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امل �س��وؤل�ين األت � ��راك واألج ��ان ��ب ح�ت��ى من
زي��ارت��ه ،ول�ي�ظ�ه��ر ف��ي ال �ص��ورة م��ع نائب
الرئيس األميركي جو بايدن الحقًا وهو
ه��زي��ل ش��اح��ب ب�ع��ض ال �ش��يء ،ولتنتشر
ال �ش��ائ �ع��ات وال �ت �س��ري �ب��ات «ال �س��وداوي��ة»
كالنار في الهشيم.
ّ
وألن املصائب ال تقع فرادى ،فإن تطورات
تزامنت م��ع الغياب الغامض ألردوغ��ان،
جعلت البعض يتحدث ع��ن ح��رب باكرة
ع �ل ��ى خ�ل�اف ��ة ال� ��رج� ��ل ف� ��ي ال � �ح� ��زب ال� ��ذي
أس �س��ه ف��ي  .2001ف �ح�ين ك ��ان أردوغ� � ��ان،
ال ��رج ��ل ال �ت ��رك ��ي األق � � ��وى ع �ل��ى اإلط �ل��اق،
ي �م �ض ��ي ف � �ت� ��رة ال� �ن� � ُق ��اه ��ة ال� �ط ��وي� �ل ��ة ف��ي
منزله بإسطنبول ،فتح ال�ب��اب العريض
ل�ل�ن�ق��اش ف��ي امل � ّ�دة ال�ح��ال�ي��ة ل��والي��ة غ��ول،

إض � ��اف � ��ة إل � � ��ى ح � �ص� ��ول ح � ��ادث � ��ة ك �ش �ف��ت
ع ��ن خ �ل�اف ب�ي�ن غ ��ول وأردوغ� � � ��ان ن�ف�س��ه،
ت�ح��دي�دًا ب�ش��أن ت�ع��دي��ل ق��ان��ون العقوبات
املتعلق بالتالعب بنتائج مباريات كرة
ّ
ال �ق��دم ،وه��ي الفضيحة ال�ت��ي ت�ه��ز تركيا
ّ
منذ أش�ه��ر؛ فالقوانني التركية متشددة
بالتزوير والتالعب
للغاية في ما يتعلق ّ
بنتائج املباريات .غير أنه بعد أشهر من
االن�ش�غ��ال ب�ه��ذه الفضيحة ،ق� ّ�رر البرملان
باإلجماع تعديل القوانني للتخفيف من
ال�ع�ق��وب��ات ال �ت��ي س�ت�ط��ال «ك �ب��ار ال �ق��وم»،
ل �ي��س ف��ي األوس � ��اط ال �ك��روي��ة ال��ري��اض�ي��ة
ف �ح �س��ب ،ب ��ل أي �ض ��ًا ال �س �ي��اس �ي��ة وط�ب�ق��ة
رج ��ال األع �م��ال .وخ�ل�ال غ �ي��اب أردوغ� ��ان،
ّ
مرر البرملان تعديالت القوانني املذكورة.
ّ
غ �ي��ر أن ال ��رئ� �ي ��س غ � ��ول اس� �ت� �خ ��دم ح�ق��ه
ب�ن�ق��ض ه ��ذه ال �ق��وان�ي�ن ،وأع � ��اد إرس��ال �ه��ا
إلى البرملان إلع��ادة النظر فيها ،وهو ما
كفله له الدستور .ودعم الرجل القوي في
ال �ح ��زب ،ن��ائ��ب رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة بولنت
أرينش ،الرئيس غول في موقفه هذا ،غير
أن أردوغ��ان ،من سريره ،أمر ن��واب حزبه
ب��إع��ادة إرس ��ال ال�ق��واًن�ين مثلما ع� ّ�دل��وه��ا
إل� ��ى ال ��رئ �ي ��س ث ��ان �ي ��ة ل �ي �ص �ب��ح ال��رئ �ي��س
مجبرًا إم��ا على إق��راره��ا بالصيغة التي
أص � ّ�ر ع�ل�ي�ه��ا ال �ب��رمل��ان ،أو إح��ال�ت�ه��ا على
املحكمة ال��دس�ت��وري��ة للنظر ب�ه��ا .حادثة
كافية ليعتبر مراقبون أنها بمثابة
كانت ُّ
بداية تشقق في صفوف الحزب الحاكم،
رغم أن «حزب اللمبة» وضع الحادثة في
خانة الديموقراطية الدخلية الصحية.
وما لبثت أن هدأت قصة قوانني عقوبات
ال �ت�ل�اع��ب ب�ن�ت��ائ��ج م �ب��اري��ات ك ��رة ال �ق��دم،
حتى اشتعل النقاش بشأن م��دة الوالية
الرئاسية ل�غ��ول .والقصة تعود إل��ى عام
ُ
 ،2007ح�ين ان��ت�خ��ب غ��ول وف��ق ال��دس�ت��ور
ال �ق��دي��م ال� ��ذي ك ��ان ي �ن� ّ�ص ع �ل��ى أن والي��ة
ال��رئ��اس��ة ه��ي  7س�ن��وات ول��والي��ة واح��دة،
وه��و م��ا ُع � ِّ�دل ب�ع��د أس��اب�ي��ع م��ن انتخاب
ال ��رئ� �ي ��س امل � ��ذك � ��ور ،ب �ن �ح��و ي� �ن ��ص ع�ل��ى
انتخابه باالقتراع الشعبي املباشر (بدل
ان �ت �خ��اب��ه م ��ن ن � ��واب ال �ب ��رمل ��ان) ول�خ�م��س
س � �ن� ��وات ب� � ��دل س � �ب� ��ع ،م� ��ع ح� �ق ��ه ب �ت��ول��ي
ال��رئ��اس��ة ل��والي �ت�ين .وم �ن��ذ  ،2007انطلق
السجال في ما إذا كان يجدر بغول الحكم
لسبع س �ن��وات (أي ح�ت��ى  )2014ولفترة
رئ��اس�ي��ة واح ��دة بموجب ال��دس�ت��ور ال��ذي
ُ
انتخب على أس��اس��ه ،أو لخمس سنوات
(أي ح �ت��ى  )2012م ��ع إم � �ك ��ان ال �ت��رش��ح

خالف بين غول
وأردوغان بشأن قوانين
تزوير النتائج الرياضية يفتح
السجال حول وحدة الحزب
ُيرجح تولي أردوغان
الرئاسة في 2014
مقابل تولي غول
الحكومة في 2015

ل ��والي� �ت�ي�ن وف � ��ق ال �ت �ع ��دي ��ل ال ��دس� �ت ��وري.
بطبيعة ال�ح��ال ،مالت املعارضة التركية
ن �ح��و ال�ت�ف�س�ي��ر ال �ث��ان��ي ،أي ط��ال �ب��ت ب��أن
تنتهي والي��ة غول في  ،2012بينما ّ
أصر
«العدالة والتنمية» الحاكم على التفسير
األول ،ل�ب�ق��اء ال��رئ�ي��س ف��ي منصبه حتى
ّ
 .2014إن جميع ه��ذه النقاشات مرتبطة
م �ب��اش��رة ب��ال��وض��ع ال �ص �ح��ي ألردوغ� � ��ان
وب �م �ص �ي��ره ال �س �ي��اس��ي ،وب �م��ا أن ال��رج��ل
صاحب م�ش��روع طموح بتولي الرئاسة
ال�ت��رك�ي��ة ب�ع��د ت�ح��وي��ل ال�ن�ظ��ام السياسي
م��ن ب��رمل��ان��ي إل��ى رئ��اس��ي «ع�ل��ى الطريقة
األم �ي��رك �ي��ة» ليتمتع ال��رئ�ي��س امل�ق�ب��ل ،أي
أردوغ � � � ��ان ن �ف �س��ه ،ب �ص�ل�اح �ي��ات ك �ب �ي��رة.
ل�ك��ن ال �ن �ق��اش ب ��ات ي�ت�م�ح��ور ال �ي��وم ح��ول
م��ا إذا ك��ان وض�ع��ه الصحي سيسمح له
بمواصلة أحالمه السياسية ،إضافة إلى
التساؤل عما إذ ك��ان حزبه سيظل ق��ادرًا
وحدته.
على الحفاظ على ُ
أكثر من ذل��ك ،فقد فتح السجال بموازاة
ه� ��ذه ال ��زح �م ��ة ،ع �ل��ى م ��وض ��وع آخ � ��ر ،هو
القوانني الداخلية لـ«العدالة والتنمية»؛
فبحسب ه ��ذه ال �ق��وان�ين ،ال ي�ح��ق ل�ن��واب
ال �ح��زب ال �ب �ق��اء ف��ي م�ن��اص�ب�ه��م ال�ن�ي��اب�ي��ة
ألك �ث��ر م ��ن  3دورات ت �ش��ري �ع �ي��ة .وإن لم
ُ
ت�ع� َّ�دل ه��ذه ال�ق��وان�ين قبل انتخابات عام
ّ
 ،2015ف � ��إن أب � ��رز أس� �م ��اء ال � �ح� ��زب ،وم��ن
ب �ي �ن �ه��م أردوغ � � � � ��ان ن �ف �س��ه ون ��ائ� �ب ��ه ع�ل��ي
باباجان ورئيس البرملان كميل جيجيك،
سيكونون محرومني حق املحافظة على
مقاعدهم النيابية .وردًا على س��ؤال عن
ّ
ه� ��ذا امل� ��وض� ��وع ،أك � ��د أح� ��د ن � ��واب رئ �ي��س

ال ��وزراء ،بشير أت��االي ،أن��ه «حتى اآلن ،ال
ن�ي��ة لتعديل ق��وان�ين ال �ح��زب» ،ك��اش�ف��ًا أن
أردوغ ��ان «ي�ب��دو ح��ازم��ًا ف��ي تطبيق هذه
األن�ظ�م��ة ال�ح��زب �ي��ة» .ووف ��ق ه��ذا امل�ن�ظ��ار،
ه�ن��اك ع��دة س�ي�ن��اري��وات ي�ج��ري ت��داول�ه��ا،
ل�ك��ن األرج ��ح م��ن بينها ه��و «السيناريو
الروسي» (تبادل املناصب بني فالديمير
ب ��وت� َي�ن ودي� �م� �ت ��ري م ��دف� �ي ��دي ��ف) ،أي أن
ُينتخب أردوغ ��ان رئيسًا ف��ي  ،2014على
أن ي �ت��ول��ى ال ��رئ �ي ��س ال �ح ��ال ��ي ع �ب��د ال �ل��ه
غ ��ول رئ ��اس ��ة ال �ح �ك��وم��ة ب �ع��د ان�ت�خ��اب��ات
 2015ال�ب��رمل��ان�ي��ة ،ب�ي�ن�م��ا ي�ت��ول��ى بولنت
أري�ن��ش رئ��اس��ة الحكومة لعام واح��د ،أي
ف��ي ال�ف�ت��رة الفاصلة ب�ين ت��ول��ي أردوغ ��ان
رئاسة الجمهورية في  ،2014حتى إجراء
االنتخابات النيابية لـ .2014
وب�ين أكثر املؤمنني ب��أن ه��ذا السيناريو
َّ
سيطبق ،ال�ك��ات��ب امل �ع��روف في
ه��و ال��ذي
صحيفة «ملييت» ،مصطفى أكيول ،الذي
ي� ِّ
�رج��ح إق �ف��ال ال�س�ج��ال ب�ش��أن م��دة والي��ة
غول قريبًا؛ ألن البرملان «سيصدر قانونًا
يحسم فيه الترجيحات نحو تثبيت بقاء
غول ُحتى  2014ليجري تبادل املناصب»
ك �م��ا ذك� ��ر أع �ل��اه .ل �ك��ن ،إن ل ��م ُي � َ�س � َّ�م غ��ول
رئيسًا للحكومة في  ،2015حينها يرجح
البعض أن يصبح وزير الخارجية أحمد
داوود أوغ�ل��و ه��و رئ�ي��س ال�ّح�ك��وم��ة .لكن
وفق الكاتب م��راد يتكن ،فإنه خالل فترة
ّ
غياب أردوغان بسبب مرضه ،فإن داوود
ً
أوغ �ل��و اب�ت�ع��د ق�ل�ي�لا ع��ن األض� ��واء أي�ض��ًا؛
ألنه أراد إبقاء اسمه بعيدًا عن السجاالت
بشأن هوية من يمكن أن يرث أردوغان.
وف � ��ي إط � � ��ار م� �ت� �ص ��ل ،ي � � ��دور ح ��دي ��ث ف��ي
ال �ص��ال��ون��ات ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ت��رك �ي��ة ح��ول
اح �ت �م ��ال ث ��ال ��ث ،ي �ق ��وم ع �ل��ى ف��رض �ي��ة أن
أردوغ� � � � ��ان س �ي �ك ��ون ب �ح ��اج ��ة إل � ��ى ع�ل�اج
ط��وي��ل م��ن م��رض��ه .ووف��ق ه��ذه الفرضية،
ً
ف ��إن أردوغ � ��ان م �ص��اب ب��ال�س��رط��ان ف�ع�لا،
لكن مرضه تحت السيطرة ،لكن سيكون
بحاجة إلى عالج طويل األم��د .وفي هذه
الحالة ،سيجري التنازل للتفسير الذي
ت�ق��دم��ه امل �ع��ارض��ة مل�س��أل��ة م��وع��د م �غ��ادرة
غ� ��ول ق �ص��ر ال ��رئ ��اس ��ة ،أي ال� �ع ��ام امل �ق �ب��ل،
ل�ي��أخ��ذ أردوغ � ��ان م�ك��ان��ه ليتلقى ال�ع�لاج
في قصر شنقايا .لكن يبدو أن «العدالة
وال�ت�ن�م�ي��ة» ل�ي��س ف��ي ه ��ذا ال� � ��وارد ،إذ إن
ج�م�ي��ع أرك ��ان ��ه ال ي ��زال ��ون ي �ص��رون على
تمديد بقاء غ��ول ف��ي القصر الجمهوري
حتى .2014

الجزائر :انتخابات
ّ
تشريعية في 2012
ّ
قررت السلطات الجزائرية،
أمس ،تنظيم انتخابات تشريعية
في ربيع  ،2012لتكون هذه
االنتخابات األولى بعد  20عامًا
من إلغاء نتائج االقتراع الذي فاز
فيه االسالميني في حينها.
(أ ف ب)

ّ
البحرينية
الشرطة
ّ
تهاجم مقر «الوفاق»
أطلقت شرطة مكافحة الشغب
البحرينية ،أمس ،الغازات املسيلة
للدموع والرصاص املطاطي ،في
محاولة لتفريق تظاهرة قرب
ّ
مقر جمعية «الوفاق الوطني»
املعارضة .وجاء في
اإلسالمية
ِ
بيان للجمعية أن «قوات االمن
أطلقت النار مباشرة على مقر
الجمعية ،حيث كان ّ
يتجمع
العديد من قادتها وكوادرها».

وأشارت الى أن العديد من
األشخاص الحاضرين «بمن
فيهم نائب االمني العام للجمعية
الشيخ حسني الديهي ،وصحافي
أميركي أصيبوا بحاالت
اختناق بسبب الغازات» .وكانت
الجمعيات املعارضة قد طلبت
ترخيصًا من وزارة الداخلية من
أجل تنظيم تظاهرة في منطقة
خليج التوبلي ،أمس ،لكن الوزارة
رفضت الطلب.
(األخبار)

مجلس األمن ّ
يرحب
ُّ
بالتقدم في اليمن

افغانستان

ّ
أميركيًا مع «طالبان»!
قرضاي يعرقل اتفاقًا

ك �ش �ف ��ت ص �ح �ي �ف��ة «واش � �ن � �ط� ��ن ب ��وس ��ت»
األم �ي��رك�ي��ة ،أم ��س ،أن ات�ف��اق��ًا ع�م�ل��ت عليه
االدارة األميركية مع حركة «طالبان» في
أفغانستان ألكثر م��ن ع��ام م��ن أج��ل إنهاء
ال �ح��رب ف��ي ال �ب �ل��د امل �ح �ت��ل ،ان �ه��ار بسبب
الرئيس األفغاني حميد قرضاي .ونقلت
الصحيفة عن مصادر أميركية وأوروبية
رفيعة املستوى قولها إنه «بعدما اقتربت
األطراف املعنية ،وألكثر من ّ
مرة ،من إجراء
م�ف��اوض��ات س�لام حقيقية بعد نحو عام
على بدء املحادثات ،انهار االتفاق مع حركة
ط��ال�ب��ان ب�ع��دم��ا رف��ض ال��رئ�ي��س األف�غ��ان��ي
ش��روط��ه» .وأوض��ح املسؤولون الغربيون
أن «االت� �ف ��اق ك ��ان ي�ق�ض��ي ب�ن�ق��ل  5أف �غ��ان
معتقلني في معتقل غوانتنامو إلى قطر
للبقاء هناك قيد اإلق��ام��ة الجبرية ،شرط
أن تنبذ ح��رك��ة ط��ال�ب��ان اإلره� ��اب ال��دول��ي
وت�ن�ف�ص��ل ع��ن ت�ن�ظ�ي��م ال �ق ��اع ��دة» .وأش ��ار
مسؤول رفيع املستوى في إدارة الرئيس
األم�ي��رك��ي ب ��اراك أوب��ام��ا إل��ى أن��ه «ح��ال�ي��ًا،
ت��وق�ف��ت األم� ��ور (امل �ف ��اوض ��ات) ،والجميع
يأخذون نفسًا عميقًا» .وأعرب املسؤولون
ّ
ع ��ن اع �ت �ق��اده��م ب ��أن م�س��ل�ح��ي «ط��ال �ب��ان»

ّ
يتبنون املوقف األميركي نفسه الذي يرى
أن النزاع لن يصل إلى نهاية حاسمة ألي
م��ن األط ��راف .وق��ال أح��د مسؤولي اإلدارة
األم�ي��رك�ي��ة «ن�ح��ن ن��رى أن امل�ص��ال�ح��ة هي
الركن األهم في جهودنا ،وهذا يترافق مع
كل ما نقوم به وخصوصًا على الصعيد
العسكري» .وأضاف «نعتقد أننا نتحدث

مع األش�خ��اص املناسبني ممن يتمتعون
بالقدرة على القيام بإجراءات بناء الثقة».
ول �ف��ت امل� �س ��ؤول ن�ف �س��ه إل ��ى أن ال �ش��روط
األميركية في «املفاوضات» مع «طالبان»
ت �ن��ص ع �ل��ى أن ت��دل��ي ال �ح��رك��ة امل ��ذك ��ورة
«ب �ت �ص��ري��ح ض � ّ�د اإلره � ��اب ال ��دول ��ي يصل
إل� ��ى ح ��د االن �ف �ص��ال ال �ع �ل �ن��ي ع ��ن تنظيم

جنود بريطانيون يحتفلون بامليالد في قاعدة عسكرية في هلمند أمس (أ ف ب)

القاعدة ودع��م الديموقراطية الدستورية
ف � ��ي أف � �غ� ��ان � �س � �ت� ��ان» .وت � ��اب � ��ع «ي � ��ري � ��دون
(ط��ال �ب��ان)  5س�ج�ن��اء م��ن غ��وان�ت�ن��ام��و من
أصل  20أفغانيًا هناك ،وقد وافقنا بهدف
التفاوض مع األفغان فقط ،وليس من أجل
البروباغندا وال التجنيد أو قيام حكومة
بديلة بل من أجل مستقبل أفغانستان».
ّ
وبحسب «واشنطن بوست» ،فإن قرضاي
رف��ض التوقيع على االت�ف��اق في الدقائق
األخيرة .ونقلت عن مسؤولني أميركيني
أن��ه «رغ ��م االط�ل�اع ال��دائ��م ل�ق��رض��اي على
مجريات العمل على االتفاق مع طالبان،
�ن دع �م��ًا س�ي��اس�ي��ًا ف��ي ال ��داخ ��ل بني
ل��م ي�ب ِ
ال �ل�اع � �ب �ي�ن األف � � �غ� � ��ان ال � ��ذي � ��ن ي �ت �م �ت �ع��ون
بالنفوذ» .وت��أت��ي ه��ذه التسريبات غ��داة
اإلع �ل ��ان ع ��ن اك �ت �م ��ال ع �م �ل �ي��ة س �ح��ب 10
آالف ج �ن��دي أم �ي��رك��ي م ��ن أف �غ��ان �س �ت��ان،
ق �ب��ل أس �ب ��وع م ��ن ن �ه��اي��ة ال �ع ��ام ال �ج ��اري.
ّ
ويعد هذا االنسحاب أول خطوة باتجاه
إن�ه��اء ال�ح��رب وتسليم األم��ن إل��ى القوات
األفغانية بحلول عام  ،2014ليبقى هناك
حاليًا  91ألف جندي أميركي.
(أ ب ،يو بي آي)

ّ
رحب أعضاء مجلس األمن
الدولي ،أمس ،بالتقدم الحاصل
في مسار عملية االنتقال
السياسي في اليمن ،ودعوا كل
األطراف اليمنية إلى «نبذ العنف
وااللتزام بالجدول الزمني لتنفيذ
العملية االنتقالية» .وشدد أعضاء
مجلس األمن على ضرورة
محاسبة جميع املسؤولني عن
أعمال العنف وانتهاكات حقوق
اإلنسان.
(يو بي آي)

تظاهرة للبدون
الكويت:
ّ
والشرطة ال تتدخل
تظاهر املئات من البدون في
الكويت ،أمس ،للمطالبة بحقهم
بالجنسية ،لألسبوع الثاني على
التوالي ،دون أن تتدخل الشرطة
ملنعهم على غرار ما كان يحصل
في املرات السابقة .وشارك في
التظاهرة التي جرت في الجهراء
شمال غرب العاصمة الكويت،
ناشطون ونواب سابقون
وممثلون عن منظمات كويتية
للدفاع عن حقوق االنسان.
(أ ف ب)

