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الرهان الفا�شل

ما بعد االنتخابات التركية:
ثابتان وثالثة �سيناريوهات

الجدل العقيم ...وق�ضية قتل الزوجات

} شهناز صبحي فاكوش

} حميدي العبدالله
أسفرت نتائج االنتخابات البرلمانية في تركيا عن هزيمة واضحة ،أوالً
للرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ���ان ورئيس وزرائ���ه أحمد داود أوغلو،
وثانيا ً لحزب العدالة والتنمية ،ال تتمثل هذه الهزيمة فقط في عدم حصول
حزب العدالة والتنمية على األغلبية البرلمانية التي تؤهّله لتعديل الدستور
وتحويل النظام البرلماني إلى نظام رئاسي ،بل وتحرمه أيضا ً من االنفراد
بتشكيل الحكومة التركية الجديدة .وبمعزل عن ماهية السيناريو الذي سوف
تسلكه تركيا بعد االنتخابات األخيرة ،فإنه يمكن بوضوح استنتاج ثابتين
أساسيين:
الثابت األول ،انتهاء حقبة صعود حزب العدالة والتنمية ،ومعها انتهاء
مرحلة انفراده برسم سياسات تركيا الداخلية واإلقليمية والدولية .وهو ال
ش ّك تط ّور مه ّم في سياق ما يشهده اإلقليم من أحداث وتطورات ،كان لموقع
تركيا الجغرافي دور كبير في رسم وجهة هذه التطورات ،سواء كانت أمنية
أو عسكرية أو سياسية.
الثابت الثاني ،دخ��ول تركيا مرحلة ال�لا استقرار السياسي ف��ي ضوء
التوازنات الجديدة التي كشفت عنها نتائج االنتخابات ،وفي ضوء مستوى
الخالفات العقائدية والسياسية التي تفصل بين األحزاب األربعة التي فازت
في االنتخابات.
في مطلق األحوال ،بات واضحا ً أنّ مستقبل تركيا بعد االنتخابات يندرج
في إطار واحد من ثالثة سيناريوهات:
السيناريو األول ،تشكيل حكومة ائتالفية يكون رئيس الحكومة فيها من
حزب العدالة والتنمية كونه أكبر الكتل البرلمانية .ويمكن لهذا السيناريو أن
يبصر النور في حال تحالف حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية.
ولكن هذا التحالف يحتاج إلى أن يتخلى واحد من الحزبين عن الشعارات التي
خاض على أساسها االنتخابات ،وال سيما إزاء القضايا اإلقليمية وعلى رأسها
السياسة التركية إزاء سورية ،إذ من المعروف أنّ حزب الحركة القومية رفع
في حملته االنتخابية شعار إع��ادة الالجئين السوريين إلى بالدهم ووقف
تسلل اإلرهابيين إل��ى س��وري��ة ،وإج���راء ات��ص��االت م��ع الحكومة السورية
وتحديدا ً مع الرئيس بشار األسد .فإما أن يتخلى حزب العدالة والتنمية عن
سياسته الحالية وإم��ا أن يتخلى ح��زب الحركة القومية عن شعاراته التي
منحته هذا العدد من المقاعد في البرلمان ،كي يتفقا على حكومة ائتالفية.
السيناريو ال��ث��ان��ي ،فشل ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية ،ف��ي المهلة المحدّدة
دستورياً ،إقناع واحد من األح��زاب الثالثة مشاركته في حكومة ائتالفية،
وبالتالي إج��راء انتخابات برلمانية مبكرة في غضون أشهر قليلة ،أي في
الخريف المقبل ،ولكن خيار إجراء االنتخابات المبكرة بسرعة ،األرجح أنه
لن يحمل جديدا ً في ت��وازن القوى داخل البرلمان ،وفي هذه الحال ماذا لو
جاءت النتائج مماثلة لنتائج انتخابات حزيران ،وهو االحتمال المرجح.
السيناريو الثالث ،انتقال حزب العدالة والتنمية إلى المعارضة ،وترك
األح��زاب الثالثة األخ��رى تتد ّبر تشكيل الحكومة ،ويبدو من الصعب على
األح����زاب ال��ث�لاث ال��م��ع��ارض��ة االت��ف��اق ف��ي م��ا بينها ،وإذا ك���ان م��ن السهل
اتفاق حزب الشعب الجمهوري وح��زب الحركة القومية ،فإنه من الصعب
إيجاد أرضية سياسية مشتركة بين هذين الحزبين وبين حزب الشعوب
الديمقراطي.

�سيفاو�ض بحجمه الجديد...
فقد رجب طيب أردوغان قدرته على التسلط ،وفقد حزبه قدرته على تشكيل حكومة
تستكمل مخططات المرحلة السابقة ،وك ّل ما كان قد رسمه أردوغان حتى اللحظات
األخيرة لصدور النتائج األول��ي��ة ،كما فقد أردوغ���ان قدرته على االرت��ج��ال والتغيير
وتعديل الدستور التركي ال��ذي استعمله في غير م��رة لخدمته مع ك�� ّل ف��رادت��ه بين
الدساتير.
اليوم ت ّوجت سلسة هزائم «اإلخ��وان المسلمين» في المنطقة برأس الحربة حزب
العدالة والتنمية التركي ،الذي سبقته هزيمة حزب الحرية والعدالة المصري الذي
ك��ان يسيطر على الحكم في البالد برئاسة محمد مرسي فخسر ،وح��زب النهضة
صح
التونسي الذي خسر أيضا ً في االنتخابات البرلمانية بعد «الثورة على الثورة» اذا ّ
التعبير ،وصوالً الى حركة «اإلخ��وان المسلمين» في ليبيا ،والتي كانت ُتسيطر على
معظم الوزارات قبل انتخاب البرلمان الليبي الحالي ،فتغيّر الوضع هناك ايضاً ،هذا مع
االشارة الى الفشل أصالً الذي يلف حركة «اإلخوان» في سورية منذ زمن بعيد.
الجماعة سقطت ،وأردوغان توقع هذا مؤخراً ،لكنه حاول كسب الملف السوري عله
يقلب النتيجة وفعالً انقلبت النتيجة لكن رأسا ً على عقب.
بنقاش نتيجة االنتخابات ال يمكن التدقيق ف��ي أه�� ّم م��ن دخ��ول ح��زب الشعوب
الديمقراطي ال��ك��ردي البرلمان التركي بقوة ،ه��ذا ال��ذي ك��ان من المفترض ان يقلق
اردوغ���ان وال��ذي من المفترض ان ال يحصل اب��دا ً بهذا الشكل ،لكن بالرغم من ك ّل
السياسات التي انتهجها اردوغان استطاع االكراد ان يحدثوا الفرق واردوغان يبتلع
الهزيمة ...هل هي لعنة كوباني؟ ام هي المؤامرة االميركية حينها التي تعرف جيدا ً من
اين تؤكل الكتف؟
كان من المفترض ان تكون سياسة اردوغان تجاه سورية «مفتاح النصر» وبوابة
استرجاع امجاد السلطنة ،لكن الوقت وانْ طال فقد أعاد اردوغ��ان اخيرا ً الى ما قبل
انتصاراته االنتخابية األولى ،حيث كان يريد تثبيت أقدامه في الحكم ليثبت للشعب
التركي أهليته ،لكنه اليوم أثبت للشعب التركي أنه اول من أدخل كابوس التقسيم الى
اي نتائج األقليات تحديدا ً التي يبدو انها
تركيا ،والسبب أظهرته نتائج االنتخاباتّ ،
حشدت لالنتخابات لبعضها البعض لحماية مصيرها بدالً من الزمن الذي كان فيه
االت��راك جميعا ً يص ّوتون من دون هذه الحسابات ،خصوصا ً أنّ تركيا العلمانية لم
تعش مثل هذه االجواء من قبل.
دعم الجماعات المسلحة في سورية وأبرزها «جبهة النصرة» والتحريض على
قتال الرئيس السوري بشار األسد والجيش السوري وك ّل موال للدولة السورية كان
بالنسبة ألردوغان قتال للعلويين والشيعة من دون مواربة ،هذه األمور كلها اجتمعت
في المزاج التركي فحشدت األقلية لنفسها وعزمت على تغيير الواقع بتغيير األصوات
التي كانت مجيّرة لحساب أردوغان لصالح المعارضة.
اما اميركا التي شاركت بهذه النتائج بطريقة او بأخرى بسبب دعمها الغير محدود
ألردوغان والسماح له باستخدام ك ّل وسائل الضغط وقتال النظام السوري شاركت
ايضا ً في ما حسم االمور في عين العرب كوباني وعرفت جيدا ً كيف يمكن استثمارها
اليوم.
االدراة االميركية المقبلة على تفاوض في المنطقة تعرف انّ رجب طيب اردوغان
ل��ن ي��ف��اوض وه��و ق��وي ،ام��ا ال��ي��وم ف�لا يوجد ام��ام��ه اال المفاوضات ولكن بحجمه
الجديد...
«توب نيوز»

يضرب جنون العظمة بعض األدمغة الغبية،
فيصبح حاملها في بعض الوقت كالطاووس،
يتباهى بذيله المل ّون وصوته زقاء ين ّفر السامع...
ه��ذا م��ا وص��ل إل��ي��ه أردوغ����ان ال��ط��وران��ي سليل
العثمانية البائدة.
الرجل يحلم بإحياء السلطنة ،التي عاشت في
عصر ك ّرست فيه الحريم جواري وسبايا .لم يكتف
بلعبة التبديل بين رئاسة الحكومة ورئاسة البالد،
بل أصبح يتطلع إلى تغيير الدستور ،في سلب
للحياة البرلمانية ،ليصبح متف ّردا ً في السلطة
بشموليتها.
كبر دور الرجل وتضخم لدى اإلدارة األميركية،
وهو المكلف بتنفيذ سياستهم في المنطقة ...لكنه
لم يقرأ بغبائه أنها تتخلى بأسرع ما يمكن عندما
يسقطه شعبه ...أين سابقه مرسي مصر.
هي تدافع عن دوره المرسوم على أنه النموذج
األمثل لحكم اإلس�لام المعتدل ،وتك ّرر ه��ذا على
ألسنة مفكريهم ومحلليهم السياسيين ،مع أنهم
يعرفون تماما ً أنه جزء من «اإلخوان المسلمين»،
لكنه بالنسبة إليهم أح��د أه�� ّم ج��دران الحماية
للكيان الصهيوني...
لن يشفع له عندهم كونه عضوا ً في الحلف
األطلسي ،فالهزيمة عندهم ال تعني إال الهزيمة،
واالس��ت��غ��ن��اء أس��ه��ل م��ا ي��ك��ون ع�� ّم��ن ال ي��رغ��ب به
شعبه ،عندها تتبدّل أوراق اللعبة ليقول البيت
األبيض لعميله كش ملك ،لتبحث عن بديل حام
للصهيونية.
دخل أردوغ��ان االنتخابات البرلمانية مخالفا ً
الدستور بالترويج لحزبه ،وذل��ك فيه مخالفة
قانونية ،ألنه كرئيس للجمهورية يجب أن يكون
بعيدا ً عن ك ّل األحزاب في الحياة االنتخابية .لم
ي��راع احترام القانون ،فه ّمه نجاح حزبه لينال
األغلبية المطلقة لشكل الحكومة وبالتالي ليغيّر
الدستور.
اللعبة تديرها اإلدارة األميركية ،لكنها لن تدع
حلما ً يتحقق قد يجعل من تابعها خصما ً يوما ً
زج��ت بأطياف يمكنها أن تكون إلى جانب
م��اّ ...
أردوغان ،والبديل عند الحاجة ،تحطمت طموحاته
الطوباوية وأخذته إلى درب الخسارة ...فماذا
بعد؟
أخ��ف��ق أردوغ����ان وف��ش��ل مخططه ،ل��م تشفع
له المشاريع االقتصادية الكبرى ،وال نهوض
االقتصاد ،فالسياسة لها دور آخر ،تف ّرده وانفعال
لغة خطابه غيّر مجرى االنتخابات ،وكذبه في أنه
هو من ساند عين العرب ض ّد «داعش» ،لم يجمع
له أصوات األكراد.
دخ��ل األك���راد ألول م��رة تحت قبة الرلمان،
م��اذا ينتظر الرجل من ضغوط تبدأ مع تشكيل
ال��ح��ك��وم��ة ...التي ع��ادت لها صبغة االئ��ت�لاف،
لكن هل ينفعه التحالف أو التراجع عن الملفات
الحساسة ليظ ّل بذات القوة قبل الخسارة.
ه��ي االنتخابات األول���ى التي يدخلها حزب
العدالة والتنمية بزعامة داوود أوغلو .الذي د ّنس
أرض سورية مع حاميته ليقرأ الفاتحة على جدهم
المزعوم ،الفشل الكاسر لغطرسته وصاحبه ،وهو
مهندس سياسته بيقين الجميع كيف سيكون
بعده الحساب.
ظن أنه سيكسب أص��وات أمثاله ه��واة أحالم

السلطنة فيظ ّل المطلق .ناسيا ً أنّ زرع أتاتورك
بين شعبه لم يمت ،فالتح ّول إلى النظام الرئاسي
استفز الديموقراطيين ،وكشف زور فكره وصاحبه،
الذي جعل منه عدوا ً للشعب السوري سارقا ً أمنه
واقتصاده.
داوود أوغلو هل سيضعه أردوغان أمام حزبه
كبش الفداء ،ويحمله مسؤولية الفشل بعد رهانه
عليه أمام جمهوره .ك ّل شيء متوقع من أردوغان
الطاووس ،ستكون المراجعة مؤلمة ،وسيناريوات
المحاسبة حسب الربح والخسارة جدية وهامة.
سيضطر «العدالة والتنمية» إلى الحوار مع
ثالثة أح��زاب قاسمته المقاعد البرلمانية ،فهو
اليوم في حيص بيص ،يمكنه تشكيل حكومة من
لون واحد ألنّ األكثرية تخ ّوله ،لكنها إنْ سقطت في
المجلس ...ستكون االنتخابات المبكرة التي قد
تخرج به إلى فشل أكبر.
مغامرة إنْ دخلها أردوغ����ان تعني نهايته
السياسية إلى اآلخ��ر ،قد تقوده رعونته إلى هذا
السبيل ،فهل يعني نهاية «اإلخوان» في تركيا كما
انتهت في منبعها المصري؟ سؤال يجيب عليه
األت��راك ،خاصة بتكليف الحزب الثاني بتشكيل
الحكومة وفق الدستور.
أردوغان الذي ليس في قاموسه حكومة ائتالفية،
سيضطر إلى الحوار مع من لم يكن يقبلهم قبالً،
لتشكيل حكومة ائتالفية .ما يعني تعديل سياسته
الداخلية والخارجية ،أو سيكون في المعارضة...
خاصة إذا واجهته األحزاب بقضايا الفساد ،ومن
وصمته بأساس الفساد.
نتائج االنتخابات حالت دون إطفاء الديمقراطية
في تركيا ،وبهذا اإلخفاق ،وبالذهاب إلى االئتالف
يعني أنّ الصفعة قوية بتالشي حلم السلطنة...
كان الرجل يحلم بوضع الجيش تحت سيطرته،
اآلن أصبح احتمال تدخل الجيش ف��ي الحياة
السياسية أق ّل...
ورقة تغيير البرنامج السياسي أصبحت ملزمة
لـ«العدالة والتنمية» ،فقد تقول األحزاب الثالثة
األخ��رى شيئا ً مختلفاً ،حتى لو ك��ان من مبادئ
حزب الحركة القومية مسألة االستقرار أمرا ً مهماً.
لكنه لن يسلّم مفاتيحه ألردوغان .
شكرا ً الشعب التركي الصديق ،تتقبّل ساراييفو
وحلب السورية ولبنان ،هديتكم بهزيمة أردوغان،
ما يعني انتصار دمشق وبغداد والقاهرة وطهران
وساراييفو ،وضرب المخطط اإلرهابي .في بؤرة
هي األكبر في احتضانه .وفشل حلم السيطرة على
المنطقة.
نجاح أح��زاب «الحركة القومية» و«الشعوب
الديمقراطي» ال��ك��ردي و«الشعب الجمهوري»
يعني التفاوض مع «العدالة والتنمية» في أدق
التفاصيل ،ب��دءا ً من إغ�لاق ال��ح��دود مع سورية
لمنع تس ّرب اإلرهاب ،وهذا ضمن برنامج «الحركة
القومية» ولقاء الرئيس األسد وإعادة الالجئين.
حياة سياسية جديدة لتركيا ،ال ب�� ّد تنعكس
على الجوار ،أردوغان الذي كان يدّعي أنّ سياسته
أوصلته إلى صفر مشاكل ...هو يغرق اليوم في
مستنقع المشاكل...
م��ب��روك فشل ره��ان��ك على حلمك العثماني،
أردوغ��ان سليل االستعمار وخادمه ،مبروك فشل
وإخفاق هندساتك السياسية أوغلو ...كالم يتردّد
في الشارع التركي مع بدء فرز االنتخابات ،وبدء
إعالن النتائج.

} د .سلوى الخليل األمين
ال أي��ه��ا ال��رج��ل ...لست م��خ�� ّوال ً بإنهاء ح��ي��اة زوجتك
برصاصات قاتلة من دون رفة جفن!
رب
ولست أن��ت المخ ّول زه��ق ال��روح التي ح�� ّرم قتلها ّ
العالمين .فاللحظة التي أث���ارت قوتك وظننتها بداية
الخالص ،ستكون حتما ً درب النهاية لحياتك التي ل ّونتها
بدم ساره ...ونسرين ومنال وفاطمة ورقية ورلى وبعدهن
من؟ ال ندري؟
هل تظن أنّ روح زوجتك المقتولة غدرا ً برصاصات حقدك
األعمى ،سترشقك بطهارة قلبها من جديد ،فتعفو وتغفر
وتسامح من منطلق أنّ سلوكياتها الحسنة وتربيتها الراقية
وأمومتها المتخمة بالعاطفة ،قد تصلح من جديد ما أفسده
الدهر في ضميرك المل ّوث بالسواد.
أل��م تعلم ي��ا ه��ذا أنّ س���اره األم��ي��ن ال��زوج��ة الشهيدة
المظلومة ،هي المرأة التي منحتك الحب النظيف والشفيف،
فأخلصت لك وألوالدها ،وكانت مكافأتها زهق روحها بسبعة
عشر رصاصة قاتلة ،أفرغتها بحقد على أ ّم أوالدك والزوجة
الوفية ،من دون رحمة أو شفقة ،أو التفاتة إلى مصير أوالدك
الذين أورثتهم الحقد عليك مدى الزمان! أهذا هو مقدار الحب
الكبير والوفاء العظيم الذي قدّمته لساره التي تح ّملت جورك
وظلمك وشراستك وغدرك والعذاب الدائم الذي عاشته معك
وخبّأته في صدرها حرصا ً على مشاعر أبيها وأمها اللذين
أحبتهما حتى النفس األخير ،وحرصت على عدم إزعاجهما
بمشاكل حياة زوجية اختارتها بنفسها وتح ّملت مطبّاتها من
دون أدنى همسة ،وتزعج خاطر األ ّم الملتاعة التي حملتها
في رحمها ،قرب قلبها ،تسعة أشهر ،ومن ثم هدهدتها حتى
أصبحت عروسا ً تليق بالشاب الذي كان حلم أبيها وأمها،
فإذا هو القاتل الذي حطم الحلم الذهبي لعائلة ،طالما آمنت
بالحب والوطن والعدالة والقيم.
مشكلة ساره التي كان لها قلب طفلة طاهرة بريئة أنها
تغاضت عن أخطاء ال��زوج المخادع ،فقد صدّقت توبته
األخيرة التي كانت رصاصات قضت على حياتها وحياة
أسرة بكاملها .لقد كانت خدعة الزوج الشرير والمجرم معدّة
إعدادا ً محكماً ،عن سابق تص ّور وتصميم ،لهذا رمى الغفران
ّ
ف��رق قلبها،
على مسامع الجارة التي نقلته إل��ى س��اره،
خصوصا ً والمناسبة عيد ميالد ابنتها دانا البالغة من العمر
سبعة عشر ربيعاً.
عادت ساره مسالمة إلى البيت الزوجي ،ولم يكن يخطر
في بالها أنّ عودتها إلى أحضان أوالده��ا ستكتب النهاية
لحياتها الربيعية! ألنّ عاطفة األمومة أعمتها عن ك ّل سيئات
الزوج القاتل ،فكان قرار العودة إلى منزلها إكراما ً إلبنتها دانا،
بحيث لم تسمح لنفسها بالتغيّب عن االحتفال بمناسبة عيد
ميالدها ...وكلها أمل أن يتغيّر الزوج ،وهذا ما ت ّمنته خالل
مخابرة هاتفية أجرتها مع الجارة التي أقنعتها بالعودة
إلى منزلها الزوجي بعد أن غادرته قبل شهرين ،بعدما طفح
الكيل واكتوت بنار الصبر ،لهذا كان القرار الصعب ،أال وهو
رفع الشكوى ضدّه ،بعد معاناة استم ّرت عشرين عاماً.
ت��رى ،أال يحق لساره أن ترفع الصوت عاليا ً بعد ك ّل
هذه المدة الزمنية التي قضتها صابرة وصامتة ومتأملة
بالتغيير؟ عبر مراهنتها على وجود األوالد علهم يغيّرون في
األب ما لم تستطيع هي أن تغيّره في الزوج ،في سلوكياته
السادية القائمة على العنف ،لكن خاب الظنّ فكانت القضية
المأساة التي هي قتل الزوجة ساره ببرودة تامة.
هنا ربما على ك ّل مواطن في لبنان أن يسأل ،من يحمي
بناتنا في المستقبل من تعنيف األزواج والقتل ،والك ّل يعلم
أنّ الزواج غرفة مغلقة ال يكتشف سراديبها إال مَن يدخلها،
والدخول قد يكون آمنا ً وقد يكون خطراً ،المسألة مسألة
ح��ظ ،وليست مسألة قائمة على عراقة العائلة وقدرها
وسلوكياتها ومستوى أخالقياتها ،فكم وكم من زوج قاتل

عشية انعقاد مؤتمر باريس حرص
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
على كشف ه��زال فعالية «التحالف
الدولي» بقوله «إنّ الحملة الجوية
ليست كثيفة بما يكفي ،كما أن مراقبة
فعالة ( )...ونحن
«داع��ش» ليست ّ
ال نحصل م��ن ال��ت��ح��ال��ف ال��دول��ي ال
على أسلحة وال على ذخائر وال على
معلومات جوية كافية».
ك ّل هذا التشكّي والتنديد لم ينفع.
فما ج��رى االت��ف��اق عليه في المؤتمر
ك����ان ال��م��زي��د م���ن ال���ش���يء ن��ف��س��ه:
مواصلة الضربات الجوية المحدودة،
وال��ض��غ��ط على الحكومة العراقية
لتحجيم دور «الحشد الشعبي» في
مقاتلة «داعش» ،والدعوة إلى توسيع
مشاركة القبائل الس ّنية في القوات
المسلحة وفي دوائر السلطة.
بلى ،ثمة شيء جديد .فقد تض ّمن
نصا ً
ال��ب��ي��ان ال��ص��ادر ع��ن المؤتمر ّ
غريباً« :النظام السوري ال ق��درة له
وال رغبة لديه في محاربة داع��ش»!
النص موافقة العبادي
األغ��رب من
ّ
وتوقيعه عليه .ه��ل ه��ذا ه��و موقف
حكومته فعالً؟ إذا ك��ان األم��ر كذلك،
م��ا تفسيره لقيام م��س��ؤول اإلع�لام
في «الحشد الشعبي» ،وق��د أضحى
بحسب ق��ول العبادي نفسه «هيئة
رسمية تابعة للحكومة» ،باإلعالن عن
اعتزام «الحشد» التق ّدم إلى الحدود
ال��ع��راق��ي��ة – ال��س��وري��ة ب��ع��د ف��راغ��ه
من تحرير ال��رم��ادي؟ هل ت ّم االتفاق
ضمنا ً بين دول «التحالف» في مؤتمر
باريس على اعتبار «داعش» عدوا ً لها
في العراق وحليفا ً في سورية؟
الحقيقة أن سلوكية «التحالف» في
العراق ،وال سيمــا قائده األميركي،

لعنة �سورية

يجلب العار لعائلته وبني جنسه ووطنه حين إقدامه
على ارتكاب جريمة قتل الزوجه! علما أنّ الطالق خصوصا ً
عند الطوائف اإلسالمية ،وإنْ كان من أبغض الحالل إال أنه
يح ّل ك ّل مشكلة حين تتعقد األم��ور بين ال��زوج والزوجة.
أما أن يعتبر الرجل أنّ المرأة ملكية خاصة له يتص ّرف بها
كيفما يشاء فهنا على المجتمع أن يعيد من جديد النظر في
المفاهيم التربوية والدينية والسلوكية ،وكيفية إنهاء مسألة
الذكورية التي يتربّى عليها الصبي في مجتمعاتنا الشرقية،
التي ما زالت تتماهى مع حاالت تفضيل الصبي على البنت
وإعطائه مسألة القوامة في المنزل على أخته ومن ثم على
زوجته وفي الحياة العامة ،وهنا بيت القصيد.
فالثقافة التربوية هي األساس في بناء العائلة ،والعائلة
هي الركن األساس في بناء األوطان ،وأي مجتمع ال يقوم وال
يرتقي وال يط ّور ومفاهيمه التربوية في دركها األسفل من
حيث الذكورية المسيطرة ،التي تتح ّمل المرأة جزءا ً كبيرا ً
من مفاعيلها وانتشارها وسلبياتها ،والسبب هو النظام
التربوي الالمتوازن الذي يعكس مضامينه على العائالت،
التي تلجأ تلقائيا ً إلى التفرقة بين البنت والصبي منذ بداية
العمر ،فالبنت ال يمكن أن ترث الزعامة في وجود الصبي ،وال
يجوز أن تطلب الشاب للزواج وال أن تصارحه بحبها النقي،
ألنّ هذا الفعل يت ّم وضعه في إطار السلوكيات الالأخالقية،
والبنت ال يحق لها إكمال تعليمها إذا كانت ظروف األهل ال
تسمح فالصبي هو المفضل وهو المستحق ألنه مستقبالً
هو رب العائلة ،والمرأة غير مسموح لها أن تتبوأ المراكز
القيادية في الوطن «شو ما في رجال»! والجمعيات النسائية
تسعى جاهدة إلثبات وجودها على الساحة السياسية في
لبنان لكن من دون جدوى ،فالقرار بيد الرجل ،كما انّ النساء
المع ّنفات من قبل أزواجهن ال تستطيع الدولة إقامة الح ّد
عليهم بجعل قرار اإلعدام عبرة لمن اعتبر...
األمثلة كثيرة في هذا المضمار ..والمعتقدات االجتماعية
تقوم على أنماط سلوكية متوارثة ،تظلم المرأة كما تظلم
ال��رج��ل ،فكالهما ضحية إذا ل��م يت ّم االنتباه إل��ى وضع
أسس جديدة للتربية ،من خالل التوعية المستدامة على
السلوكيات والقيم والمبادئ األخالقية واالنضباطية ،التي
ترسم حدود المسارات للشاب والفتاة وفق معايير تنافسية،
المحصن بالثقافة والمعرفة القادرة على تقبّل
ينتجها العقل
ّ
الخالف ب��روح رياضية ،ولديها القدرة على تقبّل اآلخر
المختلف ببيئته وأسلوب تربيته وحياته ،وعبر العمل على
فهم ما يدور وما يطرح من خالل نقاش ودّي ،يمهّد لمساحات
من التالقي والبحث عن الرؤى اإليجابية ،التي تساعد الذكر
محصنة من األخطار.
واألنثى في بناء حياة معافاة
ّ
فالعنف هو حصيلة المجتمع الذكوري ال��ذي يمارس
الخطأ منذ البدايات بحق الشاب والفتاة على ح ّد سواء،
علما أنّ الشرائع السماوية لم تف ّرق في العبادات بين الذكر
واألنثى ،وكذلك القوانين الوضعية ،فالمواطن أكان ذكرا ً أم
أنثى له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات ،لكن المطلوب
هو العقاب والعدالة ،فالقتل ليس معزوفة يرقص عليها
الرجل للحصول على مبتغاه ال��ذك��وري ،كما أنّ تعنيف
المرأة ليس سلوكا ً حضاريا ً في زمن بات فيه العالم مش ّرع
األبواب وباستطاعة الجميع الدخول منها من أجل الغب من
المد الحضاري المتطور باستمرار .أما تبرير القتل وتعنيف
المرأة واستنهاض ذكورية الرجل فهو أيضا ً داء قاتل على
الرجل أن يتخطاه ألنّ المرأة في النهاية هي أمه وأخته
وابنته ،وما يرضاه لهن يجب أن يرضاه لزوجته ،إضافة
إلى أنه من الواجب إنهاء مسألة الجدال العقيم القائم حاليا ً
وخصوصا ً عبر وسائل اإلعالم المرئي من حيث اختالفهم ما
بين مؤيد للقصاص ولمنع العنف ض ّد المرأة وبين مدافع
عن حق الرجل بذكورية متسلطة تكمن في طياتها خطورة
ارتكاب فعل الجريمة من جديد حتى لو كانت النيات صافية
وسليمة.

�إيرانٌ � ...
أحد ( ...تتمة �ص)1

لماذا «داع�ش» ( ...تتمة �ص)1
تشي بما هو أخطـــر من هذا التصنيف
المريب لـِ»داعش» .ذلك أن واشنطن
ه��� ّددت «ال��ح��ش��د ال��ش��ع��ب��ي» ،عشية
ه��ج��م��ة «داع�����ش» ع��ل��ى ال���رم���ادي،
بقصــف وح��دات��ه المقاتلــة إذا ما
تدخلــت ف��ي المعــركة لمسانــدة
الجيش العراقي.
أكثر من ذلك ،طائرات «التحالف»
لم تقصف أرت��ال «داع��ش» المتجهة
لمهاجمة ال���رم���ادي ،ك��م��ا أحجمت
عن قصفها إ ّب��ان زحفها الطويل في
ال��ب��ادي��ة المكشوفة عند اجتياحها
تدمر .ثم ها هي كتائب «داعش» اليوم
تهاجم مدينة الحسكة ،فال يقصفها
طيران «التحالف» ،وتطارد فصائل
المعارضة السورية «المعتدلة» شمال
حلب وتقصف مواقعها ،وتقترب من
معبر باب السالمة على الحدود مع
تركيا ،فال طيران التحالف يتدخل وال
الجيش التركي يفعل ،لماذا؟ هل لذلك
عالقة باستراتيجية أميركية كبرى
تتناول المنطقة؟
يبدو أن لسلوكية دول «التحالف
الدولي» ،وال سيما الواليات المتحدة،
إزاء «داع��ش» دواف��ع تتعلق بإيران
وأخرى تتعلق بـِ»إسرائيل» .فواشنطن
تخوض صراعا ً ديبلوماسيا ً مع إيران
من أجل إقناع حكومتها بتوقيع اتفاق
نووي نهائي قبل آخر الشهر الجاري
يستجيب ال��ش��روط األم��ي��رك��ي��ة ،وال
سيما لجهة القبول بتفتيش منشآتها
ال��ع��س��ك��ري��ة واس��ت��ج��واب علمائها
النوويين .لذلك ،من المنطقي والممكن
ج��دا ً أن تتواطأ واشنطن ضمنا ً مع
«داع��ش» أو تكتفي بغض النظر عن
أنشطته التوسعية بغية توظيفها
في استنزاف حلفاء إيران اإلقليميين
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في العراق وسورية ولبنان للضغط
عليها وحملها على استجابة شروطها
األس��اس��ي��ة ف��ي «االت���ف���اق ال��ن��ووي
النهائي».
إلى ذلك ،تنهض شكوك أخرى في
احتمال أن تكون واشنطن في صدد
تطمين «إسرائيل» لوقف حملتها على
االت��ف��اق ال��ن��ووي المرتقب باختالق
يصب في
وض��ع جيوسياسي جديد
ّ
مصلحة أمنها القومي ،كيف؟ بمباشرة
تنفيــذ مخطط قديم – جديد يرمي إلى
تفكيــك العراق وسورية إلى مجموعة
م��ن دوي�ل�ات ه��زي��ل��ة وه��زل��ي��ة قائمة
على أسس قبلية أو مذهبية أو اثنية
وعاجزة تاليا ً عن تكوين قوة قومية
رادعة للكيان الصهيوني.
إي��ران تن ّبهت ،على ما يبدو ،إلى
أغ��راض ا ل��وال ي��ات المتحدة القريبة
والبعيدة واستشعرت انعكاساتها
السلبية على حلفائها اإلقليميين
وعلى أمنها القومي أيضا ً ،فبادرت
إلى رفد العراق وسورية بقوات برية
كما بأسلحة متطورة لتمكينهما من
ص�� ّد «داع���ش» وإخ��وت��ه ،وبالتالي
تعطيل مخططاتها الجيوسياسية
الماثلة.
غير أن ثمة من يعتقد بين المراقبين
أن للواليات المتحدة مخططا ً أوسع
م��دى مما تق ّدم بيانه :إن��ه استدراج
إي��ران نفسها إل��ى ساحات صراعات
طويلة في العراق وسورية ولبنان
بغية إنهاكها لتوافق ،تحت الضغط،
على ات��ف��اق ن��ووي يرضي واشنطن
وحلفاءها.
هل يغيب ه��ذا االحتمال عن ذهن
القيادة في إيران؟

د .عصام نعمان

وف��ي م���وازاة ذل��ك ،ك��ان المستكبرون
ينظرون إل��ى ه��ذا التضامن م��ع قضايا
المستضعفين ومع القضية الفلسطينية
على وج��ه الخصوص باعتباره خطرا ً
ي��ه��دد م��ص��ال��ح��ه��م ،ف��ح��ش��دت ط��اق��ات��ه��ا
لوقف الم ّد الثوري وإفشال كل محاوالت
ال��م��س��ت��ض��ع��ف��ي��ن ف���ي ال��ع��ال��م ل��ل��وح��دة
والتضامن ،وكانت إيران تنظر إلى العالم
بأن باإلمكان تغييره إذا ما اتحدت القلوب
واإلرادات وأن ك��ل األص���وات المكتومة
يمكن أن يصبح لها صدى ،وكل األيادي
المكبلة يمكن لها أن تفك قيودها إذا دفعنا
بالجماهير إلى الساحات.
وإي��ران على رغم كل التحديات التي
واجهتها في سبيل إع�لاء كلمة الحق لم
تفقد صلتها بالشعوب ،ولم تجد نفسها
وه��ي ف��ي نطاق ال��ظ��روف ال��دول��ي��ة التي
تحاصرها أنها مضطرة للتنازل والتخلي
عن مبادئ اإلس�لام ،واستمرت تقول :إن
المسلمين إذا ما اتحدوا فإنهم يستطيعون
المضي في بناء مجتمعات تؤدي نشاطها
اإلنساني وال��ح��ض��اري ال��خ�لاق بطريقة
بالغة التوفيق.
لكن أُخضع معظم المسلمين في المنطقة
ل��ن��ظ��ام جعلهم متخلفين متصارعين
حاقدين على بعضهم البعض.
وفيما كانت إيران تنادي بالوحدة كان
هناك من يعمل لل ُفرقة ،وفيما كانت إيران
تدعو لنصرة المستضعفين كان هناك من
يعمل على جعلهم أكثر فقرا ً وتبعية للدول
االستكبارية ،وفيما كانت إي��ران تدعو
لنصرة الشعب الفلسطيني ك��ان هناك
من يدعو إل��ى تسوية مذلة وإل��ى إج��راء
معاهدات مع الكيان «اإلسرائيلي» ،وفيما
كانت إيران مشغولة بمواجهة االستكبار
كانت بعض ال��دول مشغولة باالستبداد
ومنع شعوبها من التحرر.

لقد عملت إي��ران على تنظيم الطاقة
الحيوية في األمة فكان حزب الله وكانت
المقاومة وكان اليوم كل هذه المجاميع
الحرة األبية في العراق وسورية واليمن
والبحرين والسعودية تنادي كما نادى
بالل وهو تحت سياط التعذيب والعبودية
( أح ٌد أحد).
إنّ هذه الصيحة لم تكن تمثل إال صوت
الضمير ،ص��وت ال��ح��ق ،ص��وت الحرية،
ص��وت ال��ك��رام��ة ص��وت اإلس�ل�ام بنزوعه
النقي الصافي.
وبعدما وصلت إي��ران إل��ى ما وصلت
إل��ي��ه م���ن ال��ت��ق��دم األخ�ل�اق���ي وال��ع��ل��م��ي
والعسكري عملت القوى المعاديـــة إلى
الكشف عن كل أنيابها ،وجعلت الفتنة
بين المسلمين هي الطريق األقرب إلسقاط
إيران واإلسالم.
وم��ن الممكن أن نقيس ،بالنظر إلى
الماضي ،خ��ط��ورة م��ا يجري ال��ي��وم ضد
إيران وحلفائها .الحرب اليوم هي مواجهة
مفتوحة بين أهل الحق وأهل الباطل ،وما
تقوم به إيران هي إخراج األمة من الوسط
الجاهلي والمستنقع الجهنمي ال��ذي
يريدنا جميعا ً كشعوب في هذه المنطقة
أن نغرق في الحروب والمناحرات التي ال
نهاية لها.
وكما ُيقال (إنّ من يحارب العواصف ال
يهاب بروقها) .فحوار إيران بعض الغرب
من أجل برنامجها النووي ال يعني أنها
انهزمت ف��ي مشروعها وفكرها ب��ل على
العكس تماماً .فمن خالل صمودها الفذ
هي التي جعلت الغرب منهكا ً متعبا ً يريد
التخلص من ورطة المواجهة المباشرة.
إي���ران األم��ل لعالم ج��دي��د ،واألم���ل لفكر
جديد ،واألم��ل إلس�لام ليس فيه سمة من
سمات الوهابية والتكفيريين!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

رحيل طارق عزيز ( ...تتمة �ص)1

ـ ثالثي الش ّر على سورية كان بداية إخوان قطر ومصر وتركيا ،ولحقهم السعوديون
عبدالله وسعود وبندر.
ـ مع االنتخابات التركية تكتمل مفاعيل لعنة سورية في مطاردة الذين عبثوا بأمنها
ومستقبلها.
ـ لكن هزيمة أردوغان مميّزة عن ك ّل ما عداه.
ـ بدون تركيا ك ّل الباقين أدوراه��م ثانوية وص��ارت أهميتها ألنّ هناك حاضنة هي
تركيا.
ـ تركيا الجار األكبر على حدود سورية.
ـ األكبر مساحة وعدد سكان وحجم اقتصاد وقوة جيش وخط حدود.
ـ تركيا المصابة بهلوسة السلطنة العثمانية وأمجادها كانت وصفة لمن يريد الش ّر
لسورية ليتخذ تركيا منصة.
ـ تركيا اإلخوانية صاحبة الصفقة الشهيرة مع األميركيين :أعطونا مصر وتونس
وخذوا منا سورية.
ـ كان الرهان السوري على الزمن والصبر.
ـ ثقة سورية بأنّ امثال أردوغان يحتاجون إلى االستفزاز لمنحهم ذريعة شنّ الحرب
تحت شعار الدفاع عن الوطن وعزته وعنفوانه ،ولذلك تح ّملت سورية وراهنت على
الشعب التركي وجنون أردوغان في استفزاز مك ّوناته كلما خسر.
ـ جاءت الساعة بعد هزيمة السعودية في اليمن واقتراب التفاهم النووي وانتصارات
المقاومة وسورية في القلمون وسقوط العداوات صفر ...ليقول األتراك كفى ألدروغان.

التعليق السياسي

لقد كان من المنطقي بعد «جالء» قوات االحتالل األميركي ،قبل أربع
سنوات ون ّيف ،أن يتم تحرير كل أسرى االحتالل ومعتقليه وفي المقدمة
منهم طارق عزيز ورفاقه وك ّل مقاوم أسهم بدحر االحتالل ،لكن شيئا ً من
هذا لم يحصل ،فخرجت الجيوش من العراق وبقي المقاومون في السجون
وبقيت إف��رازات االحتالل وأدوات��ه وفي مقدمها المحاصصة الطائفية
والمذهبية والعرقية التي تتح ّول اليوم من نصوص دستورية وممارسات
سياسية إلى فتنة دموية مد ّمرة يرقص على جنباتها أهل الغل ّو والتوحش
التعصب واإلقصاء وتهميش اآلخر من جهة ثانية.
من جهة وأهل
ّ
وكان من المنطقي كذلك ،بعد سقوط االحتالل على يد المقاومين
األبطال ،وبينهم إخوة ألبي زياد ورفاق ،أن يبادر الق ّيمون على األمور
في بغداد إلى إطالق مبادرات من أجل مصالحة وطنية وحوار واسع
ال يستثني أي مكون من مكونات العراق السياسية أو االجتماعية أو
العرقية ،ومن أجل مشاركة شعبية ال مكان فيها لإلقصاء والتهميش
واالجتثاث ،لكن شيئا ً من هذا لم يحصل ،فبقي المقاومون والمناضلون
يستشهدون في السجون ،القيادي تلو اآلخر ،واألسير بعد األسير ،كما
رحل بعضهم اآلخر وهو بعيد عن بلده ممن «استضافتهم» المنافي،
رمزا ً بعد رمز ومجاهدا ً إثر مجاهد فو ّدعنا سعدون حمادي ،والشيخ
حارث الضاري ،وحسن هاشم الدليمي وغيرهم وغيرهم...
وكان من المنطقي أيضا ً وأيضا ً أن يستمع القيمون على أمور العراق
إلى صيحات المحتجين والمنتفضين في ساحات المدن والحواضر

العراقية ،ال سيما في األنبار وصالح الدين ونينوى وديالى وصوال ً
إلى بغداد ،ويسعون إلى معالجتها في شكل جذري برفع الظلم عن
المنحل
المظلومين ،وفي مقدمهم آالف الضباط في الجيش العراقي
ّ
على يد قوات االحتالل ،كما برفع الغبن عن المغبونين ورفع الحرمان
ع ّمن حرم من حقه في المشاركة الكاملة في إدارة شؤون بلده ،لكن
شيئا ً من هذا لم يت ّم ،بل جرى استخفاف بالمطالب المحقة ،واستهزاء
بوجع الناس المتزايد ،ف��زاد االحتقان احتقاناً ،والتوتر الداخلي
توتراً ،واالنقسام األهلي انقساما ً حتى جاء من يستغل هذا االحتقان
ويستخدمه لخدمة أهداف مخططات تقسيم العراق وتمزيقه وتفتيته
وتدميره خادما ً المخطط ذات��ه ال��ذي جاء به المحتلون األميركيون
وأدوات��ه��م ،وعنوانه «إنهاء العراق كدولة ،وتدميره ك��دور وموقع،
وإلغاء سيادته الوطنية ،وطمس استقالله وعروبته».
من هنا كنا نأمل أن يكون اإلف��راج عن ط��ارق عزيز ورفاقه ثغرة
في جدار مغلق ،وخطوة باتجاه المصالحة والمراجعة والمشاركة،
وكان الكثيرون يقولون لنا ،ال تكونوا مثاليين طوباويين ،فلن تجدوا
وسطتم أكثر األطراف
لدعواتكم صدى ،ولنداءاتكم تجاوباً ،حتى ولو ّ
صلة ،وأوثقها روابط ،بالقيمين على األمور في بغداد...
واليوم ،ونحن نو ّدع الرجل الكبير الذي سيبقى رمزا ً وطنيا ً وقوميا ً
وأخالقيا ً شامخا ً في حياة العراق واألم��ة ،والذي أعطى نموذجا ً في
الوفاء وااللتزام والشجاعة والصدق ينبغي أن يقتدي به الجميع ،نأمل

أن يتعظ المعنيون بالمعاني التي ينطوي عليها استشهاد قامة عراقية
عربية كطارق عزيز في السجن ،وهو في حال المرض الشديد ،محذرين
من استمرار القسوة في التعامل مع المعارضين ألنّ القسوة تستولد
القسوة ،والعنف يستنبت العنف ،وعقلية االنتقام والثأر ال تؤ ّدي إال
إلى المزيد من االنتقام والثأر...
فهل يكون الرحيل المؤلم ألبي زياد على قسوته فرصة لمن كان وراء
إبقائه أسيرا ً بعد رحيل االحتالل ،سواء كان داخل العراق أو خارجه،
لكي يجري مراجعة جذرية لسياساته إلخ��راج العراق من محنته،
ولتحصين قدرته على مواجهة المخاطر التي ته ّدده ،كما يكون فرصة
لرفاق الراحل الكبير لكي يراجعوا بروح نقدية تجربتهم بك ّل جوانبها
متمسكين بما هو مضيء فيها وهو كثير ،ومتخلصين من ك ّل ما هو
ّ
سلبي منها وقد كانت له تداعياته الخطيرة...
في وداع أبي زياد ،رجل الكلمة الصادقة ،والرأي الرصين ،والفكر
العميق ،والموقف الشجاع ،ال ب ّد من استحضار القيم التي حملها،
والمبادئ التي أفنى عمره في سبيلها ،لكي نستعيد العراق ببهائه
المشع في
العربي اإلسالمي ،وتن ّوعه القومي والديني الثري ،ودوره
ّ
أمته والعالم ،وقاعدة لألمة وجسرا ً بينها وبين دول جوارها الحضاري
التي كان العراق وسيبقى بوابة األمة إليها ومركز التفاعل بينها وبين
الوطن العربي الكبير.

معن بشور

