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تقرير

ّ«هتلر تركيا» ...أردوغان ُأم عصمت إينونو؟
نواب في «العدالة والتنمية» يطعنون رئيسهم ويسقطون تعديل حظر األحزاب

ّ
الديموقراطية التركية عن «ميزة» ،هي بمثابة
تكشف
ًا،
د
مجد
ُ
ّ
«ماركة مسجلة» .طعن ًرجب طيب أردوغان من ّجانب نواب
حزبه ،بينما كان مشغوال باستحضار أسوأ شخصيات التاريخ
أرنست خوري

ّ
ك��ان يمكن ت��وق��ع أس��وأ السيناريوهات
في ما يتعلق بمصير مشروع التعديل
ال��دس�ت��وري ال��ذي طرحته حكومة رجب
ط �ي��ب أردوغ � � � ��ان ف ��ي  22آذار املاضي.
ل� �ك ��ن ،وح � ��ده خ� �ي ��ال ال �س �ي �ن � ّم��ائ��ي إمير
كوستوريكا كان بمقدوره توقع أن ّ
يوجه
نواب حزب أردوغان ،ضربة موجعة إلى
مشروعهم ،من خالل التصويت ،أول من
أم��س ،ب �ـ«ال» على إح��دى أه��م امل ��واد ،أي
ت�ل��ك ال�ت��ي ت�ح�م��ل ال��رق��م  ،8وال �ت��ي تعيد
تنظيم قوننة حظر األحزاب السياسية،
ل�ج� ّع��ل اآلل �ي��ة أك �ث��ر دي �م��وق��راط �ي��ة وأقل
األوروبية.
تسلطًا وأقرب إلى املعايير ّ
ما حصل كان فضيحة ،بما أن الغالبية
البرملانية املريحة هي بيد حزب «العدالة
وال�ت�ن�م�ي��ة» ال �ح��اك��م ،ال ��ذي يحتل نوابه
 337مقعدًا من أصل  .550ورغم ذلك ،لم
ّتنل املادة  8سوى  327صوتًا ،ما يعني
أن  10ن � ��واب ع �ل��ى األق � ��ل م ��ن «العدالة
وال �ت �ن �م �ي��ة» ل ��مَ ي� �ص � ّ�وت ��وا ملصلحتها،
وبالتالي ستحذف من مشروع القانون
َّ
املرجح عرضه على استفتاء شعبي.
الثانية من التصويت قد
وكانت الجولة
بدأت يوم السبتُ ،فأ ّ
قرت  7بنود من أصل
َّ
 ،31ومن املتوقع أن تنتهي هذه الجولة
من التصويت يوم الجمعة املقبل .وفور
�ض بند
ح �ص��ول امل �ف��اج��أة امل�ت�م�ث�ل��ة ب��رف�
آل�ي��ة حظر األح ��زاب السياسيةُ ،ط َ
رحت
ع�ل�ام ��ات اس �ت �ف �ه��ام ح� ��ول م �ص �ي��ر رزمة
ال �ت �ع��دي��ل ال ��دس� �ت ��وري ،ب �م��ا أن الحزب
الحاكم أوض��ح ،منذ ال�ب��داي��ة ،أن��ه ينوي
التعاطي مع التعديل الدستوري كرزمة
ّ
«باملفرق».
متكاملة ،أي «ب��ال�ج�م�ل��ة» ال
لكن سرعان ما استبعد أردوغان ّسحب
مسودة اإلصالح الدستوري ،بما أن ذلك
«ليس مدرجًا على جدول األعمال» ،وفق
ما نقلت عنه وكالة األناضول الرسمية.
وفي السياق ،طمأن النائب عن «العدالة

ّ
وال �ت �ن �م �ي��ة» ،ظ ��اف ��ر أوس � �ك� ��ول ،إل� ��ى أنه
سيجري إدخال هذا البند «الخاسر» في
مشروع تعديل دستوري مستقبلي.
وأم��ام ه��ذه الفضيحة ،كثرت التأويالت
التي حاولت تفسير إحجام نواب الحزب
ّ
ال �ح��اك��م ع��ن ت��أي �ي��د ت �ع��دي��ل ه��م تقدموا
ب��ه .البعض ّ
فسر األم��ر بكون التصويت
في ال��دورة الثانية كان سريًا ،وبالتالي
ل � ��م ي� �خ� �ض ��ع ال � � �ن � � ��واب ل� �ض� �غ ��ط قيادة
ح��زب�ه��م .أم��ا ال�ب�ع��ض اآلخ ��ر ،ف��أع��اد إلى
الذاكرة املالحظة التي أدل��ى بها ،رئيس

الجمهورية ،القيادي السابق في الحزب
إليه
الحاكم ،عبد الله غول ،عندما وصل ّ
مشروع التعديل؛ في حينها ،حذر
نض
ّ
غول من أن «بعض البنود غير مقبولة،
وال يمكن أن ّ
تمر» .هكذا ،يقول البعض
ّ
إن ج �ن��اح ال��رئ �ي��س غ� ��ول ف ��ي «العدالة
والتنمية» معارض للصيغة املطروحة
بخصوص قانون حظر األحزاب ،بالتالي
ّ
نقطة
ف ��إن م��ا ح�ص��ل ف��ي ال �ب��رمل��ان ،ك ��ان
ّ
ّ
ّ
سجلها غول وتياره ضد أردوغ��ان .وإن
ّ
ص��ح ه��ذا ال�ت�ق��دي��ر ،ف�ي�ك��ون أردوغ� ��ان قد
ّ
تلقى خسارته الحزبية الكبيرة الثانية،
بعد تلك ال�ت��ي ألحقها ب��ه غ��ول ف��ي آذار
 ،2002عندما أق�ن��ع ن��واب ح��زب��ه برفض
فتح األجواء التركية أمام غزو العراق.

هتلر التركي
موقف كان محرجًا ال شك بالنسبة إلى

ّ
ّ
أكد أردوغان أن سحب مشروع تعديل الدستور «خارج جدول أعماله» رغم الفضيحة (أ ب)

ع� � ّ�راب ال �ت �ع��دي��ل ال��دس �ت��وري ،أردوغان
نفسه ،الذي بدا كأنه استشعر الضربة
املؤملة اآلتية.
فعشية ت�ل� ّ�ق�ي��ه ص�ف�ع��ة م��ن ن��واب��هّ ،
فجر
ّ
غضبه ،أم��ام ال�ب��رمل��ان ،بأحد «قديسي»
ت ��رك� �ي ��ا ال � �ح ��دي � �ث ��ة ،خ �ل �ي �ف��ة مصطفى
ك �م��ال (أت� ��ات� ��ورك) ،أي ال��رئ �ي��س الثاني
للجمهورية عصمت إينونو ،الذي ليس
س ��وى «ن�س�خ��ة ت��رك�ي��ة ل�ه�ت�ل��ر» بحسب
أردوغ � � ��ان .ك�ل�ام ك�ب�ي��ر ق��د ي �ك��ون ّ
مبررًا
بما أن��ه ل��م ي�ص��در م��ن رئ�ي��س الحكومة
ّ
ّالحالية إال ل��رد التهمة ع��ن نفسه ،بما
أن دينيز بايكال ،رئيس حزب إينونو،
«ال�ش�ع��ب ال�ج�م�ه��وري» ،ك��ان ه��و املبادر
إلى وصف رئيس وزراء دولته بأدولف
هتلر الجديد.
وردًا على بايكال ،قال أردوغان ً«إذا كان
عليهم (الشعب الجمهوري) فعال إيجاد
شخصية سياسية تركية شبيهة بهتلر،
ف �م��ا ع�ل�ي�ه��م س ��وى ال �ت��دق �ي��ق ف ��ي صور
قادة حزبهم .سيجدون فيها زعيمًا أراد
أن ي�ك��ون مثل ال�ف��وه��رر (ه�ت�ل��ر) ،وأعلن
نفسه زعيمًا وطنيًا وه��و يضحك على
شعبه م��ن ت�ح��ت ش��ارب�ي��ه املستوحيني
من شاربي هتلر».
كما أن الهجوم قد يكون مبررًا بالنسبة
إلى طيف واسع من الشعب التركي ّ
ممن
ّ
لم ينسوا أن الرجل الذي نال شرف لقب
«القائد القومي» ،والذي كان ،إلى جانب
أتاتورك ،املفاوض األول في مفاوضات
«ات �ف��اق �ي��ة ل � ��وزان» ال �ت��ي ان�ب�ث�ق��ت عنها
الجمهورية التركية من رحم السلطنة،
كان رمزًا للتسلط املطلق .فـ«بطل حرب
االستقالل» (أح��د ألقابه) هو َمن فرض
ال�ض��رائ��ب امل��رت�ف�ع��ة ع�ل��ى أق�ل�ي��ات تركيا
في عهده .وهو َمن ّ
خير هؤالء بني دفع
«ال �ج��زي��ة» ،أو ال �ت� ّ
�وج��ه إل ��ى معسكرات
عمل السخرة املشابهة ملعسكرات هتلر.
وأخ �ي �رًا ،إي�ن��ون��و ن�ف�س��ه ك��ان َم��ن فرض
نظام الحزب األوحد.
ُ
وح��امل��ا ق��ال أردوغ� ��ان كلمته ،ف�ت��ح باب
ال� �ش� �ت ��ائ ��م ع� �ل ��ى م� �ص ��راع� �ي ��ه« :خائن،
ال ي �ح �ت��رم ن �ف �س��ه ،ي �ج��ب توبيخه.»...
جميعها م��واق��ف نطق بها طبعًا نواب
الجمهوري» ومسؤولوه ،الذين
«الشعب ّ
الجميع ،من
شتم
حقهم
من
أن
يعتقدون
ً
دون أن يكون هذا الحق متبادال.

ّ
ّ
ّ
ّ
طهران تدشن منظومة جوية وتصور حاملة طائرات أميركية
بعد أقل من أسبوع على
مناورات الحرس الثوري في
مضيق هرمز والخليج ،ها هو
الجيش اإليراني يبدأ مناورات
مماثلة ،فيما يعلن وزير
الدفاع أحمد وحيدي إنشاء
منظومة دفاعية جوية
جديدة
ّ
دشن وزير الدفاع اإليراني ،العميد أحمد
وح � �ي ��دي ،أم � ��س ،خ ��ط إن� �ت ��اج منظومة
ال ��دف ��اع ال� �ج ��وي «م �ص �ب��اح  »1ف ��ي مقر
منظمة الصناعات الجوية ـــــ الفضائية
في وزارة الدفاع في طهران ،وذلك عشية
البدء بمناورات بحرية يقوم بها الجيش
اإليراني اليوم األربعاء ،في مياه الخليج
ُ
وبحر عمان وشمال املحيط الهندي.
وأفادت وكالة أنباء فارس بأن املناورات
العسكرية ستتواصل مل��دة  8أي��ام على
م��راح��ل ع��دة ،ف��ي مساحة تصل إل��ى250
ألف كيلومتر مربع.
من جهته ،أشار وحيدي إلى خصائص
م� �ن� �ظ ��وم ��ة ال � ��دف � ��اع ال � �ج � ��وي الجديدة
«م�ص�ب��اح ـــــ  ،»1موضحًا أن�ه��ا صممت
وص �ن �ع��ت مل��واج �ه��ة ال �ه �ج �م��ات الجوية

وم�خ�ت�ل��ف أن� ��واع ال �ط��ائ��رات وصواريخ
ك��روز وامل��روح �ي��ات وجميع التهديدات
التي تأتي من ارتفاع منخفض.
وأض��اف وزي��ر ال��دف��اع أن ه��ذه املنظومة
ت�م�ل��ك ق� ��درة ت��دم �ي��ري��ة ك �ب �ي��رة لألهداف
الجوية وتقلل الحاجة إلى سائر قذائف
ال��دف��اع ال �ج��وي ال�ش�ب�ي�ه��ة ،ك��ذل��ك فإنها
ت �ت �م �ت��ع ب �خ��اص �ي��ة ال� � ��رد ال� �س ��ري ��ع على
التهديدات وكثافة النار العالية بواقع
 4000طلقة في الدقيقة الواحدة وزيادة
الدقة في إصابة الهدف.
ف ��ي ه� ��ذا ال ��وق ��ت ،أع �ل ��ن ق ��ائ ��د البحرية
اإليرانية ،األميرال حبيب الله سياري ،أن
«طائرة إيرانية من طراز إس ـــــ  27التقطت
ص��ورًا لحاملة ال�ط��ائ��رات األميركية في
ب�ح��ر ع �م��ان ،ورغ ��م اح� ُت�ج��اج��ات (قائد)
حاملة الطائرات ،فإننا ن ّ
صر على أن من
حقنا أن نفعل ذلك».
من جهة أخ��رى ،أعلن الرئيس اإليراني،
م �ح �م��ود أح� �م ��دي ن� �ج ��اد ،أن� ��ه إذا تقرر
اع�ت�م��اد ال�ت�ع��اون ف��ي امل��وض��وع النووي
اإليراني ،ينبغي أن يجري ذلك بإخالص،
داع � �ي ��ًا واش� �ن� �ط ��ن إل � ��ى ت �غ �ي �ي��ر نهجها
الفاشل في التعامل مع هذا املوضوع.
وأش � ��ار ن �ج��اد ،ف��ي م�ق��اب�ل��ة تلفزيونية
م ��ع ش �ب �ك��ة «ب � ��ي ب ��ي أس» األميركية،
إل��ى تنامي الشعور ب�ع��دم االرت �ي��اح من
ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي ًب� ��اراك أوب ��ام ��ا لدى
الشعب اإليراني ،قائال« :ال ينبغي للسيد

نجاد :على أوباما أ ّلا يخضع
للضغوط ،وأن يقرر ألنه
هو رئيس أميركا

أوب��ام��ا أن يخضع للضغوط ،وعليه أن
يقرر ويعمل ألنه هو رئيس الجمهورية
في أميركا».
وردًا على س��ؤال عن تصريحات وزيرة
الخارجية األميركية ،هيالري كلينتون،
التي اتهمت فيها إي��ران بعدم التعاون
م � ّ�ع ال ��وك ��ال ��ة ال ��دول �ي ��ة ل �ل �ط��اق��ة الذرية،
ق��ل��ل ال��رئ �ي��س اإلي ��ران ��ي م��ن أه�م�ي��ة تلك
التصريحات ،داعيًا كلينتون إلى تقديم
أدلة ووثائق تثبت صحة ادعاءاتها.
في غضون ذل��ك ،وص��ف املتحدث باسم
وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة اإلي � ��ران� � �ي � ��ة ،رامني
م �ه �م��ان �ب��رس��ت ،ت �ص��ري �ح��ات كلينتون،
ب��أن�ه��ا «غ�ي��ر منطقية» ،لجهة م��ا قالته
ع��ن ك�ل�ام ن�ج��اد ف��ي األم ��م امل�ت�ح��دة بأنه
«خاطئ ومن قبيل الهذيان».

وت �س ��اءل م�ه�م��ان�ب��رس��ت ع� ّ�م��ا إذا كانت
الواليات املتحدة «تسمح بلجنة تؤلفها
ع��دة دول مستقلة للتحقق م��ن األرقام
امل�ع�ل�ن��ة» ،ال�ت��ي ك�ش��ف عنها البنتاغون
ألول مرة بخصوص وج��ود  5113رأسًا
ن��ووي��ًا ل��دى أم�ي��رك��ا ح�ت��ى ن�ه��اي��ة أيلول
.2009
وعن األزمة التي نشأت بني طهران وأبو
ظبي ،على خلفية مقارنة وزير خارجية
اإلم � � ��ارات ع �ب��د ال �ل��ه ب ��ن زاي� ��د االحتالل
اإلسرائيلي لفلسطني بالوجود اإليراني
ف��ي ال �ج��زر ال �ث�لاث امل �ت �ن��ازع عليها بني
البلدين ،أوض��ح مهمانبرست أن إيران
اإلمارات
استدعت القائم بأعمال دول��ة
ُ ِّ
«وسلم
لدى طهران إلى وزارة الخارجية
تحذيرًا شديد اللهجة».
وأع��رب املتحدث باسم وزارة الخارجية
اإليرانية عن أمل ب�لاده أن يلبي الزعيم
الكوري الشمالي ،كيم يونغ إي��لً ،دعوة
وج �ه��ت إل �ي��ه ل ��زي ��ارة ط� �ه ��ران ،ق��ائ�ل�ا إن
زي��ارة زعيم ك��وري��ا الشمالية إل��ى إيران
قيد الدراسة.
من جهة ثانية ،ذكرت صحيفة «املصري
ال �ي��وم» أن م��دي��ر مكتب رع��اي��ة املصالح
اإليرانية ل��دى القاهرة ،مجتبى أماني،
التقى شيخ األزهر أحمد الطيب ،وبحث
معه التقريب بني ُّ
السنة والشيعة.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي ،مهر ،فارس،
إرنا)

عربيات
دوليات
إسرائيل :قاتل فلسطينيني
ّ
«مختل»
ً
مرة أخرى في الدولة العبرية،
قاتل العرب «مختل» .إذ لفتت
وسائل اإلعالم العبرية أمس
َّ
إلى أن االختصاصية النفسية
َّ
أوصت بأن اإلرهابي اليهودي،
املتهم بقتل شابني فلسطينيني،
آخرين ،جاك
والتخطيط لقتل ّ ً
تايتيل« ،ليس مؤهال للخضوع
للمحاكمة» .ونقلت هذه التوصية
إلى النيابة اإلسرائيلية ّ
العامة،
ّ
وستقدم اليوم إلى املحكمة .ولم
َّ
ّ
التوصية أن تايتل ليس
تقر ً
مسؤوال عن جرائمه ،لكن معناها
َّ
املحكمة فإن
أنه إذا قبلتها ّ
محاكمته ستتوقف فورًا.
(األخبار)

ّ
بريطانيا :تقدم املحافظني
قبل االنتخابات غدًا

ّ
يتوجه أكثر من  44مليون ناخب
بريطاني غدًا إلى صناديق
االقتراع في انتخابات تشريعية
تشهد املنافسة األكثر احتدامًا
منذ عقودّ ،
وترجح فيها
استطالعات الرأي فوز املحافظني
بزعامة ديفيد كاميرون
العم ّ
(الصورة) على ّ
اليني بزعامة
غوردن براون ،ولكن من دون
الحصول على الغالبية املطلقة.
(أ ف ب)

ّ
اليونان :الشيوعيون يحتلون
األكروبوليس
ّ
احتل نحو مئتي ناشط شيوعي
أمس موقع األكروبوليس األثري
الشهير في أثينا ،ورفعوا فيه
التعبئة
الفتة عمالقة تدعو إلى ّ
ضد مشاريع الحكومة التقشفية.
وكتب على الالفتة باللغتني
اليونانية واإلنكليزية «يا شعوب
أوروبا انتفضوا!» .وأوضح
أحد الناشطني النائب الشيوعي
نيكوس باباكونستينو ُ ّفي
تصريح إلذاعة فالش «تتخذ
في أوروبا تدابير تقضي على
املكاسب االجتماعية في كل
أنحاء أوروبا ،لكن الغضب
الشعبي سيأتي على املنظمات
اإلمبريالية».
(أ ف ب)

املتظاهرون
تايالندّ :
يقبلون خطة الحكومة
املعارضون
أعلن املتظاهرون ّ
للحكومة التايالندية أنهم
يرفضون ّ
التفرق في الوقت
الراهن في انتظار تفاصيل
خطة رئيس الوزراء للخروج من
األزمة .ووافق «القمصان الحمر»
على «خريطة طريق» التي وعد
فيها رئيس الوزراء ابهيسيت
فيجاجيفا بإجراء انتخابات في
 14تشرين الثاني.
(أ ف ب)

