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أردوغان أمام تحدي الفوز بوالية ثالثة وأخيرة على رأس حزبه (رويترز ــ أرشيف)
وأيديولوجية داخل الحزب .كما يثبت ما
جرى أن الحاكم املطلق له هو رجب طيب
أردوغان.
وبالتأكيد فإن هذه السيطرة لم تظهر من
ال �ع��دم ،وف��ي مقدمتها م��ا ل��ه م��ن ك��اري��زم��ا

شخصية يعرف الجميع أن��ه بدونها ،قد
يواجه العدالة والتنمية مشاكل داخلية،
بعد أن يصبح أردوغان رئيسًا للجمهورية
مع استمرار النظام البرملاني الحالي حيث
س�ي�ك��ون صعبًا عليه التحكم ف��ي مصير

ال�ح��زب وال�ح�ك��وم��ة ،باعتبار أن الدستور
ال �ح��ال��ي ال ي �ع �ت��رف ل��رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
بصالحيات واسعة .وهو ما ال ولن يقبل
به أردوغ��ان ،إال في حالة واح��دة ،وهي أن
ي�ج�ع��ل م��ن اب�ن�ت��ه س�م�ي��ة ،زع�ي�م��ة للحزب

المالكي يعتذر عن عدم المشاركة
اعتذر رئيس الوزراء العراقي ،نوري املالكي (الصورة) ،أمس عن تلبية دعوة وجهها
اليه نظيره التركي رج��ب طيب اردوغ��ان ل��زي��ارة تركيا واملشاركة في مؤتمر حزب
العدالة والتنمية «الزدح��ام جدول اعماله» .وقال علي املوسوي املستشار اإلعالمي
للمالكي ،إن «رئيس ال��وزراء نوري املالكي اعتذر عن تلبية دعوة أردوغ��ان» ،مشددًا
على أن «االحجام عن زيارة تركيا جاء الزدحام جدول اعمال املالكي ومشاغله».
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد وجه دعوات الى كل من املالكي،
ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ،واألم�ين العام للحزب اإلسالمي العراقي
أياد السامرائي ،للمشاركة بذكرى تأسيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم،
في الوقت ال��ذي تشهد فيه العالقات العراقية ــ التركية فتورا ملحوظًا ،والسيما
بعد لجوء نائب رئيس الجمهورية العراقي الذي صدر بحقه حكم باإلعدام طارق
الهاشمي إلى تركيا.

الجبرية في منزل خاص خارج السجن،
الذي يقبع فيه اآلن ،وفي املقابل ُيصدر
أوجالن تعليماته لعناصر الحزب بترك
السالح فورًا ،بعد أن تعلن الحكومة عن
عفو ع��ام وشامل وغير مشروط عليهم
وعلى أتباع وأنصار الحزب داخل تركيا
وخارجها ،حيث للحزب حوالي  5آالف
مسلح في شمال ال�ع��راق .لكن الحكومة
رف �ض��ت ح�ي�ن�ه��ا ه ��ذا ال �ش��رط خ��وف��ًا من
ردود ف �ع��ل ال� �ش ��ارع ال �ش �ع �ب��ي ال �ق��وم��ي
وال� �ق� �ي ��ادات ال �ع �س �ك��ري��ة .وك � ��ان ال��رف��ض
ال��رس �م��ي ه� ��ذا ك��اف �ي��ًا ل�ت�ص�ع�ي��د ال�ع�م��ل
امل �س �ل��ح م ��ن ق �ب��ل «ال �ك��ردس �ت��ان��ي» منذ
بداية العام الجاري.
ث ��م ج� � ��اءت ت � �ط� ��ورات األزم � � ��ة ال �س��وري��ة
ل �ت �ج �ب��ر أن � �ق ��رة ع �ل��ى ال� �ت� �ح ��رك ب��ات �ج��اه
ال �ح��وار ،وال سيما بعدما سيطر أك��راد
سوريا ،وغالبيتهم من أنصار «االتحاد
ال��دي�م��وق��راط��ي ال �ك��ردي» ،املتضامن مع

«ال�ك��ردس�ت��ان��ي» ،ع�ل��ى امل�ن��اط��ق ال�ك��ردي��ة
في شمال وشمال شرق سوريا.
وكان رئيس الوزراء التركي قد هدد قبل
 3أشهر بالتدخل العسكري املباشر في
املنطقة ،إذا ق��ام أك��راد سوريا ب��أي عمل
عدواني ّ
ضد تركيا انطالقًا من األراضي
ال � �س� ��وري� ��ة .وج� � � ��اءت امل � �ف ��اج ��أة ع �ن��دم��ا
استولت مجموعة من مسلحي الجيش
ال�س��وري الحر ،وقيل إنهم تسللوا عبر
ال�ح��دود التركية السورية ،قبل  10أيام
على بوابة تل أبيض السورية التي تقع
في املنطقة الكردية.
ل ��م ي� �ح ��رك األك � � ��راد ال� �س ��وري ��ون س��اك�ن��ًا
ل�ل�ت�ص��دي ل �ه��ذه امل�ج�م��وع��ة ،ع�ل��ى ال��رغ��م
م� ��ن امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ت �ت �ح��دث
ع ��ن ت �ح��ال��ف اس �ت��رات �ي �ج��ي ب�ي�ن دم�ش��ق
و«االت � � �ح� � ��اد ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي ال � �ك� ��ردي»
ال � �س ��وري ض �ُ�د ت��رك �ي��ا .وف �س ��ر ال�ب�ع��ض
هذا املوقف املثير ،بأنه جزء من الحوار

توقعات بالتوصل
الى اتفاق بين أنقرة
و«الكردستاني» خالل
المرحلة المقبلة

ال �ت��رك��ي ال �ج��دي��د م ��ع «ال �ك��ردس �ت��ان��ي»،
ب�ح�ي��ث س�ع��ت أن �ق��رة م��ن خ�لال��ه للتأكد
من صدقية وعود «الكردستاني» بعدم
املساس باملصالح التركية في سوريا،
ب�م��ا فيها ع��دم ال�ت�ص��دي للجيش الحر
املدعوم من أنقرة مقابل صفقات جديدة
ب�ين حكومة أردوغ ��ان و«الكردستاني»
ق��د ت �س��اه��م ف��ي إخ�ل��اء س�ب�ي��ل أوج�ل��ان.
وش�ه��دت أن�ق��رة خ�لال األس��اب�ي��ع القليلة
املاضية سلسلة من املباحثات التركية
ــ األميركية والتركية ــ الكردية العراقية،

ورئيسة للوزراء حسب أحاديث الكواليس
ال �س �ي��اس �ي��ة .وب� �ه ��ذه ال �ح��ال��ة ي �ص �ب��ح ه��و
ك ��إس�ل�ام ��ي رئ� �ي� �س ��ًا ل �ل �ج �م �ه ��وري ��ة ،ف�ي�م��ا
تصبح اب�ن�ت��ه أول رئ�ي�س��ة وزراء محجبة
في جمهورية علمانية تستعد لالحتفال
بذكرى قيامها املئوية عام . 2023
ل�ك��ن ري� ��اح ال�س�ف��ن ق��د ال ت �ج��ري أب � �دًا كما
يشتهي أردوغ��ان وحسبما تحقق له ذلك
حتى اآلن .فمصير التطورات في سوريا
س�ل�ب��ًا ك ��ان أم إي �ج��اب��ًا ،ه��و ال� ��ذي س�ي�ق��رر
م�ص�ي��ر أردوغ � ��ان وح �س��اب��ات��ه السياسية
وال �ع �ق ��ائ ��دي ��ة أي � �ض ��ًا .ف � ��إن ب �ق��ي ال��رئ �ي��س
السوري ،بشار األسد ،في السلطة وأفشل
امل � �ش� ��روع األم� �ي ��رك ��ي ال � �خ ��اص ب ��اإلس�ل�ام
املنسجم مع املخططات األميركية ،فحينها
س�ت�ك��ون ح �س��اب��ات أردوغ � ��ان ص�ع�ب��ة ج�دًا
داخليًا وخارجيًا .وستواجه تركيا حينها
الكثير من املشاكل الداخلية التي ستمنع
أردوغ��ان من تطبيق مشروعه الشخصي،
م��ع انعكاس ذل��ك على امل�ش��روع األميركي
الخاص باملنطقة عمومًا.
وي � �ع ��رف ال �ج �م �ي��ع أن واش� �ن� �ط ��ن وم �ع �ه��ا
ال � �ع� ��واص� ��م ال� �غ ��رب� �ي ��ة ت �س �ع ��ى ل �ت �ص��دي��ر
التجربة األردوغ��ان�ي��ة إل��ى ال��دول العربية
ال� �ت ��ي ت �ح �ك �م �ه��ا أو س �ت �ح �ك �م �ه��ا أح � ��زاب
إس�ل�ام �ي��ة وت �ح ��دي �دًا اإلخ � � ��وان امل�س�ل�م�ين،
كما سوقت هذه العواصم خالل السنوات
املاضية للتجربة األتاتوركية العلمانية
إل��ى دول املنطقة .ي�ح��دث ك��ل ذل��ك دون أن
يغيب ع��ن ب��ال العواصم الغربية اآلن ،أن
ال �س �ع��ودي��ة وم��ذه �ب �ه��ا ال��وه��اب��ي ل ��م ول��ن
ي��رت��اح ل �ه��ذا ال �ن �م��وذج ال�ت��رك��ي اإلس�لام��ي
ع �ق��ائ��دي��ًا وم��ذه �ب �ي��ًا وس �ي��اس �ي��ًا .وح ��ارب
الوهابيون الدولة العثمانية ،ومن بعدها
الجمهورية األتاتوركية العلمانية .واآلن
ال يرتاحون للجمهورية التركية الثانية
امل �ق��رب��ة ع�ق��ائ��دي��ًا وس�ي��اس�ي��ًا م��ن امل�ن��اف��س
ال�ج��دي��د ل �ه��م ،أي ق �ط��ر .وب ��ات واض �ح��ًا أن
املخطط األم�ي��رك��ي اآلن يسعى للتخلص
من األيديولوجية األتاتوركية بكل آثارها
على املجتمع التركي واملنطقة حتى يتم
تحويل تركيا إلى دول��ة إسالمية جديدة.
وم ��ا ي�س�م��ى ب��ال��رب�ي��ع ال �ع��رب��ي ،اس�ت�ه��دف
ال � �ج � �م � �ه� ��وري� ��ات ال � �ت� ��ي ت� ��أث� ��ر م �ث �ق �ف��وه��ا
بالتجربة األت��ات��ورك�ي��ة ب�ك��ل ايجابياتها
وسلبياتها ،مثل ليبيا ومصر والجزائر
وتونس وسوريا .كما تأثر إسالميو هذه
الدول اآلن بالتجربة األردوغانية التركية
اآلن بتسويق أميركي ناجح وعلى األق��ل
ح �ت ��ى اآلن .ودون أن ي �خ �ط��ر ع �ل ��ى ب ��ال
أح��د دراس��ة ه��ذه التجربة ،بكل جوانبها
السياسية والعقائدية والدينية ،بل حتى
االجتماعية والثقافية والنفسية.

ل�ه��ا ع�لاق��ة بمستقبل امل�ش�ك�ل��ة ال�ك��ردي��ة
تركيًا وسوريًا وإقليميًا.
وتحدثت معلومات ع��ن وس��اط��ات يقوم
ب �ه��ا رئ� �ي ��س إق �ل �ي��م ك ��ردس� �ت ��ان ال� �ع ��راق،
مسعود البرزاني ،والرئيس العراقي جالل
الطالباني ،ب�ين أن�ق��رة و«الكردستاني»،
وج �م �ي��ع ق �ي��ادات��ه امل� ��وج� ��ودة ف ��ي ش�م��ال
ال �ع ��راق .وت��وق �ع��ت ال �خ��روج ب��ات �ف��اق بني
أن �ق ��رة و«ال �ك��ردس �ت��ان��ي» خ�ل�ال امل��رح�ل��ة
امل �ق �ب �ل��ة ،ع �ل��ى أن ي�ت�ض�م��ن ه ��ذا االت �ف��اق
ّ
وقف الحزب لكافة أنواع النشاط املسلح
ضد تركيا ،مقابل تلبية كل مطالبه وفق
أجندة زمنية وسياسية محددة .وتسعى
أن �ق��رة م��ن وراء ه ��ذا ال�ع�م��ل إل ��ى تحقيق
ه ��دف�ي�ن :إن� �ه ��اء األزم� � ��ة ال� �ك ��ردي ��ة ت��رك �ي��ًا،
وبالتالي كسب أكراد سوريا الى جانبها
في حربها ّ
ضد الرئيس بشار األسد في
دمشق.
حسني...

اتهام داوود أوغلو بالسعي
وراء «أحالمه العثمانية»
اتهم عضو املكتب التنفيذي
لحزب الشعب الجمهوري،
خورشيد جوناش ،وزير
الخارجية أحمد داوود أوغلو
(الصورة) بالجري وراء أحالمه
العثمانية الجديدة والتي برأيه
باتت تشكل خطرًا على األمن
القومي والوطني لتركيا.
كما اتهم جوناتش ،في حديثه
لصحيفة «جمهوريات» ،الحكومة
وداوود أوغلو بتطبيق وتنفيذ
تعليمات وامالءات العواصم
الغربية في سوريا واملنطقة،
مضيفًا أن ما يجب أن يحدد
مسار السياسة الخارجية لتركيا
ليس هو تحالفاتها مع الغرب بل

عالقاتها مع دول الجوار التي
تربطها بها مصالح مشتركة
ومباشرة.
وتساءل جوناس «إذا كان
أردوغان وداوود أوغلو يتحدثان
على املبادئ في السياسة التركية
الخارجية لدعم الديمقراطية
في سوريا فلماذا ال يتحدثان
عن ذلك في باقي دول الشرق
األوسط ،وعلى سبيل املثال قطر
والسعودية ،واللتني تتعاونان مع
تركيا في تصدير السالح إلى
سوريا» .وقال جوناش إن أنقرة
التي تسعى إلى إطاحة نظام
األسد بحجة أنه غير ديموقراطي
إنما تتعاون من أجل ذلك مع
مملكتني رجعيتني ومتخلفتني
تسعيان لتفجير صراعات
طائفية في املنطقة .وأكد جوناش
على ضرورة أن ال تكون تركيا
بأي شكل كان دولة مصدرة
للسالح أو طرفًا في الحرب
األهلية في دولة جارة كسوريا.
(األخبار)

أردوغان يقاضي
كليتشدار أوغلو
رفع رئيس الوزراء التركي رجب
طيب أردوغان ،دعوى تعويض
بقيمة  57ألف دوالر على رئيس
حزب الشعب املعارض ،كمال
كليتشدار أوغلو ،بعد أن اتهمه
األخير بالخيانة والتقاعس عن
حماية مصالح تركيا.
ونقلت وكالة أنباء «األناضول»
التركية عن محامي رئيس
الوزراء ،أن الدعوى ّقدمت بسبب
إهانة كليتشدار أوغلو ،لرئيس
الوزراء ،بعبارات ال تمت بصلة
ملبدأ حرية التعبير ،الذي كفله
الدستور التركي وتعتبر إهانة
شخصية مباشرة.
(يو بي آي)

