريرا ً
سريا ً من  22صفحة لعرضه على
مبعوثة األم���م المتحدة الخاصة
لشؤون األطفال والصراع المسلح،
ليلى زروقي.
وق��ال��ت م��ص��ادر ب��األم��م المتحدة
إن زروق��ي شملت جيش العدو في
المسودة التي قالت إنها أرسلتها إلى
األمين العام لألمم المتحدة بان كي
مون الذي له ال��رأي األخير في شأن
القائمة.

واس��ت��خ��دم تقرير وك���االت األم��م
المتحدة لهجة قوية بشأن انتهاكات
حقوق األطفال في حرب غزة.
ويتحدث التقرير عن قتل وإصابة
أط��ف��ال فلسطينيين على ي��د ق��وات
االحتالل واعتقال أطفال فلسطينيين
وشن هجمات على المدارس.
ويقول دبلوماسيون إن النسخة
األخيرة من القائمة التي تذكر أسماء
مرتكبيانتهاكاتخطيرةلحقوقالطفل
(التتمة ص)14

تقرير �إخباري

أعلنت قيادة عمليات بغداد ،أمس مقتل  11جنديا ً
على األقل وإصابة آخرين بجروح في انفجار مستودع
لألسلحة في منطقة أبو غريب ،غرب العاصمة العراقية.
وق��ال المتحدث باسم القيادة العميد سعد معن
لـ«السومرية ن��ي��وز» ،إن «حصيلة انفجار مستودع
األسلحة في ناحية النصر والسالم بقضاء أبو غريب،
بلغت  11قتيالً وأصيب آخرون بجروح» ،مؤكدا ً تشكيل

لجنة للتحقيق في الحادث.
من جهة أخ��رى ،أف��اد مصدر في العراق أن القوات
األمنية بمساندة ق��وات الحشد الشعبي بغطاء جوي
من طائرات الجيش تمكنت من طرد تنظيم «داع��ش»
من قضاء بيجي وتقدمت إلى أطراف القضاء لمالحقة
عناصر التنظيم.
(التتمة ص)14

َمنْ المنتصر في اليمن سؤال تطرحه الساحة السياسية بعد تطور
األحداث التي جرت عليها لتأتي اإلجابه من األرض اليمنية؟
هزيمة سعودية نكراء علنية تبسط ظاللها اليوم أمام الرأي العام
يجسدها قرار األمم المتحده باإلعالن عن بدء حوار يضم الطرفين
اليمنيين بال شروط مسبقة.
المشهد اليمني بإشراف األمم المتحدة على نار حامية ،بعد موافقة
األطراف المعنية على مقترحات المبعوث األممي ولد الشيخ إسماعيل،
لمناقشة األزمة القائمة في جنيف ،في منتصف الشهر الجاري ،إذا لم
يطرأ أي تغيير على المشهد ،ال سيما أن التحالف السعودي يواصل
حربه على اليمن ،من دون تسجيل أي مؤشرات على تراجع في
العمليات العسكرية.
وفي هذا السياق أكد محللون سياسيون أن قبول الطرفين للجلوس
معا ً على مائدة التفاوض يؤكد نجاح جهود المبعوث األممي إسماعيل
ولد الشيخ ،والذي نجح في إقناع الطرفين وخصوصا ً الطرف الحوثي
على حضور مؤتمر الحوار.
ليس كل ما يتمناه المرء يناله وليس كل ما تتمناه السعودية
وتعمل عليه وتخطط له تناله وهذا تم اثباته على الساحة اليمنيه فقد
صرحت سابقا ً على لسان الناطق باسم التحالف العربي المذمع أحمد
عسيري إنه «ال حوار مع الحوثيين إال من خالل التحدث مع الحكومة
الشرعية لليمن إليجاد حل سلمي».
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