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مبوب

تركيا

صراع ّ
خفي بني غول وأردوغان على الرئاسة

دارت في األيام األخيرة
سجاالت بني فريقي رئيسي
الحكومة والجمهورية على
خلفية الترشح لالنتخابات
الرئاسية  ،2014ما يعكس
صراعًا ّ
خفيًا بني الرجلني على
املنصب
أنقرة ــ فاطمة كايابال
س�����ج�����ال م����ح����ت����دم ي���������دور ب��ي��ن رئ���ي���س
ال�����ح�����ك�����وم�����ة رج���������ب ط�����ي�����ب أردوغ�������������ان
والرئيس عبد الله غ��ول ح��ول النظام
ال������رئ������اس������ي ،واح�����ت�����م�����ال أن ي���ت���رش���ح
ك�ل�اه���م���ا ف����ي االن���ت���خ���اب���ات ال��رئ��اس��ي��ة
املقبلة .سجال رفض كل من أردوغ��ان
وغ������������ول اإلدالء ب���������أي ت����ص����ري����ح����ات
م��ب��اش��رة ب��ش��أن��ه ،ل��ك��ن مستشاريهما
وشخصيات بارزة في حزب «العدالة
والتنمية» ال��ح��اك��م ت��ح��دث��وا بالنيابة
عنهما.
اح����ت����دم ه������ذا ال����س����ج����ال ع���ن���دم���ا أع���ل���ن
امل��ت��ح��دث ب��اس��م غ���ول ،أح��م��دت سيفر،
خ��ل�ال م��ق��اب��ل��ة أن ال���رئ���ي���س ع��ب��د ال��ل��ه
غ�������ول ق�����د ي����ت����رش����ح ل�����والي�����ة رئ���اس���ي���ة
ج��دي��دة ،م��ش��ي��رًا إل���ى أن التصريحات
ال��ص��ادرة ع��ن شخصيات رس��م��ي��ة في
ال�����ح�����زب ،ال���ت���ي ت���ق���ول ع���ك���س ذل�����ك ق��د
أحزنت الرئيس .لتبدأ بعدها زوبعة
م���ن ال��ت��ص��ري��ح��ات امل���ض���ادة ّ
ردًا على
س��ي��ف��ر .ف��ي ال���واق���ع ،ك���ان ه���ذا ال��ص��راع
ّ
الخفي بني الشخصيتني السياسيتني
األق�����وى ف���ي ت��رك��ي��ا ق���د ب����دأ م��ن��ذ وق��ت
طويل ،وتحديدًا عندما أعلن أردوغان
أن���ه ي��ري��د اس��ت��ب��دال ال��ن��ظ��ام ال��ب��رمل��ان��ي
في تركيا بآخر رئاسي.
وبحسب النظام الحالي ،فإن الرئيس
ه�����و رأس ال������دول������ة ،ودس�����ت�����وري�����ًا ه��و
رأس السلطة التنفيذية ،ل��ك��ن رئيس
الحكومة لديه صالحيات أكبر مقارنة
مع الرئيس ،وم��ا يريده أردوغ���ان هو
ن��ظ��ام رئ��اس��ي شبيه بنظام ال��والي��ات
املتحدة.
ف��ي امل��ق��اب��ل ،ق��ال غ��ول إن لديه شكوكًا
ف����ي ال���ن���ظ���ام ال����رئ����اس����ي ه�������ذا ،م��ش��ي��رًا
إل��ى أن��ه يجب أن ُينظر إل��ى املوضوع
ب��ع��ن��اي��ة ب��ال��غ��ة .وع��ن��دم��ا ت��س��ل��م ح��زب
«العدالة والتنمية» السلطة في ،2002
ّ
ت��س��ل��م غ���ول رئ��اس��ة ال��ح��ك��وم��ة ،ب��م��ا أن
أردوغ�������ان ك����ان م��م��ن��وع��ًا م���ن ال��ن��ش��اط

ال���س���ي���اس���ي ب���ن ً
���اء ع���ل���ى ق�����رار ق��ض��ائ��ي
يعود لعام  .1998لكن في وق��ت الحق
تسلم أردوغان رئاسة الحكومة ،فيما
عمل غول وزي��ر دول��ة ووزي��ر خارجية
في حكومته.
وفي عام  ،2007ترشح غول للرئاسة،
رغ����م اع���ت���راض امل���ؤس���س���ة ال��ع��س��ك��ري��ة،
ف���ي���م���ا ت���ن���ح���ى أردوغ������������ان ج����ان����ب����ًا م��ن
أج��ل��ه ،وق��دم غ��ول بالقول إن��ه «أخ��ي»،
ف��ي إش��ارة إل��ى التضامن ال��ق��وي معه.
وف���ي ذل���ك ال��وق��ت ،وب��ح��س��ب ال��دس��ت��ور
ال���ت���رك���ي ،ك��ان��ت والي����ة ال���رئ���اس���ة سبع
س��ن��وات ل��والي��ة واح����دة ف��ق��ط .ل��ك��ن في
ع��ام  ،2010ج��رت ت��ع��دي�لات دستورية
ج���ع���ل���ت ان����ت����خ����اب ال����رئ����ي����س م���ب���اش���رة
م����ن ال���ش���ع���ب ،ال ال����ب����رمل����ان ،وس��م��ح��ت
بتجديد الوالية الرئاسية ملرة واحدة.
وب��ع��د ه���ذه ال��ت��ع��دي�لات ان��ط��ل��ق نقاش
دس��ت��وري بشأن م��دة والي��ة غ��ول ،وإن
كان يحق له أن يترشح لوالية ثانية،
بموجب التعديالت الجديدة.
لكن املحكمة الدستورية ،بعد نظرها

مستشار الرئيس
أعلن حزن غول من
ترشحه
التصريح عن عدم ّ

ب������دع������وى ق����دم����ه����ا ح��������زب امل����ع����ارض����ة
الرئيسي ،وضعت حدًا لهذا السجال،
وأق ّ
����������رت ب������أن والي�������ة غ������ول ه�����ي س��ب��ع
س���ن���وات ،وع��ن��دم��ا ت��ن��ت��ه��ي ف���ي ،2014
يحق له الترشح لوالية رئاسية ثانية.
ف��ي غضون ذل��ك ،ق ّ��در وزراء م��ن حزب
«ال��ع��دال��ة والتنمية» أن غ��ول ال يرغب
ف���ي ال��ت��رش��ح ل�لان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة
في  .2014ووفقًا لسيفر ،أزعجت هذه
التصريحات من قبل أعضاء الحكومة
ال����رئ����ي����س .ب���ع���د ت���ص���ري���ح���ات س��ي��ف��ر،
ج���اء ال ّ
����رد األق��س��ى ع��ل��ي��ه��ا ع��ل��ى ل��س��ان
م��س��ت��ش��ار أردوغ�������ان ،ي��ل��س�ين أك�����دوان،
ال�������ذي ق������ال إن������ه «ال ي����ع����رف م��س��ت��وى
العالقة ب�ين سيفر وغ���ول ،لكن بعض
املستشارين يمكن أن يكونوا ملكيني
أكثر من امللك».
ّ
م���ن ج��ه��ت��ه ،أك����د وزي����ر ال��ع��م��ل ،ف���اروق
سيليك ،ال��ذي قال إن غول لن يترشح
لوالية جديدة ،أنه «لم يكن هناك أزمة
بني غول وأردوغ��ان .خبرتي تقول لي
إنه لن يكون هناك أزم��ة في املستقبل
أيضًا».
ش��خ��ص��ي��ة ح��زب��ي��ة ب�����ارزة أخ����رى ّ
ردت
ع���ل���ى ت���ص���ري���ح���ات س���ي���ف���ر ،ه����ي ن��ائ��ب
رئ���ي���س ح�����زب «ال����ع����دال����ة وال���ت���ن���م���ي���ة»،
حسني سلسيك ،الذي أكد أنها ستكون
«لفتة من غول إن لم يترشح للرئاسة»،
مضيفًا أنه «كان هناك شعور متبادل
بالثقة في العديد من امل ّ��رات .البعض
قد ال يفهم ه��ذه الصداقة .وق��د نشعر
بأنها ليست بمكانها (هذه الصداقة)
ألنه لم يكن هناك سابقة بهذا الشأن
في تاريخنا السياسي».
ال��ح��زب امل���ع���ارض ال��رئ��ي��س��ي «ال��ش��ع��ب
ال��ج��م��ه��وري» دخ���ل ب�����دوره ،ع��ل��ى خط
ه����ذه ال���س���ج���االت .ورأى ن��ائ��ب رئ��ي��س
ال����ح����زب ه����ال����وك ك�����وك أن «أردوغ���������ان
ي��ت��ص��رف ك��خ��ي��اط ي���ح���اول أن ي��ح��وك
سترة لنفسه» ،مضيفًا أن «أردوغ��ان،
ب��ف��ض��ل ال���ق���وة ال��ه��ائ��ل��ة ال��ت��ي يملكها،
ي�����ح�����اول أن ي���ع���ي���د ت���ش���ك���ي���ل ال���ن���ظ���ام
السياسي .إن��ه يتصرف كرجل واح��د،
وه���و ي��ن��وي االس��ت��م��رار ف��ي ف��ع��ل ذل��ك.
يتخلص من أي أحد يقف ّ
ضده ،ومن
ضمن ذلك الصحافة ،واآلن هو يحاول
أن يتخلص من عوامل االستقرار».
م�لاح��ظ��ات ع ّ���ده���ا ال��ص��ح��اف��ي ،أس��ت��اذ
االق���ت���ص���اد ،م��ح��م��د أل���ت���ان ،ف���ي ح��دي��ث
لـ «األخبار» ،جديرة باالهتمام؛ ألنها
ّ
«رد فعل على التعليقات غير املناسبة
وغ���ي���ر امل���ح���ت���رم���ة ألع����ض����اء «ال���ع���دال���ة
وال��ت��ن��م��ي��ة» ،ال��ت��ي ح����اوال م���ن خ�لال��ه��ا
ع���زل غ���ول ع��ن ال��ح��س��اب��ات السياسية
في املستقبل.

◄

وفيات

►

بسم الله الرحمن الرحيم
«الذي خلق املوت والحياة ليبلوكم ّأيكم
ً
أحسن عمال وهو العزيز الغفور» صدق
الله العظيم
بمزيد م��ن ال��رض��ا والتسليم انتقلت الى
رحمته تعالى املرحومة
الحاجة نعمات زين الخليل
حرم الحاج محمد مصطفى اليحفوفي
(أبو علي)
أوالده������������ا :ال�����ح�����اج ع����ل����ي ،ال�����ح�����اج ح��س��ن
والحاج حسني
تقبل التعازي في بيروت  -قاعة الجمعية
االسالمية للتخصص – الرملة البيضاء
قرب مركز أمن الدولة من الساعة الثالثة
ح��ت��ى ال��س��اب��ع��ة م��ن م��س��اء ال��ي��وم االث��ن�ين
الواقع فيه 2012/8/6
اآلسفون :آل يحفوفي ،آل الخليل ،جمعية
ال��ش��ي��خ م��ص��ط��ف��ى ال��ي��ح��ف��وف��ي ال��خ��ي��ري��ة
وعموم أهالي نحلة.
ابنتها :ماري نويل أبي ياغي
شقيقها :فؤاد البستاني وعائلته
ش��ق��ي��ق��ت��ه��ا :ن����ه����اد زوج�������ة ج������ان ع��اص��ي
وعائلتها
ص�����ه�����ره�����ا :ان�������ط�������وان ال����ب����س����ت����ان����ي زوج
املرحومة عايدة
وع��م��وم ع��ائ�لات :ال��ب��س��ت��ان��ي ،أب���ي ي��اغ��ي،
إن��ط��ك��ل��ي ،ع���اص���ي ،ب��وج��رج��س ،ب ّ��ج��ان��ي،
م���ب ّ���ي���ض ،ت����اي����ل����ور ،خ���ن���ي���ص���ر ،ط��ح��ي��ن��ي،
ال���ع���ت���ر ،ح���ن���ي���ن���ة ،رن������و وع����م����وم ع���ائ�ل�ات
دي���ر ال��ق��م��ر ي��ن��ع��ون ال��ي��ك��م ب��م��زي��د ال��ح��زن
واالسى فقيدتهم الغالية املأسوف عليها
املرحومة
سعاد إدوار البستاني
أرملة املرحوم عادل أبي ياغي
املنتقلة ال���ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى ي���وم السبت
ال��واق��ع ف��ي  4آب  2012متممة واجباتها
الدينية .يحتفل بالصالة ل��راح��ة نفسها
الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم االثنني
 6ال��ج��اري ف��ي كنيسة س��ي��دة ال��ت��ل��ة ـ دي��ر
القمر ثم توارى في ثرى مدافن العائلة.
لكم من بعدها طول البقاء
ُتقبل ال��ت��ع��ازي قبل ال��دف��ن وب��ع��ده اب��ت ً
��داء
م��ن ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ص��ب��اح��ًا في
ص��ال��ون كنيسة سيدة التلة ـ دي��ر القمر،
وي�����وم ال���ث�ل�اث���اء  7ال����ج����اري ف���ي ص��ال��ون
كنيسة مار يوسف الحكمة ـ االشرفية من
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى
ً
مساء.
الساعة السادسة
الرجاء إبدال األكاليل بالتبرع للكنيسة
واعتبار هذه النشرة اشعارًا خاصًا

◄

مبوب

►

مفقود
فقد جواز سفر باسم محمد خضر محمد
زي�����دان ،ل��ب��ن��ان��ي ال��ج��ن��س��ي��ة .ال���رج���اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/552702
فقد جواز سفر باسم علي كامل اسكندر
ل��ب��ن��ان��ي ال��ج��ن��س��ي��ة .ال���رج���اء م��م��ن ي��ج��ده
االتصال على الرقم.71/792404 :
فقد جواز سفر باسم علي كاظم حجازي،
ل��ب��ن��ان��ي ال��ج��ن��س��ي��ة .ال���رج���اء م ّ���م���ن ي��ج��ده
االتصال على الرقم.03/727561 :

لإليجار
ل��ل�إي����ج����ار م����س����ت����ودع «ه�����ن�����غ�����ار» ط���ري���ق
امل��ط��ار مساحة 2650م 2ط��ول 85م عرض
31م ارت��ف��اع 12م م��دخ��ل 10م ب��ن��اء جديد
لالتصال 03/206051
ل�ل�إي���ج���ار ال���ح���م���را ش��ق��ة م���ف���روش���ة ج��ي��دة
200م م ك���اش���ف���ة  3غ�����رف ن������وم $27000
بالسنة
فرع كليمنصو 01374666 Tel
www.sodeco-gestion.com
لإليجار مكتب مجدد وكاشف 110م م مع
موقف  $20000بالسنة
فرع كليمنصو 01374666 Tel
www.sodeco-gestion.com

للبيع
للبيع شقة في أبراج بيروت ـ ـ سليم سالم:
 2ن��وم ص��ال��ون وس��ف��رة ـ م��وق��ف ،ح��راس��ة ـ
صيانة وكهرباء دائمة ـ حدائق ومالعب
أطفال 71/283593
ل��ل��ب��ي��ع ش��ق��ة  480م ،2س���وب���ر دول���وك���س،
ّ
ك�����اش�����ف�����ة وم������ط������ل������ة :ع���ي���ن ال�����ت�����ي�����ن�����ة .ه�����ـ:
.03/377886
 2007 – GL 1.6 Golfل��ون ف��ض��ي ،جيدة
مغر  -$12000ت03887618 :
جدًا ،سعر ٍ
للبيع تلة الخياط شقة كاشفة  300م م 4
غرف نوم موقف $1050000
فرع كليمنصو 01374666 Tel
www.sodeco-gestion.com

غادر ولم يعد

ُ
رئيس الحكومة يحكم السيطرة على الجيش
إسطنبول ــ حسني محلي
أح��������ال م���ج���ل���س ال������ش������ورى ال���ع���س���ك���ري
التركي ،وه��و أعلى هيئة عسكرية في
ً
ً
البالد 40 ،جنراال معتقال على التقاعد،
ب��ع��دم��ا ق���رر ت��رق��ي��ة ع���دد آخ���ر إل���ى رت��ب
ع��ل��ي��ا ،وت��ع��ي��ي��ن��ه��م ف���ي م��ن��اص��ب مهمة
في الجيش .وجاء قرار املجلس بعد 3
أي��ام من املناقشات املطولة التي جرى
خ�لال��ه��ا ب��ح��ث مجمل األم����ور الخاصة
ب��امل��ؤس��ـ��س��ة ال���ع���س���ك���ري���ة ،وال���ت���ط���ورات
اإلقليمية والدولية ،وعلى نحو خاص
في سوريا والعراق.
ورأت وسائل اإلعالم التركية أن قرارات
امل���ج���ل���س ب���م���ث���اب���ة ال���ض���رب���ة ال��ق��اض��ي��ة
للمؤسـسة العسكرية م��ن ق��ب��ل رئيس
ال�����وزراء ال��ت��رك��ي رج���ب ط��ي��ب أردوغ����ان،
ال��ذي ت��رأس اجتماعات املجلس ،حيث
تخلص من جميع الجنراالت املعادين
ل��������ه ،وامل����ع����ت����ق����ل��ي�ن أس������اس������ًا ع����ل����ى ذم����ة
ال��ت��ح��ق��ي��ق ب��ت��ه��م��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط الن��ق�لاب

ع��س��ك��ري ض���د ح��ك��وم��ة ح���زب «ال��ع��دال��ة
والتنمية».
وق�����ال�����ت وس�����ائ�����ل اإلع����ل����ام امل���خ���ت���ل���ف���ة إن
ال��ت��رق��ي��ات والتعيينات ال��ج��دي��دة ج��اءت
أي��ض��ًا ت��ل��ب��ي��ة ل��رغ��ب��ة أردوغ�������ان ،وشملت
ج���ن���راالت م��ق��رب�ين م��ن ال��ح��ك��وم��ة ،بعدما
ج���رى ت��ع��ي�ين ال��ف��ري��ق أول ن��ج��دت أوزال
ال���ع���ام امل���اض���ي رئ��ي��س��ًا ل��ل�أرك����ان ،ع��ن��دم��ا
ق�����دم ق������ادة ال����ق����وات ال���ب���ح���ري���ة وال���ج���وي���ة
وال����ج����ن����درم����ة اس���ت���ق���االت���ه���م ،اس���ت���ن���ك���ارًا
ل���س���ي���اس���ات ال���ح���ك���وم���ة ض�����د امل���ؤس���ـ���س���ة
العسكرية .ورفض أوزال ،الذي كان آنذاك
قائدًا للقوات البرية ،االستقالة فعينته
الحكومة رئيسًا ل�لأرك��ان خلفًا للفريق
أول أيلكار باشبوغ ،الذي جرى اعتقاله
ب��ع��د ش��ه��ري��ن م��ن ت��ق��اع��ده ،وه���و اآلن في
السجن منذ  10أشهر .
وت���ص���ادف���ت ك����ل ه�����ذه ال����ت����ط����ورات داخ����ل
امل���ؤس���ـ���س���ة ال���ع���س���ك���ري���ة م�����ع اس���ت���ج���واب
رئ��ي��س األرك�����ان األس��ب��ق ح��ل��م��ي أوزك����وك
م����ن ق���ب���ل امل��ح��ك��م��ة ال���خ���اص���ة ب��م��ح��اك��م��ة

ً
الجنراالت املعتقلني ،وعددهم  66جنراال
م��ن امل��ت��ق��اع��دي��ن وال��ع��ام��ل�ين ف��ي الجيش.
وق���د اع��ت��رف أوزك�����وك ،ال���ذي ك���ان رئيسًا
ل��ل��أرك�����ان ع������ام  ،2003ب������أن ال����ج����ن����راالت
املعتقلني االن م��ن ق��ادة ال��ق��وات البحرية
وال��ج��وي��ة وال��ج��ن��درم��ة ك��ان��وا يخططون
إلط��اح��ة الحكومة اإلسالمية ف��ي تركيا،
ك���م���ا أن ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة ط��ل��ب��ت م��ن��ه
آن�������ذاك ال���ض���غ���ط ع���ل���ى ال���ح���ك���وم���ة ب��ع��دم��ا
رفض البرملان في آذار  2003نشر القوات
األم��ي��رك��ي��ة ف��ي ت��رك��ي��ا إب����ان ال��ح��رب على
العراق ،إال أنه أضاف إنه رفض الضغوط
األميركية .وكانت وسائل اإلعالم التركية
ق���د ح��م��ل��ت ال��ج��ن��رال أوزك�����وك م��س��ؤول��ي��ة
االع��ت��ق��االت ال��ت��ي اس��ت��ه��دف��ت ال��ج��ن��راالت
منذ عام  ،2008وقالت عنه إنه هو الذي
ت��آم��ر ع��ل��ى رف��اق��ه العسكر م��ع أردوغ����ان،
وأبلغه كل أس��راره��م ،ما أدى إل��ى تقوية
م��وق��ف ال��ح��ك��وم��ة ف��ي م��واج��ه��ة العسكر،
وه���و م��ا أف��ض��ى إل���ى م��ا يشبه السيطرة
املطلقة ألردوغان على الجيش.
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