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تركيا

ي ــوج ــد أي أسـ ـ ــاس ل ـت ـ ّ
ـوج ــه اإلدارة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ال ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـب ــر حـقـيـقــة
ت ـط ـب ـيــق إي ـ ـ ــران ل ــاتـ ـف ــاق ت ـع ـنــي أن
االت ـ ـف ـ ــاق كـ ـ ــان نـ ــاج ـ ـحـ ــا» .وأضـ ـ ــاف
هـنـغـبــي« :ال ي ــوج ــد ل ــدى إي ـ ــران أي
سـبــب يجعلها تـخــرق االت ـفــاق ألنــه
يـ ـخ ــدم أه ــدافـ ـه ــا .ك ـم ــا أن ت ـصــريــح
الرئيس اوباما بشأن دعم الجهات
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ل ــاتـ ـف ــاق
لـيــس دق ـي ـقــا .املــؤس ـســة األم ـن ـيــة في
إســرائ ـيــل ت ـعــرف أن االت ـف ــاق يــؤجــل
تضخم إيران النووي لعشر سنوات
على األقــل ،ولكن في نهاية االتفاق
ستكون إيران محررة من كل القيود
ال ـتــي ت ـســري عـلـيـهــا اآلن ،وسـتـقــف
ع ـلــى عـتـبــة الـتـسـلــح ال ـن ــووي خــال
مدة قصيرة».
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس أركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـجـ ـي ــش
اإلســرائـيـلــي ،غ ــادي ايــزنـكــوت ،الــذي
ع ــاد م ــن زي ــارت ــه إل ــى واش ـن ـط ــن في
ال ـي ــوم نـفـســه الـ ــذي ص ــدر ف ـيــه بـيــان
وزارة األمـ ــن ،ق ــد رأى مـطـلــع السنة
الجارية أن االتفاق مع إيران «يحمل
في طياته الكثير من املخاطر ،وكذلك
الكثير من الفرص» ،مع االشارة إلى
أن وزارة األمن لم يسبق أن أصدرت
موقفا رسميا طوال املفاوضات بني
القوى العظمى وإيــران ،ما يعني أن
الـبـيــان ال ــذي انتقد مــواقــف الرئيس
األميركي حول االتفاق النووي ،هو
األول من نوعه بهذا الشأن.
في املقابل ،رأى رئيس حزب «يوجد
م ـس ـت ـق ـبــل» ،يــائ ـيــر البـ ـي ــد ،أن «الـ ــرد
اإلسرائيلي يدمج بني عدم املسؤولية
السياسية واملــس الــزائــد بالعالقات
ب ــن إس ــرائ ـي ــل والـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة.
ال ي ـم ـك ــن لـ ـع ــام ــل إس ــرائـ ـيـ ـل ــي ب ـكــل
بـســاطــة م ـقــارنــة الــرئ ـيــس األمـيــركــي
بـ ـم ــن اس ـت ـس ـل ــم ل ـ ـل ـ ـنـ ــازيـ ــن» .ك ــذل ــك
وصفت النائب شيلي يحيموفيتش
(املعسكر الصهيوني) الـبـيــان بأنه
«جــامــح وغ ـيــر م ـس ــؤول» .وأضــافــت:
«ع ـش ـي ــة االت ـ ـف ـ ــاق ع ـل ــى املـ ـس ــاع ــدات
التي يحتاجها الجيش اإلسرائيلي،
يـلـحــق ه ــذا ال ـب ـيــان ضـ ــررا سياسيا
كبيرا يالمس املس بأمن الدولة».

«مليونية يوم النصر» في إسطنبول:
«عهد جديد» للجمهورية بلون «العدالة والتنمية»
افتتح الرئيس التركي أمام
حشد«مليوني» في اسطنبول
«عهدًاجديدًا» للجمهورية
التركية ،قديفتتح بإعادة
عقوبة اإلعدام ،في «انصهار»
تام ألقطاب المعارضة
الرئيسية ،ليبدوحضورهاأمس
ضمن تجمع «الديموقراطية
والشهداء» ،كضرورة لإلخراج
المتقن لـ«يوم النصر»
بعد ثالثة أسابيع على فشل االنقالب،
أكـ ـم ــل ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رج ـ ــب طـيــب
أردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان رس ـ ـ ــم م ـش ـه ــد «الـ ـسـ ـلـ ـط ــان
ال ـ ـ ــديـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوق ـ ـ ــراط ـ ـ ــي» .خـ ـ ـ ـ ــال الـ ـحـ ـش ــد
«املليوني» الذي أقيم أمس في ميدان
«يـنــي كــابــي» فــي اسـطـنـبــول ،لــم يترك
أردوغـ ـ ـ ــان أي وس ـي ـل ــة الخـ ـت ــزال كــافــة
رموز الدولة التركية واألمة اإلسالمية
ض ـم ــن يـ ــوم «ان ـ ـت ـ ـصـ ــاره» ال ـت ــاري ـخ ــي.
ح ـ ـضـ ــرت «رايـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــوح ـ ـيـ ــد» و«عـ ـل ــم
السلطنة العثمانية» إلى جانب العلم
الـتــركــي ،وح ـضــرت ص ــوره إلــى جانب
مـ ّ
ـؤســس الـجـمـهــوريــة مصطفى كمال
أت ــات ــورك ،ف ــي ح ــن اسـتـحـضــر رئـيــس
مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،اس ـم ــاع ـي ــل
ق ـ ـه ـ ــرم ـ ــان ،صـ ـ ـ ــاح الـ ـ ــديـ ـ ــن األي ـ ــوب ـ ــي
والسلطان محمد الفاتح ،وسأل رئيس
الشؤون الدينية محمد غورماز ،الله،
أن «يضع الشهداء الذين قضوا نتيجة
االنـقــاب إلــى جانب شـهــداء (غــزوتــي)
بدر وأحد».
الـحـشــد ال ــذي زاد ع ــدد امل ـشــاركــن فيه
على مليون ـ ـ وفــق تـقــديــرات إعالمية ـ
التزم رفع األعالم التركية ،بعدما بقيت
التنبيهات على مكبرات الصوت طيلة
ال ـف ـتــرة ال ـتــي سـبـقــت ان ـطــاق الفعالية

أكد إردوغان أنه مستعد إلعادة عقوبة اإلعدام إذا ما ّ
أقرها البرلمان (األناضول)

ب ـض ــرورة «ع ــدم رف ــع أي عـلــم حــزبــي»،
بـيـنـمــا ظ ـه ــرت أعـ ــام ع ــدد م ــن الـ ــدول،
منها آذربيجان وأفغانستان وألبانيا
ومـ ـص ــر وال ـ ـجـ ــزائـ ــر والـ ـسـ ـع ــودي ــة ،مــع
حضور لعلم «الجيش السوري الحر».
أردوغ ـ ـ ـ ــان بـ ــدأ خ ـط ــاب ــه ب ـش ـكــر ال ـن ــاس
التي «وقفت في وجه دبابات وطائرات
االن ـقــاب ـيــن» ،مـعــربــا ع ــن تـعــاطـفــه مع
أه ــال ــي ال ـ ـ ـ ــ 240ش ـخ ـصــا ال ــذي ــن ق ـضــوا
ّ
مشبهًا «حــالــة اإليمان
جــراء االنـقــاب،
ّ
التي تجلت في كل املدن التركية ،في 15
تـمــوز ،بــإإليـمــان عـنــد حــرب االسـتـقــال
التي بدأها مصطفى كمال».
وفــي «استجابة» للجموع التي هتفت

بن علي يلدريم:
ستتم إعادة غولن
ومحاسبته

خ ــال خـطــابــه مـطــالـبــة ب ــإع ــادة عقوبة
اإلعدامّ ،
رد بأنه «سيوافق على ذلك في
حال ّ
أقرها مجلس األمة» ،مضيفًا« :إذا
قـبــل الـشـعــب بـتـلــك ال ـع ـقــوبــة ،فستقبل
األحزاب السياسية بذلك أيضًا».
ُ
ست ّ
قدم على
وقال إن «منطقتنا كانت
طبق من ذهب ألطراف يعرفها الجميع
ل ــو ن ـجــح االن ـ ـقـ ــاب ...نـعـلــم ج ـي ـدًا تلك
القوى التي تقف وراء منظمة (الداعية
فتح الـلــه) غولن اإلرهــابـيــة وتدعمها،
وس ـن ـحــاس ـب ـهــا ع ـن ــدم ــا ي ـح ــن ال ــوق ــت
امل ـنــاســب» .ول ــم يـفــت أردوغـ ــان انتقاد
ّ
أملانيا والغرب ،مذكرًا بمنعه من إلقاء
خطاب عبر الفيديو ملتظاهرين أتراك
ف ــي مــدي ـنــة ك ــول ــون ـي ــا ،ب ـي ـن ـمــا ُ
«س ـمــح
للذين في جبال قنديل (حــزب العمال
الكردستاني) بإجراء اتصال مماثل».
من جهته ،وعد رئيس الوزراء بن علي
يـلــدريــم الـجـمــاهـيــر املـحـتـشــدة بــإعــادة
غ ــول ــن إل ـ ــى ت ــرك ـي ــا ل ـ ـ «ي ــدف ــع ث ـم ــن مــا
اقترفه» ،إضافة إلى «توسيع الحريات
وتـقـلـيــل األع ـ ــداء وزي ـ ــادة األص ــدق ــاء».
أمــا رئيس البرملان إسماعيل قهرمان
فقد رأى أن املحتشدين «أحفاد صالح
الدين وأحفاد السلطان محمد الفاتح،
وورث ــة دول ــة عظيمة حكمت الـعــالــم»،

مؤكدًا أنه «تم ّ
طي صفحة االنقالبات
وفتح صفحة العيش كأمة واحدة».
ك ـ ــذل ـ ــك ،ش ـ ـ ــدد رئ ـ ـيـ ــس ه ـي ـئ ــة األركـ ـ ـ ــان
خـلــوصــي آك ــار عـلــى أن «مـجـمــوعــة من
ع ـص ــاب ــة غ ـي ــر ق ــان ــون ـي ــة مـتـغـلـغـلــة فــي
ّ
القوات املسلحة لطخت تاريخ جيشنا
امل ـج ـي ــد وج ـع ـل ــت وط ـن ـن ــا ي ـش ـه ــد ه ــذا
العار» ،مؤكدًا أن «الخونة ُ
سيعاقبون
أشد العقوبات».
أما رئيس «حزب الشعب الجمهوري»
كمال كيليشدار أوغـلـ ُـو ،الــذي استنكر
الحشد بشدة عندما ذكــر اسمه ّضمن
قــائ ـمــة ال ـح ـضــور ،ل ـي ـعــود وي ـصــفــق له
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ط ـلــب م ـنـ ّـســق االح ـت ـفــال ـيــة،
ف ـقــد أشـ ــاد بــال ـش ـعــب الـ ــذي «اس ـت ـخــدم
قوته في مقاومة املحاولة االنقالبية»،
ُ
وبـ «الشهداء الذين كتبت أسماؤهم في
تــاريــخ ديـمــوقــراطـيــة تــركـيــا الــذهـبــي».
وأكــد أن تركيا تعيش «عهدًا جــديـدًا...
ّ
وإذا تمكنا مــن حماية ثقافة التفاهم
والتصالح التي نشهدها اليوم ،نكون
ً
قد أنشأنا بلدًا جميال ألبنائنا».
وطالب بـ «إبعاد السياسة عن املساجد
وال ـ ـث ـ ـك ـ ـنـ ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة وال ـ ـق ـ ـضـ ــاء»،
وب ـ «تـطـبـيــق نـظــام تعليمي قــائــم على
ال ـت ـف ـك ـيــر واملـ ـس ــاء ل ــة م ــن أجـ ــل ت ـعــزيــز
ديمقراطية تركيا».
ورأى رئـيــس «ح ــزب الـحــركــة القومية»
دولـ ــت بـهـتـشـلــي أن غــولــن «بـ ــاع روح ــه
إلبـ ـلـ ـي ــس ،وب ـل ـغ ــت خ ـي ــان ـت ــه وعـ ــداوتـ ــه
لـتــركـيــا واألتـ ـ ــراك أوج ـه ــا» ،مـشـيـرًا إلــى
أن «منظمة غولن التي تحمل األطماع
الصليبية ،قررت استهداف قلب تركيا».
ال ـح ـش ــد أق ـي ــم ت ـح ــت ح ــراس ــة ش ــدي ــدة
تولتها من البحر أربع سفن عسكرية،
بـ ــرف ـ ـقـ ــة عـ ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر مـ ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات
املــروحـيــة فــي سـمــاء اسـطـنـبــول ،فيما
تــوزعــت عـلــى مــداخــل الـتـجـمــع  22آلــة
ً
ـا م ـ ّ
ـزودًا
أش ـعــة مــاس ـحــة ،و 165م ــدخ ـ
بكاشف للمعادن ،إضافة إلــى حوالى
ّ
 13000مدني وظفوا خصيصًا ملتابعة
تنظيم وأمن الحشد ،من دون عناصر
الشرطة واملخابرات.

فلسطين

«تصفية حساب» بين «فتح» والسلطة في طولكرم!
رام الله ــ األخبار
كان انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة طولكرم،
ش ـمــالــي ال ـض ـف ــة ،سـيـبـقــى أزم ـ ــة مـعـيـشـيــة تـخـ ّـص
امل ــواط ـن ــن ،لـ ــوال تـ ـح ـ ّـول س ــاح ــات االح ـت ـج ــاج على
انقطاعها إلى «مناسبة» لتصفية حسابات داخلية
بني حركة «فتح» واألجهزة األمنية التابعة للسلطة
عرابها هذه ّ
(التي تحكمها «فتح») ،فيما كان ّ
املرة
رئيس ال ــوزراء الفلسطيني ،رامــي الحمد الله ،الذي
ت ـحــول م ــن رج ــل ت ـك ـنــوقــراط إل ــى ج ــزء م ــن الـحــالــة
التنظيمية ّ
املتنمرة.
وال تـعــانــي الـضـفــة عـمــومــا مــن مـشـكــات كـهــربــاء
كـبـيــرة مـثــل ق ـطــاع غ ــزة ،ول ـكــن طــولـكــرم كــانــت في
األيام املاضية مسرحًا ألزمة تشابكت فيها عناوين
الـسـيــاســة الــداخـلـيــة واالح ـت ــال واالق ـت ـصــاد .ظاهر
األزمـ ــة هــو انـقـطــاع الـكـهــربــاء عــن املــديـنــة لـســاعــات
طــويـلــة ،وصـلــت فــي بعض األح ـيــان إلــى  15ساعة
يوميًا ،لكن جوهرها صراع نفوذ تعيشه «فتح» بني
حني وآخر.
موجة احتجاج كبيرة شهدتها املدينة ،سرعان ما
خطفها سجال عناصر وكوادر «فتح» مع األجهزة
ّ
األم ـن ـيــة ال ـتــاب ـعــة لـلـسـلـطــة ،ف ـشــنــت ب ــدوره ــا حملة
اعتقاالت ضدهم .هــذه املــرة لم يكن الطقس الحار
سببًا مباشرًا في «تسخني» الصراع على النفوذ في

الضفة ،بل استغل انقطاع التيار لتصفية حسابات
ب ــن ع ـضــو «امل ـج ـل ــس ال ـ ـثـ ــوري» ل ــ«ف ـت ــح» إبــراه ـيــم
خريشة ،من جهة ،والحمدالله من جهة أخرى.
ّ
وشــنــت أج ـهــزة الـسـلـطــة اع ـت ـقــاالت واس ـعــة طــاولــت
عناصر وكوادر من الحركة في املدينة ،فيما انطلقت
م ـظــاهــرات غــاضـبــة ،قـبــل أن تـتـحــول إل ــى اعـتـصــام
ٍمـفـتــوح على دوار جـمــال عبد الـنــاصــر ،احتجاجًا
على االعتقاالت ،التي كانت أيضًا سببًا في تقديم
االستقاالت الجماعية من مختلف املناطق التنظيمية
بــن ك ــوادر ومـجــالــس الطلبة والشبيبة الفتحاوية
(الذراع الطالبية للحركة).
الرد لم يتوقف عند االعتقاالت ،بل تعرض خريشة
للضرب على أيــدي أف ــراد األم ــن ،الــذيــن رشــوا عليه
ال ـغــاز املـسـيــل لـلــدمــوع أث ـنــاء تـصــديــه العـتـقــال أحــد
الـفـتـحــاويــن ،لـيـنـســف ه ــذا ال ـح ــادث ج ـهــود رئـيــس
السلطة محمود عباس في تطويق األحــداث عندما
أصــدر ق ــرارًا بوقف االعـتـقــاالت الجارية تحت عني
العدو اإلسرائيلي ،واإلفراج عن املعتقلني.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» مــن م ـصــادر خــاصــة أن جهاز
«األمـ ــن ال ــوق ــائ ــي» ،ال ــذي يـتــرأســه ج ـهــاد هــب الــريــح
(تجمعه عــاقــة جـيــدة بــالـحـمــدالـلــه) ،هــو ال ــذي ًنفذ
االع ـت ـقــاالت بــإيـعــاز مــن رئـيــس ال ـ ــوزراء ،مــؤكــدة أن
االعتقاالت لم تطاول أيًا من املواطنني الذين احتجوا
ع ـلــى أزمـ ــة ال ـك ـه ــرب ــاء ،ب ــل ت ــرك ــزت ع ـلــى الـعـنــاصــر

التنظيميني الــذيــن هــاجـمــوا الـحـمــدالـلــه ،عـبــر موقع
«فايسبوك».
وجــذور الصراع بني خريشة والحمدالله تعود إلى
حادثة اعتقال رئيس «نقابة املوظفني العموميني»
ب ـســام زك ــارن ــة (امل ـح ـســوب عـلــى خــري ـشــة) ،وده ــم
«األم ــن الــوقــائــي» منزل األخـيــر فــي شباط املاضي،
وذلك بعد أيام قليلة على قرار إحالته على التقاعد
من وظيفته في وزارة األشغال العامة .لكن عضويته
في «املجلس الـثــوري» لم ت ِقه التهميش واإلقـصــاء،
بل بــات ممنوعًا عليه الظهور على وسائل اإلعــام
الرسمية.
بــال ـعــودة إل ــى أزمـ ــة ال ـك ـهــربــاء ف ــي طــول ـكــرم ،قــالــت
مصادر خاصة إن الحمدالله استغل امللف إلحراج
بلدية املدينة املحسوبة على «إقليم فتح» ،وتأليب
ال ـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ض ــده ــا .ول ـف ـت ــت امل ـ ـصـ ــادر نـفـسـهــا
إل ــى أن ات ـص ــاالت م ــع «ش ــرك ــة ال ـك ـهــربــاء الـقـطــريــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة» أج ــرت ـه ــا ال ـس ـل ـطــة ل ـعــرق ـلــة ت ــزوي ــد
املـحــافـظــة بـخـطــوط تـقــويــة وإمـ ــدادات جــديــدة ،رغــم
املبالغ املالية الكبيرة التي دفعتها البلدية ملـ ّـد خط
جــديــد .ويــرمــي الـحـمــدالـلــه مــن ه ــذه الـضـغــوط إلــى
إجبار البلدية على االنضمام إلى «شركة كهرباء
الـشـمــال» ّ
(أس ـســت بـمــرســوم رئــاســي  ،)2010ما
يعني تحديد صالحياتها.
بـعــد ال ـك ـهــربــاء ،لـجــأ الـحـمــدالـلــه إل ــى تـعـيــن مــراقــب

مالي عبر وزارة الحكم املحلي على بلدية طولكرم،
ّ
ليصعد حدة املواجهة بني الحكومة والبلدية ،بعدما
رفضت األخيرة التعاطي مع املراقب ،ما ّ
تسبب في
وقــف روات ــب أكثر مــن  500مــوظــف ،خصوصًا أن
تعيني املراقب أتــى في أعقاب توظيف البلدية 300
موظف جديد خالل مدة قصيرة ،من دون الرجوع
إلى الحكومة ،وهو ما رآه رئيسها تحديًا له.
وب ـ ــات واض ـح ــا ح ـجــم ال ـص ــراع ــات ال ـت ــي تعيشها
«فـتــح» ،املفترض أنها مقبلة على انتخابات بلدية
مقابل «حـمــاس» .ومــا إن تخبو تــارة حتى تستعر
مــن جــديــد ،فــي ظــل الـتـنــافــس املـحـمــوم بــن أعـضــاء
«املركزية» على خالفة عباس الذي دخل عامه الثالث
والـثـمــانــن  ،83وال ت ــزال لــديــه الــرغـبــة فــي مواصلة
محاربة القيادي املفصول محمد دحــان ،ما جعل
الـضـفــة بمؤسساتها وبــأطــرهــا التنظيمية ساحة
للمواجهة بني حليفي األمس.
وال يتردد رئيس السلطة في فصل ّأي قيادي من
«فتح» يثبت تورطه في عالقة مع دحــان ،رغــم ما
ُحكي عن مصالحة بني االثنني برغبة تركية وحديث
مـصــري (ال ـعــدد  ٢٩٤٨فــي  ٣٠ت ـمــوز) ،وآخ ــر ذلــك
األنـبــاء غير املــؤكــدة عــن فصل النائب فــي املجلس
التشريعي نجاة أبــو بكر ،وأربـعــة آخــريــن .كذلك ال
يألو دحــان جهدًا فــي تعزيز نـفــوذه داخــل «فتح»،
وحتى في املؤسسة األمنية للسلطة.

