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�إحراق حكومة �أوغلو وثائق ف�سادها لن ينقذ «العدالة والتنمية» من المحاكمة

المعار�ضة المنت�صرة تعيد تركيا من حافة الهاوية...
و�أرينت�ش يرى نجاح «ال�شعوب الديمقراطي» م�ؤامرة!
استفاق حزب العدالة والتنمية اإلخواني على مشهد لم
يكن قد اعتاد عليه طوال  13عاما ً قضاها في حكم تركيا في
شكل فردي حيث لم يعد بإمكانه التعامل مع الدولة كمزرعة
هدفها خدمة السلطان وأس��رت��ه وعشيرته بعدما نجح
الشعب التركي في تجاوز ترهيب وترغيب نظام أردوغان
وخطا الخطوة األول��ى لتفكيك هذا النظام اإلقصائي الذي
تمدد على حساب مؤسسات الدولة حتى كاد يبتلعها.
وأدخلت نتائج االنتخابات البرلمانية تركيا في مرحلة
جديدة سيكون عنوانها عدم االستقرار السياسي وهو ما
أدركه حزب العدالة والتنمية جيدا ً ودفعه الى بدء البحث
عن مخارج تمكنه من البقاء في واجهة المشهد السياسي
أوال ً وتحميه من أي محاسبة أو مالحقة على ما اقترفه
طوال فترة حكمه السابقة ثانياً.
وذك��ر الحساب ال��ذي يحمل على «تويتر» اسم فؤاد
ع��وان��ي ويحظى بمتابعة شعبية كبيرة أن حكومة
ح��زب العدالة والتنمية الحالية ب��دأت عملية اتالف
الوثائق وإحراقها في رئاسة الوزراء على خلفية النتائج
االنتخابية وخسارة الغالبية البرلمانية المطلقة.
وأشار عواني الذي سبق له وأن نشر وثائق ومعلومات
كشفت فساد أردوغان وحكومته الى أن اتالف الوثائق لن
ينقذ أعضاء حكومة حزب العدالة والتنمية من المحاكمة
التي باتت قريبة ولن يساعدهم على االفالت من العقاب.
واستعرض ناشطون أت��راك ما بات حزب العدالة

والتنمية ع��اج��زا ً ع��ن تحقيقه خ�لال الفترة القادمة
وهي أنه لن يتمكن من اختيار رئيس البرلمان بمفرده
أو االبقاء على غالبيته في لجان البرلمان أو تحديد
جدول أعمال البرلمان والتحكم في السلطة التشريعية
بقرارات اعتباطية كما أنه لن يتمكن من التقدم بطلبات
ح��زم القوانين التي ترسخ ألحكام اعتباطية والتي
من شأنها تقليص الحريات وتحويل تركيا الى دولة
بوليسية.
وأش��ار الناشطون ال��ى أن النتائج تعني أيضا ً أن
نظام أردوغ���ان لن يتمكن من التعتيم بسهولة على
فضائح الفساد والرشوة التي تكشفت وقائعها في 17
كانون االول  2013وطاولت رم��وزا ً كبيرة من حكومة
حزب العدالة والتنمية ولن يتمكن من وقف تحقيقات
الفساد والشكاوى األخرى المقدمة ضد وزرائه األربعة
المتورطين ولن يتمكن من اختيار أعضاء للمؤسسات
والهيئات الحساسة في الدولة مثل المحكمة الدستورية
ومجلس القضاء المالي.
وأوضح الناشطون أن نظام أردوغان خسر الغالبية
في المجلس األعلى لإلذاعة والتلفزيون وخسر امكانية
اتخاذ قرار الحرب بمفرده وقرار ارسال جنود الى خارج
البالد وقرار اجراء االنتخابات لوحده وخسر قرار تقديم
المبالغ التي يريدها للقصر االبيض أو قصر أردوغ��ان
الذي بات رمزا ً لإلسراف والترف.

ودعا أردوغان في أول تصريح له بعد خسارة حزب
العدالة والتنمية الغالبية الى «التصرف بمسؤولية
للحفاظ على استقرار البالد» وهو ما فاجأ بعض المحللين
الذين استغربوا اثارة أردوغان موضوع األمن واالستقرار
في وقت مرت فيه االنتخابات من دون أي حوادث تذكر.
وقال أردوغ��ان في بيانه «من المهم جدا ً في العملية
الجديدة أن تتصرف األحزاب السياسية كافة بالحساسية
الضرورية وتتحلى بالمسؤولية لحماية مناخ االستقرار
والثقة الى جانب مكتسباتنا الديمقراطية».
وتتقاطع تصريحات أردوغان مع تصريحات رئيس
حكومته أحمد داوود أوغ��ل��و ال��ذي أعلن عقب ص��دور
النتائج األولية لالنتخابات بأن الحكومة لن تسمح ألحد
ان يمس باالستقرار.
واعتبر نائب رئيس ال��وزراء التركي بولنت ارينتش
أن نجاح حزب الشعوب الديمقراطي في دخول البرلمان
هو مؤامرة على حزبه من قبل حزبي الشعب الجمهوري
والحركة القومية.
وذك��رت وسائل اع�لام تركية أن نتائج االنتخابات
فتحت المجال أمام عودة عبد الله غل الرئيس التركي
السابق الى حزب العدالة والتنمية ال��ذي يعتزم عقد
مؤتمره بين شهري أيلول وتشرين االول القادمين من
أجل انتخاب رئيسه الجديد.
(التتمة ص)14

الجي�ش ال�سوري ي�ستعيد زمام المبادرة في الح�سكة ويتقدم في القلمون

تركيا ...هل بد�أت مفاعيل
�سقوط «الأمبراطورية»؟

المعار�ضة تتفق على  10نقاط في م�ؤتمر القاهرة

فاديا مطر
إن ما يشهده الحراك السياسي في المشهد التركي يتحرك نحو
الحلقة المفصلية في الحياة السياسية التركية التي بدأت القراءة
األولية لخريطة القوى التنافسية وطبيعة غلبة النفوذ الذي هو المؤشر
األهم في معركة االنتخابات التركية التي حوت العبين ج��ددا ً على
ساحة الخريطة السياسية تركت امل «أردوغان» على شفا نكسة كبيرة
بعد فشل «العدالة والتنمية» بالفوز بأغلبية صريحة في االنتخابات
البرلمانية في  7حزيران الجاري ،وهو ما بدد أماني «أردوغ��ان» في
إنشاء دستور يعزز رئاسة أكثر نفوذا ً على الطريقة األميركية ،فهو
المحتاج إلى ثلثي البرلمان لقبض القدرة على الحكم بمفرده ،األمر الذي
خسره بعد  13عاما ً تقريبا ً من األنفرادية التي فشلت في اجتياز الباب
البرلماني وبدأت بكبح جماح أردوغان بعد الدخول الكردي البارز على
المشهد السياسي الذي حل بالمركز الرابع من خالل حزب «الشعوب
الديمقراطي» ذي الغالبية الكردية بنسبة  12.31في المئة وحصوله
على  78مقعدا ً في مفاجأة غير متوقعة كسرت «العتبة االنتخابية»،
وهم الذين غيروا المعادلة بمعاني مختلفة لها أبعاد قومية وسياسية
أكبر من مجرد لعبة معارضة داخلية ،ألن حتى الشأن االنتقالي إلى
حكومة إئتالفية ليس بالضرورة أن يحمل رئيسا ً للحكومة والبرلمان
من حزب العدالة والتنمية ،فهذا تعميق للجروح «األردوغانية» ،وبروز
مشهد كردي ربما يحمل في طياته نواحي دستورية وقانونية مؤثرة
في حياة التركية العامة ،خصوصا ً إذا حصل األك��راد على مرحلة
جديدة أكثر قوة تأثيرية في رفع سقف الحقوق والشروط التفاوضية
مع الحكومة التركية على خلفية أن «حزب الشعوب الديمقراطي»
مدعوم «أوجالنياً» مما يعزز الحلقات المفصلية الحافلة بالمفاجأت
(التتمة ص)14

خريطة �سيا�سية جديدة في �أنقرة
تر�سم نهاية «الن�صرة» في �سورية
محمد حمية
بعد صدور نتائج االنتخابات التركية والتي مثلت شبه هزيمة
سياسية للرئيس التركي رجب طيب اردوغ��ان وحزبه ،تساؤالت
عديدة تطرح حول التغيير الذي سيلحق بالسياسة التركية ال سيما
على الصعيد الخارجي ما يطرح بالتالي مصير «جبهة النصرة»
وغيرها من الفصائل المسلحة التي تتلقى الدعم من تركيا؟
لم يعد خافيا ً على أحد الدعم التركي العسكري واللوجستي
للجماعات االرهابية في سورية ال سيما تنظيمي «داعش والنصرة»
من فتح المعابر على طول الحدود التركية  -السورية لمقاتلي هذه
التنظيمات ومدهم بالسالح والعتاد وتوفير قواعد التدريب والدعم
التكنولوجي وفتح االسواق التركية أمام نفطهم المسروق من سورية
والعراق ،فضالً عن التدخل العسكري المباشر في بعض األحيان عبر
قصف مواقع الجيش السوري.
هذا التورط التركي بدعم «جبهة النصرة» وغيرها تحدثت عنه
العديد من الصحف التركية والغربية.
في الثالث من ايلول  2014كشف السفير األميركي السابق في
أنقرة فرانسيس ريتشار دون أن تركيا تعاونت في شكل مباشر
مع فرع تنظيم «القاعدة» في سورية وقدمت له مختلف أشكال
الدعم.
ونقلت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية عن ريتشاردون «أنه
حاول إقناع الحكومة التركية بإغالق حدودها أمام هذه التنظيمات
ولكن من دون جدوى».
في الثاني من شباط من هذا العام كشفت صحيفة «جمهورييت»
التركية وجود دعم عسكري من «بيع سالح للمقاتلين» الى قصف
بالمدفعية التركية لمراكز القوات السورية ،الى تحول األراضي
التركية سوقا ً لبيع السالح لالرهابين.
(التتمة ص)14

أكد وزي��ر الخارجية المصري ،سامح شكري
توصل المعارضين السوريين المجتمعين في
القاهرة ال��ى صيغة من عشر نقاط لحل األزم��ة
السورية ،مؤكدا ً أن سيطرة الطائفية وانتشار
الفوضى والتنظيمات اإلرهابية في سورية أمر
يهدد مستقبل المنطقة برمتها وال يمكن السكوت
عنه.
وف��ي كلمته أم��ام المؤتمر ،ق��ال شكري «إن
المؤتمر الموسع يستهدف صياغة تصور يتأسس
على تلك النقاط التوافقية ،ويتضمن رؤية واضحة
لمستقبل سورية ،وصيغة تنفيذية لوثيقة جنيف،
بحيث يتم طرح هذا التصور على الشعب السوري
والمجتمع الدولي من أجل الحل السياسي».
وجدد األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل
العربي من جهته ،تأكيده على أن الحل في سورية
يجب أن يكون سلميا ً وبإرادة وطنية وأن الحسم
العسكري لن يفضي إال إلى المزيد من الفوضى
والدمار ونزيف الدماء.
وأشار العربي في كلمة له أمام المؤتمر الموسع
للمعارضة السورية «من أجل الحل السياسي
في سورية» ،إلى أن الجامعة بذلت جهودا ً مكثفة
منذ بداية األزم��ة عام  2011وحتى اللحظة من
أجل توحيد صفوف المعارضة السورية ورؤيتها
السياسية إزاء متطلبات المرحلة االنتقالية ،مؤكدا ً
أن مؤتمر المعارضة السورية الذي عقد في القاهرة
في تموز  2012تحت رعاية الجامعة يعتبر إحدى
المحطات المهمة في هذا االتجاه حيث تبنى مؤتمر
القاهرة في ذلك الحين وثيقتين رئيسيتين ،األولى

هي «الرؤية السياسية المشتركة لمالمح المرحلة
االنتقالية» والثانية هي وثيقة «العهد الوطني».
وطلب العربي من المشاركين أن يستفيدوا
منها وأن يبنوا عليها وعلى غيرها من الوثائق
التي صدرت عن مؤتمرات المعارضة السورية في
مناسبات مختلفة .وأعرب عن أمله في أن يساهم
المؤتمر في وضع آلية مناسبة تضمن تحقيق
المشاركة والتمثيل األوس���ع لمختلف أطياف
المعارضة في إطار تنظيمي قادر على إدارة عملية
المفاوضات مع الحكومة السورية ،وفقا ً لبيان
«جنيف – .»1
وأكد العربي أن حل األزمة السورية بالحسم
العسكري «فاقم من أعمال القتل والتدمير والعنف
والجرائم البشعة األمر الذي زاد من نفوذ المنظمات
اإلرهابية وتمدد أنشطتها لتشمل أنحاء واسعة من
األراضي السورية ،مهددة كيان الدولة السورية
الشقيقة ومؤسساتها ووحدة أراضيها وشعبها،
وكما قال أحد الحكماء فإن الظلم يدمر والعدل
يعمر» ،وأض���اف« :إن النظام ال��س��وري يتحمل
المسؤولية الكاملة».
وشارك في المؤتمر نحو  200قيادي من ممثلي
أطياف المعارضة قادمون من تركيا ،والعراق،
ولبنان ،وفرنسا ،وسويسرا.
ميدانياً ،سيطر الجيش السوري والمقاومة
على معبر الحمرا القصير الذي يربط جرد فليطة
بجرود عرسال اللبنانية وقرنة التنور الحدودية،
اضافة الى السيطرة على قرنة شعبة شرف ووادي
خشيعة ،حيث يكون بذلك قد فرض سيطرته في

شكل كامل على جرود الجراجير.
وأسفر تقدم المقاومة والجيش السوري في
القلمون عن مقتل العديد من عناصر التنظيمات
االرهابية وتدمير كميات كبيرة من العتاد واآلليات،
اضافة ال��ى السيطرة على  512كلم مربع من
المساحة التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة
في القلمون والبالغة  800كلم مربع.
وف��ي الحسكة ،تمكن الجيش ال��س��وري من
استعادة السيطرة الكاملة على ق��رى المجبل
والوطواطية وعالية إضافة إلى محطة الكهرباء
الرئيسية ودائرة الحراج الجنوبية ومركز تأهيل
األح����داث م��ع م��واص��ل��ة ال��ت��ق��دم ج��ن��وب وغ��رب
المدينة.
وبدأ الجيش عملية عسكرية واسعة لتحرير
السجن ومحطة الكهرباء واألحراش والوطواطية
وجسر أبيض .وقد تمكن الجيش من التقدم باتجاه
هذه األماكن بعد تمهيد ناري وغارات كثيفة نفذها
سالح الجو مستهدفا ً الخطوط الخلفية للمسلحين
ال سيما في الشدادي وقرية بدران.
العملية انطلقت بمساندة قوات الدفاع الوطني
والشعبي إضافة إلى متطوعين من أبناء المنطقة،
فيما اختارت وح��دات الحماية الكردية وضع
نفسها على الحياد في ه��ذه المعارك ،مشيرة
إلى أنها ستدافع عن األحياء التي تسيطر عليها
شمال المدينة وغربها .وتمكنت الوحدات الكردية
من جهتها من استعادة السيطرة على قريتي
الجاسوم وسوادية غرب مدينة رأس العين في
ريف الحسكة.

بالتزامن مع العدوان ال�سعودي ...عقوبات �أوروبية على الحوثي و�أحمد �صالح

الأحزاب العلمانية
تجه�ض الأحالم الأردوغانية
لمى خيرالله
بعد ضجيج االنتخابات استفاقت تركيا على معضلة تشكيل
مأزق محاولة
الحكومة بعدما وجد حزب العدالة والتنمية نفسه في
ِ
أجهاض األتاتوركية العلمانية واستبدالها بسلطنة عثمانية ،ومعها
أطاح األكراد برغبة أردوغان تعديل الدستور ومنحه صالحيات مطلقة
ما ق ّوض آماله بتعزيز سلطته األحادية.
أردوغ��ان لم يكن راضيا ً عن أداء رئيس حزبه أحمد داوود أوغلو
خالل حملته االنتخابية مما دفعه لمخالفة الدستور والنزول بثقله
فيها لدعم حزبه والتخلي عن حياده تجاه األحزاب المختلفة كرئيس
للجمهورية ،إال أنه خالف ذلك وشن حملة لدعم حزبه الحاكم مما جعل
نتائجها تبدو كهزيمة شخصية ،ناهيك عن ضعف أوغلو الذي وضع
أردوغان في موقف ال يحسد عليه ووجد نفسه أمام ائتالف معارض
قوي يتكون من األكراد الساخطين والشباب العاطلين والليبراليين
واليساريين ما يعني جذب العديد من األنصار من غير األك��راد م ّمن
يريدون كبح جماح أردوغان .ويقول محللون إنه في حال استطاعت
مكونات هذا التحالف المع ّقد الصمود في وجه اإلسالميين ،فسيخسر
حزب العدالة والتنمية الذي يواجه أكبر تح ٍد منذ صعوده إلى السلطة
وهيمنته الطويلة عليها.
مشاعر االستياء بين صفوف المعارضين الذين يتمركز أغلبهم
في المدن الكبرى امتدت أيضا ً إلى القرى واألقاليم التي لطالما كانت
القاعدة الداعمة دوم�ا ً لحزب العدالة والتنمية في تسع انتخابات
خاضها من قبل .فاالنتخابات عاقبت جنون العظمة األردوغانية
وحرمته من الحصول حتى على الحد األدنى لتشكيل الحكومة بمفرده
أي بـ 267مقعداً.
فوز بطعم مر خسر فيه حزب أردوغان الغالبية المطلقة التي كان
يتمتع بها وأجهضت معه تطلعاته لتعزيز سلطاته والتحول بالبالد
إلى النظام الرئاسي وبالنتيجة التي حققها في هذا االقتراع يكون
الحزب الحاكم قد مني بأسوأ هزيمة له منذ إطاحته بالنظام العلماني
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فرقة التدخل العراقية ت�صد هجوم ًا للتنظيم �شرق الرمادي

«�أن�صار اهلل»� :سن�شارك في م�ؤتمر جنيف من دون �شروط العبادي يدعو العالم �إلى توحيد الجهود �ضد «داع�ش»
أك����د ال��م��ت��ح��دث ب���اس���م ح��رك��ة
أنصار الله محمد عبدالسالم ،أمس
م��ن م��وس��ك��و ،أن ال��ح��رك��ة ملتزمة
بالمشاركة في مؤتمر جنيف وال يوجد
لدينا تحفظ على الموعد المقرر.
وق����ال ع��ب��دال��س�لام ،ع��ق��ب لقاء
الوفد اليمني بنائب وزير الخارجية
ال���روس���ي م��ي��خ��ائ��ي��ل ب��وغ��دان��وف
ومسؤولين بالخارجية الروسية:
«أوضحنا لالصدقاء ال��روس بعض
االم��ور الميدانية التي كانت غائبة
عنهم» .وأضاف« :لقد ثبت للجانب
ال��س��ع��ودي أن���ه ت���ورط ف��ي اليمن
وهناك محاوالت من جهات خارجية
الخراجه من ورطته».
وكان الوفد اليمني وصل السبت
الماضي إلى موسكو عقب محادثات
سياسية أجراها في سلطنة عمان،
تلبية ل��دع��وة وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
الروسية .ويضم الوفد اليمني ،رئيس
المجلس السياسي صالح الصماد
وال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي ب��اس��م الحركة
محمد عبدالسالم وعضو المجلس
السياسي علي القحوم.
وقبيل مغادرته مسقط ،التقى
الوفد اليمني مبعوث االمين العام
لألمم المتحدة الى اليمن اسماعيل
ول���د ال��ش��ي��خ ح��ي��ث ت��م��ت مناقشة

التحضيرات لمؤتمر جنيف ،وعبر
ال��وف��د اليمني ع��ن ترحيبه ب��أي
دع��وة لالمين العام لالمم المتحدة
للمكونات اليمنية للمشاركة في
مؤتمر جنيف م��ن دون وض��ع أي
شروط مسبقة.
وق��ال القيادي في حركة «أنصار
ال���ل���ه» م��ح��م��د ال��ب��خ��ي��ت��ي ل��ق��ن��اة
«الميادين» ،إن كل القوى الرافضة
ل��ل��ع��دوان ال��س��ع��ودي ستذهب إلى
جنيف ولديها أوراق ق���وة ،ونفى
ح��ص��ول أي ل��ق��اء بين أن��ص��ار الله
ومسؤولين أميركيين ف��ي سلطنة
عمان.

وأك��د البخيتي أن هناك تنسيقا ً
بين ك��ل ال��ق��وى ال��راف��ض��ة للغارات
السعودية ككل ال بين أنصار الله
وح��زب المؤتمر فقط ،مشيرا ً إلى
أن هناك محاوالت إقليمية ودولية
لفرض تسوية محددة على اليمنيين،
لكن اليمنيين سيحبطونها.
وأع��ل��ن ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س اليمني
المستقيل خالد بحاح م��ن جهته،
أن مؤتمر جنيف ليس تفاوضيا ً بل
ت��ش��اوري يهدف ال��ى تنفيذ نتائج
مؤتمر ال��ري��اض باستعادة الدولة
والسلطة.
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دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي دول العالم لتوحيد الجهود
ضد تنظيم «داعش» ،مؤكدا ً أن على
العالم أن ينتبه لهذا الخطر الذي ال
يهدد العراق والمنطقة فحسب ،بل
العالم أجمع.
وقال العبادي في كلمة له خالل
مؤتمر قادة مجموعة  G7الذي عقد
في ألمانيا أمس ،إن جميع مكونات
الشعب العراقي تقاتل «اإلرهاب صفا ً
واح��دا ً وتدافع عن العراق وشعبه
ووحدة أراضيه ،وأن قوات الجيش
والشرطة والحشد الشعبي تضم
جميع ه��ذه المكونات ،إل��ى جانب
قوات البيشمركة وأبناء العشائر».
وشدد على ضرورة محاربة عقيدة
التنظيم المتطرفة «الخطرة الموجهة
ض��د ال��دي��ن واإلن���س���ان ،ودع���ا إل��ى
مساندة الدولة وتقوية مؤسساتها
ومساعدتها في بناء قدراتها على
م��ح��ارب��ة اإلره�����اب ،وال��ع��م��ل على
إض���ع���اف وت��دم��ي��ر ق����درة داع���ش
اإلرهابية».
ورح��ب العبادي بأي جهد دولي
لمحاربة «داعش» ،قائالً« :إن العالم
اليوم في حاجة إل��ى جهود حثيثة
ومتضامنة إليقاف تدفق اإلرهابيين
األجانب الذين يسبّبون القتل والدمار

في ال��ع��راق والمنطقة ،إضافة إلى
مكافحة عمليات تهريب النفط واآلثار
التي يستخدمها داعش لتمويل آلة
اإلرهاب».
وعلى الصعيد الميداني صدت
ق��وات الداخلية العراقية هجوما ً
ل��ـ»داع��ش» ش��رق ال��رم��ادي ،بينما
تمكن طيران التحالف من تصفية 20
مسلحا ً بينهم قيادي شيشاني في
غارة استهدفت رتالً للتنظيم اإلرهابي
بين بيجي والموصل.
وأفاد مصدر أمني بأن قوة من فرقة
التدخل السريع األول���ى بمحافظة
األنبار تمكنت من صد هجوم لتنظيم

«داع����ش» ش��رق مدينة ال��رم��ادي،
مشيرا ً إل��ى أنها تمكنت م��ن قتل 5
عناصر من التنظيم.
وق��ال مصدر ،إن «ق��وة من فرقة
التدخل السريع األول��ى تمكنت من
صد هجوم لتنظيم «داع��ش» على
مناطق ال��ح��راري��ات والصبيحات
ب��م��دي��ن��ة ال��ك��رم��ة ( 53ك��ل��م ش��رق
الرمادي)» ،مضيفا ً أن «القوة قتلت
 5من عناصر التنظيم ود ّم���رت 4
مركبات للتنظيم تحمل أح��ادي��ة»
و«أج���ب���رت ب��ق��ي��ة ال��ع��ن��اص��ر على
االنسحاب».
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