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الم�شهد التركي ينقلب من «�صفر م�شكالت» �إلى «�صفر �أرباح» في م�صر وليبيا وتون�س

همزة و�صل

�أردوغان ...العب النرد الذي يقامر في فتح معركة �ضد الـ«»Bkk

«�آبو» خلف الأبواب!؟

يوما ً بعد ي��وم ينكشف الرئيس التركي رج��ب طيب
أردوغان لمن راهن عليه أنه ليس أكثر من العب نرد يقامر
بموقع تركيا في مباراة أراد لها أن تكون رابحة يعيد من
خاللها مجد امبراطوريته العثمانية من خالل بنائه «القصر
األب��ي��ض» ،ف��إذ به يسقط في الحضيض وب��دا أن «صفر
مشكالت» أصبح «صفر أرب��اح» فتح عش الدبابير على
الدولة التركية التي تسير بانحدار نحو الحرب االهلية.
منذ البداية قرر أردوغان أن ال يكون العب شطرنج ،هذه
اللعبة التي تستخدم العقل في تحريك البيادق ،وقرر أن
يكون بحسب الباحث فيصل جلول « :كرجل أعمال اشترى
أسهما ً في البورصة بثمن مرتفع مراهنا ً على أرباح سريعة
ومضاعفة ،فإذا به يفاجأ بأن أسهمه «مضروبة» تتراجع
أسعارها يوما ً بعد يوم» ،وبعد خسارته مصر اإلخوانية،
تمددت تراجعاته وخسر ليبيا وتونس ،واألهم خسارته
لمشروع السالم مع «أكراده» ،وهو المشروع الذي طرحه
زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجالن ،وبإعالنه
انتهاء عملية السالم مع الكرد ،يكون أردوغان قطع خطوة
واسعة في درب الفشل ال��ذي يمضي فيه مسرعا ً إلى
الهاوية ،وهي مؤشر على المصير المنتظر لزعيم حزب
العدالة والتنمية ،في االنتخابات التشريعية المبكرة
تع ّوض خسارته في االنتخابات الماضية التي كانت قد
أدت إلى فوز ساحق لحزب الشعوب الديمقراطي (كردي)
في واليات جنوب شرقي تركيا ،والعمل على إنشاء منطقة
آمنة في شمال سورية ،يحميها  5آالف مقاتل من التركمان
السوريين ،الذين يعمل على تدريبهم وتسليحهم مع
الواليات المتحدة األميركية لحماية هذه المنطقة ،وأوكلت
القيادة التنفيذية لهؤالء المقاتلين إلى أبي عالء العفري،
وفاضل الحيالي (الملقب أبو مسلم التركماني) ،كالهما
تركماني ،ويعمالن لدى المخابرات التركية ،وهي عملية
رفضتها حتى األح��زاب التركية المعارضة ،مؤكدة أن
العودة إلى استخدام ورقة التركمان مجددا ً في الشرق

األوسط ،فاشلة وتستوجب الحذر.
ويعتمد االتفاق بين واشنطن وأنقرة على من يسمونهم
«المعارضون المعتدلون» من الجماعات السورية التي
ترتبط بعالقات هي عالقات عمالة مع أجهزة استخبارات
الواليات المتحدة وتركيا وبعض األنظمة في المنطقة
الداعمة للحرب االجرامية ضد سورية والعراق.
تركيا تزعم انها تستهدف مواقع لـ «داع��ش» اي ان
الحالم بأن يكون «السلطان العثماني الجديد» يكذب
كعادته فإن المستهدف هو حزب العمال الكردستاني
وق��ي��ادات كردية اخ��رى ام��ا الحرب ضد «داع���ش» على
الطريقة التركية وحتى االميركية ما هي اال لعبة الهدف
منها اختيار جماعات بحد ذاتها واعتبارها من «الجماعات
المعتدلة».
تقوم معادلة أردوغان اليوم ،على أساس رأس «داعش»
مقابل رأس الـ « ،»Bkkوهي معادلة أملتها عوامل عدة،
أبرزها سعيه الى تجاوز معضلة تشكيل الحكومة ،بخلق
أزمة خارجية تستحوذ على االهتمام ،وتصويب العالقات
مع الغرب ،والسعي ربما الى تكرار إحياء الطموحات
العثمانية ،وه��ي معادلة ليست مرشحة للنجاح ،إن
صحت األنباء عن حفر «داعش» أنفاقا ً وخنادق ،تسمح
لها بالتواصل مع خاليا نائمة للتنظيم ،مؤهلة للقيام
بعمليات انتحارية ضد األكراد داخل تركيا ،كما أن إعادة
تأجيج الحرب ضد الكرد كما استمرار دعم اإلرهاب ليست
غير طريق مفروش بالدم والخراب والخسارة ،وكان الفتا ً
أن مسرحة «فيديو» تنظيم «داعش» الذي هدد فيه تركيا
المتواطئة معه ك��ان قد حمل بشدة على ح��زب العمال
الكردستاني العلماني ،وقيل ان تهديدات «داعش» جاءت
ردا ً على الغارات التركية على مواقع تابعة للتنظيم في
ريف حلب والتي لم تؤد إلى مقتل عناصر من «داعش» بل
مدنيين كان بالقرب من تلك المواقع.
(التتمة ص)14

هل بد�أت ال�سعودية تدفع
ثمن حربها على اليمن؟

العربي يك�شف عن جولة جديدة من الم�شاورات في جنيف

الجي�ش ال�سوري يبد�أ عملية ع�سكرية
وا�سعة في ريف الالذقية

ناديا شحادة
الغطرسة السعودية التي أدخلتها في حرب لم تحسب نتائجها
مسبقا ً وانما كانت قرارا ً متسرعا ً نتيجة تقدم وسيطرة الحوثيين على
العديد من المناطق في اليمن ،فما كان من المملكة اال ان شنت حربا ً
تحت مسمى «عاصفة الحزم» إلعادة الشرعية حسب ادعائها وانما
بات واضحا ً للجميع ان الهدف األول هو خوف السعودية من ان يصبح
اليمن تحت سيطرة الحركة الحوثية الحليف األول إليران ،وهي تراقب
ما تحققه ايران من انجازات على الصعيد االقليمي ،وخوف المملكة
من ان تجد نفسها تحت ضغط دول��ة تعتبرها منافسها الرئيسي
على الهيمنة االقليمية التي تحلم بها ،وبدأت قوات التحالف بقيادة
السعودية حملة من الضربات الجوية على اليمن في اواخر آذار من
العام الحالي ،وحققت المملكة في االيام الماضية التقدم الميداني في
بعض المناطق نتيجة إلقاء حممها فوق رؤوس اليمنيين وقتلت اآلالف
منهم في تعز وصنعاء وصعدة والحديدة وعمران ،وأكد مسؤول أممي
أمام جلسة لمجلس األمن الدولي ناقشت األوضاع في اليمن ان هذه
الهجمات التي تشنها الطائرات السعودية تنتهك بوضوح القانون
االنساني الدولي.
كذلك واشنطن الداعم األكبر للمملكة السعودية وحربها على اليمن لم
تستطع االستمرار في الصمت تجاه هذه الغارات وأصدر الناطق الرسمي
(التتمة ص)14

مقتل قائد الجناح الع�سكري
لـ «�أن�صار بيت المقد�س» في �شمال �سيناء
القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي
نقلت تقارير أمنية مصرية صباح األحد ،نبأ مقتل راشد أبو القاسم الريشات ،قائد
الجناح العسكري لتنظيم أنصار بيت المقدس في شمال سيناء.
صرح مصدر أمني مصري رفيع المستوى شمال سيناء ،إن التحريات األمنية
لألجهزة المعنية بالمحافظة ،أكدت مقتل راشد أبو القاسم 34 ،سنة ،قائد الجناح
العسكري لتنظيم «بيت المقدس» اإلرهابي ،خالل قصف جوي لتجمع عناصر
إرهابية السبت ،وتشير المعلومات إلى أن عناصر التنظيم اإلرهابي ،دفنوا جثمانه
في رفح ،ورأى المصدر أن العملية ستترك أثرا ً كبيرا ً على عمل التنظيم.
وأوضح المصدر أن أبا القاسم ،كان على رأس خلية للتنظيم خططت الستهداف
بعض الحواجز األمنية المصرية جنوب مدينة رفح ،وأثناء تحرك اإلرهابيين
بمنطقة «بلعا» برفح ،باغتتهم طائرة أباتشي مصرية ،ما أسفر عن مقتل  8عناصر
إرهابية ،على رأسهم أبو القاسم الذي تفحمت جثته ،وأكد المصدر أن اإلرهابي كان
من القيادات شديدة الخطورة داخل التنظيم ،وأنه مطلوب لدى األجهزة األمنية في
الهجوم اإلرهابي على حواجز الجيش المصري في طريق الجورة وال سيما كميني
الرفاعي وسدرة أبو حجاج.
مناورة مصرية  -روسية لمواجهة اإلرهاب وطائرات روسية لمصر:
وفي سياق آخر ،قال مصدر رسمي مصري أن مصر وروسيا تستعدان حاليا ً
إلجراء مناورات برية تحاكي مكافحة اإلرهاب على األراضى المصرية حيث ستنفذ
المناورة خالل العام الجاري .وأوض��ح أن زي��ارة الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي المرتقبة لروسيا والتي ستبدأ يوم  25آب الجاري وتنتهي في الـ  27منه،
سيتطرق خاللها إلى هذه المناورة ،وأهم الدروس المستفادة منها ،وتوضيح أهميتها
للجانبين المصري والروسي ،وذلك خالل لقاء الرئيس وكبار القادة العسكريين
هناك .وأضاف المصدر أن القوات المشاركة في المناورة ستكون محمولة جواً،
وستجري المناورات خالل شهري تشرين األول والثاني المقبلين.
ونوه المصدر بأن صحيفة «نيزافيسمايا جازيتا» الروسية كشفت النقاب عن زيارة
لعناصر من الجيش المصرى إلى «مدرسة ريازان العليا» في موسكو الشهر الماضي،
مؤكدا ً أن هذه المؤسسة مختصة بالقوات المحمولة ج��واً ،ومشيرا ً إلى أن الوفد
العسكري المصري حصل على المعلومات الكافية عن القاعدة المادية والتعليمية
لهذه المؤسسة كأحد مراحل االستعداد للمناورة المرتقبة بين مصر وروسيا.
كما كشف المصدر الرسمي المصري عن أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي
تتضمن توقيع عدد من العقود أهمها اقتراب مصر من إتمام صفقة شراء  62مقاتلة من
شركة  Mikoyan- Gurevichالروسية من طرازي  MiG-29و . Mig-35

م�شعل بين اتجاهي
البو�صلة الخاطئة!

فاديا مطر

يبحث وفد ملتقى الحوار الوطني السوري ،مع نائب
وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو
آف��اق الحل السياسي لألزمة السورية .في الوقت الذي
تمضي في الجهود العسكرية السورية لتمكين عنصر
الثبات على األرض ومنع أي تراجع يساهم في شكل أو آخر
بحسب مراقبين في تعطيل مسار الحل السياسي ،يشهد
ميدان السياسية تطورات الفتة في ما يخص دعوات الراعي

الروسي للحوار السوري  -السوري واللقاءات المرتقبة لوفد
ملتقى الحوار الوطني المتوجه من دمشق إلى موسكو.
وفي السياق ،أعرب االمين العام لجامعة الدول العربية
نبيل العربي ،عن أمله في أن تسفر الجهود واالتصاالت
العربية والدولية الجارية عن إنضاج الحل السياسي
المنشود لالزمة السورية ،وفقا ً لبيان «جنيف .»1 -
(التتمة ص)14

�إعدام  39ع�سكري ًا وخطف  20مدني ًا على يد «داع�ش»

مذكرات توقيف بحق م�س�ؤولين كبار في العراق

أعلنت هيئة النزاهة العراقية صدور مذكرات اعتقال
بحق وزراء سابقين ومسؤولين كبار بعد ثبوت تهمة
الفساد عليهم ،داعية دول العالم إلى التعاون مع العراق.
تحت ضغطِ الشارع ومطالب ِه بالقضا ِء على الفساد
وخطواتِ
رئيس الحكومة اإلصالحية ،أعلنت هيئة النزاهة
ِ

صدور مذكرات اعتقال وقبض بحق تسعة وزراء سابقين
ومن هم بدرجتهم فضالً عن ست وأربعين مذكرة قبض
بحق مسؤولين بدرجات خاصة ،وأك��دت هيئة النزاهة
إصدار  2128مذكرة اعتقال لم ينفذ منها سوى  62أمراً.
(التتمة ص)14

منذ أن انبثقت حرمة حماس كحركة مقاومة لالحتالل «اإلسرائيلي»،
عُ رفت على انها حركة «إخوانية» القت دعما ً مختلفا ً بنا ًء على مشروع
أقامته في أولى أهدافها ،لكن هذه الحركة متهمة باألساس من الداخل
الفلسطيني ومن خارجه بأنها ّ
تغلب إخوانيتها على فلسطينيتها وهو
ما جعلها في ثنائية أوقعت الحركة بمأزق أحداث ما سمي «الربيع
العربي» بين مواقف ومواقع وانقسامات مع امتحان يحدد نتيجته
الهوية اإليديولوجية المتبعة من قبل الحركة في التغليب ،فمع إنسياق
حركة حماس وراء اإلخوانية في ما حددته كموقف من الحرب على
سورية الداعمة لها زمنا ً طويالً والتي ضبطت حماس فيها بوصلتها
بعكس االتجاه عندما قرر خالد مشعل االنضمام الى الحلف المعادي
لسورية بتوسيع عالقته بالشارع «اإلخواني» في سورية والتي كان
فيها على المحك ،حيث الصورة كانت جلية بوضوح عندما تستهدف
سورية من تنظيم «اإلخوان المسلمين» المرتبط بأوثق العالقات مع
حماس الفلسطينية والتي هي فرعه في فلسطين عندما يشكل مقتل
القيادي الفلسطيني محمد قنيطة في  2012/12/28في معركة مطار
إدلب ضمن إحدى مجموعات ما سمي «الجيش الحر» االرهابي والذي
شكل مقتله دليالً على انغماس حركة حماس في الصراع الدائر في
سورية الى جانب االرهاب وهو ما يلقي الضوء على مشاركة عناصر
(التتمة ص)14

«رام اهلل» تو�شك الدخول في مرحلة جديدة

بالتزامن مع اتفاق حما�س ـ «تل �أبيب»
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
توشك منظمة التحرير الفلسطينية على الدخول في مرحلة جديدة بالتزامن
مع اتفاق وشيك تزمع حركة حماس عقده مع الكيان الصهيوني.
وتجتمع اللجنة التنفيذية للمنظمة التخاذ قرار بدعوة المجلس الوطني
الفلسطيني لالنعقاد في دورة استثنائية بمن حضر ،في موعد لن يتجاوز نهاية
شهر أيلول المقبل ،وسيكون أمام المجلس عدد من األمور لعل أهمها انتخاب
لجنة تنفيذية جديدة ،في ضوء استقالة عدد من أعضاء اللجنة ،ما يفقدها
النصاب القانوني ،ومن بين المستقيلين الرئيس عباس.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة أن بعض الفصائل الفلسطينية كالشعبية
والديمقراطية ترغب في استبدال ممثليها في اللجنة التنفيذية للمنظمة ،فيما
بعضهم كزهدي النشاشيبي ( 90سنة) ويتولى الصندوق القومي الفلسطيني،
صار من الضروري (استبداله).
ولفت مصدر فلسطيني إلى أن ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية
السابق قبل إقالته وتعيين عريقات مكانه كأمين سر موقت ،كان أصبح عضوا ً
في اللجنة كممثل للجبهة الديمقراطية ،ثم بعد إنشقاقه عنها أصبح ممثالً لحزب
«فدا» ،وهو اآلن لم يعد ممثالً ألي منهما أو سواهما ،ولم يعد يحظى بثقة رئيس
السلطة عباس ـ معتبرا ً أن عبد ربه سيكون بين من قد يشملهم التغيير.
وأوضح مصدر فلسطيني أن من المرجح انتخاب لجنة تنفيذية يتوفر لجميع
أعضائها التفرغ الكامل ،والقدرة على العمل ـ وبالتالي سيتم ضخ دماء جديدة
إليها ،وتعبئة الفراغ الحاصل اآلن في مختلف دوائر المنظمة.
وبيّن مصدر فلسطيني مطلع ،أن المجلس الوطني في دوراته االستثنائية
ال ينتخب مستقلين للجنة التنفيذية ،فيما يقتصر عمله على التصويت لممثلي
الفصائل للجنة التنفيذية ،ويجري التصويت على انتخابهم  ...أما المستقلون
فتتوافق الفصائل الرئيسة على تسميتهم.
ورجحت مصادر انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني البالغ عدد أعضائه
 714عضواً ،بعد عطلة عيد األضحى بمن حضر ،وقبل نهاية أيلول المقبل ،وقبل
ذهاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى اجتماعات الهيئة العامة
للمنظمة الدولية في نيويورك.
وفيما قالت مصادر إعالمية أن المجلس الوطني الفلسطيني سيصدر بيانا ً
قوياً ،يؤكد على قرارات المجلس المركزي الذي انعقد في شهر شباط 2015
الماضي ،بإعادة النظر في طبيعة العالقات مع الكيان الصهيوني وبالذهاب
(التتمة ص)14

نظام مارديني
روي � � ��دا ً روي � � ��دا ً تنكشف
دائ� ��رة ال��وه��م ال�س�ل�م��ي بين
أنقرة وحزب الـ « »bkkرغم
م�ح��اوالت األخ�ي��ر المتكررة
الب �ت �ك��ار أف �ك��ار ل �ل �س�لام مع
ح �ك��وم��ة أردوغ � � ��ان ،ولكن،
وف��ي ك��ل م��رة ،يكتشف هذا
الحزب أن ال أمان في إدخال
األف�ع��ى إل��ى البيت الكردي،
وأن ش�ع��ار أردوغ���ان الدائم
«أك� � � ��ذب أك � � ��ذب ح� �ت ��ى تمر
العاصفة».
ان ح��ال��ة ال �ـ «ف��وب �ي��ا» التي
ت �ع �ي �ش �ه��ا ح �ك��وم��ة الثنائي
أردوغ � � ��ان  -أوغ� �ل ��و ،تعيد
ال �ت��ذك �ي��ر ب �م��ا ك��ان��ت تعيشه
روم��ا عندما ك��ان��ت األمهات
ي �ح��اول��ن إل� �ق ��اء ال ��رع ��ب في
ق �ل��وب أوالده� � ��ن م ��ن خالل
ال�ق��ول ان هاني (ب�ع��ل) يقف
خلف الباب ،فهل نشهد ترداد
هذا الشعار من قبل الحكومة
التركية ب��أن «آب��و ب��ات خلف
األب � � ��واب» ،ف ��ي إش � ��ارة إلى
ال� �خ ��وف ال� ��ذي ي �ن �ت��اب ه��ذه
الحكومة من العمليات التي
ي� �ق ��وم ب� �ه ��ا ح � ��زب ال �ع �م��ال
الكردستاني بزعامة عبدالله
أوجالن «آبو» (أي العم) ،من
حكايات أدوغان ـ أوغلو اآلن،
اللذين غزاهما مرض فقدان
الذاكرة ،واالنفصال التام عن
الواقع الفعلي والمحسوس،
خصوصا ً أنهما وقعا في شر
فعلتهما ،وباتت المستحقات
الراهنة تطوق عنقهما.
ش�ع��ور بالغبطة ي�ج��ب أن
يشعر به سجين إمرالي «آبو».
ف �ب �ف �ض��ل ال ��زخ ��م اإلقليمى
وال��دول��ي ال��ذي أصبح يحيط
بقضيته ،ب��ات م��لء السمع
والبصر بين أبناء المؤمنين
ب��ه ،هنا ف��ي ب�لاد األناضول
ال �ع �ت �ي��دة ،وخ��ارج��ه��ا ،على
ضفافها وحدودها المتاخمة
وال �م �ت��داخ �ل��ة م��ع ال �ج �ي��ران.
وباتت صورته «اإلرهابية»
ف� ��ي ال� � �ق � ��ارة األوروب � � �ي� � ��ة،
تضمحل شيئا ً فشيئاً ،وربما
هي في طريقها لألفول ،ليحل
محلها بروفيل لشخص آخر
ل�ي��س م�ط�ل��وب�ا ً ف��ي أن يكون
ش �ب �ي �ه �ا ً ل�ن�ي�ل�س��ون مانديال
بالضرورة ،فقط هو قائد قد
يسبقه في ما بعد لقب زعيم،
وهذا مؤشر ضمن مؤشرات
تشير جميعها إلى ما يمكن أن
نصفه بزحف «كردي» مقبل،
ال يمكن معه ق��راءة الخريطة
السياسية لتركيا من دونه،
ولهذا براهين تم رصدها.
ثمة من يقول ان أردوغان
يحصد اليوم ما جنته قراءاته
ال�خ��اط�ئ��ة ال �ت��ي ق ��ادت أنقرة
الى نتائج خاطئة ،ووفق هذا
المنظور تضيق دائرة الوهم
لتركيا وق��وى اقليمية اخرى
حاولت قراءة األزمة السورية
واألزم� � � ��ة ال� �ع ��راق� �ي ��ة بعين
واح��دة ،حينما «عكزت» هذه
ال �ق��وى على رك ��وب الموجة
ال�ظ�لام�ي��ة وال�ت�خ�ف��ي خلفها
ل�ض��رب األك� ��راد وللوصول
الى اهدافها وتفصيل خرائط
ال �ه�لال ال �س��وري الخصيب
وفق ما تريد.
إن هاجس «آب��و بات خلف
األب��واب» مرشحا ً أن يستمر
لفترة م��ن ال��زم��ن ،م��ا يشير
إلى أن الطريق لوضع نهاية
ل� �ل� �ص ��راع ب� �ي ��ن الـ«»bkk
والحكومة التركية ال تفترشه
الورود ،والمرجح أن الجميع
بما فيهم «آب��و» القابع وراء
سياج األشجار السامقة في
ال �ج��زي��رة ال�م�ح�ص�ن��ة ببحر
م��رم��رة سينتظر وق �ت �ا ً ليس
بالقصير إلى أن يأتى الحل،
ولكن هذه المرة عبر الدماء ال
بغصن الزيتون.

