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العالم

العالم

الحدث

العراق

عام على ّاالنسحاب األميركي من االتفاق النووي

ّ
إيران تدشن «الرد المتدرج»

ُ
لم تشأ إيران أن تنهي العام
األول من بداية الضغوط
األميركية عليها من دون
أن تحرك جزءًا من أوراق
الضغط التي بحوزتها،
فاختارت مواجهة الجميع
باستراتيجية مضبوطة
قوامها «الضغوط
المقابلة» ،عبر فتح الباب
على ترابط تلقائي بين التنازل
والتشدد ،وفقًا لتعامل
األوروبيين ،شركاء االتفاق.
في الوقت نفسه ،ال يزال
األميركي يستكمل إجراءاته
العسكرية ،برغم رسائله
المؤكدة عدم نيته خوض
الحرب مع طهران
أحـيــت إي ــران الــذكــرى الـسـنــويــة األول ــى
ل ــانـ ـسـ ـح ــاب األم ـ ـيـ ــركـ ــي مـ ــن االت ـ ـفـ ــاق
النووي في الثامن من أيار /مايو ،2018
بإعالن سلسلة خطوات تقول إنها تقع
ضـمــن إطـ ــار االت ـف ــاق ال ـن ــووي وف ــق ما
نصت عليه مادتاه الــ 26و الــُ ،36م ّ
بينة
أن ال ـل ـج ــوء إلـ ــى ت ـلــك اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات جــاء
بسبب املـمــاطـلــة األوروب ـي ــة فــي تنفيذ
االل ـتــزا ُمــات املطلوبة لحماية مصالح
إيران امل ّ
تضمنة في االتفاق النووي.
هذا اإلعالن اإليراني الذي أفصح مجلس
األمــن القومي في البالد عن تفاصيله،
يـكـشــف ع ــن مــرحـلـتــن م ــن اإلج ـ ـ ــراءات
التي تنوي طهران تطبيقها ،إحداهما
فورية وتتضمن وقف بيع اليورانيوم
املخصب واملــاء الثقيل اللذين ُينتجان
فــي املـفــاعــات الـنــوويــة اإليــران ـيــة .هذه
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اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـنـ ـظ ــام اإلي ـ ــران ـ ــي هــي
«التعهد مقابل التعهد ،والتهديد أمام
التهديد ،واالنتهاك أمام االنتهاك» .لكن
الالفت في املواقف الصادرة من طهران،
رس ــال ــة ال ــدع ــم ال ـت ــي وجـهـتـهــا ال ـق ــوات
املسلحة اإليرانية إلــى حكومة بالدها
في ما تنوي القيام به من إجراءات ،في
الــوقــت ال ــذي تعهدت فيه فــي بيان لها
«بمقابلة أي تـحــرك لــأعــداء بــالــرد من
ِق َبل الشعب والقوات املسلحة».
ُ
وفــي خطوة تظهر حــرص طهران على
حشد دعــم دول ــي إلجــراءاتـهــا املتخذة،
ّ
حــط وزي ــر الخارجية اإليــرانــي ،محمد
جـ ـ ــواد ظ ــري ــف ،رح ــال ــه ف ــي ال ـعــاص ـمــة
ً
الـ ــروس ـ ـيـ ــة م ــوسـ ـك ــو ،ح ـ ــام ـ ــا رس ــال ــة
مـكـتــوبــة م ــن الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي حسن
روحـ ــانـ ــي س ـي ـس ـل ـم ـهــا وف ـ ــق مـ ــا أع ـلــن
للرئيس الروسي فالديمير بوتني .من
جهتها ،أكــدت روسيا على لسان وزير

ّ
خارجيتها ،سيرغي الفــروف ،تسلمها
ً
ل ــرس ــال ــة الـ ـقـ ـي ــادة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،واع ـ ـ ــدة
ب ــدراس ـت ـه ــا .وفـ ــي امل ــؤت ـم ــر الـصـحــافــي
ال ـ ــذي ع ـق ــده الف ـ ــروف م ــع ظ ــري ــف بعد

ال ـخ ـط ــوة ،وإن ب ــدت ف ــارغ ــة املـضـمــون
بسبب وجود عقوبات أميركية مسبقة
ع ـلــى ال ـ ـ ــدول ال ـت ــي ت ـش ـتــري م ــن إيـ ــران
املــاء الثقيل واليورانيوم املخصب ،إال
أن اس ـت ـمــرار ط ـه ــران فـيـهــا سيجعلها
م ــع ال ــوق ــت ت ـح ــوز ك ـم ـيــات ي ــوران ـي ــوم
وم ــاء ثقيل تـفــوق مــا سمح بــه االتـفــاق
النووي ،وحينها ستتعثر إيران بعثرة
خ ــرق االت ـفــاق ال ـنــووي ال ــذي أك ــد وزيــر
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف
عدم نية بالده الخروج منه .أما املرحلة
الـلـقــاء ال ــذي جمعهما ،حـ ّـمـلــت روسـيــا
األخـ ـ ــرى ،ف ـج ــاءت مــؤجـلــة لـ ـ  60يــومــا،
أميركا مسؤولية ما وصــل إليه الحال
وارتـبــط تفعيلها في ذلــك الوقت بعدم
في الصفقة النووية ،ورأت موسكو في
الـتــزام األعـضــاء املوقعني على االتـفــاق
ّ
ـان للكرملني أن «مــن السابق ألوانــه
تعهداتهم تـجــاه إي ــران ،خصوصًا في
بـيـ ٍ
التحدث عن عقوبات على إيــران في ما
املـجــال املـصــرفــي والـنـفـطــي ،واشتملت
يتعلق باالتفاق الـنــووي» .أمــا الصني،
ت ـل ــك امل ــرحـ ـل ــة ب ـح ـســب بـ ـي ــان املـجـلــس
فدعت «جميع أط ــراف االتـفــاق النووي
ت ـع ـل ـيــق االل ـ ـتـ ــزامـ ــات املـ ـف ــروض ــة عـلــى
إلى الوفاء بالتزاماتهم» ،وأضافت في
مستويات تخصيب الـيــورانـيــوم ،إلى
جانب تحديث مفاعل امل ــاء الثقيل في
آراك.
روحاني :استراتيجيتنا هي «التعهد مقابل التعهد ،والتهديد أمام التهديد» (أ ف ب)
ولـ ـ ــم ت ـق ـف ــل ط ـ ـهـ ــران ال ـ ـبـ ــاب ع ـل ــى تـلــك
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ،بـ ــل ت ـ ـ ّ
ـوع ـ ــدت فـ ــي ال ـب ـي ــان
ب ــ«رد حــازم وســريــع على أي عمل غير
م ـس ــؤول ،بـمــا فــي ذل ــك إحــالــة القضية
على مجلس األمن التابع لألمم املتحدة
أو ف ــرض مــزيــد م ــن ال ـع ـق ــوب ــات» .وفــي
امل ـقــابــل ،أبـ ــدت االس ـت ـع ــداد السـتـئـنــاف
العمل بتلك االلـتــزامــات في حــال تلبية
مطالبها .ولم تكتف إيــران بإعالن تلك
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ع ـبــر ال ـب ـي ــان الـ ـص ــادر عن
م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي ،ب ــل اسـتـبـقــت
إص ـ ــدار ال ـب ـيــان بــرســالــة تـضــم قـ ــرارات
ّ
املجلس سلمها مساعد وزير الخارجية
اإلي ــران ــي ،عـبــاس عــراقـجــي ،إل ــى ال ــدول
امل ــوقـ ـع ــة ع ـل ــى االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي عـبــر
سفرائها املوجودين في طهران.
كذلك تزامن صدور بيان مجلس األمن
ال ـقــومــي م ــع كـلـمــة ك ــان يلقيها رئيس
الجمهورية حسن روحاني (الــذي ّ
يعد
دستوريًا رئيسًا ملجلس األمن القومي)
أوضـ ــح فـيـهــا أن «هـ ــذه ال ـخ ـطــوات أمــر
ب ــدي ـه ــي وحـ ـق ــوق ــي» ،وشـ ـ ـ ـ ّـدد ع ـل ــى أن

حمل ظريف رسالة
مكتوبة من روحاني إلى
الرئيس الروسي

ترامب يفرض عقوبات
على المعادن ويريد
التفاوض
البيان الصادر عن الخارجية أن «إيران
تنفذ التزاماتها الـنــوويــة بالكامل في
الوقت الراهن».
أم ـ ــا ع ـل ــى امل ـق ـل ــب اآلخـ ـ ـ ــر ،ف ـ ــرأى وزيـ ــر
الخارجية األميركي ،مايك بومبيو ،أن
«الــرســالــة اإليــران ـيــة ج ــاءت ضبابية»،
لينطلق من هذه الرؤية للقول إن «علينا
التريث واالنـتـظــار لـنــرى م ــاذا ستفعل
إيران في األيام املقبلة» ،واعدًا بأن تتخذ
بالده القرار املناسب ً
بناء على السلوك
اإليــرانــي املنتظر .حالة االنـتـظــار التي
أبداها بومبيو من أجل تقييم الرسالة
اإلي ــرانـ ـي ــة ل ــم ت ـكــن ب ـن ـفــس الـ ـق ــدر لــدى
العاصمة البريطانية لندن التي أطلق
مـنـهــا تـصــريـحــاتــه ،حـيــث أعـ ــرب وزي ــر
الخارجية البريطاني ،جيريمي هانت،
عن عدم ترحيب بالده بالخطوات التي
بدأتها إي ــران ،مـنــذرًا طـهــران بمواجهة
الـ ـع ــواق ــب إن ه ــي تــوق ـفــت ع ــن ال ــوف ــاء
بالتزاماتها النووية.
مواقف لندن استبقتها باريس بتهديد
طـهــران عبر بـيــان للخارجية بالعودة
إل ـ ــى نـ ـظ ــام الـ ـعـ ـق ــوب ــات إذا لـ ــم ت ـل ـتــزم
األخيرة تعهداتها في االتفاق النووي،
فيما ذهـبــت بــرلــن إل ــى إبـ ــداء «أسفها
م ــن ت ـص ــري ـح ــات ال ـح ـك ــوم ــة اإلي ــران ـي ــة
حــول امللف الـنــووي اإلي ــران ــي» ،وحثت
طـهــران ،في تصريحات ملتحدث باسم
الـحـكــومــة األمل ــان ـي ــة ،عـلــى ع ــدم اإلقـ ــدام
على أي «خطوات عدائية» ،مؤكدة أنها
تريد اإلبقاء على االتفاق النووي وأنها
تتعهد بــالـتــزامــاتـهــا كــامـلــة «م ــا دامــت
إيران تفعل املثل».
وفي ضوء املطالب اإليرانية من أوروبا
بتفعيل اآللية املصرفية «إينستكس»،
وال ـش ــرط اإلي ــران ــي ال ــواض ــح بتوسيع
اآللـ ـي ــة ل ـت ـش ـمــل الـ ـتـ ـب ــادالت امل ـصــرف ـيــة
ً
وال ـن ـف ـط ـيــة ب ـ ــدال م ــن اق ـت ـص ــاره ــا على
الغذاء وال ــدواء ،جــاء السماح األميركي
للمساعدات اإلنسانية باملرور عبر تلك
اآللية ،بحسب ما صــرح بذلك بومبيو
أثناء زيارته لبريطانيا .هذا التغاضي
األميركي عن املساعدات اإلنسانية لم

أعلــن الرئيــس األميركــي ،دونالــد ترامــب،
فــرض عقوبــات جديــدة علــى إيــران،
فــي ســياق سلســلة عقوبــات يفرضهــا
منــذ إلغــاء اإلعفــاءات مــن العقوبــات علــى
شــراء النفــط اإليرانــي .وبعــد العقوبــات
علــى تصديــر اليورانيــوم ،أعلــن البيــت
ً
األبيــض ليــا فــرض عقوبــات علــى
التعامــات التجاريــة كافــة فــي قطاعــات
الحديــد والصلــب واأللومنيــوم والنحــاس
اإليرانيــة .وقــال ترامــب إن العقوبــات
الجديــدة «تســتهدف عائــدات إيــران مــن
صــادرات املعــادن ،التــي تشــكل %10
مــن مجمــل صادراتهــا وتشــكل إشــعارًا
للــدول األخــرى بــأن ال تســامح مــع دخــول
الصلــب ومعــادن إيرانيــة أخــرى إلــى
موانئهــا» .ودعــا بيــان ترامــب طهــران إلــى
ّ
«توقــع املزيــد مــن العقوبــات إذا لــم ّ
تغيــر
ســلوكها» .وفــي الوقــت نفســه ،أبــدى
األميركــي رغبــة فــي التفــاوض،
الرئيــس ّ
وقــال« :أتطلــع إلــى لقــاء قــادة إيــران يومــا
ّ
التوصــل إلــى اتفــاق» ،وإلــى
مــا مــن أجــل
ّ
«اتخــاذ خطــوات تعطــي إيــران املســتقبل
الــذي تســتحق» .الجديــر ذكــره أن قطاعــات
املعــادن الصناعيــة اإليرانيــة تعـ ّـد ثانــي
أكبــر الصــادرات بعــد النفــط الــذي بــات
ً
الحظــر األميركــي عليــه شــامال منــذ مطلــع
الشــهر الجــاري.

يظهر فــي تـحــذيــرات املـســاعــد الخاص
للرئيس األميركي تيم موريسون ،التي
ّ
وج ـه ـهــا إل ــى املـسـتـثـمــريــن وال ـشــركــات
والـبـنــوك األوروب ـي ــة فــي حــال إجرائهم
تبادالت تجارية عبر اآللية األوروبية،
حـيــث وص ــف امل ـشــاركــة فــي تـلــك اآللـيــة
بـ«القرار التجاري السيئ جدًا» .ولم ير
موريسون في التحرك اإليــرانــي سوى
أن ــه «ابـ ـت ــزاز ن ـ ــووي ألوروب ـ ـ ــا م ــن أجــل
تخفيف القيود عــن البرنامج النووي
لطهران».
(األخبار)

ٌ
بومبيو في بغداد :تهديد بطعم الخوف!
ّ
خضم الضغوط السياسية
في
واالقتصادية والنفسية ّ
المتصاعدة على إيران ،حط
مايك بومبيو في العراق،
في محاولة متجددة ّ
لجر
األخير إلى معسكر «الحرب»،
وانتزاع ضمانات من مسؤوليه
بعدم التعرض للمصالح
األميركية في حال ُّ
تطور
المواجهة مع طهران إلى
أبعد مما وصلته راهنًا
استغرقت زيارة بومبيو لبغداد أربع ساعات (أ ف ب)

بغداد ــــ األخبار
ّ
مــن دون أي تــرتـيــب مـسـبــق ،ح ــل وزيــر
ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي ،مــايــك بــومـبـيــو،
ضيفًا على العاصمة العراقية بـغــداد،
حـ ـ ـي ـ ــث نـ ـ ــاقـ ـ ــش م ـ ـ ــع مـ ـضـ ـيـ ـفـ ـي ــه س ـب ــل
ً
«الـتـصــدي للتصعيد اإلي ــران ــي» ،قائال
للوفد الصحافي املرافق له إنه «استطاع
ان ـتــزاع تعهد عــراقــي بتوفير الحماية
املـنــاسـبــة ملـصــالــح ال ــوالي ــات املـتـحــدة»،
مبديًا في الوقت عينه ّ
تخوف بالده من
األنشطة اإليرانية املتزايدة في املنطقة.
الزيارة هي الثانية لبومبيو منذ بداية
الـعــام ال ـجــاري ،وقــد ط ــرأت على جــدول
أع ـمــالــه بـسـبــب «م ـســائــل م ـلـ ّـحــة» وفــق
ّ
اضطره إلى إلغاء
املتحدثة باسمه ،ما
زيارة محددة مسبقًا ألملانيا.
على مدى أربــع ساعات ،التقى الوزير
األم ـي ــرك ــي رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة بــرهــم
ص ــال ــح ،ورئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ع ـ ــادل عبد
املهدي ،على خلفية ما ّ
سماه «تصعيد
ط ـهــران لـنـشــاطـهــا» ،مطلعًا «الـجــانــب
العراقي على سيل التهديدات املتزايد
ال ــذي رأيـ ـن ــاه ،لـيـقــوم بـكــل م ــا بوسعه
لـ ـت ــأم ــن الـ ـحـ ـم ــاي ــة لـ ـف ــريـ ـقـ ـن ــا» .ط ـل ـ ٌـب
ي ــوضـ ـح ــه م ـ ـصـ ــدر سـ ـي ــاس ــي ع ــراق ــي
بــال ـقــول(« :إن ـن ــا) التمسنا مــن حديث

بومبيو أن إج ـ ً
ـراء عنيفًا ضــد إي ــران/
أو ف ـصــائــل امل ـق ــاوم ــة وقـ ـ ــوات الـحـشــد
املنتشرة في الغرب العراقي يلوح في
األفق ،وبالتالي على الجهات الرسمية
أن تحمي املصالح األميركية ورعاياها
فــي الـعــراق مــن أي ّ
رد فـعــل» ،على رغم
ن ـفــي بــوم ـ ّب ـيــو نـفـســه أن ت ـك ــون ب ــاده
«تريد تدخل أي طرف في العراق» ،أو
«مهاجمة دولة أخرى داخل العراق».
بـ ــوم ـ ـب ـ ـيـ ــو سـ ـ ـب ـ ــق أن قـ ـ ـ ـ ــال االثـ ـ ـن ـ ــن
املـ ــاضـ ــي« :إنـ ـن ــي ك ــوزي ــر ل ـل ـخــارج ـيــة،
ل ــدي مـســؤولـيــة ال ـح ـفــاظ عـلــى سالمة
ال ـض ـب ــاط ف ــي ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم،
وي ـش ـم ــل ذلـ ــك أربـ ـي ــل وب ـ ـ ـغـ ـ ــداد ...وك ــل
أنحاء الشرق األوس ــط» ،الفتًا إلــى أنه
«ف ــي أي وق ــت نتلقى فـيــه ت ـقــاريــر عن
تهديدات تثير املخاوف ،سنفعل كل ما
في وسعنا للتأكد من أن تلك الهجمات
ً
املـخـطــط لـهــا لــن ت ـح ــدث» .واسـتـكـمــاال
لهذا التصريح ،ذكــر الوزير األميركي
أم ــام الــوفــد املــرافــق لــه أن «ال ـهــدف من
االجتماع إطــاع املسؤولني العراقيني
على الخطر املـّتــزايــد ال ــذي رصــدنــاه»،
األمــر الــذي يفنده مصدر أمني عراقي
بــالـقــول إن «بومبيو أعـطــى الحكومة
ً
تـ ـق ــريـ ـرًا مـ ـفـ ـص ــا عـ ــن رصـ ـ ــد ف ـصــائــل
املقاومة للوجود العسكري األميركي...

حيث كشف عن بعض أجهزة املراقبة
امل ـم ـل ــوك ــة مـ ــن ِقـ ـب ــل ت ـل ــك ال ـف ـص ــائ ــل».
وي ـض ـي ــف املـ ـ ـص ـ ــدر ،فـ ــي ح ــدي ـث ــه إل ــى
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،أن «ب ــوم ـب ـي ــو أعـ ـ ــرب عــن
تخوفه ،وبصراحة ،من ّ
رد فعل فصائل
امل ـقــاومــة فــي ح ــال انـتـقــال الـتــوتــر إلــى
املـ ـي ــدان ،خ ـصــوصــا أن أم ـيــركــا لــديـهــا
سفارة ضخمة في بغداد ،وقنصليات
منتشرة على طول األراضي العراقية».
وفـيـمــا أش ــار الــوزيــر األمـيــركــي إلــى أنــه
ّ
ح ــث ال ـجــانــب ال ـع ــراق ــي ع ـلــى «ال ـت ـحــرك
ب ـ ـسـ ــرعـ ــة» إلخ ـ ـ ـضـ ـ ــاع تـ ـل ــك ال ـف ـص ــائ ــل
ل ـس ـي ـط ــرة الـ ـحـ ـك ــوم ــة املـ ــركـ ــزيـ ــة ألن ـه ــا
«ت ـج ـع ــل ال ـ ـعـ ــراق ب ـل ـدًا أقـ ــل اسـ ـتـ ـق ــرارًا»

ّ
حث الوزير األميركي
الحكومة على «التحرك
بسرعة» إلخضاع فصائل
المقاومة لسيطرتها

بحسب تعبيره ،أكــد مـصــدر مــن داخــل
فـ ـص ــائ ــل امل ـ ـقـ ــاومـ ــة أنـ ـ ــه «مـ ـ ــا مـ ــن قـ ــرار
فعلي وجــدي لفتح جبهة ـ ـ ـ فــي الوقت
الحالي ـ ـ ـ ضد القوات األميركية ،خاصة
أن امل ــواج ـه ــة املــرت ـق ـبــة م ـع ـهــم سـتـكــون
قانونية ،من خالل إقرار قانون إلخراج
القوات األميركية» ،مستدركًا في حديثه
امليدانية
إلى «األخبار» بأن «املعطيات
ّ
ق ــد ت ـت ــدح ــرج إلـ ــى م ــواج ـه ــة إذا تـعــقــد
املشهد أكثر ،خصوصًا أن االحتماالت
م ـف ـتــوحــة ،والـ ـخـ ـي ــارات ال ـت ــي تمتلكها
املقاومة العراقية عديدة ،وأردنا إيصال
رسالة إلى األميركيني ...وقد وصلت».
عـلــى امل ـس ـتــوى الــرس ـمــي ،ج ــدد صــالــح،
عقب لقائه بومبيو ،الـقــول إن الشراكة
االسـتــراتـيـجـيــة م ــع واش ـن ـطــن «مـهـمــة»
لـ ـبـ ـغ ــداد ،خ ــاص ــة أن ال ـ ـعـ ــراق عـ ــاد إل ــى
أداء دوره األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي فـ ـ ــي امل ـن ـط ـق ــة
«لـ ـيـ ـك ــون م ـك ــان ــا ي ـل ـت ـقــي ف ـي ــه ال ـج ـم ـيــع
لـلـحــوار والـتـفــاهــم بعيدًا عــن الـنــزاعــات
والـ ـص ــراع ــات» ،فـيـمــا رأى عـبــد املـهــدي
ٌ
شريك
أن «الــواليــات املتحدة األميركية
استراتيجي مهم للعراق ،الذي سيستمر
بسياسته املتوازنة التي تبني جسور
الصداقة والتعاون مع جميع األصدقاء
والـجـيــران ،ومنهم إي ــران» ،مـشـ ّـددًا على
«رغبة الـعــراق في تطوير العالقات مع
الواليات املتحدة ومع بقية دول الجوار
واألصدقاء في مختلف املجاالت».
ٌ
موقف معلن يبدو مطمئنًا لألميركيني،
إال أن مطلعني على ح ــراك عبد املهدي
يؤكدون أن واشنطن تتعامل مع الرجل
ب ـحــذر ،عـلــى قــاعــدة أن ــه «ل ـيــس صديقًا
ٌ
ل ـهــا ،ب ــل م ـت ـعــاون م ــع طـ ـه ــران» .ويفيد
هؤالء بأن «عبد املهدي كان هادئًا خالل
اللقاء ببومبيو ،وقد قال إننا عراقيون،
ٌ
وإيـ ــران ج ــارة لـنــا ،وال نــريــد املــزيــد من
ا ُملـشــاكــل مــع دول ال ـج ــوار ،وال نــريــد أن
نـ ـش ـ َـرك ف ــي ح ــرب (م ـه ـمــا ك ــان نــوعـهــا)
ضد أي دولة جارة مثلما تطلبون منا».
وأضاف عبد املهدي« :إننا ال نميل إلى
أخرى ،وال نريد
دولة جارة على حساب ّ
أيضًا أن نميل معكم» ،محذرًا من إدخال
ـأزق م ــع إي ـ ــران ،وه ــو ما
الـ ـ ّع ــراق ف ــي م ـ ـ ٍ
خلف بحسب املـصــادر انطباعًا سلبيًا
ومزعجًا لدى الضيف األميركي.

تحليل إخباري

ّ
انتخابات إسطنبول تقرر مصير أردوغان
إسطنبول ــ حسني محلي
بـعــد يــوم مــن ق ــرار «الـهـيـئــة العليا
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات» إلـ ـغ ــاء ان ـت ـخــابــات
إس ـط ـن ـب ــول امل ـح ـل ـي ــة ،تـ ـق ــدم ح ــزب
«ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري» الـ ـف ــائ ــز
مرشحه ،أكرم إمام أوغلو ،برئاسة
بلديتها ،بطلبه إلى الهيئة إللغاء
ان ـت ـخ ــاب ــات إس ـط ـن ـب ــول بــال ـكــامــل.
وق ـ ـ ـ ـ ــال نـ ـ ــائـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس «ال ـ ـش ـ ـعـ ــب
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري» ،مـ ـح ــرم أرك ـ ـ ـ ــاك ،إن
«ال ـه ـي ـئــة الـعـلـيــا أل ـغــت انـتـخــابــات
رئ ـ ــاس ـ ــة بـ ـل ــدي ــة إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ف ـقــط
ب ـح ـج ــة أن الـ ـبـ ـع ــض م ـ ــن رؤس ـ ــاء
وأعـ ـض ــاء ال ـل ـجــان االن ـت ـخــاب ـيــة قد
ُعـ ِّـيـنــوا بنحو غير قــانــونــي ،لكنها
تلغ انتخابات رؤساء البلديات
لم ِ
ال ـ ـفـ ــرع ـ ـيـ ــة وامل ـ ـ ـجـ ـ ــالـ ـ ــس الـ ـبـ ـل ــدي ــة
ومختاري األحـيــاء في إسطنبول،
ُ
وجميعهم انتخبوا بإشراف نفس
الـلـجــان» .ورأى أرك ــاك أن الرئيس
رجـ ـ ــب طـ ـي ــب أردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان «لـ ـ ــم يـعــد
رئ ـي ـســا لـلـجـمـهــوريــة ،ألن الـلـجــان
االنـتـخــابـيــة غـيــر الـقــانــونـيــة الـتــي
ت ـح ـج ـجــت ب ـه ــا «ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ـل ـيــا»
اآلن ه ـ ــي ن ـف ـس ـه ــا أش ـ ــرف ـ ــت ع ـلــى

االنتخابات الرئاسية والبرملانية
في  24حزيران املاضي» ،في وقت
وصف فيه زعيم الحزب املعارض،
كـ ـم ــال ك ـل ـي ـج ــدار أوغ ـ ـلـ ــو ،أع ـض ــاء
الـهـيـئــة ب ــ«ع ـصــابــة مــاف ـيــا» تأتمر
بأوامر أردوغان.
طلب «الشعب الجمهوري» جاء مع
إعــان «الحزب الشيوعي» التركي
انسحابه من انتخابات إسطنبول
ملـصـلـحــة أكـ ــرم إمـ ــام أوغ ـل ــو .وق ــال
األم ــن ال ـعــام لــ«الـشـيــوعــي» ،كمال
آوك ـي ــان ،إن مــرشـحــة ال ـحــزب التي
ح ـص ـل ــت ع ـل ــى  10492ص ــوت ــا لــن
تـشــارك فــي انـتـخــابــات اإلع ــادة في
 23ح ــزي ــران/ي ــون ـي ــو .ك ــذل ــك ،أعـلــن
حــزب «تركيا املستقلة» انسحابه
من االنتخابات ،وناشد املصوتني
ملـ ــرشـ ــح الـ ـ ـح ـ ــزب ف ـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
 31آذار (ع ــدده ــم  27238صــوتــا)
ال ـت ـص ــوي ــت إلم ـ ـ ــام أوغـ ـ ـل ـ ــو .وكـ ــان
مرشح «السعادة اإلسالمي» الذي
حصل في االنتخابات املاضية على
 103300صوت قد أعلن استعداده
ل ــان ـس ـح ــاب م ــن االن ـت ـخ ــاب ــات فــي
ح ـ ـ ــال ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب م ـ ـثـ ــل هـ ــذا
القرار الــذي سيعلنه زعيمه اليوم

(الخميس) .وأعلن «الديموقراطي»
الـ ــذي ح ـصــل ع ـلــى  22544صــوتــا،
و«الـ ـيـ ـس ــار ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ال ــذي
حـصــل عـلــى  30817صــوتــا ،أنهما
سـيـتـخــذان قــريـبــا ال ـق ــرار الـنـهــائــي
الـخــاص باملشاركة فــي انتخابات
 23حزيران.
وتتوقع مصادر املستقلني وباقي
املــرشـحــن عــن األحـ ــزاب الصغيرة
أن ينسحبوا ملصلحة إمــام أوغلو
ال ــذي ت ـقــدم عـلــى مــرشــح «ال ـعــدالــة
والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة» ف ـ ــي ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات 31
آذار ب ـفــارق  13أل ــف ص ــوت ،وذلــك
بتأييد «تحالف األم ــة» الــذي ّ
ضم
«ال ـش ـعــب ال ـج ـم ـهــوري» و«ال ـح ــزب
الـ ـجـ ـي ــد» املـ ــدعـ ــوم مـ ــن «ال ـش ـع ــوب
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ال ـ ــذي ح ـصــل في
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات  24ح ــزي ــران/ي ــونـ ـي ــو
املـ ــاضـ ــي عـ ـل ــى نـ ـح ــو  1,2م ـل ـيــون
ص ــوت م ــن أص ــل  9مــايــن نــاخــب
فــي إسـطـنـبــول .وتكتسب أص ــوات
«الشعوب الديموقراطي» األهمية
ال ـك ـب ــرى ب ـس ـبــب امل ـع ـل ــوم ــات الـتــي
تـتـحــدث عــن مـبــاحـثــات ســريــة بني
قـ ـي ــادات «االتـ ـح ــاد الــدي ـمــوقــراطــي
الكردستاني» السوري ومسؤولني

أتــراك بوساطة املبعوث األميركي
الـ ـ ـخ ـ ــاص إل ـ ـ ــى سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،ج ـي ـمــس
جيفري .إذ يسعى أردوغان إلبعاد
«الشعوب» عن إمــام أوغلو مقابل
الـعــودة إلــى مباحثات الـســام بني
أنـ ـق ــرة و«الـ ـعـ ـم ــال ال ـك ــردس ـتــانــي».
ف ـقــد سـمـحــت ال ـس ـل ـطــات ال ـتــرك ـيــة،
بعد  4سـنــوات ،للمحامني بزيارة
زع ـيــم ال ـح ــزب ،ع ـبــد ال ـلــه أوجـ ــان،

يبقى الرهان على موقف
العواصم الغربية ،وخصوصًا
واشنطن
الـ ـق ــاب ــع فـ ــي ال ـس ـج ــن م ـن ــذ .1999
ورأت م ـصــادر فــي ق ــرار السلطات
الرسمية محاولة جــديــدة للحوار
مـ ـ ـ ــع أوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي قـ ـ ـ ـ ــال ع ـل ــى
لـ ـس ــان املـ ـح ــام ــن« :عـ ـل ــى االتـ ـح ــاد
الديمقراطي الكردستاني السوري
أن يضع مصالح تركيا باالعتبار
خ ـ ــال ت ـح ــرك ــات ــه ش ــرق ـ ّـي الـ ـف ــرات،
وعـلـيــه أن يـسـتـمــر ف ــي ح ـ ــواره مع
دم ـشــق م ــن أج ــل ض ـمــان املـكــاســب

الديموقراطية في املنطقة».
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،بـ ـ ــدأ ال ـح ــدي ــث
مبكرًا عن سيناريوهات عــدة بعد
أن أثـ ـبـ ـت ــت ج ـم ـي ــع اس ـت ـط ــاع ــات
الـ ـ ـ ــرأي أن إم ـ ـ ــام أوغ ـ ـلـ ــو سـيـحـقــق
انـتـصــارًا كـبـيـرًا فــي انـتـخــابــات 23
ح ـ ــزي ـ ــران .وثـ ـم ــة تـ ـق ــدي ــرات تـشـيــر
إل ــى اح ـت ـمــاالت تـصــويــت قـطــاعــات
واس ـع ــة م ـح ـســوبــة ع ـلــى «ال ـع ــدال ــة
والـتـنـمـيــة» ال ـحــاكــم إلمـ ــام أوغ ـلــو.
ي ـف ـســر ذلـ ــك ت ـص ــري ـح ــات الــرئ ـيــس
ال ـس ــاب ــق ع ـبــد ال ـل ــه غـ ــول ،ورئ ـيــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـس ــاب ــق أح ـ ـمـ ــد داوود
أوغـلــو ،وانتقادهما بشكل عنيف
قرار «الهيئة العليا لالنتخابات»،
إذ رأى الرجالن أنه «عمل تخريبي
ي ـه ــدف إل ــى ال ـق ـضــاء ع ـلــى الـنـظــام
الديموقراطي في تركيا».
ل ـك ــن يـ ـ ــدرك ال ـج ـم ـي ــع أن الــرئ ـيــس
التركي سيستنفر كل ما لديه من
اإلمـ ـك ــان ــات ل ـض ـم ــان ف ـ ــوز مــرشــح
«ال ـ ـعـ ــدالـ ــة والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة» ،وأن ـ ـ ــه لــن
يتحمل ول ــن يتقبل هــزيـمــة ثانية
ستقضي على مستقبله السياسي
بــال ـكــامــل ،ف ــي ظ ــل ت ــوق ــع الـجـمـيــع
إلمـ ــام أوغ ـل ــو أن يـصـبــح الــرئـيــس

يسعى أردوغان إلبعاد «الشعوب» عن إمام أوغلو مقابل العودة إلى مباحثات السالم بين أنقرة
و«العمال الكردستاني» (األناضول)

امل ـق ـب ــل ل ـل ـب ــاد إذا ان ـت ـص ــر لـلـمــرة
الثانية في االنتخابات .ويدفع مثل
هذا االحتمال األوساط السياسية
واإلعالمية للحديث عن مغامرات
ج ــدي ــدة ق ــد يـلـجــأ إل ـي ـهــا أردوغ ـ ــان
إذا تبني له أن إمــام أوغلو سيفوز
في االنتخابات املقبلة .تقول هذه
األوسـ ـ ــاط إن «اإلرهـ ـ ـ ــاب» سـيـكــون
املوضوع الرئيسي الذي سيفرض
نـ ـفـ ـس ــه ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارع ل ـي ـض ـم ــن
ب ــه أردوغ ـ ـ ـ ــان دعـ ــم ال ـج ـمــاه ـيــر لــه
باعتبار أنه الوحيد الذي يستطيع
القضاء على اإلرهاب واإلرهابيني،
وب ـم ـقــوالت قــومـيــة ودي ـن ـيــة ،فيما
يـ ـق ــول الـ ـبـ ـع ــض إن امل ـ ـغـ ــامـ ــرة فــي
قبرص أو سوريا قد تكون من بني
املواضيع التي ستساعد «العدالة
والـتـنـمـيــة» عـلــى تــأجـيــل أو إلـغــاء
االنتخابات من جديد ،إذا لم تكن
هــذه الوسائل كافية لحشد تأييد
القوميني ألردوغان.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،أصـ ــدر رؤس ــاء
بلديات املدن السياحية على طول
ش ـ ــواط ـ ــئ بـ ـح ــر إي ـ ـجـ ــة واألب ـ ـيـ ــض
امل ـ ـتـ ــوسـ ــط (ح ـ ـيـ ــث ف ـ ـ ــاز «ال ـش ـع ــب
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري») بـ ـي ــان ــات ن ــاش ــدوا

ف ـ ـي ـ ـهـ ــا امل ـ ـ ــواطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ــدم قـ ـض ــاء
عـطـلـهــم الـصـي ـفـيــة ف ــي هـ ــذه امل ــدن
والـبـقــاء فــي إسـطـنـبــول للمشاركة
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات .وأول ـ ــت شـبـكــات
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي ه ـ ــذه
الـ ـبـ ـي ــان ــات أه ـم ـي ــة ب ــال ـغ ــة بـسـبــب
لهجتها الـفـكــاهـيــة ،فـقــال البعض
م ــن رؤس ـ ــاء ال ـب ـلــديــات إن درج ــات
والرطوبة
الحرارة ستصل إلى ،70
ّ
إلى  %100يوم  23حزيران ،وحذر
آخـ ـ ـ ـ ــرون م ـ ــن أن أسـ ـ ـم ـ ــاك الـ ـق ــرش
ستهاجم الشواطئ في هذا اليوم!
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،ق ــال ــت «ن ـق ــاب ــة
املحامني» في إسطنبول إن أعضاء
النقابة سيشرفون على صناديق
االقـ ـ ـت ـ ــراع ،وس ـي ــراق ـب ــون عـمـلـيــات
ال ـ ـفـ ــرز والـ ـ ـع ـ ــد .فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ه ــدد
وتــوعــد اإلع ــام املــوالــي ألردوغ ــان
كـ ــل ال ـف ـن ــان ــن والـ ـفـ ـن ــان ــات ال ــذي ــن
أعلنوا تأييدهم إلمام أوغلو تحت
شعار «الغد سيكون أجمل».
ويبقى الرهان على موقف العواصم
الغربية ،خصوصًا واشنطن التي
يعرف أردوغان أنه دونها ال يمكن
إق ـنــاع املــؤس ـســات املــالـيــة الــدولـيــة
والـغــربـيــة كــي تـســاعــد أن ـقــرة على

ال ـخــروج مــن أزمـتـهــا الخطيرة مع
اسـتـمــرار التناقضات الكبيرة في
س ـيــاســات ال ـب ــاد ال ـخ ــارج ـي ــة ،وال
سيما في سوريا وليبيا والعالقة
مــع روسـيــا وإي ــران مــن جـهــة ،ومع
أمـ ـي ــرك ــا مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى .ودفـ ــع
ذلــك الــرئـيــس إلــى االسـتـعـجــال في
اتخاذ قرار إجراء االنتخابات قبل
تموز/يوليو املقبل ،موعد وصول
صـ ــواريـ ــخ «أس  »400ال ــروس ـي ــة،
وبالتالي انتهاء املهلة التي تحدث
عنها الرئيس دونالد ترامب حتى
يعلن مــوقـفــه الــرسـمــي ضــد تركيا
فــي حــال استمرارها فــي التنسيق
وال ـت ـعــاون مــع روس ـيــا وإيـ ــران في
ّ
وتعبر
مجمل القضايا اإلقليمية.
األوســاط االقتصادية واملالية عن
قلقها البالغ مــن احـتـمــاالت املزيد
مــن الـتــوتــر بــن أن ـقــرة وواشـنـطــن،
وهو ما ينذر بأزمة مالية خطيرة
قـ ـ ـب ـ ــل انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات  23حـ ـ ــزيـ ـ ــران
وبعدها ،بات واضحًا أنها ستقرر
م ـص ـيــر تــرك ـيــا وأردوغـ ـ ـ ـ ــان ،مـهـمــا
كانت نتيجة هذه االنتخابات التي
سيفعل األخ ـيــر كــل ش ــيء لضمان
فوزه فيها.

