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تتمات  /ت�سلية
�إحراق حكومة �أوغلو ( ...تتمة �ص)9

ونعى نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والمتحدث
باسمه هالوك كوتش حكم حزب العدالة والتنمية وقال:
«ان الديمقراطية التي وضعتها حكومة الحزب في غرفة
االنتظار انتصرت» ،مشيرا ً الى أن حزب الشعب الجمهوري
ورئيسه كمال كيليتشدار أوغلو تحوال الى أهم العبين
مؤهلين لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد رئيس حزب الحركة القومية الذي حل ثالثا ً دولت
بهتشلي أن نتائج االنتخابات هي بداية النهاية لحزب
العدالة والتنمية وأن أردوغان هو الخاسر والمهزوم األهم
بعد أن استنفر كل امكانات الدولة لدعم حزبه ومهاجمة
أح��زاب المعارضة بجمل وعبارات منحطة ،مشيرا ً الى
انتهاء حقبة السياسة المعتمدة على التوتر.
وق��ال ص�لاح الدين دمرطاش رئيس ح��زب الشعوب
الديمقراطي ان «حزبه لن يشكل حكومة ائتالفية مع حزب
العدالة والتنمية ولن يدعمه بأي شكل من األشكال كما وعد
سابقاً».
وأكد دمرطاش أن حزب الشعوب الديمقراطي لن يشارك
في أي مشروع ال يخدم مصالح تركيا وشعوبها ،الفتا ً الى
أن الجدل حول االنتقال الى النظام الرئاسي انتهى مع
نتائج االنتخابات حيث عادت تركيا من حافة الهاوية.
ويرى مراقبون أن نتائج االنتخابات هذه تعني تراجع
حزب العدالة والتنمية ،وأن ال مفر له من تشكيل حكومة

تركيا ...هل بد�أت ( ...تتمة �ص)9
واالحتماالت لجهة التطلعات الكردية التي تعتبر «الحرس القديم» لألكراد
في نظر األردوغانية التي عاملت الكرد بطريقة األبتزاز في أحداث «كوباني»
السورية الكردية مما غير في شكل واضح المزاج الكردي العام في تركيا،
خصوصا ً مع المراوغة التركية في مفاوضات السالم مع ح��زب العمال
الكردستاني منذ عام  2010واتضاح حجم التلطي وراء األكاذيب والمؤامرات
في الشأن الكردي مع بقاء عبدالله أوجالن تحت الحكم المؤبد في السجون
التركية ،فهذا استغالل لألحداث كانت تأمل منه تركيا العدالة والتنمية أن
تحصل على عمليات عسكرية ُتصعّ د التطورات في سورية في محاولة لجعل
القراءة السياسية الدولية ت��درك ان «كل األزم��ات الدولية يجب أن تمر من
تركيا» ،وهذا ما فشلت تركيا به بعد سيطرت االكراد على عين عرب وانفضاح
الدور التركي اللوجستي في دعم تنظيم «داعش» اإلرهابي في سورية والعراق،
واالعتداء على المسيرات في الشوارع التركية الداعمة والداعية الى تحرير
كوباني عبر تعزيز دور الشرطة التركية في المناطق الكردية ،لتكون لعبة
«كوباني» التركية فاشلة مع اجتماع ما تستنبطه حكومة أردوغان من طرق
جديدة لهضم الحقوق الكردية واألرمنية وحتى المسلمة ،فهي «اللعنة» التي
أسقطت أوهام أردوغان واستراتيجية التطرف التي خطت بيدها خطورة تجاوز
ما يعتقد ،ألن تعدد الجبهات واختالف القيادات وضياع االرتباطات الصحيحة
هي ما بدأت تحفر حفرها تحت «األمبراطورية األردوغانية» لتجعل فاتورة
مفاعيل استراتيجيتها المتداعية أصالً هي أول سطور السقوط المدويّ لمن
تشدقوا بالحرية والديمقراطية وارتكبوا الجرائم تحت مسمى «الحقوقية» ،فهذا
جوهر الموضوع من ألفه إلى بائه تدريجيا ً إلى يائه.

ائتالفية ،حيث يستوجب تشكيل حكومة بحزب منفرد
الحصول على  276مقعدا ً على األقل.
وي��رى محللون أن ح��زب العمل القومي ه��و شريك
االئتالف األكثر ترجيحا ً في البرلمان الجديد.
وكان سعدي كوفان ،رئيس اللجنة العليا لالنتخابات
في تركيا أعلن مساء أول من أمس ،تخطي  4أحزاب (من
أصل  20حزبا ً تنافسوا في االنتخابات التشريعية اليوم)
«العتبة االنتخابية» المؤهلة لدخول البرلمان والبالغ
نسبتها  10في المئة من أصوات الناخبين.
وبحسب النتائج ،نال حزب العدالة والتنمية نسبة
 40.81في المئة من األصوات مستحوذا ً على  258مقعداً،
وح��زب الشعب الجمهوري نسبة  25.01في المئة من
األص��وات مستحوذا ً على  132مقعداً ،وح��زب الحركة
القومية نسبة  16.33في المئة من األصوات مستحوذا ً
على  82مقعداً ،فيما حصد حزب الشعوب الديمقراطي
نسبة  13.06في المئة من األصوات مستحوذا ً على 78
مقعداً ،من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 550
مقعداً.
من جهة اخرى ،تراجع مؤشر البورصة  6.1في المائة
صباح أمس بعد نصف ساعة على االفتتاح .وسجلت
الليرة تراجعا ً قياسيا ً إذ خسرت  ،2.78و 3.1يورو أي
أكثر من أربعة في المئة.

فاديا مطر

فرقة التدخل ( ...تتمة �ص)9

بالتزامن مع العدوان ( ...تتمة �ص)9

الدولي  11غارة أخرى بالقرب من مدن القائم وبيجي
وسنجار وتل عفر العراقية خالل الفترة نفسها» ،مشيرة
إل��ى أنها «أدت إل��ى قصف ع��دد من وح��دات التنظيم
إضافة إلى موقع لمدافع الهاون التي يسيطر عليه
مقاتلو داعش».
وأف��ادت مصادر أمنية بأن طائرات التحالف الدولي
قصفت رتالً لتنظيم «داعش» كان متجها ً من مدينة بيجي
إلى الموصل ،فيما أشارت إلى أن القصف أسفر عن مقتل 20
عنصرا ً بصفوف التنظيم بينهم قيادي شيشاني األصل.
ونقلت وس��ائ��ل إع�ل�ام عربية أن «القصف ال��ذي
استهدف عشرات اآلليات والسيارات الرباعية أدى إلى
مقتل القيادي البارز أبو شامل الشيشاني» ،مشيرة إلى
أن «الشيشاني يعد مسؤوال ً عن المقاتلين األجانب في
التنظيم».

وأعلنت قيادة عمليات بغداد أول من أمس عن تحرير
سبع مناطق في قضاء الكرمة بمحافظة األنبار.
بدورها أفادت القيادة المركزية األميركية بأن طائرات
التحالف الدولي شنت  22غارة جوية جديدة استهدفت
مواقع تنظيم «داعش» في سورية والعراق خالل الـ24
الساعة الماضية.
وأكدت القيادة في بيان االثنين أن «طائرات التحالف
الدولي بقيادة الواليات المتحدة نفذت  11ضربة جوية
بالقرب من مدن الحسكة وحلب والرقة وكوباني في
سورية ،ما أسفر عن إصابة بعض المواقع القتالية
التابعة لداعش ،وتدمير عدد من اآلليات الثقيلة منها
أحد األسلحة المدفعية المضادة للطائرات».
وأضافت القيادة أن «هذه العمليات جاءت في الوقت
الذي شنت فيه الطائرات الحربية التابعة للتحالف

جولة «حا�سمة» للحوار الليبي
في ال�صخيرات المغربية
تستأنف األمم المتحدة أمس جولة جديدة «حاسمة»
من الحوار السياسي بين األطراف الليبية في الصخيرات
المغربية.
وقالت البعثة األممية ،إن األطراف ناقشت المسودة
الجديدة لالتفاق السياسي باالستناد إلى المالحظات
التي قدمتها األطراف أخيراً.
وأضافت أن لديها «قناعة راسخة أن هذه الجولة
ستكون حاسمة» ،داعية األطراف الليبية المعنية الى
االن��خ��راط في المناقشات ب��روح المصالحة للتوصل
إلى تسوية ،واإلصرار على التوصل الى اتفاق سياسي
إلحالل السالم واالستقرار في ليبيا.
وناشدتها «تحمل مسؤولياتها التاريخية بالحفاظ
على المصلحة الوطنية العليا لبالدها ،وأنه ال وجود
لحل عسكري لألزمة الحالية في ليبيا ،وليس هناك من
حل خارج اإلطار السياسي».

هذا وأعرب مندوب ليبيا لدى األمم المتحدة إبراهيم
الدباشي عن أمله في نجاح الجولة األخيرة من الحوار
السياسي بين ممثلي األط��راف الرئيسية لألزمة في
البالد ،وال��ذي من المقرر أن ينطلق االثنين في مدينة
الصخيرات المغربية.
وأكد الدباشي أن األمم المتحدة «تبحث عن حل للخروج
بليبيا إلى بر األمان» ،منوها ً بأن الوثيقة السابقة «كانت
بها جوانب عدة أبدى كال الطرفين اعتراضهما عليها،
ولذلك وجب على األمم المتحدة مراجعتها وإصدار وثيقة
نهائية ترضي جميع األطراف».
وح��ول ف��رض العقوبات على بعض الشخصيات
الليبية اعتبر الدباشي أن اإلجراءات المستخدمة «غير
صحيحة ،ويجب أن تتم حسب القواعد المعمول بها ،أما
إذا كان الهدف هو إنجاح الحوار أو إيجاد التوازن فيجب
أن يكون بالمنطق وال يتبع أسلوب المحاصصة».

هجوم «داع�ش» في البحرين م�س�ألة وقت
الحالي على البحرين ليس فقط بسبب حالة عدم االستقرار
الطائفي فيها ،وإ ّنما كذلك ألنّ األحداث في البحرين تؤ ّثر
ّ
على ما يحدث في المنطقة الشرقيّة في السعوديّة.
ونقل الموقع عن الخبير في مكافحة اإلرهاب «أيمن دين»،
«أنّ البحرين أكثر عرضة بكثير للحوادث الطائفيّة ،فهناك
أعداد من البحرينيّين في مواقع مؤثرة داخل «داعش» ،كما
أنّ معظم المناصب البارزة في أيدي بحرينيّين« ،كالشيخ
تركي البينالي مفتي التنظيم ومهندس مشروعه في
ليبيا».

البريطاني عن
كشف موقع «سكيوريتي ميدل إيست»
ّ
وجود تهديدات سريّة وعلنيّة من قبل جماعة «داعش»
االرهابية موضحا ً أن هجومها على البحرين مسألة وقت،
المتخصص بمتابعة األوضاع
وفقا ً للموقع .وأشار الموقع
ّ
ً
األمنيّة في الشرق األوس��ط نقال عن «منامة بوست»،
الى التهديدات السرية والعلنية لـ»داعش» ض ّد مساجد
الشيعة في البحرين خالل الـ 48الساعة الماضية ،بعد
التفجيرات التي شهدتها المنطقة الشرقيّة في السعوديّة
خ�لال األسبوعين الماضيين ،وق��ال إنّ تركيز «داع��ش»

الأحزاب العلمانية ( ...تتمة �ص)9

وق��ال بحاح في مؤتمر صحافي أم��س بالرياض إن
«الحكومة صاغت ميثاق شرف وخريطة طريق ،وجاهزة
للذهاب الى جنيف وأية مفاوضات ككتلة وطنية موحدة
إلجهاض المشروع االنقالبي على أساس القرار الدولي
.»2216
وأكد« :ملتزمون بكل مرجعيات الشعب اليمني لبناء
دولة اتحادية ديمقراطية وشراكة» بحسب تعبيره.
وشدد الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي
كذلك على أن مؤتمر جنيف يهدف حصرا ً لبحث تنفيذ
القرار  2216وليس للمصالحة.
وأوض��ح هادي في حديث تلفزيوني أن االجتماع في
جنيف برعاية األمم المتحدة «ليس محادثات بل نقاش
لتنفيذ ق��رار مجلس األم��ن  2216على األرض» ،والذي
ينص على انسحاب المتمردين الحوثيين من المناطق
التي سيطروا عليها ،بحسب وصفه.
ميدانياً ،خلفت غارات العدوان السعودي على اليمن
المستمر منذ  74يوما ً مزيدا ً من الضحايا المدنيين ودمارا ً
كبيراً ،في وقت منع الطيران السعودي طائرة إغاثة ألطباء
بال حدود من الهبوط بمطار صنعاء وأجبرها على العودة
إلى جيبوتي.
واستفاقت العاصمة صنعاء ،وكما هو حالها اليومي،
على دوي انفجارات عنيفة هزت أرجاءها حيث استأنف
طيران العدوان السعودي غاراته شمال العاصمة صنعاء
وتحديدا ً بمنطقة مديرية همدان التي طاولها قصف
بخمسة صواريخ فيما شن العدوان غ��ارات أخرى على
منطقة ضالع في همدان أيضاً.
ويأتي هذا االستهداف العشوائي للعاصمة صنعاء غداة
مجزرة وحشية لطيران العدوان السعودي راح ضحيتها
نحو  150شخصا ً ما بين قتيل وجريح.
وكانت طائرات التحالف السعودي شنت اربع غارات
على منطقة المحجر غرب العاصمة صنعاء .وفي صعدة
استهدفت ثالث غ��ارات منطقة البقع كما قصفت القوات
السعودية بالمدفعية منطقة وادي عبدالله ومدينة حرض
القديمة على الحدود اليمنية  -السعودية.
واستشهد أربعة وأربعون شخصا ً في غارات سابقة
على مبنى القيادة العامة للجيش في المدينة .كذلك

سجلت غ��ارات عنيفة على معسكر التطوير في صرف
شمال صنعا.
وفي شمال مدينة عدن كثفت طائرات التحالف غاراتها
الجوية في ظل استمرار االشتباكات في أحياء عدة بين
الجيش وقوات الرئيس هادي .واستهدفت الغارات أيضا ً
مضيق سد مأرب.
وفي السياق ،بثت قناة «المسيرة اليمنية» مشاهد
القتحام عناصر من الجيش واللجان الشعبية لموقع
تويلق السعودي في جيزان وفرار العسكريين السعوديين
منه.
وقالت القناة إن القوة المهاجمة قامت بزرع عبوات
ناسفة في الموقع قبل أن تقوم بانسحاب تكتيكي منه،
مضيفة أن عددا ً من العسكريين السعوديين قتلوا بانفجار
عبوات ناسفة بعد محاولتهم الدخول إلى الموقع.
وأشارت القناة إلى أن قوة من اإلسناد الصاروخي دكت
الموقع بصواريخ الكاتيوشا تمهيدا ً القتحامه مجدداً.
كما لم يخلو المشهد من االستهداف الممنهج للموروث
الحضاري في اليمن حيث شن طيران العدوان السعودي
غارات عدة على محافظة مأرب مستهدفا ً عدة مناطق على
رأسها سد مأرب التاريخي في منطقة صراوح الذي يعد من
أقدم وأهم السدود في الجزيرة العربية.
ويأتي هذا العدوان الذي ال يعد األول من نوعه على هذا
السد حيث تم استهدافه األربعاء الماضي أيضا ً على رغم
المناشدات الدولية التي كان آخرها النداء العالمي لمنظمة
اليونسكو بتجنيب مواقع التراث اإلنساني من استهداف
عسكري مباشر أو غير مباشر.
على صعيد آخر ،فرض االتحاد األوروبي عقوبات ضد
نجل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ،أحمد
صالح ،وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي.
وق��ال االت��ح��اد ف��ي بيان االثنين «ت��م توسيع قائمة
العقوبات بحق اليمن ليشمل مواطنين اثنين ،حيث
فرض عليهما منع الخروج وتجميد أرصدتهما» ،معتبرا ً
أن تصرفاتهما كانت موجهة «ضد السالم واالستقرار في
اليمن».
كما فرض االتحاد حظرا ً على توريد السالح الى عدد من
األشخاص والشركات في اليمن وفق قرار مجلس األمن.

الأردن ي�شارك في م�ؤتمر هيئات �أركان
دول التحالف الأميركي
عمان  -محمد شريف الجيوسي
يشارك األردن في المؤتمر ال��س��ادس ل��رؤس��اء هيئات
األرك���ان ل��دول التحالف ال��ذي تقوده ال��والي��ات المتحدة
األميركية ،وال��ذي دعت إليه رئاسة هيئة األرك��ان بوزارة
الدفاع القطرية.
وبحسب مصادر أردنية يمثل األردن في المؤتمر مستشار
الملك األردن��ي للشؤون العسكرية ،رئيس هيئة األرك��ان
المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن ،الذي وصل

العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت المصادر األردنية ان هدف المؤتمر الذي يستمر مدة
يومين وتشارك فيه  29دولة ممثلة برؤساء هيئات األركان،
إلى مناقشة وتبادل اآلراء بين ممثلي الدول المشاركة ،وفقا ً
لما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات متسارعة بهدف
الوصول إلى إجراءات تخدم األمن اإلقليمي والدولي.
ويأتي هذا المؤتمر امتدادا ً للمؤتمرات الخمسة السابقة
التي عقدت في كل من األردن وفرنسا وألمانيا وأميركا
والسعودية.

الموالي للجيش عام  .2002فيما فاز حزب الشعوب الديموقراطي الكردي
بتجازوه عتبة العشرة في المئة ليكون الحزب الرابع في البرلمان التركي
للمرة األولى.
ارتباك أردوغ��ان ظهر جليا ً قبل االنتخابات عندما وصف حزب الشعب
الجمهوري ،أكبر أحزاب المعارضة ،الذي حصل على  25في المئة من المقاعد،
«بأنه حزب للكفرة والشواذ».
إضافة لعدم إدانته أكثر من  70هجوما ً على مرشحي ومسؤولي حزب الشعب
الجمهوري والتي أدى أحدها إلى مقتل شخصين وجرح أكثر من  200شخص
عندما وقعت القنابل على حشد جماهيري للحزب في منطقة ديار بكر كذلك شنه
حمالت على االعالم واتهامه منتقديه بأنهم جزء من مؤامرة على تركيا.
سايمون تسدول كتب في صحيفة «الغارديان» أن «أردوغان وجه اإلهانات،
والتهديدات ،واالتهامات إلى المعارضين ،والناشطات السياسيات ،واإلعالم،
وغير المسلمين ،واألقليات العرقية والثقافية في تركيا».

لمى خيرالله

خريطة �سيا�سية ( ...تتمة �ص)9
أما الدعم التركي لـ»النصرة» فقد تجلى في معظم المعارك التي خاضتها
ضد الجيش السوري ال سيما تغطية هجوم «الجبهة» على منطقة كسب في
حين أظهرت الصور مقاتلي «النصرة» يرفعون أعالمها على دبابات تركية
في كسب.
وكان الصحافي األميركى المخضرم سيمور هيرش ،كشف في نيسان
الماضي عن وثائق أميركية تفصح عن المدى الكامل لتعاون الواليات
المتحدة مع تركيا وقطر في مساعدة المتمردين اإلسالميين في سورية
على رغم إدراج الحكومة التركية «جبهة النصرة» على قائمة المنظمات
اإلرهابية العام الماضي ،إال ان الدعم التركي لـ»النصرة» تصاعدت وتيرته
في الشهور القليلة الماضية مع سيطرة «الجبهة» على جسر الشغور
وإدلب وبعض المناطق في شمال سورية ،حيث تحولت «النصرة» الى
الحصان التركي  -السعودي إلسقاط النظام في سورية كما ان تركيا
رفضت االنضمام الى التحالف الدولي لمكافحة االرهاب.
اليوم ما بعد نتائج االنتخابات التركية غير ما قبلها ،فحزب العدالة
والتنمية الذي يتزعمه أردوغان لم يحصد اكثر من  40في المئة من أصوات
الناخبين ما يعني أنه ال يستطيع تعديل الدستور وال تشكيل حكومة
منفرداً ،بالتالي عليه عقد تحالفات مع بعض األحزاب ليتمكن من تشكيل
الحكومة.
فحزب الشعب الجمهوري حل في المرتبة الثانية بنسبة  25في المئة من
االصوات ،أما حزب الحركة القومية اليميني المتطرف ،الذي يشكل العدو
األول لحزب أردوغان حصد  17في المئة ،أما حزب الشعوب الديمقراطي
فنال  12.31في المئة.
هذا التوزيع االنتخابي الجديد سيفرض خريطة سياسية جديدة من
خالل توزيع الحصص والمواقع الوزارية ال سيما األمنية بين هذه القوى
في اي حكومة ائتالفية مقبلة ،بالتالي سينتج منه ت��وازن قوى جديد
داخل الحكومة ما سينعكس تراجعا ً في الدعم التركي لـ»النصرة» من
خالل التشديد الذي سيحصل من قبل المشاركين في الحكومة على دعم
االرهاب.
هذا الواقع السياسي التركي الجديد سيؤثر على الوضع الميداني في
سورية مع الهزيمة التي تلقتها «النصرة» في القلمون وج��رود عرسال
على الحدود اللبنانية  -السورية ومع الحديث عن هجوم معاكس يعد
له الجيش السوري والمقاومة على جبهتي الجنوب والشمال حيث تواجد
«النصرة».
فهل بدأ العد العكسي لسقوط «النصرة» ومشروع الرهان الخارجي
عليها لتغيير المعادالت في الميدان السوري وفي المنطقة؟
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Insidious: Chapter 3
فيلم رع��ب ب�ط��ول��ة ديرموت
مولروني من اخراج ليغ وانيل.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك ��ون� �ك ��ورد ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Spy
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة روز
بيرن من اخ��راج بول فيغ .مدة
ال�ع��رض  120دقيقة،ABC( .
اب��راج ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Woman In Gold
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب��ط��ول��ة راي���ن
ري �ن��ول��دز م��ن اخ� ��راج سيمون
ك��وري �ت��س .م ��دة ال �ع��رض 100
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
ابراج).
San Andreas
فيلم تشويق بطولة الكسندرا
داداريو اخراج براد بايتون .مدة
ال�ع��رض  114دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،اب��راج ،سينما
س��ي��ت��ي ،اس � �ب� ��اس ،س �ي �ن �م��ال،
غاالكسي).
Maggie
ف �ي �ل��م رع���ب ب �ط��ول��ة ارن��ول��د
ش���وازي� �ن� �غ���ر اخ� � � ��راج ه��ن��ري
ه��وب��س��ون .م� ��دة ال� �ع ��رض 95
دقيقة ،ABC ( .اب��راج ،سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،ف ��وك ��س ،سينما
سيتي).
Tomorrowland
فيلمتشويق ب�ط��ول��ة ج��ورج
كلوني من اخراج براد بيرد .مدة
ال�ع��رض  130دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،اب��راج ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

