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تركيا

أردوغان «منفتح» على تأليف حكومة ائتالفية
يبدو أن رجب طيب
أردوغان بدأ يتقبل الواقع
الجديد قيد ّ
التكون في
ّ
تركيا ،الذي دشنته ُاالنتخابات
البرلمانية األخيرة ،إذ نقل
عنه يوم أمس انفتاحه
على خيار تأليف الحكومة
االئتالفية من دون المزيد
من التفاصيل ،وسط اتهامه
بالصمت عمدًا تجاه أحداث
العنف التي شهدتها مدينة
ديار بكر أخيرًا
«لـيـلــة االن ـت ـخــابــات كــانــت الـتــرجـيـحــات
تـ ـمـ ـي ــل مل ـص ـل ـح ــة ت ـن ـظ ـي ــم انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
مبكرة ...ولكن اليوم ،ومع هدوء صخب
االن ـت ـخــابــات ،ب ــدأت الـتــرجـيـحــات تميل
ت ـجــاه حـكــومــة ائ ـتــاف ـيــة» ،ه ــذه الجملة
ال ـ ـ ــواردة ف ــي م ـقــال لـلـكــاتــب ال ـتــركــي في
صحيفة «يـنــي شـفــق» املقربة مــن حزب
«العدالة والتنمية» ،عبد القادر سيلفي،
صـبــاح أم ــس ،استطاعت الـتـقــاط نبض
أن ـقــرة والــرئ ـيــس رج ـ ُـب طـيــب أردوغـ ــان،
الـ ـ ـ ـ ــذي م ـ ــا لـ ـب ــث أن ن ـ ـقـ ــل عـ ـن ــه ع ـص ـرًا
«ان ـف ـتــاحــه» عـلــى خ ـيــار تــألـيــف حكومة
ائتالفية.
ّ
ُمذعنًا للمرحلة الجديدة التي دشنتها
ن ـت ـي ـجــة االس ـت ـح ـق ــاق ال ـب ــرمل ــان ــي ،أب ـلــغ
أردوغ ـ ـ ـ ــان ال ـن ــائ ــب ع ــن حـ ــزب «ال ـش ـعــب
الـجـمـهــوري» ،دنـيــز بــايـكــال ،يــوم أمــس،
أنه «منفتح على كل االحتماالت املتعلقة

بتأليف ائتالف» .بايكال الذي سيترأس
ال ـج ـل ـســة األول ـ ـ ــى ل ـل ـب ــرمل ــان ف ــي دورتـ ــه
ال ـج ــدي ــدة ق ـبــل ان ـت ـخ ــاب رئ ـي ــس ّجــديــد
للمجلس ،لكونه النائب األكبر سنًا ،قال
عقب لقائه أردوغ ــان إن األخير «يتفهم
أهـمـيــة تــألـيــف حـكــومــة ب ـســرعــة» .وفــي
م ـعــرض ّ
رده عـلــى أسـئـلــة الصحافيني
ح ـ ــول ت ـ ـنـ ــاول الـ ـلـ ـق ــاء ال ـ ــذي أجـ ـ ـ ــراه مــع
أردوغان مسألة تأليف حكومة ائتالفية
أو إجــراء انتخابات مبكرة ،قــال بايكال
«أنـ ـ ـ ــا نـ ــائـ ــب ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان ..ال أم ـت ـلــك
صــاحـيــات تـخـ ّـولـنــي إج ــراء مـحــادثــات
ح ــول تــألـيــف حـكــومــة ائـتــافـيــة ،فهناك
رؤسـ ـ ــاء أحـ ـ ــزاب وه ـي ـئ ــات تــاب ـعــة لتلك
األحزاب ،تمتلك رؤى مختلفة حول هذا
امل ــوض ــوع» .وأكـ ــد ال ـنــائــب الـ ــذي ت ــرأس
ح ــزب «الـشـعــب الـجـمـهــوري» حـتــى عــام
 ،2010اتفاقه مع أردوغان على «ضرورة
ضـمــان اسـتـقــرار الـبــاد ،وإيـجــاد حلول
املرحلة االنتقالية
للتغلب على مصاعب
ً
التي تعقب االنتخابات عادة».
مــن جـهـتــه ،أكــد رئـيــس الـ ــوزراء التركي
أح ـ ـمـ ــد داوود أوغـ ـ ـ ـل ـ ـ ــو ،فـ ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة
تلفزيونية ،أن الناخبني منحوا حزب
«الـعــدالــة والتنمية» مسؤولية تأليف
حكومة جديدة برغم خسارته االغلبية
البرملانية.
وفــي وقــت ب ــدأت تتضح فيه اتجاهات
ّ
يخص شكل
«العدالة والتنمية» ،في ما
الحكم بعد الخسارة البرملانية األخيرة،
ت ـت ـج ــه األنـ ـ ـظ ـ ــار إلـ ـ ــى مـ ـن ــاط ــق ج ـن ــوب
ش ــرق ال ـبــاد الـتــي شـهــدت اضـطــرابــات
أم ـ ـن ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي االي ـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،وسـ ــط
مخاوف من تجددها واتساع رقعتها.
وب ـع ــدم ــا وصـ ــل عـ ــدد ض ـحــايــا تفجير
ي ــوم الـجـمـعــة املــاضــي فــي مــديـنــة ديــار
بكر إلــى  7اشـخــاص ،اتـهــم زعـيــم حزب
«الشعوب الديموقراطي» ،صالح الدين

أردوغان لبايكال :منفتح على كل االحتماالت (أ ف ب)

دميرتاش :أردوغان
والحكومة يصمتان
تجاه انزالق تركيا إلى
حرب أهلية

تقرير

فنادق المحادثات النووية
ٌ
هدف للتجسس اإلسرائيلي
في الوقت الذي تستمر فيه املفاوضات
ب ــن إي ـ ــران وم ـج ـم ــوع ــة « »1+5ح ــول
امل ـلــف ال ـن ــووي فــي فـيـيـنــا ،ع ــادت إلــى
ال ــواجـ ـه ــة ،أمـ ـ ــس ،م ـس ــأل ــة الـتـجـســس
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ع ـل ــى هـ ــذه املـ ـح ــادث ــات،
ال ـت ــي ك ــان ــت صـحـيـفــة «وول سـتــريــت
جـ ـ ــورنـ ـ ــال» األمـ ـي ــركـ ـي ــة قـ ــد أوردت ـ ـهـ ــا
ف ــي آذار امل ــاض ــي ،لـيـقــابـلـهــا حينها
نـفــي واع ـت ــراض إســرائـيـلــي رسـمـيــان،
وتنبيه أميركي من مغبة تسريب أي
معلومات متعلقة باملفاوضات.
الـ ـج ــدي ــد فـ ــي امل ـ ــوض ـ ــوع ،ب ـح ـســب مــا
أفــادت به الصحيفة ذاتـهــا ،أمــس ،هو
أن ش ــرك ــة «ك ــاس ـب ــرس ـك ــي» ال ــروس ـي ــة
املتخصصة بأمن املعلومات اكتشفت
عملية تجسس إلكتروني إسرائيلية
عـلــى ثــاثــة فـنــادق فــاخــرة فــي أوروب ــا
اس ـت ـضــافــت ،خ ــال األعـ ـ ــوام األخ ـي ــرة،
ج ــوالت مــن امل ـفــاوضــات ال ـنــوويــة بني
إيران والدول الكبرى.
ً
وذك ــرت الـصـحـيـفــة ،نـقــا عــن مـصــادر
ف ـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة ق ــولـ ـه ــا إن
التجسس جرى «بواسطة نوع ّ
مطور
من فيروس الحواسيب املعروف باسم
.»Duqu
في هذا اإلطــار ،شرحت الصحيفة أنه
خ ــال م ـحــاولــة بــاح ـثــي «كــارسـبـكــي»
البحث عــن مصدر الهجوم على أحد
ُ
ُ
الـبــرامــج ،ال ــذي اعــتـقــد أنــه اخــتــرق من

خـ ــال فـ ـي ــروس إس ــرائ ـي ـل ــي ،ت ـب ـ ّـن أن
الئ ـحــة مــن ال ـف ـنــادق ال ـتــي استضافت
املـحــادثــات بــن ال ــدول الكبرى وإيــران
حـ ــول امل ـل ــف الـ ـن ــووي اإليـ ــرانـ ــي جــرى
استهدافها من خالل الفيروس نفسه،
وذلك بعد االطالع على الئحة األجهزة
التي هاجمها الفيروس.
وقد جرى التوصل إلى هذه النتيجة،
بعدما تــولــت الـشــركــة فحص بيانات
مـ ــايـ ــن الـ ـح ــواسـ ـي ــب حـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم،
ليتبني أن العديد من الفنادق الفاخرة
في أوروبا جرى استهدافها أيضًا.
ب ــاح ـث ــو «ك ــاس ـب ــرس ـك ــي» ل ــم ي ـكــونــوا
مـتــأكــديــن مــن الـنـتــائــج الـتــي توصلوا
ّ
إلـيـهــا فــي ال ـبــدايــة ،إال أن مــا أك ــد لهم
الـ ـجـ ـه ــة ال ـ ـتـ ــي ق ـ ــد ت ـ ـكـ ــون وراء ه ــذا
الـ ـفـ ـي ــروس ،ه ــو أن الـ ـفـ ـن ــادق ال ـثــاثــة
ال ـ ـفـ ــاخـ ــرة ف ـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا اس ـت ـض ــاف ــت
امل ـ ـ ـحـ ـ ــادثـ ـ ــات حـ ـ ـ ــول املـ ـ ـل ـ ــف الـ ـ ـن ـ ــووي
اإليـ ــرانـ ــي ،وجـ ــرى اس ـت ـه ــداف أج ـهــزة
الفنادق قبل بدء املحادثات.
ووفق التفاصيل املتوافرة ،فإنه جرى
ت ـش ـخ ـي ــص ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس فـ ــي ال ـن ـس ـخــة
األول ــى مـنــه ،عــام  ،2011ويعتقد عدد
مــن املـســؤولــن األمـيــركـيــن والـخـبــراء
في األمن اإللكتروني أن هذا الفيروس
ُص ـ ّـم ــم لـتـنـفـيــذ عـمـلـيــات اسـتـخـبــاريــة
إلسرائيل يستخدم لجمع املعلومات
األكثر حساسية.

وكــانــت اإلدارة األم ـيــرك ـيــة قــد حــذرت
رئـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي بنيامني
نتنياهو ،فــي آذار املــاضــي ،مــن مغبة
تـســريــب مـعـلــومــات بـشــأن مـفــاوضــات
امللف النووي اإليراني.
في هذه األثناء ،انتهت الجلسة األولی
من جولة املفاوضات السابعة لصياغة
نص االتفاق الشامل ،التي عقدت علی
مستوی مساعدي الخارجية والخبراء
م ـ ّـن إي ـ ـ ــران وم ـج ـم ــوع ــة « »1+5ال ـتــي
مــثـلـتـهــا م ـســاعــدة مـنـسـقــة الـسـيــاســة
الخارجية لــاتـحــاد األوروب ــی هيلغا
أش ـم ـي ــت .وعـ ـق ــدت املـ ـف ــاوض ــات ال ـتــي
اس ـت ـم ــرت س ــاع ــة واح ـ ـ ــدة ف ــي فـيـيـنــا،
حيث وصــل الفريق الـنــووي اإليــرانــي
امل ـ ـ ـفـ ـ ــاوض بـ ــرئـ ــاسـ ــة مـ ـس ــاع ــد وزي ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة ع ـب ــاس ع ــراق ـج ــي ،صـبــاح
ضـ ــات
أم ـ ـ ـ ـ ــس» .وإل ـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب امل ـ ـفـ ــاو ُ
النووية بني إيران و« »1+5التي تعقد
مستوی مساعدي الخارجية في
علی ُ
فيينا ،تعقد مفاوضات بينهما أيضًا
علی مستوی الـخـبــراء ،حيث يترأس
الجانب اإليراني حميد بعيدي نجاد.
وتتمحور املـفــاوضــات األخ ـيــرة حول
ال ـ ـج ـ ــدول ال ــزمـ ـن ــي إللـ ـ ـغ ـ ــاء وت ـع ـل ـيــق
ال ـع ـقــوبــات وکـيـفـيــة تـنـفـيــذ ال ـتــزامــات
إي ــران ،فيما يتوقع اسـتـمــرار الجولة
الحالية إلى يوم الجمعة.
(األخبار)

ديمرتاش ،الحكومة التركية بالوقوف
ّ
املتفرج فيما يتصاعد
عمدًا في موقف
ـام من
ـ
ي
أ
وبعد
املدينة.
العنف فــي هــذه
ٍ
فـ ــوز ال ـح ــزب الـ ـك ــردي ب ـث ـمــانــن مـقـعـدًا
برملانيًا للمرة األولى ،قال ديمرتاش في
مؤتمر صحافي يوم أمس ،إن الحكومة
وأردوغ ــان «يـلــزمــان الصمت لتقويض
نجاح حزبنا في االنتخابات» ،مضيفًا
أن «هـ ـن ــاك أن ــاس ــا ي ـت ـخ ــذون خ ـط ــوات
لدفع البالد نحو حرب أهلية ،ورئيس
ال ــوزراء والرئيس مختفيان» .وتساءل
دم ـي ــرت ــاش« :تـ ــرى ه ــل ي ـن ـت ـظــران حتى
تنزلق الـبــاد إلــى حــرب أهلية ليقوال:

ان ـظــروا إلــى مــدى أهمية حــزب العدالة
وال ـت ـن ـم ـي ــة؟» .وكـ ــان ال ــزع ـي ــم ال ـي ـســاري
ّ
ال ـ ـك ـ ــردي قـ ــد ملـ ـ ــح إلـ ـ ــى عـ ــاقـ ــة تـنـظـيــم
«الدولة االسالمية» (داعش) بالهجمات
الـتــي ت ـعـ ّـرض لـهــا حــزبــه خ ــال الحملة
االنتخابية ،والتي بلغت  140هجومًا.
وعلى األث ــر ،يعقد داوود أوغـلــو اليوم
ّ
اجـ ـتـ ـم ــاع ــا بـ ـق ــائ ــد ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات امل ـس ــل ـح ــة
ومسؤولني أمنيني كبار آخرين ملناقشة
االضطرابات األمنية في ديار بكر.
وي ــوم أم ــس ،أوقـفــت السلطات التركية
 17شخصًا على خلفية تلك الهجمات،
ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع إصـ ـ ـ ــدار املـ ــدعـ ــي ال ـع ــام
رمـضــان ســوملــاز ق ــرارًا باعتقال مشتبه
ب ــه مـ ــوقـ ــوف ،ف ــي ق ـض ـيــة االن ـف ـج ــاري ــن
ال ـلــذيــن اسـتـهــدفــا تـجـمـعــا انـتـخــابـيــا لـ
«ال ـش ـع ــوب الــدي ـم ـقــراطــي» ق ـبــل يــومــن
م ـ ــن االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات .وأوضـ ـ ـ ـ ــح س ــومل ــاز
فــي ب ـيــان ،أن املـحـكـمــة قـضــت باعتقال
املـشـتـبــه ب ــه بـتـهـمـتــي «ال ـق ـتــل ال ـع ـمــد»،
و»االن ـ ـت ـ ـمـ ــاء مل ـن ـظ ـمــة إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة» ،عـلــى
خلفية التفجيرين اللذين أديا إلى مقتل
ً
 3أشخاص ،فضال عن إصابة أكثر من
 100آخرين.
كذلك ،لفت البيان إلى أنه «فتح تحقيق
بحق مراسل صحيفة تركية ،وموظفني
ح ـكــوم ـيــن زودوه ب ـم ـع ـلــومــات ،وذل ــك
على خلفية انتهاكهم لسرية التحقيق
ح ــول االن ـف ـجــاريــن» ،مــؤك ـدًا «اس ـت ـمــرار
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ل ـك ـش ــف كـ ــل امل ــابـ ـس ــات،
وتحديد هوية املتورطني جميعًا».
إلى ذلــك ،قبل البرملان األوروبــي ،أمس،
تـقــريــر «ال ـت ـقــدم ال ـس ـنــوي» ل ـعــام 2014
الـ ـ ـخ ـ ــاص بـ ـت ــركـ ـي ــا ،واملـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـم ــدى
تـطـبـيـقـهــا «امل ـع ــاي ـي ــر األوروب ـ ـي ـ ــة» فــي
م ـخ ـت ـلــف مـ ـج ــاالت الـ ـحـ ـي ــاة ،ف ــي إط ــار
انضمامها إلى االتحاد األوروبي.

