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االنتخابات لي�ست معركة ُترفع فيها الم�صاحف على � ّ
أ�سنة الرماح �أو محا�ضرة دينية لـ«العدالة والتنمية»

�أكراد تركيا �سيقررون ا�ستمرار علمانية �أتاتورك� ...أو «�أخونة» �أردوغان
غدا ً هو يوم الفصل في رسم مستقبل الجمهورية
ال��ت��رك��ي��ة ،بحيث سيمثل استحقاق االنتخابات
البرلمانية نقطة عبور إل��ى نظام حك ٍم جديد ،بين
تديين الجمهورية أو بقائها علمانية ،وبين استمرار
النظام البرلماني أو قيام حكم رئاسي ،وبين استقرار
الجمهورية أو انفجارها في حرب أهلية.
ستكون هذه االنتخابات مختلفة شكالً وموضعا ً عن
سابقتها ،ال سيما وهي مرتبطة بمدى امكانية تحقيق
الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ���ان ،لطموحاته
المتجهة لتحويل مسار النظام السياسي من برلماني
إلى رئاسي ،فضالً عن أج��واء االستقطاب السياسي
التي تشهدها تركيا في الداخل وترقب الخارج للعملية
االنتخابية خالل الفترة الراهنة ،والتي وصفها نائب
رئيس الوزراء يالجين بأنها «مسألة حياة أو موت»
بالنسبة للحزب الحاكم.
ثمة دالالت كثيرة ف��ي ه��ذا المشهد تشير إلى
مخاوف األتراك من المستقبل ،وتنامي نزاعات القلق

مما هو آتٍ  ،في ظل الخالف والخصام بين مكونات
المجتمع ،واتساع رقعة االستقطاب بين نخب الحكم
والمعارضة ،واألرجح أن السنوات القليلة التي مرت
منذ تفجير األزمة السورية وتغذيتها من قبل أنقرة
بالنار المذهبية مدعومة بشذاذ اآلفاق من كل مكان،
كانت سنوات التناحر السياسي الداخلي في تركيا.
لكن السؤال ،هل ستستطيع نرجسية أردوغان وكل ما
لديه من سطوة من ايقاف ارادة وانتفاضة شعبه ضد
غطرسة سياسته؟
هذا ما ستقرره نتائج االنتخابات التي س ُتجرى
غداً.

استطالعات الرأي والنظام الرئاسي

تشير استطالعات الرأي الى تصدر حزب «العدالة
والتنمية» السباق االنتخابي مع تراجع نسبة اصواته
بالقياس مع انتخابات عام  ،2011والتي كان حزب
العدالة والتنمية بقيادة أردوغان حصل فيها على نحو

مقتل �شخ�صين و�إ�صابة � 100آخرين
بتفجيرين في تجمع انتخابي في ديار بكر
قتل شخصان على األقل وأصيب نحو  100آخرين في تفجيرين استهدفا تجمعا ً انتخابيا ً لحزب
الشعوب الديمقراطي جنوب شرقي تركيا.
واستهدف التفجيران أمس تجمعا ً انتخابيا ً لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد لألكراد في مدينة ديار
بكر.
وأكد وزير الزراعة التركي مهدي إيكر حصيلة الضحايا ،فيما قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو
إنه من غير الواضح ما إذا كان التفجيران ناجمين عن هجوم أم أنهما مجرد حادث ،في محاولة لتعمية
الرأي العام عن دوافع التفجيرين اإلرهابيين.

االنتخابات التركية...
هل يعرقل الأكراد طموحات �أردوغان؟

ناديا شحادة
االنتخابات البرلمانية المقبل عليها الشعب التركي في السابع
من حزيران هي االنتخابات الخامسة والعشرين في تاريخ
البرلمان التركي الذي تأسس عام  ،1920تلك االنتخابات التي
تعتبر مصيرية بالنسبة الى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم،
الذي يسيطر على غالبية مقاعد البرلمان منذ اكثر من  12عاما ً
ولثالث دورات انتخابية متتالية ،ونتيجتها ستحسم امكانية
إح��داث تغيير في الدولة التركية لتدخل حقبة جديدة كما قال
رئيسها اردوغ��ان الذي يطمح لتعديل الدستور واالنتقال الى
النظام الرئاسي ،حيث أكد في أحد خطاباته ألنصاره ان النظام
البرلماني الحالي غير فعال وغير مناسب لتحويل البالد الى
قوة عالمية وبالتالي يجب استبداله بنظام رئاسي من خالل
اعادة كتابة الدستور ،وهذا لن يتحقق ما لم يحصل حزبه على
نسبة  67في المئة من األص��وات أي  367نائبا ً في البرلمان
ليتم تغيير الدستور بإقرار البرلمان فقط ،وفي حال لم يحقق
حزب العدالة والتنمية هذه النسبة سيطرح الدستور لالستفتاء
العام.
اردوغان المصاب بالهستيرية وجنون العظمة الذي يطمح
الى اعادة عهد السلطنة العثمانية ،يدرك جيدا ً انه في حال عدم
كسر عتبة ثلثي المقاعد سيكون مصيره االنطواء في قصر
(التتمة ص)14

الأردن :الهيئات
المقد�سية تدعو
�إلى �إعالء �صوت القد�س
فوق الأحداث
عمان  -محمد شريف الجيوسي
دعت الهيئات المقدسية العاملة في األردن،
في بيان أم��س ،الى أن يعلو صوت القدس
فوق جميع األحداث واألوضاع ،والى أن يقف
كل أبناء األمة وأحرار العالم إلى جانب هؤالء
الصامدين المقاومين ودعم صمودهم سياسيا ً
وماديا ً عبر كافة الوسائل ،وإشعارهم بأن
انشغال األنظمة العربية عنهم ال يعني تخلي
ابناء األمة عنهم ،والتأكيد على التمسك بعروبة
القدس وبالثوابت الفلسطينية في حق العودة
والتحرير واقامة الدولة الفلسطينية على كامل
التراب الوطني الفلسطيني.
ون��وه��ت ه��ذه الهيئات ب��أن ال��ق��دس تقف
شامخة رافعة الرأس رغم األوضاع المأسوية،
تقاوم الممارسات االرهابية المتصاعدة بكل
امكاناتها المتوافرة وأهمها وح��دة الهدف
ووح���دة ال��ص��ف ،وال��ت��ي يجب أن تتصاعد
وتتوثق أكثر فأكثر.
وأش��ارت ه��ذه الهيئات إل��ى أن الهجمات
الصهيونية االره��اب��ي��ة الممنهجة لتهويد
المدينة المقدسة لجعلها يهودية أبدية،
تتزامن مع انشغال الدول العربية وانخراطها
ف��ي ح���روب داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة خطط لها
أعداء العرب وعلى رأسهم التحالف الصهيو
أميركي ،بحيث تم تهميش قضية فلسطين
وقضية القدس من اهتمامات األنظمة وحتى
الشعوب العربية.

خمسين في المئة من األصوات .وفي انتخابات الغد
من المتوقع أن تتراجع هذه النسبة بين تسعة وثالثين
وخمسة وأربعين في المئة ،وهي النسبة نفسها التي
حصل عليها الحزب في االنتخابات المحلية االخيرة
التي أجريت في  30آذار من العام الماضي.
ترى هذه االستطالعات أن حزب «العدالة والتنمية»
سيواجه صعوبات في تحقيق الغالبية التي يحتاجها
خالل االنتخابات ،وهو ما يدفع أردوغان إلى التعويل
على الخطة البديلة المتمثلة في نظام حكم رئاسي
كأمر واقع يقول المحللون إنه يحمل في طياته بذور
عدم االستقرار.
وفي هذا السياق ،قالت صحيفة «ت��وداي زمان»
التركية إن استطالعات الرأي في تركيا ،ووفقا ً لمركز
جيزيشي ،فإن الغالبية الساحقة من األتراك يعارضون
النظام الرئاسي الذي يسعى إليه الرئيس (رجب طيب
أردوغان) ويعمل على الترويج له ،وتضيف الصحيفة
أن النتائج كشفت عن أن  77في المئة من األت��راك ال
يوافقون على النظام الرئاسي المقترح ،في حين أن
 22.9في المئة موافقون ،حيث أجري االستطالع على
 36محافظة تركية وعلى  4860شخص.
وك���ان استطالع آخ��ر أج��رت��ه «مؤسسة سونار
الس��ت��ط�لاع��ات ال����رأي» ،أظ��ه��ر أن ح��زب «ال��ع��دال��ة
والتنمية» قد يخسر الغالبية في البرلمان ما يجعله
مضطرا ً إلى تشكيل حكومة ائتالفية .وبحسب هذا
االستطالع ،سيحظى الحزب بدعم  41في المئة،
بينما يحظى منافسه حزب الشعب الجمهوري بتأييد
 26في المئة ،في حين جاء حزب الحركة القومية في
المرتبة الثالثة إذ نال تأييد من  18في المائة من عينة
االستطالع.
ومن شأن نتيجة كهذه في االنتخابات أن تحرم
الحزب الحاكم من غالبية برلمانية مريحة يحتاجها

أردوغان لتمرير تعديالت دستورية جديدة.
وك��ي يستطيع ح��زب العدالة والتنمية تعديل
الدستور من دون الحاجة إلى مساعدة من أي طرف
آخ��ر ،يجب أن يحصل على أكثر من ثلثي أص��وات
البرلمان أي ما مجموعه  367صوتا ً بالتحديد من
أص��ل  ،550وه��ذا الخيار صعب المنال ،لذلك فإن
الخيار الثاني ال ُمتاح على الئحة أهداف الحزب هو
الحصول على  330صوتاً ،هذا الخيار يتيح للحزب
طرح التعديل الدستوري على االستفتاء العام ،وإذا ما

ً
«داع�شيا» بينهم قياديون
في عملية نوعية للقوات العراقية مقتل 40

«داع�ش» يقطع المياه بعد النفط...
والتحالف يق�صف المدنيين
قطع تنظيم «داع���ش» إم��دادات
المياه التي تغذي مناطق عدة من
العراق ،وذل��ك عبر إغالقه السدود
التي يسيطر عليها في الرمادي غرب
األنبار.
ال يدخر تنظيم «داع���ش» جهدا ً
ووسيلة لمد نفوذه والسيطرة على
مناطق جديدة لتوسيع حدود دولته
المزعومة ،فمن حربه اإلعالمية وبث
الرعب من طريق األف�لام المنتجة
باحترافية إلى حرب االنتحاريين،
ها هو يبتكر طريقة قد تكون األخطر
واألكثر تأثيراً ،وهي حرب المياه.
وي��ج��ع��ل ق��ط��ع ال��م��ي��اه عملية
استعادة السيطرة على الرمادي
أكثر تعقيدا ً وخطورة ألسباب عديدة
أهمها:
 - 1تسهيل تنقل المسلحين عبر
النهر وعلى ضفافه بحرية أكبر.
 - 2قطع المياه عن مناطق تمركز
القوات العراقية والحشد الشعبي
ما سيزيد من معاناتهم بخاصة مع
لهيب الصيف الحارق.
 - 3دف���ع ال��م��دن��ي��ي��ن وأه��ال��ي
المناطق المستهدفة بقطع المياه
إلى النزوح ما يسهل على مقاتلي

التنظيم احتالل أماكنهم بسهولة.
 - 4تضرر المحافظات الجنوبية
والوسطى التي يقطعها نهر الفرات
كالديوانية وبابل وكربالء والنجف
والسماوة.
بدأ التنظيم تصعيدا ً جديدا ً في
الحرب منذ نيسان الماضي عندما
قام بإغالق سد الفلوجة وما يعمل
لتحقيقه جنوب الموصل من أجل
تسميم نهر دجلة بالكامل ،وها هو
اليوم يتبع النهج نفسه في سدود
الرمادي التي حصنها ضد الغارات
الجوية.
«داعش» بعد دخوله آبار النفط
ف��ي م��ن��اط��ق واس��ع��ة م��ن س��وري��ة
وال���ع���راق ،وس��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى أه��م
الموارد المائية بات يعرض اليوم
األمن الغذائي والمائي ألكبر كارثة.
أسلوب قتالي قديم جديد ،من
يسيطر على المياه يسيطر على
مجريات المعركة ،التي يبدو أنها
طويلة األمد وتضع الشعوب أمام
خيارات عديدة ليس أفضلها الموت
عطشا ً أو حرقا ً أو ذبحاً.
أع��ل��ن ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة
الداخلية العراقية ،العميد سعد

م��ع��ن ،ع��ن مقتل  40ع��ن��ص��را ً من
«داعش» بضربة جوية غرب مدينة
الرمادي مركز محافظة االنبار غرب
ال��ع��راق ،بينهم ق��ي��ادي��ون ع��رب،
م��وض��ح �ا ً أن ال��ق��ص��ف اس��ت��ه��دف
مقرا ً لهذه الجماعة االرهابية ضم
اجتماعا ً للعديد من قادتها غرب
الرمادي.
ونقل موقع «السومرية نيوز»
ع��ن معن قوله أم��س ،إن «طيران
القوة الجوية وبالتنسيق مع خلية
الصقور االستخباراتية ـ التابعة
للداخلية العراقية ـ نفذ ضربة جوية
مساء أمس ،استهدفت مقر ما يسمى
بالحسبة التابع لـ«داعش» ،ما أسفر
عن مقتل  40إرهابيا ً من التنظيم».
وأوضح أن «من بين قتلى الغارة
المدعو أبو إبراهيم الكويتي الذي
قدم من سورية إلى القائم لتنسيق
مواضيع تخص تنظيم الخراسان،
وأبو مشاري السلماني أمير مفرزة
األمنيين في ما يسمى بالحسبة».
وأضاف معن أن «من بين القتلى
القياديين أيضاً ،عدنان الصحراوي
وأبو محمد الجزراوي من الجزائر
(التتمة ص)14

نال الغالبية حينها ،يمكنه أيضا ً أن يصل إلى النتيجة
النهائية نفسها أال وهي التح ّول إلى النظام الرئاسي.
لقد انتهج أردوغان أسلوبا ً في الزعامة يعمل على
استبعاد األت��راك الذين يشككون في مثله اإلسالمية
المتحفظة ،األم��ر ال��ذي يعني أن من المستبعد أن
يقنع المعارضة العلمانية متمثلة في حزب الشعب
الجمهوري أو القوميين متمثلين في حزب الحركة
القومية بتأييد خططه في استفتاء شعبي.
(التتمة ص)14

من حزيران �إلى حزيران...
محاوالت طم�س االنت�صارات!

فاديا مطر
ث�م��ان�ي��ة وأرب� �ع ��ون ع��ام �ا ً م�ض��ت ع�ل��ى نكسة ال �خ��ام��س من
حزيران ،ترتبت عليها الكثير من التضحيات ومازجتها الكثير
والكثير من المؤامرات ،لم يعد وقعها على األذن العربية ذات
تأثير ،فالعودة إل��ى ذل��ك التاريخ يأتي من الرغبة في تأكيد
طبيعة الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي» واألطماع الصهيونية،
بعد األنسحاب القسري لـ «إسرائيل» من مصر في آذار 1957
ال �ت��ي ج ��اءت نتيجة إص���رار شعبي م �ص��ري ع�ل��ى المقاومة
حولته «إسرائيل» إلى حمل بعناوين عربية تمثلت في الحرب
«ال �ن��اص��ري��ة» ض��د ال�س�ع��ودي��ة ف��ي ال�ي�م��ن ،ك��ل ت�ل��ك العناوين
وضعتنا امام حقائق تاريخية كان أولها الجيش المصري الذي
ذهب ليحارب في اليمن بعد نجاح عبدالناصر بانتزاع اعتراف
الواليات المتحدة بحكومة الثورة في اليمن في  19كانون األول
 1962في مقابل ان يتم سحب كل القوات المساندة لألمام من
اليمن ،تورطت فيها مصر على مدى سنوات عدة لتكون صورة
تقريبية لتلك الحرب التي استنزفت فيها خزانة الدولة وأنهاك
الجيش المصري ال��ذي كان معدا ً لتهديد «اسرائيل»ُ ،قتل من
خاللها عشرات اآلالف من المصريين وباألموال السعودية
وأصبحت ال�ح��دود السعودية  -اليمنية مناطق حشد لنقل
السالح والمقاتلين لليمن تحولت ألى حرب استنزاف استمرت
(التتمة ص)14

الجي�ش ال�سوري ي�ؤكد تنفيذ مهماته وفق خطة ا�ستراتيجية تحكمها ال�ضرورات الع�سكرية

دي مي�ستورا :هدفنا من الم�شاورات �إعطاء فر�صة لل�سوريّين لتحديد م�ستقبل البالد
فيما يقيّم «االئتالف المعارض» لقاءه
مع المبعوث الدولي الى سورية ستيفان
دي م��ي��س��ت��ورا ،ت��ت��واص��ل ال��م��ع��ارك في
معظم المحافظات السورية بين الجيش
والتنظيمات االرهابية.
وق��د التقى دي ميستورا في إسطنبول
أعضاء الهيئة السياسية «لالئتالف» ،الذي
قال في بيان صحافي إن رئيس االئتالف
خالد خوجة ،دع��ا دي ميستورا للضغط
على الحكومة السورية من أجل استئناف
المفاوضات «حول إيجاد حل سياسي في
سورية».
وأضاف البيان أن خوجة اعتبر «أن أي
مقاربة تستهدف تنظيم داع��ش اإلرهابي
وتستثني نظام األسد ،هي مقاربة خاطئة
وغير مجدية» ،مشددا ً على «ضرورة إيجاد
مناطق آمنة في سورية».
وق���ال االئ��ت�لاف إن «أع���ض���اءه ق��دم��وا
للمبعوث الدولي وفريقه الخاص وجهة
نظرهم في ما يخص تطبيق بيان جنيف
وتشكيل هيئة ال��ح��ك��م االن��ت��ق��ال��ي��ة ذات
صالحيات كاملة من خالل وثيقة المبادئ
األساسية للتسوية السياسية في سورية
ال��م��ت��واف��ق عليها م��ع ع��دد م��ن الفصائل
السياسية والعسكرية».
من جانبه ،أعلن المبعوث ال��دول��ي أن
«الطرفين متفقان على األهمية والحاجة
الماسة إلي��ج��اد ح��ل سياسي بخصوص
النزاع القائم في سورية» ،قائالً إن «االتفاق

ج��رى أيضا ً على ض��رورة الوقف الفوري
للقتل واستهداف المدنيين».
ون�����وه دي م��ي��س��ت��ورا ب����أن زي���ارت���ه
«لالئتالف» توضح مرة أخرى أن الهدف من
هذه المشاورات كان وال يزال إعطاء الفرصة
لكل السوريين للمشاركة في تحديد مستقبل
سورية.
ال��ى ذل��ك ،أك��دت س��وري��ة أن م��ا نشرته
صحيفة «جمهورييت» التركية مؤخرا ً حول
نقل األسلحة للتنظيمات اإلرهابية المسلحة
في سورية وما أثارته وتثيره وسائل اإلعالم
المحلية التركية ح��ول ت��ورط الحكومة
التركية في سفك دماء الشعب السوري هي
غيض من فيض حول حجم التدخل التركي
السافر في الشؤون الداخلية لسورية وفي
تقديمها كل أشكال الدعم إلى التنظيمات
اإلرهابية ومنذ اليوم األول لالزمة فيها.
وشددت على ضرورة قيام مجلس األمن
ولجانه المختصة ف��ي مكافحة اإلره��اب
بالتحرك الفوري والحاسم لمنع الحكومة
التركية من االستمرار في أعمالها التي ترقى
إلى مستوى العدوان وإلزامها بوقف انتهاك
سيادة سورية ومحاوالت تفتيتها والنيل من
وحدتها الوطنية وسالمة أراضيها وكذلك
إل��زام الحكومة التركية بضبط حدودها
ووق��ف احتضان وت��دري��ب وتمويل ودعم
التنظيمات اإلرهابية.
م��ي��دان��ي��اً ،أح��ك��م��ت وح����دات الجيش
السوري والمقاومة سيطرتها الكاملة على

تلة الثالجة في جرود بلدة فليطة بجبال
القلمون الشمالية ،بعد عدة عمليات نوعية
سقط خاللها عشرات االرهابيين بين قتيل
ومصاب وتدمير أوكارهم وتحصيناتهم في
التلة بشكل كامل.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أك���دت ال��ق��ي��ادة العامة
للجيش وال��ق��وات المسلحة السورية أن
العمليات مستمرة إلنجاز السيطرة التامة
على كامل جرود القلمون على طول الحدود
السورية اللبنانية بعد تكبيد إرهابيي
«جبهة النصرة» و«داعش» خسائر كبيرة
في األفراد والعتاد.
وأضافت القيادة أنه في المرحلة الثانية
وبالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية
وال��م��ق��اوم��ة الوطنية اللبنانية أحكمت
قواتنا المسلحة هذا العام سيطرتها على
ك��ام��ل ج���رود رأس ال��م��ع��رة وت��ل��ة موسى
وجبل شميس الحصان وق��رن��ة الطويل
وجرود فليطة والعديد من النقاط والتالل
الحاكمة ،بعد سيطرتها في المرحلة األولى
من العملية على مناطق وبلدات قارة ودير
عطية والنبك ويبرود ومحيطها ومعلوال
والصرخة والجبة وعسال ال��ورد وفليطة
والعديد من المواقع االخرى.
وأش���ارت إل��ى أن اإلن��ج��از شكل ضربة
قاصمة للمشروع االرهابي في هذه المنطقة
وساهم في تعزيز أمن طرق المواصالت بين
المنطقة الجنوبية وبقية المناطق اضافة
ال��ى توفير ال��ظ��روف اآلمنة لعودة أهالي

المنطقة إلى بلداتهم ،كما ساهم في تأمين
المناطق الحدودية مع لبنان وقطع طرق
اإلم��داد والمعابر وإغ�لاق البوابة الشرقية
للقلمون باتجاه المنطقة الوسطى وتضييق
الخناق على البؤر اإلرهابية المتبقية في
ريف دمشق والمنطقة الجنوبية في شكل
عام.
وختمت بيانها بالتأكيد على أن ما يحققه
الجيش ال��س��وري م��ن ان��ت��ص��ارات مستمد
من ثقة الشعب به ووق��وف��ه ال��ى جانبه،
مشددة على أنها تنفذ مهماتها وفق خطة
استراتيجية تحكمها الضرورات العسكرية
التي يفرضها ال��ه��دف االستراتيجي في
القضاء على اإلره���اب على كامل التراب

الوطني.
الى ذلك ،شن الطيران الحربي السوري
أم���س غ����ارات ج��وي��ة اس��ت��ه��دف��ت م��ق��رات
وتجمعات لتنظيم «داع���ش» في المجبل
الزفتي ومحيط معهد األحداث وقرى سودا
وعبد وغرات في الريف الجنوبي للحسكة.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين وحدات
الجيش السوري و المسلحين عند جسر
أب��ي��ض ف��ي ال��ري��ف ال��ج��ن��وب��ي ال��ش��رق��ي
للمحافظة أسفرت عن مقتل وإصابة العديد
من المسلحين ،في حين تقدمت وح��دات
الحماية الكردية في الريف الجنوبي الغربي
لمدينة رأس العين ،وسط اشتباكات عنيفة
مع عناصر «داعش» االرهابي.

همزة و�صل
ظالل مندري�س
نظام مارديني
ستشهد تركيا في المرحلة
ال�م�ق�ب�ل��ة ن �ق��اش �ا ً واس� �ع� �ا ً في
م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �م �س��اع��ي رج��ب
طيب أردوغ��ان بإلغاء الهوية
ال�ع�ل�م��ان�ي��ة ل�ل�ب�لاد والعوامل
الالأخالقية التي استخدمها
ل��ذل��ك ب� ��دءا ً ب �ح��االت الفساد
ال� �ت ��ي م��ارس �ت �ه��ا حكومته،
م ��رورا ً بالتحريض الطائفي
والمذهبي ،وان�ت�ه��ا ًء بإحكام
س� �ي� �ط ��رت ��ه ع � �ل� ��ى اإلع� �ل ��ام
ال �م �ك �ت��وب وال��م��رئ��ي ،بعدما
�س ب��ال�خ�ط��ر ال���ذي يحدق
أح�� ّ
ب ��ه ن�ت�ي�ج��ة ارت�� � ��دادات حربه
الظالمة على سورية والعراق،
معيدا ً إل��ى األذه��ان من جديد
وصمة ال�ع��ار العثمانية التي
ت�ك�ل�ل��ت ب��ال �م��ذاب��ح ف��ي أوائ ��ل
القرن العشرين والتصفيات
الجماعية لألرمن والسريان
واآلش��وري�ي��ن واألك ��راد ،على
أس� � ��س دي� �ن� �ي ��ة وع �ن �ص��ري��ة
مشينة.
ربما تصلح مفردة «كشف»
أك� �ث ��ر م� ��ن غ��ي��ره��ا للتعبير
ع��ن ط��ري�ق��ة فهمنا لتحوالت
«الهوية التركية» التي أصابها
أردوغان في الصميم بخاصة
ب��ع��د ف � ��وز ح ��زب ��ه (ال� �ع ��دال ��ة
وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة) ب ��ال� �ن� �ق ��اط على
علمانية ال��دول��ة التي أسسها
كمال أتاتورك في عشرينات
القرن المنصرم.
وع� �ن ��دم ��ا ن� �ق ��ول بالنقاط
ف ��ال�ل�إش ��ارة إل� ��ى أن لحلبة
المالكمة ج��والت مقبلة حيث
ي�ت��رب��ص العسكر ف��ي زاوي��ة
م��ن زواي� ��ا ال�ت�ك�ي��ة العثمانية
ل�ل�ان� �ق� �ض ��اض ع �ل �ي��ه وع �ل��ى
اإلس�لام السياسي واالنتقام
منه بالضربة القاضية.
لقد أمحت حكومة أردوغان
وبطانته الكثير من المفاهيم
والصروح التي شيدتها تركيا
الحديثة بقيادة كمال أتاتورك.
ب �ه��ذا ال �ش �ك��ل أو ذاك تنسج
ت��رك �ي��ا ال� �ي ��وم ال �ح �ب��ال حول
نفسها كما شبكة العنكبوت
وستلتف عليها خ�ي��وط هذه
الشبكة بمجرد سقوط األقنعة
وال � ��ري � ��اء ع� ��ن وج� � ��وه ق� ��ادة
«ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة» ف��ي هذه
االنتخابات.
ُ
وأم � � ��ام ق��ب��ل��ة العنكبوت
السامة حفر أردوغ��ان ،الذي
يدعم الجماعات االرهابية في
كل من سورية والعراقَ ،مدفنا ً
لفكره الظالمي ،مثلما كانت
ك��ل م��ن األرض «السوراقية»
م��دف �ن �ا ً ل �ل �غ��زوات وال �ح��روب
التي جاءت محملة بتصورات
شتى إلى رمالها المتحركة.
وج��د أردوغ� ��ان ف��ي تكتيك
الهجوم على سورية والعراق
خير وسيلة لالحتفاظ بلقبه،
ف �ك �ش��ف أم� � ��ام الع��ب��ي��ه عبر
خطاب ال سابق له في عرف
السياسة الخارجية كل نواياه
ال �ه �ج��وم �ي��ة ب�ت�ك�ت�ي��ك ون �ب��رة
ط��ائ�ف�ي��ة ب��ام �ت �ي��از ،ب��ل «شحذ
سكاكين المذهبية والعرقية!»
على حد قول الباحث الصديق
محمد نور الدين معنونا ً بذلك
إحدى مقاالته.
قيل «ب� ّ
�ش��ر القاتل بالقتل»
و«ح � �ب� ��ل ال � ��ري � ��اء ق��ص��ي��ر».
وقريبا ً ستنال تركيا «العدالة
والتنمية» نصيبها من الثمن
ال�ب��اه��ظ وستدفعه ع��اج�لاً أم
آج� �ل �اً ،ول��ع��ل ظ �ل�ال ع��دن��ان
م �ن��دري��س (رئ� �ي ��س ال � ��وزراء
ف��ي ال�خ�م�س�ي�ن��ات م��ن القرن
ال �م��اض��ي) ال ت ��زال ت ��دور في
غ� ��رف ن� ��وم أردوغ�� � ��ان وه��و
يتحسس رقبته التي سيلتف
عليها حبل المشنقة كما ألتف
ع �ل��ى ع �ن��ق م� �ن ��دري ��س ال ��ذي
ك��ان أول م��ن أدخ ��ل االس�لام
ال� �س� �ي ��اس ��ي إل� � ��ى ال� �ف� �ض ��اء
ال�ت��رك��ي بعدما ك��ان أتاتورك
قد دفنه بعد سقوط السلطنة
العثمانية.

