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تركيا

أردوغان يستهدف ما تبقى من المعارضة
ل ـك ـن ــه ي ـل ـف ــت أيـ ـض ــا إلـ ـ ــى أن "ك ــات ـب ــي
الدستور صمموا الرئاسة األميركية
لتكون واح ــدة مــن األقــل قــوة بــن دول
الـ ـع ــال ــم" ،مــوض ـحــا أن ع ـلــى الــرئ ـيــس
"أن يـقـنــع مـجـلــس ال ـن ــواب وال ـش ـيــوخ،
كــي يتمكن مــن فعل أي شــيء داخليًا،
إضافة إلــى أن عليه أن يبقي املحكمة
العليا إلــى جانبه ،وأيـضــا أن يحظى
بتعاون  50والية".
وان ـط ــاق ــا م ـ ّـمــا ذه ــب إل ـي ــه فــريــدمــان،
تجدر اإلش ــارة إلــى أن الرئيس املقبل
يدخل إلى املكتب البيضاوي ،وأمامه
ق ـضــايــا عـ ــدة مل ـعــال ـج ـت ـهــا ،ومــواج ـهــة
ّ
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ل ـح ــل ـه ــا ،هـ ـ ــي :س ـيــاســة
الــرعــايــة الصحية ،األم ــن االجتماعي،
ً
ال ـس ـيــاســة الـبـيـئـيــة ،ف ـضــا ع ــن طــابــع
املحكمة العليا التي ستخدم على مدى
ع ـقــديــن مـقـبـلــن ت ـقــري ـبــا .وال ـخــافــات
ك ـث ـي ــرة ب ــن ال ـح ــزب ــن ف ــي م ــا يـتـعـلــق
ً
بـ ـه ــذه املـ ـس ــائ ــل وغـ ـي ــره ــا .م ـ ـثـ ــا ،فــي
مـســألــة الــرعــايــة الـصـحـيــة ،لــم تتوقف
معارضة الجمهوريني للـ"أوباما كير"
(على الــرغــم مــن مــرور خمس سنوات
على إقرارها) .ويبقى من غير الواضح
كيف ستعالج هذه املسألة تحت إدارة
رئـيــس جـمـهــوري ،أو كيف سيتعاون
ـس ديـمــوقــراطــي مــع الجمهوريني
رئـيـ ّ
ل ـت ـجــنــب إحـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـيــرات جــوهــريــة
فيها.
أمــا الـهــوة الكبرى بــن الـحــزبــن ،فهي
ستنعكس في كيفية تشكيل املحكمة
العليا التي ستملك الكلمة األخيرة في
املسائل السياسية .وبحسب جوشوا
غرين في موقع "بلومبرغ" ،فإن أربعة
م ــن ق ـض ــاة املـحـكـمــة سـيـبـلـغــون الـ ــ78
من العمر أو أكثر ،في تشرين الثاني.
لــذا مــن املمكن أن يحظى خلف بــاراك
أوباما بفرصة استبدال هؤالء.
وبني كل هذه القضايا ،يبقى االقتصاد
الشغل الشاغل بالنسبة إلى الجمهور
األمـيــركــي .وبحسب اسـتـطــاع صــادر
عــن "مــركــز ب ـيــو" ،فــي شـهــر ت ـمــوز ،أي
خ ــال االن ـت ـخــابــات الـتـمـيـهـيــديــة ،رأى
 %84من الناخبني أن االقتصاد "مهم
ج ـدًا" للحصول على صــوتـهــم ،بينما
ّ
حـ ــل "اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب" ف ــي امل ــرت ـب ــة ال ـثــان ـيــة
بنسبة  ،%80متقدمًا على السياسة
الخارجية التي حصلت على  %75من
األصوات املستطلعة.

دوفـ ـ ـ ـ ـ ــوار» ،أن االتـ ـ ـح ـ ــاد االوروبـ ـ ـ ــي
ّ
لــم يـكــن قــط بـجــانــب ال ـح ــل ،فــي تلك
األوق ـ ــات« :م ـنــذ س ـنــوات ع ــدة ،تعيد

إسطنبول ــ حسني محلي
رغم أن الرئيس التركي ،رجب طيب
أردوغان ،يسيطر على أكثر من
 ٪من اإلعالم املرئي واملسموع
 ٩٠
واملكتوب ،فإنه لم يعد يتحمل ما تبقى
من املعارضة اإلعالمية ،ولو بالحد
األدنى من إمكاناتها الضعيفة .وأمس،
تعرضت صحيفة «جمهورييات»
لحملة من االعتقاالت التي استهدفت
معظم مسؤوليها وكتابها ،بينهم
رئيس التحرير ،في الوقت الذي تتحدث
فيه املعلومات عن احتماالت مصادرة
ممتلكاتها بحجة التعاون مع الرجل
املخيف ألردوغان ،فتح الله غولن ،من
جهة ،و«حزب العمال الكردستاني» من
جهة أخرى ،رغم أن املتابعني للملف
التركي يعرفون أن هذه الصحيفة
يسارية وضد غولن و«العمال
الكردستاني».
وكانت «جمهورييات» ،وهي من أقدم
الصحف التي صدرت بعد أشهر من
إعالن الجمهورية التركية عام ،١٩٢٣
قد تعرضت لتهديدات ومضايقات من
ُ
السلطات الحكومية ،كما اعتقل رئيس
تحريرها جان دوندار العام املاضي،
بحجة أنه نشر أسرار الدولة ،في إشارة
إلى صور الشاحنات التي كانت تنقل
األسلحة واملعدات الحربية للجماعات
املسلحة واإلرهابية في سوريا بداية
.٢٠١٤
كذلك ،كان أردوغان قد هدد وتوعد
الجريدة ،بالقول إنه سيالحقها
وسيحاسبها على هذه «الخيانة
الوطنية والعمالة والتجسس» .منذ ذلك
الوقت ،تتعرض الصحيفة ملضايقات
متنوعة ،منها تهديد كل الذين ينشرون
إعالناتهم التجارية فيها ،وذلك
لتضييق الحصار عليها ماليا ،فضال
عن إرسال املفتشني املاليني للتدقيق
في أوراق ووثائق «جمهورييات»

الـ ـشـ ـع ــوب األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،فـ ــي أوقـ ـ ــات
ال ـ ـش ـ ـ ّـدة ،اعـ ـتـ ـب ــار أن امل ـ ـ ــاذ األخ ـي ــر
ليس فــي بروكسل ،بــل فــي أوطانها
ّ
األصلية وداخل الحدود املحلية».
ّ
ولـ ـ ـع ـ ــل م ـ ــا أشـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـيـ ــه ص ـح ـي ـفــة
«االن ــدب ـن ــدن ــت» الـبــريـطــانـيــة يـنــدرج
ض ـم ــن ال ـخ ــان ــة ن ـف ـس ـهــا ،إذ رأت أن
املعاهدة مع كندا هي بمثابة «قنبلة
مــوقــوتــة» .فمثل معاهدة الـ ــ«»TTIP
ال ـت ـج ــاري ــة ب ــن االت ـ ـحـ ــاد االوروب ـ ـ ــي
والواليات املتحدة ،ليست «»TAFTA
(ال ـش ــراك ــة ال ـت ـج ــاري ــة االس ـت ـث ـمــاريــة
عـبــر األط ـل ـســي) ،أي م ـجــرد اتـفــاقـيــة
لـتـخـفـيــض ال ـت ـع ــري ـف ــات الـجـمــركـيــة
فقط ،بــل هــي ترمي إلــى رفــع القيود
وت ـح ــري ــر الـ ـتـ ـج ــارة ،وال ـت ـع ــام ــل مــع
املــزيــد مــن ال ـقــوى مــن ف ــوق الـقــانــون
للوصول إلى «بيزنس» أكبر.
وضمن هذا املشهد ،يبقى املسؤولون
ـان آخـ ــر ،وي ـض ـعــون ك ــل تلك
ف ــي م ـك ـ ٍ
الـ ــرؤى فــي خــانــة ال ـنــزعــات القومية
والشعبوية .ووفق «ميديا بار» ،هم
يستميتون في الدفاع عن شرعيتهم،
ولم يعد لديهم سوى هاجس وحيد:
فـعــل ك ــل ش ــيء حـتــى ال تــدخــل حـ ّـبــة
رم ــل فــي اآلل ــة األوروبـ ـي ــة ،فتوقفها.
لهذا الغرض ،يطالب املحافظون في
االتحاد ،تغيير أنماط التفاوض في

وسجلها الضرائبي ،وهو حال جميع
وسائل اإلعالم املعارضة من الصحف
ّ
والتلفزيونات مع أنه لم يتبق منها إال
عدد قليل.
وحاليًا ،ال تحصل الصحف اليسارية
الصغيرة على أي إعالنات تجارية
خالفا للصحف املوالية التي تحصل
على املليارات من الليرات من إعالنات
الشركات الخاصة واملؤسسات
واملصارف الحكومية ،بجانب أن
األولى ال تبيع إال أعدادا بسيطة .وفي
غضون ذلك ،رضخ رجال األعمال
الكبار ،الذين يملكون مؤسسات
إعالمية كبيرة كمؤسسة «دوغوش»
ومؤسسة «دوغان» لتهديدات الحكومة،
ما اضطرهم إلى االنتقال من خندق
املعارضة إلى الوالء ،وذلك مقابل
مشاريع ومقاوالت حصلوا عليها من
الدولة .كما استسلم إعالميون كثيرون
للضغوط املالية والسياسية واألمنية،
واضطروا إلى الرضوخ وتحولوا إلى
موالني ألردوغان.
ودون أن يبالي أحد باالعتقاالت التي
استهدفت اإلعالميني من مختلف
امليول واالتجاهات ،تزداد حاالت الحبس
بحقهم إلى أن وصل عددهم حتى اآلن
إلى  ١١٧معظمهم محسوبون على
اليسار أو األكراد ،وبعضهم من أنصار
غولن.
فعليًا ،نجح الرئيس التركي في استغالل
محاولة االنقالب األخيرة للتخلص من
جميع معارضيه في مجاالت عدة منها
اإلعالم ،وبذلك ال يسمع أو يقرأ أو
يشاهد املواطن التركي أي خبر مخالف
لوجهة نظر أردوغان ،الذي يستعد
لطرح فكرة تغيير الدستور على
االستفتاء الشعبي في نيسان املقبل.
أيضًا ،تضطر جميع وسائل اإلعالم
إلى بث خطابات الرئيس على الهواء
مباشرة ،وكذلك الحال مع رئيس الوزراء
وبقية أعضاء حكومته ،كما من املمنوع

فتح توقيع المعاهدة
مع كندا النقاش
بشأن فكرة نهاية
العولمة السعيدة

َُ
امل ـعــاهــدات الـتـجــاريــة ،ف ـيــوكــل األمــر
إلى البرملان واملفوضية األوروبيني،
من دون أن تتمكن الدول من أن تقول
كلمتها في مسار التفاوض.
وبينما تتابع الصحيفة الفرنسية
بالقول إن «غــوايــة السلطة» ظاهرة
ب ـقــوة ل ــدى امل ـس ــؤول ــن األوروبـ ـي ــن،
تشدد «االنــدبـنــدنــت» على أنــه يجب
تغيير السياسة الـتـجــاريــة الحالية
لـ ــات ـ ـحـ ــاد االوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي .عـ ـل ــى األق ـ ـ ــل،
يجب إخضاع االتفاقيات اللتزامات
بيئية وحـقــوقـيــة ،كـمــا يـجــب تقييم
إلــى أي مــدى تــؤدي هــذه االتفاقيات
إلى اهــداف اجتماعية ،مثل املساواة
وتـحـســن مـعــايـيــر املـعـيـشــة للفئات

على التلفزيونات بث خطابات زعماء
املعارضة ،وفي مقدمتهم زعيم «حزب
الشعب الجمهوري» ،كمال كليتشدار
أوغلو .وهو يتعرض وحزبه النتقادات
عنيفة من األوساط الشعبية التي تتهمه
بعدم التحرك والتصدي لسياسات
أردوغان ،التي يصفها كليتشدار أوغلو
بأنها اكتسبت طابعا فاشيا ،بل يكتفي
بالتصريحات فقط.
يشار إلى أن أردوغان استغل حالة

ال يسمع أو يقرأ
أو يشاهد المواطن
التركي أي خبر
مخالف ألردوغان

األكـ ـث ــر فـ ـقـ ـرًا« ،فـ ــي م ــواج ـه ــة عـقـيــدة
اقتصادية خاصة بالنخبة الدولية».
وقـ ـ ــد ش ـ ـهـ ــدت مـ ـن ــاط ــق واس ـ ـعـ ــة فــي
أوروبا تظاهرات ضد هذه االتفاقية
وضــد اتفاقيات شبيهة .ففي أملانيا
وح ــده ــا ،تـظــاهــر أك ـثــر مــن  300ألــف
شـخــص فــي كــل الـبـلــد إلع ــان رفــض
املـ ـ ـع ـ ــاه ـ ــدة ،ف ـي ـم ــا القـ ـ ــت املـ ـع ــارض ــة
ال ـب ـل ـج ـي ـك ـي ــة ص ـ ـ ـ ـ ً
ـدى ودع ـ ـ ـمـ ـ ــا غ ـيــر
منتظرين فــي أن ـحــاء أوروب ـ ــا ،وهــي
ّ
تتقيد بـ«العوملة السعيدة»
لــم تعد
امل ـم ــدوح ــة م ـنــذ ع ـشــريــن ع ــام ــا ،كما
تقول «ميديابار».
تختم الصحيفة الفرنسية تقريرها
ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــول إن ب ـ ــإمـ ـ ـك ـ ــان املـ ـف ــوضـ ـي ــة
واملـ ـجـ ـل ــس األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن املـ ـض ــي فــي
اتخاذ قرارات بالقوة ،وبعكس إرداة
الـ ــرأي ال ـع ــام ف ــي أوروبـ ـ ــا ،ويمكنهم
ك ــذل ــك تـ ـج ــاه ــل امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ورفـ ــض
املجتمع املــدنــي ،مثلما فعلوا خالل
االستفتاءات االيرلندية والفرنسية
والهولندية ،لكن «خيبة األمل تجاه
أوروب ـ ـ ــا س ـت ـكــون أك ـب ــر هـ ــذه املـ ـ ــرة...
فبرفض كــل نـقــاش وتـســويــة ،يتخذ
امل ـســؤولــون مـخــاطــرة تـســريــع تفكك
االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي .ب ــا أي رج ـعــة
ممكنة».
(األخبار)

)أ ف ب(

الطوارئ املعلنة في البالد منذ محاولة
االنقالب ،فربط رئيس األركان بالقصر
الجمهوري مباشرة ،وقادة القوات
البرية والجوية والبحرية بوزير الدفاع،
وقائد قوات الدرك بوزير الداخلية ،كما
ألغى انتخابات الجامعات وقرر تعيني
رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة.
في الوقت نفسه ،تنقل مصادر أن
الدستور الجديد سيمنح الرئيس مطلق
الصالحيات في جميع األمور ،بما
فيها تعيني كل املسؤولني في الدولة
مثل القضاة ووكالء النيابة والوالة
ومديري األمن ،وذلك بعد سيطرة فعلية
ألردوغان حاليًا على الجيش والقضاء
واألمن واالستخبارات وقطاع اإلعالم
واالقتصاد واملال.
في سياق متصل ،تستمر املضايقات
التي تستهدف قيادات «حزب الشعوب
الديموقراطي» بحجة تعاونه مع
«العمال الكردستاني» .فبعد اعتقال
رئيسة بلدية مدينة دياربكر ،جولتان
كيشاناك ،ونائبها وإحدى أعضاء
البرملان السابقات ،تتوقع املصادر
نفسها اعتقاالت ستستهدف بعض
أعضاء البرملان عن الحزب املذكور ،بمن
فيهم زعيمه ،صالح الدين دميرتاش.
وال تخفي األوساط السياسية قلقها
ُ
من االنعكاسات املحتملة لسياسات
الحكومة الحالية ضد األكراد ،فيما
تتوقع أن تفجر الوضع األمني في
البالد في ظل أحاديث عن حرب أهلية
محتملة في جنوب شرق البالد ،حيث
االشتباكات العنيفة املستمرة بني
عناصر «الكردستاني» وقوات األمن
والجيش ،علما بأن األخيرة اتخذت
تدابير مشددة على الحدود مع العراق
وسوريا في ظل التطورات املتالحقة في
البلدين.

ما قل
ودل
أصدر الملك السعودي ،سلمان،
أمس ،عدة أوامر ملكية ،أعفي
بموجب إحداها وزير المالية
إبراهيم بن عبد العزيز العساف
( 67عامًا) من منصبهُ ،
وع ّين
ً
بدال منه محمد الجدعان .وبهذا
األمر ،يكون قد أعفى سلمان وزير
المالية من المنصب الذي ظل
يحتفظ به على مدار نحو  21عامًا.
وكان العاهل السعودي قد
استبق هذا األمر الملكي بأمر
آخر أصدره اليوم بإعفاء الجدعان
من منصبه رئيسًا لمجلس هيئة
السوق المالية .وقضى أمر
ملكي آخر بتعيين العساف وزير
دولة وعضوًا في مجلس الوزراء.
على صعيد آخر ،رشحت
السعودية ،أمس ،يوسف بن
أحمد العثيمين ،وهو وزير
الشؤون االجتماعية األسبق ،أمينًا
عامًا جديدًا لمنظمة «التعاون
اإلسالمي» إثر استقالة إياد مدني.
(األخبار)

