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ـة شنقايا»
امل ��واط� �ن�ي�ن ي� ��وم االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال� �ت ��ي إن
سجلت نسبة عالية امل�ش��ارك��ة تتجاوز
 ،٪٨٥فحينها سيكون ال��راب��ح م��ن دون
شك هو كمال قليشدار أوغلو الذي يقول
ال�ب�ع��ض إن��ه اس�ت�ط��اع أن يقنع امل��واط��ن
ال �ت��رك��ي ب�ج��دي�ت��ه ون��زاه �ت��ه وص��دق�ي�ت��ه،
خالفًا لعشرات التساؤالت عن شخصية
أردوغان.
هذا من حيث حسابات الربح والخسارة
ع �ل��ى م �س �ت��وى ت� �ع ��داد م �ق��اع��د ال �ب �ل��دي��ة
ال �ت ��ي س �ي �ح �ص��ل ع �ل �ي �ه��ا ك ��ل ط � ��رف .ك��ل
ال�ت�ع�م��ق ف��ي م��ا ج ��رى خ�ل�ال األس��اب �ي��ع
امل��اض �ي��ة ي��ؤك��د أن أردوغ� � � ��ان ،وإن ف��از
ح��زب��ه ب��االق �ت��راع ،يبقى ال�خ��اس��ر األكبر
ف��ي املعركة االنتخابية ،بعدما أظهرت
استطالعات ال ��رأي أن  ٪٧٥م��ن األت��راك
مقتنعون بصحة التهم املوجهة إليه في
ما يتعلق بقضايا الفساد ،وذلك حتى لو
ص��وت البعض منهم للعدالة والتنمية
الرتباطاتهم املصلحية الخاصة.
وي � ��درك ال�ج�م�ي��ع أن ن �ت��ائ��ج ان�ت�خ��اب��ات
الغد ستحدد مصير ومستقبل أردوغان
ال� � ��ذي إن خ �س��ر االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،ف �س��وف
يخسر ك��ل ش��يء ،وأه�م��ه حلمه بدخول
قصر شنقايا ال��رئ��اس��ي .أم��ا إذا صمد،
فلن ي�ك��ون م��ن السهل عليه االس�ت�م��رار؛
ألن ال �ش �ع��ب ال �ت��رك��ي ،ع �ل��ى م ��ا أظ �ه��رت
ت� �ظ ��اه ��رات غ� �ي ��زي ،ل ��ن ي �ل �ت��زم ال�ص�م��ت
ح�ي��ال ح�ك��وم�ت��ه ال�ت��ي ي�ت��وق��ع أن تعمد،
اعتبارًا م��ن االث�ن�ين املقبل ،للسير قدمًا
ع �ل��ى ط ��ري ��ق إح� �ك ��ام ال �س �ي �ط��رة ال �ت��ام��ة
ع�ل��ى جميع م��ؤس�س��ات ال��دول��ة التركية
ومرافقها ،وه��و ما سيتطلب التخلص
امل �ط �ل��ق م ��ن ج �م �ي��ع أش � �ك ��ال امل �ع��ارض��ة
وأن ��واع �ه ��ا ،ال �ت��ي ت �ع��رف ج �ي �دًا أن ب�ق��اء
أردوغ� ��ان ف��ي السلطة سيعني القضاء
على ما يسمى الجمهورية التركية ،على
حد قول قليشدار أوغلو.
أم� � � � ��ا إذا ن� � �ج � ��ح ح� � � � ��زب األخ � � � �ي� � � ��ر ف ��ي
االن�ت�خ��اب��ات ،فعندها س�ت�ك��ون الطريق
م�ف�ت��وح��ة أم��ام��ه ل�ل��وص��ول إل��ى السلطة
ف��ي أق� ��رب ف��رص��ة ،وس �ت �ب��دأ م��ن االث�ن�ين
أي� �ض ��ًا رح� �ل ��ة امل � �ف� ��اج� ��آت ع� �ل ��ى ص�ع�ي��د
السياستني الداخلية والخارجية ،التي
تتطلب التخلص فورًا من أردوغان وكل
نتاج سياساته الخطيرة تركيًا وسوريًا
وإقليميًا ودوليًا.

ودية الدم السوري
ّ
إسطنبول ـ األخبار
عندما أسقطت وسائل الدفاع السورية
م �ق��ات �ل��ة ت��رك �ي��ة ب �ع��د اخ �ت��راق �ه��ا امل �ج��ال
ال�ج��وي ال �س��وري ف��ي  ٢٢ح��زي��ران ،٢٠١٢
أق��ام��ت أن �ق��رة ال��دن �ي��ا وأق �ع��دت �ه��ا ودع��ت
ال�ح�ل��ف األط �ل �س��ي إل ��ى ال �ت��دخ��ل وإع�ل�ان
الحرب على الرئيس بشار األسد .رفض
الحلف ه��ذا الطلب باعتبار أن الطائرة
أس�ق�ط��ت داخ ��ل األج � ��واء ال �س��وري��ة ،كما
ه��و رف��ض م�ط��ال��ب أخ ��رى م��ن أن �ق��رة في
االتجاه نفسه بحجج ومبررات مختلفة.
كان ذلك في بدايات األزمة ،حيث حاولت
أنقرة استغالل كل حدث لتبرير تدخلها
املباشر وغير املباشر في سوريا ،وهي
التي لعبت منذ البداية ال��دور الرئيسي
ف � ��ي م� �ج� �م ��ل امل � �خ � �ط � �ط� ��ات وامل � �ش� ��اري� ��ع
السياسية والعسكرية ضد دمشق ،بدءًا
م��ن تشكيل ال�ج�ي��ش ال �ح��ر ف��ي أنطاكيا
واملجلس الوطني السوري املعارض في
إس�ط�ن�ب��ول ،وان�ت�ه� ً
�اء بتمرير اآلالف من
التكفيريني األجانب الى بالد الشام عبر
حدودها ،ومن ثم تقديم كل أنواع الدعم
ال�س�ي��اس��ي وال �ع �س �ك��ري واالس �ت �خ �ب��اري
ل �ك��ل ال �ج �م��اع��ات امل �س �ل �ح��ة ال �ت��ي ت�ق��ات��ل
هناك .وكان ذلك كافيًا بالنسبة إلى هذه
ال �ج �م��اع��ات ح �ت��ى ت�س�ي�ط��ر ع �ل��ى مجمل
املناطق السورية القريبة من الحدود مع
تركيا.
وج��اء ح��ادث إسقاط املروحية السورية
 ١٦أيلول املاضي ليثبت من جديد تورط
ال� �ط ��رف ال �ت��رك��ي ف ��ي األزم� � ��ة ال �س��وري��ة،
ألن امل��روح �ي��ة ك��ان��ت ف��ي م�ه�م��ة مماثلة
مل�ه�م��ة ال �ط��ائ��رة ال �س��وري��ة ال �ت��ي أسقطت
األح ��د امل��اض��ي ،وه ��ي م��راق �ب��ة ت�ح��رك��ات
ال �ج �م��اع��ات امل�س�ل�ح��ة ق ��رب ال� �ح ��دود مع
ت��رك �ي��ا ب �ع��دم��ا اق�ت�ح�م��ت ري ��ف ال�لاذق �ي��ة
ال �ج �م �ع��ة  ٢١آذار ال � �ج� ��اري م ��ن ب��واب��ة
ك�س��ب ال �ح��دودي��ة ب�ح�م��اي��ة م��ن املدفعية
وال � �ط � ��ائ � ��رات ال� �ت ��رك� �ي ��ة ،وذل � � ��ك ب�ح�س��ب
تصريحات املسؤولني السوريني الذين
ت�ه��رب��وا دائ �م��ًا م��ن التصعيد م��ع أن�ق��رة،
ع �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن م �س ��اع ��ي رج � ��ب ط�ي��ب
داوود
أردوغ��ان ووزي��ر خارجيته أحمد ّ
أوغ �ل��و ف��ي االت� �ج ��اه امل �ع��اك��س .ف �ق��د مل��ح
ه��ذان األخ �ي��ران إل��ى أن إس�ق��اط الطائرة
ال �س��وري��ة ج ��اء ان �ت �ق��ام��ًا ل �ل �ط��ائ��رة ال�ت��ي
أسقطها السوريون في حزيران _ ٢٠١٢
وكان هذا التلميح كافيًا لوسائل اإلعالم
امل��وال �ي��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة ح �ت��ى ت �ق��وم بشحن
امل �ش ��اع ��ر ال �ق��وم �ي��ة ل �ل �م��واط��ن ال �ت��رك��ي،
وخ� ��اص� ��ة ف� ��ي ه� � ��ذه امل ��رح� �ل ��ة ال �ص �ع �ب��ة
بالنسبة إلى أردوغ��ان ال��ذي يواجه تهم
الفساد الخطيرة.
وأم� ��ا ال �ح��دث األغ � ��رب ف��ي ه ��ذه ال�ق�ص��ة،
ف �ه��و ت �ص��ري �ح��ات زع �ي ��م ح� ��زب ال�ش�ع��ب
ال �ج �م �ه��وري ك �م��ال ق�ل�ي�ش��دار أوغ �ل��و في
ال� �ي ��وم ن �ف �س��ه ،أي  ٢١ال �ش �ه��ر ال� �ج ��اري،

ع�ن��دم��ا ت��وق��ع ألردوغ� ��ان أن ي�ق��وم بعمل
عسكري اس�ت�ف��زازي خطير ض��د سوريا
ف� ��ي م� �ح ��اول ��ة م� �ن ��ه ل �ت��أج �ي��ل أو إل� �غ ��اء
االنتخابات غدًا األحد ،وبعد أن توقعت
استطالعات ال��رأي للعدالة والتنمية أن
يخسرها.
وج��اء إس�ق��اط ال�ط��ائ��رة ال�س��وري��ة ليثبت
صحة توقعات قليشدار أوغلو والعديد
م ��ن األوس� � ��اط ال �س �ي��اس �ي��ة واإلع�ل�ام �ي��ة،
وخاصة املوالية للداعية فتح الله غولن،
وال�ت��ي اعتبرت إس�ق��اط ال�ط��ائ��رة تكتيكًا
م �ق �ص��ودًا م ��ن أردوغ� � � ��ان إلب� �ع ��اد أن �ظ��ار
ال � � ��رأي اإلع�ل��ام� ��ي ال� �ت ��رك ��ي ع ��ن ق�ص��ص
ال �ف �س��اد وال �ت �س��ري �ب��ات ال �ص��وت �ي��ة ال�ت��ي
تثبت ت��ورط��ه شخصيًا ف��ي ال�ع��دي��د من
الفضائح الخطيرة .ودف��ع ذلك قليشدار
أوغ � �ل� ��و إل � ��ى م� �ن ��اش ��دة رئ� �ي ��س األرك� � ��ان
الفريق أول نجدت أوزال حتى ال يضع
ال�ج�ي��ش ف��ي خ��دم��ة ال�ح�س��اب��ات الضيقة
لرئيس الحكومة ،متهمًا هذا األخير مرة
أخ ��رى ب��أن��ه «ي�خ�ط��ط مل�غ��ام��رات خطيرة

أين الحساب اإلقليمي
والدولي في مخطط
أردوغان السوري

في سوريا» .اتهامات لها ما يبررها مع
استمرار أردوغ��ان ووزي��ر خارجيته في
تهديداتهما ب��ال�ت��دخ��ل لحماية ضريح
الشاه سليمان قرب مدينة الرقة ،بعدما
ه � � ��ددت «داع� � � � ��ش» ب� �ت ��دم� �ي ��ره وأم �ه �ل��ت
أن �ق��رة  ٣أي ��ام إلن� ��زال ال�ع�ل��م ال �ت��رك��ي عن
ب��واب �ت��ه .وج � ��اءت ال �ت �س��ري �ب��ات األخ �ي��رة
لتثبت م��دى خ �ط��ورة امل �غ��ام��رة التركية
ال�ت��ي ك��ان يخطط ل�ه��ا وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
داوود أوغلو مع القيادات االستخبارية
وال�ع�س�ك��ري��ة وبتعليمات م��ن أردوغ� ��ان.
ك��ان��وا ي�ت�ح��دث��ون ف��ي ج�ل�س��ة س��ري��ة عن
قصف م� ّ
�دب��ر بالصواريخ م��ن األراض��ي
ال�س��وري��ة ض��د تركيا ،ليكون ذل��ك مبررًا
للتدخل العسكري ال�ب��ري وال�ج��وي في
سوريا بالد الشام.
والسؤال األهم في مجمل هذه التطورات
والتناقضات وبكل مفاجآتها املحتملة
ه ��و أي� ��ن ال �ح �س��اب اإلق �ل �ي �م��ي وال ��دول ��ي
ف��ي مخطط أردوغ ��ان ال�خ��اص بسوريا،
وخ ��اص ��ة ب �ع��د إح ��ال ��ة ال �ش �ي��خ ح �م��د بن
خ �ل �ي �ف��ة آل ث ��ان ��ي وب � �ن� ��در ب� ��ن س �ل �ط��ان
وروب ��رت ف��ورد على التقاعد وب�ق��ي هو
وداوود أوغ�ل��و بمفردهما ف��ي الساحة؟

بل قل املستنقع السوري الذي تحول الى
م �ش��روع ع�ق��ائ��دي وس�ي��اس��ي وشخصي
بالنسبة إليهما ،خ��اص��ة بعد اتهامات
زع �ي��م امل �ع��ارض��ة ك�ل�ي�ج��دار أوغ �ل��و لهما
بدعم الجماعات االره��اب�ي��ة ف��ي سوريا،
ً
م �ح � ّ�م�ل�ا إي ��اه �م ��ا م �س��ؤول �ي��ة ك ��ل ال�ق�ت��ل
والدمار هناك.
ويتحدث اإلعالم التركي عن سيناريوات
مختلفة بشأن حسابات أردوغ��ان ومعه
ب ��اراك أوب��ام��ا ف��ي م��ا يتعلق بمستقبل
الدور التركي في األزمة السورية ،خاصة
ب �ع��د س �ق��وط م�ح�م��د م��رس��ي وت�ص�ن�ي��ف
«اإلخ � ��وان» املسلمني كمنظمة إره��اب�ي��ة
م��ن ق�ب��ل ال�ح�ل�ي��ف ال�ع�ق��ائ��دي ألردوغ� ��ان،
امللك السعودي عبدالله الذي جاء أوباما
إل��ى ال��ري��اض ليتفق وإي ��اه على ترتيب
أم��ور املنطقة م��ن ج��دي��د .وه��و م��ا يفسر
أي �ض��ًا اع� �ت ��راف امل �ل��ك األردن� � ��ي ع�ب��دال�ل��ه
ب ��وج ��ود اآلالف م ��ن امل �ق��ات �ل�ين األج��ان��ب
«اإلره � ��اب� � �ي �ي��ن» ف� ��ي س � ��وري � ��ا .وأغ �ض ��ب
ك��ل ذل ��ك أردوغ � � ��ان ب��اع �ت �ب��ار أن ج ��ذوره
إخ��وان �ي��ة وي �ع �ت �ب��ر ن�ف�س��ه ح��ام��ي حمى
«اإلخ � � ��وان» ب �ع��د س �ق��وط م��رس��ي وف�ش��ل
التجربة التونسية واملخطط الغربي في
ليبيا.
وتدفع هذه التفاصيل البعض هنا إلى
ال �ح��دي��ث ع ��ن م �س��اوم��ات م�س�ت�م��رة بني
أوباما وأردوغان الذي يبدو أنه يريد أن
يقول أو يثبت للرئيس األميركي أن��ه ال
يزال قويًا ويمسك بزمام األمور لخدمة
امل�ش��روع األم�ي��رك��ي ال�خ��اص بسوريا أو
أوك ��ران �ي ��ا ،وخ��اص��ة م ��ع زي � ��ارة األخ �ي��ر
ل �ل��ري��اض م��ن دون أن ي �م� ّ�ر ع �ل��ى أن �ق��رة.
وقد يسعى أردوغ��ان إلى تسويق مكانة
ب�ل��اده ودوره� � ��ا ه ��ذه امل� ��رة ف ��ي ال �ق��وق��از
وآسيا الوسطى ،حيث األقليات املسلمة
ذات األص��ل التركي داخ��ل ح��دود روسيا
ال �ح��ال �ي��ة ،وي� �ق ��در ع ��دده ��ا ب �ح��وال��ى ٢٠
مليونًا ،بينهم  ٢٥٠أل�ف��ًا ف��ي جمهورية
ال � �ق� ��رم ال � �ت ��ي ان �ف �ص �ل ��ت ع� ��ن أوك ��ران� �ي ��ا
وان�ض�م��ت إل��ى روس �ي��ا .وت�ع�ي��ش جالية
كبيرة من التتار في تركيا ،حالها حال
الجاليات األخرى كالشيشان والشركس
وال �ج ��ورج �ي�ي�ن وغ �ي ��ره ��م م ��ن األق �ل �ي��ات
امل�س�ل�م��ة امل ��وج ��ودة أي �ض��ًا ف ��ي ب�ل�غ��اري��ا
واليونان ومقدونيا وألبانيا والبوسنة
وكوسوفو ،وكانت جميعًا ضمن حدود
الدولة العثمانية.
وي �ب��دو واض �ح��ًا أن أردوغ � ��ان ف��ي وض��ع
ص �ع ��ب وخ �ط �ي ��ر ج� � �دًا ال ي �ح �س��د ع�ل�ي��ه
ف ��ي ق �ض��اي��ا ال �ف �س ��اد ،وه� ��ي ل �ي �س��ت أق��ل
خطورة من تورطه في األزم��ة السورية.
ويدرك أردوغان اآلن أن نجاح األسد في
الصمود كان السبب الرئيسي الذي دفع
األمور في املنطقة باتجاه إسقاط محمد
م��رس��ي وامل �ش��روع اإلخ��وان��ي اإلق�ل�ي�م��ي،
بكل انعكاسات ذلك على الواقع التركي
الداخلي.

غول :سوريا تجسست علينا ...وسنعاقبها

احتمال فوز مرشح
المعارضة تقارب نسبة
مرشح أردوغان

وفضائح الفساد املالي لعدد من رموز
ح ��زب ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة ال �ح��اك��م .وه��و
م��ا ع�ب��ر ع�ن��ه س ��اري غ��ول نفسه بقوله:
«أمامنا فرصة تاريخية ،ه��ذه الفرصة
ل �ي �س��ت ل �ت �م �ي �ي��ز األح� � � ��زاب ال �س �ي��اس �ي��ة،
لنجتمع كلنا مع بعض ّ
لنقدر قيمتها،
أرج� � � ��و م �ن �ك ��م أن ت � ��وح � ��دوا إي� �م ��ان� �ك ��م،
شجاعتكم ،وطاقاتكم؛ ألنني أرى ضوءًا
ف��ي نهاية النفق .ه��ذا النضال م��ن أجل
إسطنبول أجمل».

وض � �م� ��ن س �ع �ي ��ه إل� � ��ى ال� � �ف � ��وز ب �م �ع��رك��ة
إسطنبول ،أعلن ساري غول في مؤتمر
ص �ح��اف��ي خ �ط��ة ع �م��ل ت�ض�م�ن��ت وع� ��ودًا
بحماية القيم البيئية ،تشمل بناء اثنني
ّ
من أكبر املتنزهات في إسطنبول ،وبناء
سدين جديدين ،والبدء بدراسات تقنية
لتحويل مياه البحر إل��ى مياه صالحة
ل � �ل � �ش� ��رب .وت� �ض� �م� �ن ��ت ال� �خ� �ط ��ة وع � � ��ودًا
بتحديث خطوط امل��واص�لات الرئيسية
وزي��ادة حصة النقل بالسكك الحديدية
 50باملئة ومواصالت مجانية للمعلمني.
الشارع التركي يقف اليوم على مفترق
ط��رق ،لذلك ي��رى الصحفي أون��ور ايريم
في حديث لـ«األخبار» ،أن «االنتخابات
املحلية تحتل أهمية ك�ب��رى ف��ي تركيا؛
ألنها بالنسبة إلى حزب الحرية والعدالة
مؤشر على نسبة تأييد الشارع التركي
ل��ه» ،موضحًا أن «ق��ادة الحزب يعلمون
ج� �ي� �دًا أن خ � �س� ��ارة ال � �ح� ��زب ف� ��ي أن� �ق ��رة
وإسطنبول ستطلق حديثًا بني الناس
عن انتخابات برملانية مبكرة».

مع استمرار ردود الفعل العنيفة على تسريب تفاصيل
الجلسة السرية في مكتب وزير الخارجية أحمد داوود
أوغ�ل��و ،اتهمت أن�ق��رة س��وري��ا «بالتجسس على تركيا»،
ً
معتبرة ذلك «عمال خطيرًا جدًا».
وق��ال الرئيس عبدالله غ��ول« :إن التنصت على اجتماع
يضم كبار الشخصيات األمنية التركية ،لتطاول كبير،
وه ��و ب �م �ث��اب��ة ت�ج�س��س ي�ن�ت�ه��ك أم��ن
ال ��دول ��ة» ،م��ؤك �دًا أن �ه��ا «ل ��ن ت �م��ر من
دون م�ع��اق�ب��ة ف��اع �ل �ي �ه��ا» .وأض� ��اف:
«إن ال�ج�م�ي��ع ي ��درك م��دى حساسية
ال� �ح ��دود ال �س��وري��ة ال �ت��رك �ي��ة امل�م�ت��دة
ع�ل��ى ط��ول  900ك �ل��م ،وه��ي ع��رض��ة
للتهديدات ف��ي ظ��ل األزم��ة السورية
ال �ق��ائ �م��ة م �ن��ذ  3س� �ن ��وات ،وه � ��ذا م��ا
يدفعنا إلى أن نكون في حالة تيقظ
دائمة» ،مضيفًا« :لكن أخيرًا ،وصلت
ال �ت �ه��دي��دات إل ��ى ض��ري��ح «س�ل�ي�م��ان
ش ��اه» ،وه��ي البقعة ال��وح�ي��دة خ��ارج
ً
وبناء
تركيا التابعة للوطن التركي.

عليه ،من واجبنا الدفاع عنها وع��ن العلم التركي ،الذي
يرفرف فوقها؛ ألن ذلك مطلب معظم الشعب التركي».
وش � � ��دد غ � ��ول ع� �ل ��ى ض� � � ��رورة ال � �ح� ��ذر م� ��ن االن� �س� �ي ��اق
لالستفزازات الهادفة إلى جر تركيا للحرب ،موضحًا أن
«التنصت على اجتماع جرى في مبنى وزارة الخارجية
ضم أرف��ع املسؤولني األمنيني ،لبحث اإلج��راءات الواجب
ات �خ��اذه��ا ل �ح �م��اي��ة أم ��ن ال� �ب�ل�اد ،ه��و
تجسس ووق��اح��ة منقطعة النظير،
وال ��دول ��ة ب�ج�م�ي��ع أرك��ان �ه��ا ل��ن ت�ب��دي
أدن��ى ت�س��ام��ح ت�ج��اه م��ن ق��ام��وا بهذا
الفعل».
أم ��ا داوود أوغ �ل��و ،ال ��ذي ت �ح��دث في
ً
م��دي �ن��ة ق��ون �ي��ا م �م �ث�ل�ا رج � ��ب ط�ي��ب
أردوغ � � � � � ��ان ال� � � ��ذي ل � ��م ي� � �ش � ��ارك ف��ي
التظاهرة االنتخابية بسبب صوته
امل �ب �ح��وح ،ف��وص��ف م��ا ح �ص��ل ب��أن��ه
«ع �م��ل خ�ط�ي��ر ج �دًا اس�ت�ه��دف األم��ن
ال� �ق ��وم ��ي وال ��وط� �ن ��ي ل� �ل ��دول ��ة واألم � ��ة
التركية».

