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المعار�ضة تقترح ائتالف ال ي�ضم «العدالة والتنمية» ...وتوقعات بتبدل في ال�سيا�سة تجاه �سورية

�أردوغان يقبل ا�ستقالة حكومة �أوغلو ...ودمرطا�ش يدعو الأخير لتنفيذ وعده باالن�سحاب من الحياة ال�سيا�سية
تستمر حالة التخبط التي يعيشها حزب العدالة والتنمية
على وقع الهزيمة المرة التي مني بها بعدم حصوله على
الغالبية المطلقة في االنتخابات التشريعية التركية ،في
حين قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان استقالة
حكومة أحمد داود اوغلو ،وكلفه تسيير شؤونها.
وتشير األوساط السياسية في أنقرة إلى أن اوغلو أصبح
أمام خيارين إما المشاركة في ائتالف من شأنه أن يثير
رد فعل رئيس النظام التركي أو إجراء انتخابات مبكرة ما
سيضعه أمام معادلة صعبة من حيث مستقبله السياسي.
وبحسب ه��ذه األوس���اط ف��إن أع��ض��اء ح��زب العدالة
والتنمية يعتقدون بأن مواقف أردوغان وأساليبه لعبا دورا ً
كبيرا ً في النتيجة التي حصل عليها الحزب ،مشيرين إلى أن
هذه المواقف تؤثر حاليا ً في الخيارات التي يمكن أن يلجأ
إليها داود اوغلو لما بعد االنتخابات.
وكان حزب العدالة والتنمية أخفق في الحصول على
الغالبية المطلقة بالبرلمان التي تخوله االنفراد بتشكيل
حكومة جديدة بعد انتهاء ف��رز أص��وات الناخبين في
االنتخابات البرلمانية حيث حصل على  40.81في المئة
من األصوات بينما حصل حزب الشعوب الديمقراطي على
نحو  13.5في المئة وحصل حزب الشعب الجمهوري على
 25.1في المئة في حين حصل حزب الحركة القومية على
 16.34في المئة.
من جانب آخر ،أكد خبراء سياسيون أت��راك أن نتائج
االنتخابات التركية التي ُمني فيها حزب العدالة والتنمية
بهزيمة مدوية من شأنها أن تساهم في تغيير سياسة تركيا
إزاء سورية.
ولفت منصور اكجون عضو الهيئة التدريسية في جامعة
كولتور بإسطنبول إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية
كانت تحدد سياساتها وفقا ً ألق��وال أردوغ��ان وتوجهاته
مؤكدا ً أن حصول الحزب على هذه النسبة من أصوات
الشعب من شأنه ان يقلل من تأثير اردوغان ونفوذه.

ورأى اكجون أن فوز حزب الشعوب الديمقراطي في
االنتخابات البرلمانية وتجاوزه العتبة االنتخابية من
شأنه أن يؤثر على السياستين الخارجية والداخلية لتركيا
وفي حال ضم الحزب إلى ائتالف حكومي فإن هذا حتما ً
يقتضي إعادة النظر في السياسات المتبعة إزاء مكافحة
تنظيم داعش اإلرهابي وتفعيلها فضالً عن ضرورة تغيير
السياسات المتبعة إزاء سورية.
بدوره قال مراد بيلهان السفير التركي المتقاعد ونائب
رئيس مركز آسيا التركي للدراسات االستراتيجية أن
السياسة الخارجية التركية ال يمكن أن تستمر على ما
هي عليه في ظل نتائج االنتخابات األخيرة ،مشددا ً على
ض��رورة إج��راء تغييرات في مجال العالقات مع االتحاد
األوروبي والسياسات إزاء قبرص وسورية وأوكرانيا.
داخلياً ،تتواصل التفاعالت والمواقف السياسية من
مختلف القوى واألح��زاب التركية في ضوء النتائج التي
أفرزتها االنتخابات التشريعية التي شهدتها تركيا والتي
أظهرت حجم التراجع الكبير في شعبية حزب العدالة
والتنمية الحاكم وزعاماته والتململ الشعبي الواسع تجاه
سياساته الداخلية والخارجية.
وفي هذا السياق أكد كمال كيليتشدار اوغلو رئيس حزب
الشعب الجمهوري أن حكومة الحزب الواحد عجزت عن
حل المشاكل التي تعاني منها تركيا ،مشيرا ً إلى أن الشعب
يرغب في تحقيق التصالح بين األحزاب السياسية من دون
أن يشمل هذا التصالح حزب العدالة والتنمية.
وقال كيليتشدار أوغلو في تصريح أدلى به لصحيفة
حرييت التركية «إن التوجه نحو انتخابات مبكرة من دون
حل المشاكل التي خلقتها حكومة حزب العدالة والتنمية ال
بد أن يخلق النتيجة نفسها» معتبرا ً أن ترك البالد من دون
حكومة يعبر عن قلة احترام لخيار الشعب وإرادته واألحزاب
األربعة التي فازت باالنتخابات تتحمل المسؤولية نفسها
حيال هذا الموضوع ولكن تترتب مسؤولية خاصة على

تفرق ال�سعودية وقطر
خالفات المنطقة ّ
توحدهما
و«�إ�سرائيل» ّ

ناديا شحادة
التوتر في العالقة بين قطر والسعودية قائم منذ تولي الشيخ حمد
بن خليفة مقاليد الحكم في قطر في منتصف تسعينات القرن الماضي
حيث برز الخالف على أشده في مواقف الطرفين من مختلف القضايا
العربية واالقليمية وخصوصا ً خالل العدوان «اإلسرائيلي» على غزة
في عام  ،2008ذلك ان الدولتين اتخذتا مواقف متناقضة كليا ً وقاطعت
السعودية قمة غزة التي استضافتها الدوحة مطلع عام  2009وزادت
العالقة توترا ً بين البلدين اثناء فترة ما يسمى بـ «الربيع العربي»،
حيث اخذت قطر حيزا ً كبيرا ً في االزمات العربية وبدا واضحا ً للجميع
ان قطر تريد من ما يسمى بـ «الربيع العربي» ان يكون ربيع «اإلخوان
المسلمين» أمام تراجع الدور السعودي اإلقليمي ،حتى بات في مرحلة
معينة انه تابع لها ،ال سيما في االزمتين السورية والمصرية وهذا ما
تسبب بتوتر أكبر بين الدولتين ،واتخذ طابع الصراع بين متناقضين،
ظهر من خالل الحمالت االعالمية التابعة لكل منهما ،حيث كان يظهر
في السنوات األخيرة من خالل حمالت اعالمية تشنها صحف ومواقع
اعالمية تملكها هذه الدول على نحو مباشر أو غير مباشر...
السعودية التي اتخذت موقفا ً متحفظا ً وتجاهر برفضه منذ اندالع ما
يسمى بـ «الربيع العربي» وبالذات في حاالت مصر وتونس واليمن،
واعتبرت ان اتخاذ قطر سياسات مستقلة وداعمة لجماعة «االخوان
المسلمين» مسألة تشكل تهديدا ً لمصالحها االستراتيجية والستقرار
منطقة الخليج ،واعتبرت ان استضافة معارضين والسماح لهم
بالظهور االعالمي على قناة «الجزيرة» يعد خروجا ً عن خط الرياض،
وجاهدت السعودية للضغط على قطر من اجل تغيير سياستها الداعمة
لجماعة «االخوان المسلمين» ونقلت بهذا الشأن رسائل عدة الى الدوحة
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تجدّ د الأزمة الأوكرانية
حيلة �أميركية جديدة

عاتق األحزاب المعارضة الثالثة.
ولفت كيليتشدار أوغلو إل��ى أن تركيا تشهد مشاكل
خلقتها حكومة حزب العدالة والتنمية في مجال السياسة
الخارجية واالقتصاد فضالً عن تنفيذ استحقاقات الدولة
االجتماعية مشددا ً على ضرورة تطبيق سياسة خارجية
تركية تعتمد على ال��س�لام وه��ذا م��ا يرغب ب��ه الشعب
التركي.
وك��ان كيليتشدار أوغلو أعلن أمس أن حزبه مستعد
للمشاركة في حكومة ائتالفية مع حزب الحركة القومية
وح��زب الشعوب الديمقراطي مؤكدا ً أن األت��راك يريدون
حكومة تعمل على تحقيق المصالحة الوطنية والمشاركة
السياسية.
من جانب آخر ،وفي سياق المواقف من تشكيل حكومة
ائتالفية ق��ال ص�لاح الدين دمرطاش الرئيس المشترك
لحزب الشعوب الديمقراطي «إن جميع الخيارات يمكن
تقييمها الحقاً» الفتا ً إلى أن حزبه كان أكد أنه لن يشكل
ائتالفا ً حكوميا ً مع حزب العدالة والتنمية فيما سيبذل
جهودا ً كبيرة من أجل الوقوف أمام عدم االستقرار بما فيه
تشكيل حكومة أقلية.
وأك��د دم��رط��اش ف��ي تصريحات ل��ه ض���رورة مناقشة
موضوعين ملحين قبل كل شيء وهما التزام رئيس الوزراء
الحالي بوعده وتقديم استقالته وينسحب من الحياة
السياسية بعد أن وع��د بتقديم استقالته في ح��ال عدم
حصول حزبه على الغالبية البرلمانية التي تؤهله لتشكيل
الحكومة كما ينبغي أن توكل مهمة التفاوض لتشكيل
حكومة ائتالفية لشخص آخر من حزب العدالة والتنمية.
وفي السياق ذاته كشفت صحيفة «حرييت» عن أن دولت
باهتشلي رئيس حزب الحركة القومية أشار خالل أحاديث
له إلى احتمالين حول تشكيل ائتالف ال يشمل حزبه فيما
تبرهن تقييمات مسؤولي الحزب على أنه لم يغلق أبوابه
في شكل كامل أمام المشاركة في ائتالف حكومي.

ا�ست�شهاد و�إ�صابة عدد من ال�سوريين في تفجير ارهابي �شمال �شرقي البالد

دم�شق تطلب الم�ساعدة في تحويل من�ش�أة نووية
تقدمت دمشق بطلب إلى الوكالة الدولية للطاقة
الذرية لمساعدتها في تحويل منشأة نووية ونقل
مواد نووية خطرة إلى خارج البالد.
وق��ال مدير الوكالة يوكيا أمانو في تصريح
صحافي اول من أمس« :تسلمنا طلبا ً من سورية
في وقت سابق من هذا العام ونحن ندرس الطلب»،
مضيفا ً أن المساعدة تتضمن تحويل مفاعل
صغير قرب دمشق ،حتى يمكن تزويده بوقود من
اليورانيوم المنخفض التخصيب بدال ً من اليورانيوم
العالي التخصيب األكثر خطراً.
وتابع أنه بعد ذلك سيعاد المخزون السوري
والبالغ كيلوغراما ً من اليورانيوم العالي التخصيب
إلى الصين ،التي بنت المفاعل السوري المسمى
«مصدر النيوترون المصغر» والمستخدم للتدريب
واألبحاث.
ويكمن الخطر في إمكانية استخدام اليورانيوم
العالي التخصيب لتصنيع سالح نووي من خالل
عملية معقدة ج��داً ،أما الخطر األكثر احتماال ً في
سورية ،حيث سيطر تنظيم داعش على مناطق من
البالد هو احتمال استخدام اليورانيوم في صنع ما
يسمى بـ»القنابل القذرة» التي يمكن أن تنشر المادة
النووية على مناطق واسعة باستخدام المتفجرات
التقليدية.
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فاديا مطر

ً
�صاروخا
الجي�ش واللجان ال�شعبية يق�صفان منطقة جيزان ال�سعودية ب�أربعين

وفد «�أن�صار اهلل» ينهي زيارته مو�سكو...
ويتحدث عن توغل �سعودي

توفيق المحمود
تعود األزمة األوكرانية لتظهر مجددا ً على الساحات الدولية في
ظل تأزم العالقات الروسية األميركية وحليفها الغربي ،وبخاصة
بعد التصريحات التي أطلقها الرئيس األميركي باراك أوباما في مؤتمر
صحافي عقب قمة ال��دول السبع التي عقدت في ألمانيا ،مؤكدا ً أن
شركاءه األوروبيين سوف يؤيدون تمديد العقوبات على روسيا ،حتى
تنفذ اتفاقات مينسك بالكامل ،ما يعني أن العقوبات ستمدد بعد شهر
تموز المقبل .ومن جانبها أعلنت المستشارة األلمانية أنغيال مركل إن
قادة مجموعة السبع على استعداد لتشديد العقوبات على روسيا ،في
حال ازداد الوضع في شرق أوكرانيا سوءاً.
ه��ذا التصعيد لم يعد خافيا ً على م��دى الخالفات األميركية -
الروسية بشأن عد ٍد من القضايا واألزمات الدولية ،أكثر هذه األزمات
خطور ًة وتعقيدا ً وما جرى في أوكرانيا في األشهر الماضية خير دليل،
فأوكرانيا تمثل عصبا ً حيويا ً بالنسبة إلى االقتصاد الروسي وامتدادا ً
جغرافيا ً وبشريا ً طبيعيا ً لموسكو ،هذه األبعاد االستراتيجية استدعت
تدخل الدب الروسي والسيطرة على القرم ،تدخ ٌل يتيح لموسكو حماية
أسطولها البحري المرابط على البحر األسود وتأمين حدودها الغربية
من زح��ف «الناتو» .ه��ذه الخطوة الروسية أث��ارت غضب الغرب،
فسارعت الواليات المتحدة إلى فرض عقوباتٍ على روسيا في محاول ٍة
منها لعزلها عالميا ً وعرقلة صعودها مر ًة أخرى كقو ٍة منافس ٍة لها،
فأميركا وأوروبا عدتا ضم القرم غزوا ً يمثل انتهاكا ً للقانون الدولي،
ومخالفا ً لميثاق األم��م المتحدة ،فيما رأت روسيا أن تدخل الغرب
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أنهى وفد حركة «أنصار الله» مشاوراته مع مسؤولين
في الخارجية الروسية في موسكو .وغادر الوفد عائدا ً إلى
مسقط لبحث وضع جدول أعمال لحوار جنيف.
وأك��د الناطق الرسمي للحركة محمد عبدالسالم أن
المشاورات كانت إيجابية ،الفتا ً إلى أن الحركة ملتزمة
الذهاب إلى جنيف من دون شروط.
ورح��ب اثنا عشر مكونا ً سياسيا ً وواح��د وأربعون

م�صر وليبيا بعد تركيا...
بين ليلة و�ضحاها!

حزبا ً سياسيا ً يمنيا ً بأي دع��وة يوجهها األمين العام
لألمم المتحدة بان كي مون ،لعقد مؤتمر يمني  -يمني
في جنيف من دون شروط مسبقة .وقالت تلك األحزاب
في رسالة بعـثت بها إلى بان «إن العدوان ال يزال يعمل
على عرقلة الجهود التي تبذلها األمم المتحدة الستئناف
الحوار».
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المناورات الرو�سية
ـ الم�صرية تدخل
مرحلتها الن�شطة
تنطلق المرحلة النشطة من
المناورات الروسية  -المصرية
المشتركة األولى اليوم في البحر
المتوسط ،بهدف ال��ت��درب على
إج���راءات تعزيز االس��ت��ق��رار في
المنطقة وفي بحار العالم.
وأع����ل����ن م���ت���ح���دث ب��اس��م
األس���ط���ول ال��ح��رب��ي ال��روس��ي
العقيد البحري إيغور ديغالو
أن القيادة الموحدة للمناورات
ستلتقي قباطنة وأطقم السفن
ال��م��ش��ارك��ة ،لتوزيع المهمات
وتبليغهم باألهداف المطروحة
خالل المناورات.
وسيتعين على السفن الروسية
والمصرية التدريب على التصدي
لهجمات جوية وبحرية عائمة،
حسبما أوضحه المتحدث.
وقبيل ان��ط�لاق ال��م��ن��اورات،
ت��وج��ه ال��ق��ائ��د ال��ع��ام لألسطول
ال���روس���ي ف��ي��ك��ت��ور تشيركوف
برسالة إل��ى المشاركين فيها،
معربا ً عن ثقته بأن هذه المناورات
األول��ى من نوعها ستساهم في
تعزيز التفاهم بين الدولتين في
مجال ضمان االستقرار واألم��ن
في منطقة المتوسط وفي المحيط
العالمي على حد سواء.
وت���ج���ري م���ن���اورات «ج��س��ر
الصداقة  »2015في الفترة من 6
إلى  14حزيران.
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بعض الصراع في المنطقة العربية على خلفية ما أحدثته مؤامرة
«الربيع العربي» الهادفة إلى نزاع تاريخي يدخل كجزء من مخططات
الواليات المتحدة والغرب بحجة مكافحة اإلرهاب عبر التلويح بالسيف
ضد من بقي واقفا ً من العالم العربي أمام هذه المخططات ،وذلك عبر
إشعال حرب بالوكالة متعددة الجوانب ينفذها بعض النظام الرسمي
العربي الرجعي بمساندة الجماعات المتطرفة مثل «القاعدة ـ تنظيم
داعش اإلرهابي» والميليشيات التابعة إقليميا ً من المتطرفين ،فلم تكد
تغيب قضية إعدام األقباط الـ« »21في  15شباط من العام الحالي على
ساحة العاصمة الليبية طرابلس والذي كان أختطفهم في  12كانون
الثاني الماضي تنظيم داعش اإلرهابي ،حتى أعلن مجلس الدفاع
الوطني المصري عن قرارات الدفاع عن أمن مصر وشعبها والرد على
األعمال اإلجرامية للعناصر اإلرهابية داخل وخارج البالد في  16شباط
الماضي ،وبدا الحديث عن أمكانية التدخل العسكري في ليبيا ودعوة
مصر إلى استصدار قرار من مجلس األمن لتشكيل تحالف دولي بقيادة
مصرية لمحاربة اإلرهاب في ليبيا ،بعد االستشعار المصري لألخطار
الناجمة عن تدخل عسكري منفرد في األتون الليبي ،فهذا ربما يكون
توريطا ً أميركيا ً لمصر بسبب انفتاحها على روسيا ،أو لعدم إظهار األمر
كتخلي أميركي عن «األخوان» وتغيير المعاملة مع «داعش» بما يغاير
معاملتها له في العراق وسورية ،وهو ما عطلته المهمة الخليجية من
طريق قطر في مجلس األمن الدولي لمنح تفويض لتشكيل تحالف
دولي يدعم الحكومة الليبية في «طبرق» المنبثقة عن مجلس النواب
المنحل في  26شباط الماضي والتي لم تدعمه «المجموعة العربية»
عبر سحب األردن مسودة القرار المصري بصفتها العضو العربي
(التتمة ص)14

�سقوط «ال�سلطان با�شا» �أردوغان
حسين الديراني
سقط التاج العثماني من على رأس رئيس الجمهورية التركية رجب
طيب أردوغان قبل ان يتوج به ،وذهبت أحالمه في إنشاء امبراطورية
عثمانية «إخونجية» سلفية متطرفة أدراج الرياح بعد فرز األصوات
واإلعالن عن النتائج األولية لالنتخابات البرلمانية التركية ،كان يحلم
بالفوز بـ  400مقعد لتشكيل حكومة الغالبية التي تسمح لحزبه تغيير
الدستور لمصلحة نظام رئاسي يترأسه حتى عام  ،2023لكن الذي
حصل عليه  270مقعدا ً من أصل  550مقعدا ً في البرلمان مما سيطره
للتحالف مع أحد األحزاب األخرى لتمكينه من تشكيل حكومة تحالف
هذا إذا وافق أي حزب للتحالف معه.
حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا آخر صنم لـ»االخوان
المسلمين» يحطمه الشعب التركي الذي سئم الديكتاتورية المنفردة
بقرار الحرب والسلم بعد ان حطم الشعب المصري الصنم «االخونجي»
المتمثل بحزب «الحرية والعدالة» الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع
محمد مرسي المحكوم باالعدام شنقاً ،وبعد تبديل األصنام في دويلة
قطر من صنم ضخم الى صنم صغير ،وبعد إنهيار «حزب النهضة» في
تونس.
خسارة أردوغان من دون شك سوف تحدث إنفراجا ً ولو قليالً في األزمة
السورية والعراقية بعد ان سخر كل إمكاناته العدوانية على سورية
والعراق قيادة وارضا ً وشعبا ً من خالل تسهيل دخول عشرات اآلالف
من االرهابيين من سائر انحاء الكرة االرضية ليمارسوا في سورية
والعراق كل أشكال اإلرهاب والقتل والدمار ظنا ً منه ان باستطاعتهم
إسقاط النظام السوري اوال ً ومن ثم السيطرة على سورية بتنصيب
«والي» كما كان يفعل السلطان العثماني ايام االمبراطورية العثمانية
البائدة ،لم يسهل إدخال االرهابيين الى سورية فقط بل شاركت قواته
الجوية والبرية العدوانية في مؤازرة االرهابيين في عملياتهم الكبرى
والتي تسببت مؤخرا ً في سقوط ادلب وجسر الشغور ،وهو الشيطان
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