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العالم

تركيا

«الحركة القومية» يوافق على الذهاب إلى انتخابات
يبدو أن اتجاه األطراف السياسية في تركيا نحو خيار االنتخابات المبكرة بات
أكثر وضوحًا ،بعدما أعلن حزب «الحركة القومية» دعم حكومة أقلية
وقت تجددت فيه دعوات
تكون مهمتها اإلعداد ّلهذا االستحقاق ،في ٍ
أميركية وأوروبية إلى رد تركي «متكافئ» في الحملة العسكرية ضد
«العمال الكردستاني»
معطيات عدة بدأت تشير إلى فشل
ّ
مرجحة
تشكيل حـكــومــة ائـتــافـيــة،
ال ــذه ــاب إلـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات بــرملــان ـيــة
مـ ـبـ ـك ــرة ،ي ـب ـن ــي ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــرك ــي
رج ــب طـيــب أردوغ ـ ــان حـمـلــة حــزبــه
ف ـي ـهــا ع ـل ــى الـ ـتـ ـط ــورات ال ـع ـس ـكــريــة
املـتــواصـلــة منذ إعــان الـحــرب على
تنظيم «الدولة االسالمية» (داعش)
وعلى حزب «العمال الكردستاني».
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا تـ ــرت ـ ـفـ ــع ح ـ ـ ــدة ال ـع ـم ـل ـي ــات
امل ـ ـت ـ ـبـ ــادلـ ــة ب ـ ــن «ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي»
والقوات املسلحة التركية ،ال سيما
م ــع اتـ ـس ــاع نـ ـط ــاق ال ـع ـم ـل ـي ــات إل ــى
شـمــال الـبــاد ،أعـلــن حــزب «الحركة
الـقــومـيــة» قبوله ب ـ «حـكــومــة أقلية»
م ــؤقـ ـت ــة ،تـ ـك ــون م ـه ـم ـت ـه ــا اإلع ـ ـ ــداد
النتخابات برملانية مبكرة.
وغ ـ ــداة ان ـت ـه ــاء مـ ـش ــاورات تـشـكـيــل

ارتفع عدد القتلى
في صفوف قوات األمن إلى 18
شخصًا على األقل
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة بـ ـ ــن حـ ـ ـ ــزب «الـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة
وال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـي ـ ــة» وح ـ ـ ـ ـ ـ ــزب «ال ـ ـش ـ ـعـ ــب
الجمهوري» من دون التوصل إلى
ن ـت ـي ـج ــة ،ق ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ح ــزب
«الـحــركــة الـقــومـيــة» سميح يالشني
ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان م ـ ّ
ـرجـ ـح ــا أن ي ـت ـحــالــف
م ــع «ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» لـتـشـكـيــل
الحكومة ،إن حزبه يدعم «العدالة
والتنمية» من أجل تشكيل «حكومة
أقلية» لــإعــداد النتخابات مبكرة،
م ـ ــؤك ـ ــدًا ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه أن ـ ـ ــه ال
يدعم تشكيل حكومة أقلية دائمة.
مــوقــف «الـحــركــة الـقــومـيــة» ينسجم
مع األجــواء الداخلية املتنامية في
تــرك ـيــا ،م ـنــذ إع ــان أن ـق ــرة «ال ـحــرب
ع ـ ـلـ ــى االرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب» ،إذ ع ـ ـ ـ ــادت ل ـغــة
اسـتـعــداء األك ــراد إلــى الــواجـهــة من
ج ــدي ــد ،رغ ــم ف ــوز ح ــزب «ال ـش ـعــوب
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» بـ ـ ـ ــ 80م ـق ـع ــدًا فــي
ال ـبــرملــان ،لـلـمــرة األولـ ــى فــي تــاريــخ
الجمهورية التركية .الواقع الجديد
املبني على التجييش ضد األكراد،
ســاهــم فــي تـقــويــة مــوقــف القوميني
األت ـ ـ ــراك م ــن ج ــدي ــد ،ح ـت ــى وص ـل ــوا
إل ــى املــوافـقــة عـلــى الــذهــاب بــاتـجــاه
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات م ـ ـب ـ ـكـ ــرة ،قـ ـ ــد ت ـق ـص ــي
األكراد عن البرملان.
وفي هذا السياق ،أكد يالشني أمس
أن حــزبــه يــدعــم ال ـح ــزب ال ـفــائــز في
االن ـت ـخــابــات (ال ـع ــدال ــة والـتـنـمـيــة)،
«على أساس اإلعالن عن انتخابات
مبكرة في شهر تشرين الثاني ،أو
أي شهر محدد سيلتزم فيه بإجراء
االنتخابات».
وكـ ــان وزيـ ــر ال ـث ـقــافــة ال ـت ــرك ــي عـمــر
جيليك ،امل ـشــارك فــي وفــد «الـعــدالــة
وال ـت ـن ـم ـيــة» ل ـل ـت ـشــاور م ــع «الـشـعــب
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوري» ،أك ـ ـ ـبـ ـ ــر األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب
امل ـع ــارض ــة ،ق ــد اك ـت ـفــى ل ـيــل أول من
أمــس بالتلميح إلــى عــدم الـتــوصــل
إل ــى أي نـتـيـجــة بـعــد الـلـقــاء األخـيــر
م ــع وف ــد ال ـح ــزب املـ ـع ــارض ،مــؤكــدًا
أن ثمة نقاطًا فيها اختالف عميق
ونقاطًا تم التوافق عليها.
ف ــي ه ـ ــذا الـ ــوقـ ــت ،تـ ـب ــدو ال ـض ـغ ــوط
ال ــدولـ ـي ــة ع ـل ــى أنـ ـق ــرة ف ــي ازدي ـ ـ ــاد،
بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا ظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت ب ـ ـ ـ ــوادره ـ ـ ـ ــا م ـن ــذ
اجـ ّتـمــاع «ح ـلــف ش ـمــال األطـلـســي»،
لحض الحكومة التركية على عدم
وض ــع «داعـ ــش» واملـقــاتـلــن األك ــراد
ف ـ ــي خـ ــانـ ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف ن ـف ـس ـه ــا.

ودع ـ ـ ــت واشـ ـنـ ـط ــن أمـ ـ ــس «الـ ـعـ ـم ــال
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» إل ـ ــى ال ـت ـخ ـل ــي عــن
ال ـ ـع ـ ـنـ ــف ،واس ـ ـت ًـ ـئ ـ ـنـ ــاف مـ ـح ــادث ــات
الـســام ،مطالبة الحكومة التركية
ب ـ ــال ـ ــرد «ب ـ ـش ـ ـكـ ـ ٍـل مـ ـتـ ـك ــاف ــئ» ،وه ــو
ال ـط ـلــب نـفـســه ال ــذي أبـ ــداه االت ـحــاد
االوروبـ ـ ـ ــي أم ـ ــس .وأعـ ـ ــرب امل ـفــوض
االوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوار
األوروبـ ـ ـ ــي ومـ ـف ــاوض ــات ال ـت ــوس ــع،
يــوهــانــس ه ــان ،عــن «قـلـقــه الـبــالــغ»
ح ـيــال ت ـصــاعــد ال ـع ـنــف ،داع ـي ــا إلــى
«تـحــديــد ه ــدف ال ـ ّ
ـرد ال ــذي عـلـيــه أال
يشكل خطرًا على الحوار السياسي
الديموقراطي في البالد».
عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى امل ـ ـيـ ــدانـ ــي ،واصـ ــل
سالح الجوي التركي عملياته ضد
مــواقــع «ال ـكــردس ـتــانــي» ،مستهدفًا
أم ــس إق ـل ـيــم داج ـل ـي ـجــا ال ـقــريــب من
الـ ـح ــدود ال ـع ــراق ـي ــة .أن ـق ــرة وضـعــت
هــذه العمليات فــي خانة الـ ّ
ـرد على
م ـق ـتــل ث ــاث ــة م ــن قـ ـ ــوات األمـ ـ ــن إث ــر
تـفـجـيــر ل ـغــم ف ــي إق ـل ـيــم ش ــرن ــاق ،إذ
اشتبهت في وقوف مسلحني أكراد
وراء ه ف ــي م ـح ـي ــط بـ ـل ــدة أراك ـ ـ ــوي.
وب ـ ــذل ـ ــك ارتـ ـ ـف ـ ــع ع ـ ـ ــدد الـ ـقـ ـتـ ـل ــى فــي
صـفــوف أف ــراد قــوات األمــن التركية
ف ــي ال ـه ـج ـم ــات ال ـت ــي ب ـ ــدأت ف ــي 20
تموز املاضي ،إلى  18شخصًا على
األقـ ـ ــل ،ع ـق ــب ان ـه ـي ــار ال ـه ــدن ــة ال ـتــي

يبني رجب طيب أردوغان حملة حزبه فيها على التطورات العسكرية المتواصلة (أرشيف)

أبــرمـهــا «الـعـمــال الـكــردسـتــانــي» مع
الحكومة عام .2013
وفـ ــي إس ـط ـن ـب ــول ،أط ـل ـق ــت ال ـشــرطــة
الـتــركـيــة أم ــس حـمـلــة ده ــم جــديــدة،
بعد اعتقال أكثر من  1300شخص،
يشتبه في صالتهم بحزب «العمال
الـكــردسـتــانــي» وب ـ «جـبـهــة التحرير
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» الـ ـي ـ ـس ــاري ــة ،وب ـت ـن ـظ ـيــم
«داع ـ ـ ـ ــش» .وذك ـ ـ ــرت قـ ـن ــاة «س ـ ــي أن

أن ت ــرك» أن الـعـمـلـيــة تـسـتـهــدف في
الدرجة األولى ناشطني يساريني.
ّ
كـ ــذلـ ــك ،شـ ـ ــن م ـس ـل ـح ــان م ـج ـه ــوالن
هجومًا مسلحًا ،يوم أمس ،بقذائف
صــاروخـيــة وأسـلـحــة طــويـلــة املــدى،
ع ـلــى مــديــريــة أم ــن ق ـضــاء يــوكـســاك
أوف ــا ،فــي محافظة هـكــاري ،لــم يـ ّ
ـؤد
الهجوم إلى خسائر بشرية ،قبل أن
تطلق قــوات األمــن عملية أمنية في

املنطقة للقبض عليهما.
وتعرض خط أنابيب شاه دنيز في
م ـحــاف ـظــة قـ ــارص (شـ ـم ــال) لـهـجــوم
أمـ ـ ـ ـ ــس ،وهـ ـ ـ ــو الـ ـ ـخ ـ ــط الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـن ـق ــل
الـغــاز الطبيعي مــن آذربـيـجــان إلــى
ت ــرك ـي ــا ،م ــا ت ـس ـبــب ف ــي وق ــف تــدفــق
الغاز إلى املــدن واملناطق املجاورة.
وف ــي مـحــافـظــة أغ ــري ش ــرق ال ـبــاد،
تمكنت السلطات من إحباط هجوم

سوريا

«حرب شوارع» في الزبداني ...ومظاهرات الغوطة ضد عل ـ ـ
مع مواصلة الجيش
السوري والمقاومة
اللبنانية تقدمهما
في مدينة الزبداني،
وبسطهما السيطرة
مساحات جديدة
على
ٍ
منها ،كان الحراك
المناهض لقائد «جيش
اإلسالم» ،زهران علوش،
يشهد نقلة جديدة
عدد من بلدات
في ٍ
الغوطة الشرقية

أحمد حسان
ـواز ل ـت ـث ـب ـي ــت ال ـن ـق ــاط
عـ ـل ــى خ ـ ــط م ـ ـ ـ ـ ٍ
العسكرية الـجــديــدة فــي كتل األبنية
ال ـ ـث ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي س ـ ـي ـ ـطـ ــر ع ـل ـي ـه ــا
الـجـيــش ال ـســوري وحـلـفــاؤه فــي حـ ّـي
ال ـج ـم ـع ـي ــات فـ ــي م ــديـ ـن ــة ال ــزب ــدان ــي
(غ ــرب ــي ال ـع ــاص ـم ــة) ،ن ـج ــح الـجـيــش
كتل
السوري ،ظهر أمــس ،باستعادة ٍ
جديدة من أبنية منطقة أبو عايشة،
م ــا ف ــاق ــم م ــن الـضـعـضـعــة الـحــاصـلــة
فــي صـفــوف مسلحي املــديـنــة ،الــذيــن
ارتـفـعــت حصيلة القتلى والـجــرحــى
في صفوفهم ،خالل ساعات الظهيرة
ً
من يوم أمس ،إلى أكثر من  13قتيال
وع ـش ــرات ال ـجــرحــى ،حـســب مـصــادر
متابعة.
وبـ ـع ــد ف ـش ــل امل ـس ـل ـحــن ب ـخ ـلــق ثـغــر

عناصر من «جيش اإلسالم» يقصفون ً
أجزاء من حي جوبر (األناضول)

للفرار من القسم الشرقي من املدينة،
ّ
ك ـشــف م ـص ــدر ع ـس ـكــري مــط ـلــع على
س ـي ــر ال ـع ـم ـل ـيــات ف ــي الـ ــزبـ ــدانـ ــي ،أن
«اإلره ــاب ـي ــن بـعـثــوا بــرســائــل كثيرة
ووسـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــات مـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــض الـ ـجـ ـه ــات
مـطــالـبــن بـتـســويــةٍ م ــا ،وف ـتــح معبر
للخروج من املدينة .وهذا مرفوض»،
ـال م ــع «األخـ ـب ــار»
مـضـيـفــا ف ــي اتـ ـص ـ ٍ
أن «مــا يجري اآلن هــو حــرب شــوارع
داخ ــل املــدي ـنــة ،ول ـيــس ف ــي محيطها
( )...ل ـق ــد ف ـ ـقـ ــدوا (املـ ـسـ ـلـ ـح ــون) أي ــة
إمـكــانـيــة للثبات فــي مــواقـعـهــم التي
يفرض فيها الجيش طوقًا محكمًا».
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ك ـ ــان ـ ــت وح ـ ـ ـ ـ ــدات ال ـج ـي ــش
تواصل معاركها في كفرحور (جنوب
ال ـ ـغـ ــوطـ ــة ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة) ض ـ ــد م ـق ــات ـلــي
«ج ـي ــش الـ ـح ــرم ــون» ،م ـك ـبــدة إيــاهــم
خسائر فادحة في األرواح واملعدات،

تواصلت ،لليوم الثالث على التوالي،
املـ ـظ ــاه ــرات امل ـ ـنـ ــددة ب ـق ــائ ــد «ج ـيــش
ٍّ
اإلس ــام» ،زه ــران عـلــوش ،فــي كــل من
حمورية وجسرين وكفربطنا وحزة
ف ــي ال ـغــوطــة ال ـشــرق ـيــة ،ح ـيــث طــالــب
املـ ـتـ ـظ ــاه ــرون «الـ ـقـ ـي ــادة ال ـع ـس ـكــريــة
املوحدة» بتنحية علوش واستبداله
بقائد آخــر ،فيما أكد عمران الشامي
(اسم مستعار) ،وهو أحد الناشطني
في جمعية «غ ــراس» ،أن «املظاهرات
ت ـخــرج فـعـلـيــا ض ــد ال ـحــالــة الـســائــدة
فــي ال ـغــوطــة الـشــرقـيــة ،وض ــد جميع
الـفـصــائــل تـقــريـبــا ،غـيــر أن ــه ال يمكن
إنـ ـ ـك ـ ــار ال ـ ـح ـ ـضـ ــور الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ل ـج ـب ـهــة
النصرة في هذه املظاهرات» .وأضاف
ـث مــع «األخ ـب ــار»:
ال ـشــامــي ،فــي حــديـ ٍ
«تهيمن النصرة على كل الشعارات
والـ ـهـ ـت ــاف ــات ،ونـ ـظـ ـرًا إلـ ــى سـطــوتـهــا
وقــوتـهــا فــإنـهــا تتمكن مــن مـنــع رفــع
الشعارات املخالفة ملنهجها».
ف ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،ي ــواص ــل ال ـج ـيــش
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري مـ ـ ـع ـ ــارك ـ ــه ضـ ـ ــد م ـق ــات ـل ــي
تدمر ومحيطها،
«داعش» في مدينة ّ
غطاء جوي يوفره سالح الجو
وسط َّ ٍ
ال ــذي نــفــذ ع ــددًا مــن ال ـغ ــارات املكثفة
ضــد تحصينات التنظيم فــي عموم
ال ــري ــف الـ ـش ــرق ــي مل ـح ــاف ـظ ــة ح ـمــص،
وضــد مــواقــع «الـنـصــرة» فــي الرسنت
ومـحـيــط تـلـبـيـســة وأم ش ــرش ــوح في
الريف الشمالي .وفيما شرع الجيش
ال ـ ـسـ ــوري ب ـت ـح ـصــن م ــواقـ ـع ــه ال ـتــي
سـيـطــر عليها خ ــال األيـ ــام املــاضـيــة
في قرى سهل الغاب (الريف الشمالي
لـحـمــاه) ،نجحت وحــداتــه ي ــوم أمــس
ب ــإع ــادة ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ق ــري ــة ف ــورو
على مزارعها الشمالية .وفي السياق
عينه ،شيعت محافظة حلب يوم أمس

