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يت�صدر نتائج االنتخابات الت�شريعية بـ  49.5في المئة
«العدالة والتنمية»
َّ

�أردوغان ي ّ
ُجدد حك َم ُه� ...أي تركيا جديدة تنتظرنا؟

سيشكل فوز حزب العدالة والتنمية بقيادة الثنائي أردوغان ـ أوغلو
في االنتخابات التشريعية التي أجريت أمس ،حدثا ً خطيرا ً على صعيد
الداخل التركي مثلما على الصعيد اإلقليمي خصوصا ً منه السوري،
وسيحاول هذا الحزب اإلخواني استثمار التغيرات العديدة التي طرأت
على المشهد التركي منذ حزيران الماضي ،فيما يؤكد المعارضون أن
األحداث اﻷمنية الداخلية والتطورات في سورية ستؤثر سلبا ً في موقع
أردوغان وحزبه ،رغم هذا الفوز الذي دفعت السعودية وقطر مليارات
الدوالرات لتحقيقه لحليفهما اإلرهابي.
وبحسب النتائج األولية غير الرسمية فغن «العدالة والتنمية» حصل
على  51.9في المئة ،في حين حصل حزب الشعب الجمهوري على
 22.5في المئة ،والحركة القومية على  11.96بالمئة ،في حين تعدى
حزب الشعوب الديمقراطي عتبة الـ  10.5في المئة المطلوبة للحصول
على مقاعد في البرلمان ،حبسب وكالة األناضول لألنباء الرسمية.
وقبيل هذه االنتخابات ،حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
السبت من أن ما أسماها بـ «عناصر في الخارج والداخل تسعى إلى
زعزعة وحدة وتضامن بالدنا».
وانتقد أوردغان في الوقت نفسه بعض المؤسسات اإلعالمية الدولية
التي وصفها بأنها «تتلقى تعليمات من عقول مدبرة» وبأنها تستهدفه
شخصيا ً وتستهدف معه بعض األحزاب التركية.
وأكد أردوغان أن الجميع في تركيا سيحترم النتيجة التي ستفضي
إليها االنتخابات ،واصفا إياها (االنتخابات) بـ«مثابة استمرار لألمن
واالستقرار ،لذا آمل أن ينتصر األمن ،واالستقرار ،والوحدة».
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ عام  2002يسعى إلى تجنب
االنتكاسة الماضية في حزيران والحصول على  46في المئة على األقل
في االنتخابات الحالية.
وفي وقت رفض رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو أن تكون االنتخابات
هي استفتاء سيجيب ع ّما إذا كان حزب العدالة والتنمية سيشكل
الحكومة منفردا ً أم ال ،أقر نائبه والقيادي في الحزب علي باباجان أن
الصورة ليست ّ
مبشرة في ما يخص شعبية حزبه.

وكان حزب العدالة والتنمية فقد الغالبية البرلمانية المؤهلة لتشكيل
الحكومة بحصوله على  258مقعدا ً للمرة األولى منذ ثالث عشرة سنة،
بعدما كانت طموحات أردوغان تحلق عاليا ً نحو الظفر بنحو  367نائبا ً
تؤهله لتمرير تعديل الدستور وتوسيع صالحياته ،أو على األقل 330
صوتا ً تكفي لتمرير استفتاء شعبي على تغيير نظام الحكم.
وخاض حزب العدالة والتنمية حملته االنتخابية الحالية بقوة أكبر
من االنتخابات السابقة ركزت على إقناع جمهوره باإلقبال الكثيف على
االنتخابات بعدما بدا أن قسما من أعضاء الحزب ومناصريه قرروا
معاقبة الحزب بعدم المشاركة في االنتخابات .ويراهن الحزب على
استرداد أصوات بعض اإلسالميين األكراد الذين اختاروا في االنتخابات
الماضية االنحياز للقومية على حساب الهوية الدينية والتصويت لحزب
الشعوب الديمقراطي الكردي ،وركز الحزب على جذب دعم أنصار حزب
السعادة الصغير.
في المقابل ،سعى ح��زب الشعوب الديمقراطي ال��ذي حصل في
االنتخابات الماضية على  80مقعدا ً واعتمد على مناصريه األك��راد
لتعزيز صفوفه عبر التركيز على استقطاب القوميات واألقليات الدينية
واإلثنية األخرى .رغم أن التفجيرات اإلرهابية األخيرة والترويج بأن
النتائج األخيرة أشارت إلى دور محتمل لمناصري الحزب قد تقلل من
حظوظه في تعزيز نتائجه أو الحصول على ذات النسبة ،وقد يزداد
االصطفاف حول أردوغ��ان من أجل استكمال العملية السياسية مع
األكراد ،ما يعني كسب العدالة والتنمية بعض األصوات على حساب
حزب صالح الدين ديميترتاش.
ومع حدة االصطفاف ،فإن حزب الشعب الجمهوري العلماني ،والذي
فاز في االنتخابات الماضية بنحو  132مقعدا ً يواجه خالفات حول
عالقة الحزب بالغرب ،وطروحاته لعالج ملف األكراد ،لكنه سعى إلى
كسب األصوات على حساب الحزب القومي التركي الحائز  80مقعداً.
وهكذا بدت تركيا أمام مرحلة حصاد سياسة «صفر عدو» التي أطلقها
قبل أعوام وزير الخارجية السابق أحمد داوود أوغلو الذي يتولى اليوم
رئاسة الوزراء.

ال�سعودية وخيبة الأمل في فيينا

ناديا شحادة
التخبط واإلرباك السعودي باتا واضحين منذ تدخل روسيا عسكريا ً
في األزمة السورية ،فيبدو أن السعودية المتورطة باالزمة السورية ال
تزال تحت صدمة التحالف القوي بين روسيا وسورية وإيران والعراق،
وهو ما يجعل المسؤولين في السعودية يطلقون كل يوم تصريحات
تدل على مدى االرباك وخيبة االمل اللذين وقعت فيهما الدبلوماسية
السعودية بعد المتغيرات التي يشهدها االقليم؛ فالتصريحات التي
أطلقها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في  28تشرين األول
والتي قال فيها إن المحادثات الدولية في فيينا ستشكل اختبارا ً لمدى
جدية روسيا وإيران للتوصل إلى حل سياسي في سورية ،باإلضافة
الى تصريحه في  29تشرين االول حيث قال إنه ال شك في أن األسد
يجب أن يرحل سواء عن طريق عملية سياسية أو يُزاح بالقوة .هذه
تصريحات تعبر عن معارضتهم أن يكون الرئيس األسد جزءا ً من الحل
السياسي في سورية ورفضهم للمشاركة بأي اجتماع يتعلق باألزمة
تنحي الرئيس األسد.
السورية إذ لم يخرج هذا االجتماع بنتيجة ّ
وفي خضم التصعيد السعودي حول مصير الرئيس األسد ،جاءت
تصريحات وزير الخارجية السعودي بعد انتهاء مشاورات فيينا في
 30تشرين الثاني الذي قال فيه :لقد تم تأجيل قضايا الخالف إلى
اجتماع يحدد موعده الحقاً .ويؤكد المتابعون على ان السعودية
اصبحت مضطرة إلعادة حساباتها في ما يتعلق باالزمة السورية،
خصوصا بعد التدخل العسكري ال��روس��ي ال��ذي يهدف لمواجهة
الجماعات اإلرهابية في البالد.
فاجتماع فيينا الذي عقد في  30تشرين األول وجمع للمرة االولى
جميع القوى الخارجية المعنية بالصراع في سورية ،بما فيها إيران،
ودارت المحادثات بين تلك ال��دول على وقع الضربات العسكرية
والخطوات الروسية التي تتجه باألزمة السورية نحو الحل السياسي،
(التتمة ص)14

فرن�سا وبداية ت�صحيح الخيارات

بشرى الفروي
بعد سنوات عدة من استخدام قوى عالمية ادوات التوتير والتصعيد
وصوال لدعم اإلرهابيين بهدف إخضاع الدولة السورية  ،يبدو انها
بدأت باستيعاب أن سوريا بصمود شعبها وجيشها وقائدها ال تغير
من مبادئها ،وقد أتى الدعم من أصدقاء سورية الحقيقيين ليبدد أحالم
طغاة العالم ويجعلها هباءً ،ويجبر صناع السياسة لهذه الدول على
االستدارة وتصحيح خياراتها.
إن فشل السياسة الفرنسية دفعت سياسييها الستدراك مخاطر
االستمرار بهذا النهج ،فالتطورات في ساحات المعارك على األرض
لمصلحة الدولة السورية أعلنت عن بدء رحالت الحج السياسي الى
العاصمة دمشق واإلنصات للرئيس االسد ،فقد جاءت زيارة الوفد
النيابي الفرنسي لدمشق مؤخرا ً والتي حصلت بموافقة ضمنية من
الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند ،فهو اعتراف ضمني بصوابية القرار
السوري وفشل الرهان الفرنسي.
الرئيس السوري بشار األسد قال خالل لقاء جمعه بالوفد البرلماني
الفرنسي برئاسة جان فريدريك بواسون رئيس الحزب الديمقراطي
المسيحي ،إن فرنسا «ت��دع��م اإلره���اب وت��وف��ر الغطاء السياسي
للتنظيمات اإلرهابية في سورية والمنطقة» ،واعتبر األسد أن «السبب
الرئيسي لمعاناة الشعب السوري هو أوال ً اإلرهاب ،وما نجم عنه من
تدمير للعديد من البنى التحتية األساسية ،وثانيا ً الحصار الذي ُفرض
على سورية ،ما أثر سلبا ً على معيشة المواطنين والخدمات التي تقدّم
إليهم في مختلف القطاعات ،وخصوصا ً القطاع الصحي».
وأشار الرئيس االسد إلى أهمية دور المؤسسات الفرنسية وفي مقدمتها
البرلمان في تصحيح سياسات حكومة بلدهم الحالية لتعمل من أجل أمن
واستقرار منطقتنا وهو ما يخدم في النهاية مصالح الشعب الفرنسي.
(التتمة ص)14

الحلم الدبلوماسي الذي يُفت َرض أن يُحوِّل البلد إلى صديق
بين هذا ُ
للجميع ويعزز دوره إقليميا ً ودوليا ً من جهة وما وصلت إليه األمور
خ�لال األسابيع األخيرة من جهة أخ��رى بعد تع ُّقد األزم��ة السورية
والتفجير االنتحاري المزدوج قرب محطة قطار أنقرة ،الذي أودى بحياة
مئة وثمانية وعشرين شخصاً ،الهوة تبدو عميقة .عميقة وخطيرة أيضا ً
بالنظر إلى عودة االقتتال الذي هدأ ألعوام بين أبناء البلد الواحد :أكراد
حزب العمال الكردستاني والجيش التركي ،ال سيما في جنوب شرق
البالد ،وفي ديار بكر على وجه الخصوص.

حساسة أطلقت من جديد
كل ذلك سيطرأ بعد انتخابات تشريعية َّ
حزب العدالة والتنمية الحاكم وزعيمه رئيس البالد طيب رجب أردوغان
بالحكم بما يطلق يديه
بعد حصوله على غالبية مريحة ستسمح له
ُ
في إدارة شؤون البالد ويفتح له الطريق لتنفيذ برنامجه السياسي
واالقتصادي على الصعيدين الداخلي والخارجي.
كان األمل أن تتح َّول االنتخابات إلى بوابة ُتدخل خصوم أردوغان
إلى البرلمان والحكومة وتضع حدا ً لثالث عشرة سنة من ُحكم «العدالة
والتنمية» المتواصل لتركيا.

�إعادة انت�شار للجي�ش ال�سوري في محيط مهين ويتقدّ م في ريف الالذقية

ال�سعوديون
ي�ستخدمون �أ�سلحة
محرمة في اليمن

دي مي�ستورا يبحث مع المعلم بنود اتفاق فيينا

أعلن مبعوث األم��م المتحدة
الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد
الشيخ أح��م��د أن المفاوضات
اليمنية قد تبدأ منتصف تشرين
الثاني الجاري.
ونقل عن ولد الشيخ أحمد قوله
أمس خالل وجوده في البحرين:
«أت��وق��ع أن ي��ب��دأ ال��ح��وار قبل
منتصف تشرين الثاني أو على
األقل في الـ 15تشرين الثاني».
وأض���اف ول��د الشيخ أحمد:
«البيان ال��ذي أص���دره الجمعة
الماضي مسؤول كبير في جماعة
الحوثيين وق��ال فيه إن جهود
التوصل إلى ح ّل سياسي لألزمة
قد فشلت ال يبدو أن��ه يعبر عن
الموقف الرسمي للجماعة».
واستبعد المسؤول األممي أن
يكون التحالف يعتزم استعادة
السيطرة على صنعاء بالقوة،
قائالً« :يمكنني أن أقول ببساطة
ما أبلغت به لكنني ال أستطيع
ال��ت��ح��دث نيابة ع��ن التحالف.
(التتمة ص)14

استقبل وزير الخارجية السوري وليد المعلم،
أمس ،في دمشق ستيفان دي ميستورا المبعوث
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة الى سورية،
وج��دد استعداد دمشق للتعاون ف��ي جهوده
مكافحة اإلرهاب وإطالق الحوار بين السوريين.
وق���دم دي م��ي��س��ت��ورا ع��رض��ا ً م��ف��ص�لاً ح��ول
االجتماعات التي أجريت يومي  29و 30تشرين
األول الماضي في فيينا بمشاركة  17دولة إلى
جانب االتحاد األوروب��ي واألم��م المتحدة وأهم
النقاط التي تضمنها البيان المشترك الصادر عن
تلك االجتماعات.
من جانبه عبر المعلم ،عن «أهمية العديد
من النقاط ال���واردة في بيان فيينا لكنه أبدى
استغرابه ألن البيان لم يتضمن إل��زام ال��دول
المعروفة بدعمها لإلرهاب بتنفيذ قرارات مجلس
األمن ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب حتى تصبح
جهود مكافحة اإلرهاب فعالة ويصبح الحديث
عن أي وقف إلطالق النار مجدياً».
وأوضح المعلم استمرار سورية في مكافحة
اإلرهاب ،مشددا ً على «أهمية ما تقوم به روسيا
االتحادية الصديقة بالتعاون مع الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية والمقاومة اللبنانية في هذا
الصدد» ومؤكدا ً أن «أي جهد لمكافحة اإلرهاب ال
يتم بالتنسيق مع الحكومة السورية هو ابتعاد

ع��ن ه��دف مكافحة اإلره���اب وانتهاك لمبادئ
ومقاصد ميثاق األمم المتحدة».
من جهة أخرى ،اعتبر مساعد وزير الخارجية
اإليراني للشؤون العربية واألفريقية حسين أمير
عبداللهيان أن وزير الخارجية السعودي عادل

الجي�ش ي�ست�أنف عملياته في الرمادي والبي�شمركة تدخل �سنجار

العباديّ :
حققنا انت�صارات باهرة في المعارك
استأنف الجيش العراقي عمليات تحرير الرمادي
وأعلن نائب قائد جهاز مكافحة اإلره��اب العراقي عبد
األمير الخزرجي ،أمس عن هذه العملية العسكرية.
وكانت العمليات قد توقفت لمدة يومين نتيجة الظروف
الجوية ،فيما أشار الخزرجي إلى أن القوات األمنية تتقدم
باتجاه المدينة من جميع المحاور.
من جهته ،أعلن مجلس قضاء الخالدية فرض حظر
شامل للتجوال في القضاء ،تزامنا ً مع استئناف عمليات
تحرير مدينة الرمادي.
وف��ي سياق متصل ،استغل تنظيم «داع��ش» إعالن
السلطات العراقية ،الجمعة ،وقف عملياتها العسكرية

في األن��ب��ار ،ليشنّ هجوما ً على ش��رق مدينة الرمادي
مركز المحافظة ،فيما حذر أمنيون من تحول استراتيجية
«داعش» من دفاعية إلى هجومية.
وقالت قيادة عمليات األنبار إن القوات األمنية عبرت
جسر البو فراج شمال الرمادي ،مشيرة إلى أنها تتقدم
باتجاه مركز المدينة.
ونجحت ال��ق��وات العراقية خ�لال األسابيع القليلة
الماضية في فرض سيطرتها على أغلب المناطق المحيطة
بمدينة الرمادي ،التي استولى تنظيم «داعش» عليها في
منتصف أيار الماضي.
(التتمة ص)14

الجبير أب��دى في اجتماع فيينا ح��ول سورية
سلوكا ً ال يليق بوزير خارجية ما دف��ع بوزير
الخارجية اإلي��ران��ي ،محمد ج��واد ظريف ،للرد
عليه بحدة.
(التتمة ص)14

في الذكرى الـ  21لـ«وادي عربة» الخيانية

ت�سييج �ساحة االعت�صام ب�سور حديدي:
هل يخيفهم اعت�صام جك؟

كلفت األجهزة األمنية أمانة عمان بإقامة سياج حديدي بعلو  2,5متر ،على
طول الرصيف ،حتى حائط مسجد الكالوت وذلك لقربه من سفارة العدو من
جهة ،ويمنع الصدام مع األجهزة األمنية من جهة أخرى.
اليوم ،وبالتزامن مع هبة الشباب في فلسطين ،اختار النظام األردني أن
يصادر الساحة ،وأن يصادر حقنا بالتعبير عن رفض وجود سفارة الكيان في
عمان ومعاهدة وادي عربة.
ويذكر أن معاهدة وادي عربة كرست قانونيا ً صيغتين أساسيتين للعالقة
األردنية « -اإلسرائيلية»:
أوالً :السعي إلى تحقيق تكامل إقليمي ،تبلور في خمس عشرة مادة من أصل
ثالثين تتألف منها المعاهدة ،غطت أوجه الحياة المدنية واالقتصادية كافة بين
الطرفين.
ثانياً :السعي إلى تحقيق تنسيق أمني وسياسي رفيع المستوى أصبح األردن
الرسمي عبره ملزما ً بالتعاون ضد أي شكل من أشكال العداء لـ«إسرائيل» ،حتى
لو كان ذلك على مستوى التحريض اللفظي فحسب ،كما جاء مثالً في المادة
الحادية عشرة من المعاهدة.
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همزة و�صل
�سيناريوات �أردوغان
نظام مارديني
ل ��م ت �ك��ن االن��ت��خ��اب��ات التي
أج ��ري ��ت أم���س ع ��ادي ��ة ب ��ل هي
انتخابات كانت لالختيار بين
ت��رك �ي��ا ال �ق��دي �م��ة ،البرلمانية
ال�ع�ل�م��ان�ي��ة ،ال �ت��ي وض ��ع حجر
أساسها كمال أتاتورك ،وتركيا
ال � �ج� ��دي� ��دة ،اإلخ� ��وان � �ي� ��ة ال �ت��ي
ط �م��ع رج ��ب ط �ي��ب أردوغ� � ��ان،
األن � ��اض � ��ول � ��ي ذو ال � �ج� ��ذور
العثمانية ،في بنائها.
وب� �ع ��د أن ك � ��ان أردوغ � � ��ان
اس� �ت ��رض ��ائ� �ي� �ا ً ف���ي تعليقاته
ل� �خ� �ص ��وم ��ه ب� �ع ��د ان� �ت� �خ ��اب ��ات
حزيران الماضي ستبدو اليوم
ه��ذه النبرة متعالية وفيها من
ال��خ��ي�ل�اء ال ��زه ��و ب��االن �ت �ص��ار
ك�م��ا ف��ي االن �ت �خ��اب��ات المحلية
واالن� �ت� �خ ��اب ��ات ال��رئ��اس �ي��ة في
ال�ف�ت��رة األخ �ي��رة ،وه��و سيُعيد
تموضعه وانتشاره من جديد،
م �ت �م �ت��رس �ا ً خ �ل��ف م ��ا ُيسمى
األمن القومي لبالده ،في حين
يستبطن «إخوانيته» الشاردة،
فهل رغبت ال��والي��ات المتحدة
األميركية في توريط «العدالة
وال �ت �ن �م �ي��ة» وج� ��ره إل ��ى تنفيذ
مذبحة ضد كل من السوريين
والعراقيين ...وضد أكراده؟
ف��ي ض��وء ذل ��ك ،ف��إن ق��راءة
خ��ارط��ة النتائج وأي��ن ستكون
مصالح بالدنا فيها ،ال تحتاج
ل �ك �ث �ي��ر م� ��ن ال��ج��ه��د ب��ع��د ه��ذا
ال �ع��رضُ .ي �ض��اف إل��ى ذل��ك أن
هذا االنتصار للثنائي أردوغان ـ
أوغلو سينعش مكاتب «داعش»
و«النصرة» اإلرهابيتين ،وهذا
ليس س��را ً على أح��د ،فبشهادة
اإلع�ل�ام ال�غ��رب��ي ه�ن��اك مكاتب
شبه علنية لـ «داع��ش» في مدن
ت��رك �ي��ا ال �ت��ي ص� ��ارت حاضنة
للتنظيمات اإلرهابية ،والجسر
ال ��ذي ي�ع�ب��ر م�ن��ه اإلره� ��اب إلى
س��وري��ة وال �ع��راق للقتل .وكما
ت�س�ت��ر ح��زب��ه اإلخ ��وان ��ي وراء
اسم علماني «العدالة والتنمية»،
أو كما سماها الباحث الصديق
ت��وف �ي��ق ش��وم��ان بـ«العلمانية
المؤمنة» ،كذلك أدعى أردوغان
أنه يحارب اإلرهاب «الداعشي»،
ولكنه في الوقت نفسه يعادي
كل جهة تحارب «داعش» ،لذلك
ألغى اتفاقية السالم المعقودة
ب�ي��ن ح�ك��وم�ت��ه وح ��زب العمال
الكردستاني ( ،)PKKوش ّن
عليه عمليات دم��وي��ة ،ب�ع��د أن
َن � ِع��م ال �ش �ع��ب ال �ت��رك��ي بسالم
ل �ع��ام �ي��ن ،ك �م��ا أل �غ��ى االتفاقية
بعد أن ألحق األك��راد في مدينة
كوباني (عين العرب) السورية،
هزيمة ماحقة بقوات «داعش»،
األم���ر ال���ذي أزع���ج أردوغ � ��ان،
فس ّهل قيام انتحاريي «داعش»
ب �ت �ف �ج �ي��ري ت� �م ��وز ال �م��اض��ي
وتشرين األول المنصرم والتي
ذه� ��ب ض �ح �ي �ت �ه �م��ا م� �ئ ��ات من
الضحايا األك��راد واليساريين
في المدينة.
م �ش �ك �ل��ة أردوغ� � � ��ان أن كل
أوراق� ��ه ب��ات��ت مكشوفة داخ��ل
تركيا وخارجها .فالحرب التي
زع��م أن��ه يشنها ض��د اإلره��اب
تحولت حربا ً ضد قواعد حزب
العمال الكردستاني في جبال
قنديل في شمال العراق وضد
أك ��راد س��وري��ة ،ليس ه��ذا فقط
ب��ل وع �ل��ى ال��ح��زب السياسي
ال��ذي يمثل أك ��راد تركيا داخل
ال �ب��رل �م��ان ال �ت��رك��ي أي «ح��زب
الشعوب الديمقراطي».
ال� �س� �ي� �ن ��اري ��وات المحتملة
لتركيا اإلخ��وان �ي��ة المتجددة،
ورغ��م إيحائها بالنصر إال أنها
ستنعكس على أردوغان ،وعلى
حزب العدالة والتنمية ،بنتائج
عكسية .واألسئلة التي يطرحها
المراقبون تتلخص بالتالي:
 - 1م�� ��ا ه�� ��ي ت� ��داع � �ي� ��ات
االنتخابات؟
 - 2ل� �م ��اذا ت� �ق� �دّم ال �ع��دال��ة
والتنمية؟
 - 3ه��ل ت�ن��زل��ق ت��رك�ي��ا نحو
االضطراب؟
وال شك في األيام واألسابيع
المقبلة الجواب المبين!

