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حمليات

يكرم رئي�س مجل�س ال�شعب ال�سوري في �سوي�سرا
«القومي» ّ

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» محاولة �أردوغان ترهيب الأكراد بالقتل والمعار�ضة بالفو�ضى

اللحام� :سورية موئل الح�ضارة والتاريخ
ّ
و�ستنت�صر على الإرهاب وداعميه

نور الدين :ف�شل �أردوغان في تحقيق الأغلبية
�سي�ؤدي �إلى تغيير ال�سيا�سات التركية داخلي ًا وخارجي ًا

أقامت مديرية سويسرا في الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي حفل
استقبال في فندق «إنتركونتيننتال»
في جنيف ،تكريما ً لرئيس مجلس
الشعب السوري الدكتور محمد جهاد
اللحام وال��وف��د المرافق ل��ه ،وال��ذي
شارك في أعمال الجمعية العمومية
لالتحاد البرلماني الدولي ،في حضور
سفير سورية الدائم لدى األمم المتحدة
حسام آال ،قنصل سورية العام في
سويسرا حمد األح��م��د ،وفاعاليات
وجمع من القوميين وأبناء الجالية.
وك�����ان ف���ي اس��ت��ق��ب��ال ال��ل��ح��ام
والمشاركين ،إلى جانب مدير مديرية
سويسرا ط�لال دي��ب وأع��ض��اء هيئة
المديرية ،عضو المجلس القومي
قسطنطين الصايغ.
ب��داي��ة ،رح��ب ال��ص��اي��غ باللحام
والوفد المرافق والحضور ،ثم ألقى
اللحام كلمة ب��دأه��ا بشكر مديرية
سويسرا ف��ي «ال��ق��وم��ي» على هذه
االستضافة مؤكدا ً أنّ الحزب السوري
القومي االجتماعي هو شريك لنا في
الوطن وفي الدفاع عن سورية.
وق��ال اللحام :على مدى أكثر من
أرب��ع سنوات لعب اإلع�لام المزيّف
والمضلّل دورا ً تحريضيا ً ضد سورية،
وفبرك مئات األفالم والمعلومات عن
عمليات قتل اتهم بها الدولة السورية،
في حين كانت المجموعات اإلرهابية،
وال تزال ،هي من يقوم بعمليات القتل
البشعة ض ّد السوريين.
أض����اف :ع��ن��دم��ا طلبت س��وري��ة
تقصي حقائق من خالل
إرسال بعثة ّ
مندوبها ف��ي مجلس األم��ن الدولي
ّ
أخ��روا إرس��ال البعثة خمسة أشهر.
ك��ان هناك استخدام لغاز السارين
في خان العسل ،ومباشرة اعترضت
بريطانيا وفرنسا وزعمتا أنّ هناك
اس��ت��خ��دام �ا ً ل��غ��از «ال��س��اري��ن» في
الغوطة الشرقية ،والمفاجأة التي ال
يعلم الكثيرون بها أنّ بعثة التحقيق
عندما زارت الغوطة الشرقية سألت

حاورته :روزانا ر ّمال

اللحام يلقي كلمته
المسلحين أي��ن ه��ي مقابر األطفال
لكنهم عجزوا عن تقديم الدليل! إذا ً
هي حالة إعالمية سياسية من أجل
شيطنة الدولة السورية واإلساءة إلى
قيادتها.
أض����اف :ع��ن��دم��ا أص����در مجلس
الشعب قانون االنتخابات العامة،
وحدّدنا أنّ من حق المواطن السوري
أن يعبّر عن رأيه في الخارج ،ويختار
الرئيس ال��ذي يمثله ،منع الغرب
المواطنين السوريين في الخارج
من اإلدالء بأصواتهم .فعن أي حرية
ودي��م��ق��راط��ي��ة يتحدث ه��ذا الغرب
وأدواته؟
وقال اللحام :السعودية تريد أن
تعطي سورية التاريخ والحضارة
دروس���ا ً في الديمقراطية والحرية،
في حين أنّ المرأة في السعودية ال
تستطيع قيادة سيارة ،وليس لها أية
حقوق .إنهم ي��ردون تدمير سورية
لدورها وموقعها ال��وازن والمحوري
ف��ي المنطقة وألن��ه��ا ل��م تتنازل عن
القضية الوطنية والقومية التي هي
قضية فلسطين.
وتابع :األنظمة الرجعية هي التي

تريد أن تد ّمر سورية ،ولكن صمدت
س��وري��ة بفضل شعبها وجيشها
الموحد ورئيسها الدكتور بشار األسد
وستنتصر.
وتوجه اللحام إلى أبناء الجالية
بالقول :أنتم سفراء سورية إليصال
صوتها ،قد تكون الحقيقة مش ّوهة
أو ال تصل واضحة إلى المجتمعات
التي تعيشون فيها ،فعليكم أنتم أن
توضحوها.
وق��ال :قدرنا أن نصمد ،قدرنا أن
نصبر على األلم ،إننا نحارب اإلرهاب
بك ّل قوة وك ّل بأس ،وسنطهّر األرض
السورية كاملة من اإلرهاب .فالتحالف
الروسي ـ السوري متماسك ،وكلكم
يعلم ،والتاريخ شاهد على المواقف
الروسية ،وإنّ روسيا وإيران من الدول
الصديقة التي دعمت سورية وتقف
إلى جانبها ،نحن نؤمن ب��أنّ محور
المقاومة سينتصر ،وال ب ّد أن يأتي يوم
ونحتفل بهذا النصر في دمشق وفي
ك ّل المحافظات السورية.
وخ��ت��ام �اً ،ش��ك��ر ال��ل��ح��ام مديرية
سويسرا في الحزب السوري القومي
االجتماعي على إقامة هذا الحفل.

المشاركون في حفل االستقبال

البحث تناول �سبل تح�سين الأو�ضاع االجتماعية والمعي�شية

وفد من «القومي» التقى كرامي وت�أكيد ا�ستمرار
التن�سيق لتحقيق الأهداف الوطنية الم�شتركة

أكد الكاتب السياسي والخبير في الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين «أنّ فشل
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حصد أغلبية األصوات في االنتخابات المقبلة ،وبالتالي
تشكيل حكومة ائتالفية ،سيؤدي إلى تغيير السياسات التركية في الداخل والخارج ،ألنّ ك ّل
أطراف المعارضة يطالبون بتغيير السياسة التركية في سورية وإغالق الحدود ومعالجة أزمة
الالجئين ،ما يشكل تحوالً جذريا ً سيؤثر سلبا ً على القوى المعارضة للنظام في سورية».
وأشار نور الدين في لقاء مشترك لصحيفة «البناء» وشبكة «توب نيوز» إلى «أنّ أردوغان
يحاول ترهيب وتخويف الناخب الكردي تحديداً ،من خالل استمرار التفجيرات اإلرهابية
والقصف الجوي لكي ال يقترع لحزب الشعوب الديمقراطي ال��ذي حال دون حصوله على
األغلبية ف��ي االنتخابات الماضية» ،الف��ت��ا ً إل��ى «أن��ه يعمل على تخويف الناخب التركي في
المعارضة بأنّ حالة الفوضى وعدم االستقرار األمني سببهما خسارة حزب العدالة والتنمية
في االنتخابات الماضية».
ورأى نور الدين «أنّ نيل حزب الشعوب الديمقراطي  13في المئة في االنتخابات ،لن يغير
كثيرا ً في نظرة النخب الحاكمة التركية العدائية إلى األكراد».
وقال« :حتى لو نال أردوغان النصف زائدا ً واحدا ً في االنتخابات فإنه لن يستطيع أن يحكم
تركيا بالسياسة نفسها ،ألنّ تركيا بحاجة إلى لملمة اللحمة السياسة الداخلية من خالل ائتالف
حكومي» .وأضاف« :أمام أردوغان خيار الحكومة االئتالفية التي تؤدي إلى عقلنة السياسات
بداية ،كيف تشرح المشهد العام قبل أيام من
االنتخابات التركية وما هي التوقعات؟
ـ أوالً ،النظام االنتخابي في تركيا أقر عام
 1945وأول انتخابات برلمانية تركية حصلت
عام  ،1946ما يعني أنّ تركيا من أوائل الدول
في الشرق األوسط التي اعتمدت الديمقراطية
التعدّدية .ومنذ ذلك الحين ُتجرى االنتخابات
بصورة شبه منتظمة ،يتخللها بعض االنقالبات
العسكرية .أما قانون االنتخاب الحالي ،فهو
يعتمد النسبية وه��و مهم الرتباطه بعملية
تشكيل المشهد السياسي ،وتركيا قد تكون
البلد األعلى في العالم في تطبيق حاجز الـ 10
في المئة التي يجب أن يحصل عليها ك ّل حزب
للدخول إلى البرلمان ،حتى لو حصل على دائرة
أو محافظة انتخابية بأكملها .هناك  29حزبا ً
سيدخلون هذه االنتخابات ،لكن في السنوات
األخ��ي��رة وبسبب السياسات االستقطابية
لحزب العدالة والتنمية حصل نوع من الفرز
االجتماعي والسياسي بحيث باتت هناك أربعة
بلوكات انتخابية تمثلها أربعة أحزاب دخلت
البرلمان في االنتخابات األخيرة وهي :العدالة
والتنمية (يمثل البلوك اإلسالمي) ،والشعب
الجمهوري (ال��ب��ل��وك العلماني) ،والحركة
القومية (البلوك القومي التركي) والشعوب
الديمقراطي (البلوك القومي الكردي) .إذا ً نحن
أمام برلمان ستتمثل فيه أربعة أحزاب ،ولذلك
ستكون المعركة قاسية وشرسة ،وخصوصا ً
أنّ انتخابات حزيران الماضي لم تسفر عن
فوز أي حزب بأغلبية النصف زائدا ً واحداً ،بل
أصبح ك� ّل ح��زب مضطرا ً للتشارك مع حزب
آخر لتأليف حكومة واح��دة .لكنّ تلك األحزاب
لم تستطع تشكيل حكومة ائتالفية لذلك ذهبت
إلى انتخابات مبكرة في محاولة من ك ّل حزب
لتحسين وضعه ،والتركيز األكبر هو على مدى
إمكانية نيل «العدالة والتنمية» نسبة النصف
زائ���دا ً واح���دا ً بعد عجزه عن تحقيق ذل��ك في
االنتخابات السابقة ،وعلى ضوء ذلك سيتشكل
المشهد السياسي التركي.
{ هل سبق أن ذهب األتراك إلى انتخابات

مبكرة سابقاً ،وهل تغيرت النتائج في الجولة
الثانية؟

ـ ليست ال��م��رة األول���ى ال��ت��ي تحصل فيها
انتخابات مبكرة في تركيا ،بل حصلت سابقا ً
ل��وج��ود أزم���ة سياسية أو س��ق��وط الحكومة
االئتالفية أو أنها شكلت فرصة لحزب ما لتعزيز
وج��وده في السلطة .لكنّ هذه أول انتخابات
مبكرة تجري مباشرة بعد انتهاء االنتخابات
األول��ى بعد فشل ح��زب العدالة والتنمية في
الحصول على أغلبية أعضاء البرلمان وهذه
مهلة قصيرة جداً.
نحن أم��ام ظ��روف مختلفة كليا ً عن ظروف
االن��ت��خ��اب��ات الماضية ،داخ��ل��ي�ا ً وخ��ارج��ي�اً،
وأبرزها انفجار المشهد األمني في تركيا ،وحرب
الحكومة التركية على حزب العمال الكردستاني
وعلى األكراد ومحاولة شيطنة حزب الشعوب
الديمقراطي ال��ذي يمثل األك���راد ،وتفجيرات
استهدفت قواعد حزب الشعوب الديمقراطي
في سوروتش وف��ي أنقرة ،ما ه �دّد االستقرار
األمني ،بينما شهدت تركيا استقرارا ً أمنيا ً عشية
االنتخابات الماضية نتيجة المفاوضات بين
الحكومة التركية واألكراد.

{ ل��م��اذا يتم رب��ط المتغيرات ف��ي المشهد
التركي دائما ً بعامل األكراد؟

كرامي والوفد القومي خالل اللقاء
التقى وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي في
الشمال ،الوزير السابق فيصل كرامي ،وض ّم الوفد إلى
المندوب السياسي لـ «القومي» في شمال لبنان زهير حكم،
أعضاء المندوبية السياسية :العميد عبد الباسط عباس،
الدكتور جورج برجي ،ميشال األشقر ،جودت بطرس،
ساسين يوسف ،الدكتور وليد عازار ،فادي الشامي ومحمد
موسى.
جرى خالل اللقاء بحث األوضاع في لبنان والمنطقة ،ال
سيما الوضع االجتماعي والمعيشي المتردّي ،باإلضافة
إل��ى الوضع األمني في طرابلس والشمال ،والعالقات
المميّزة بين الحزب القومي وحزب التح ّرر العربي.
وشدّد المجتمعون على أهمية التنسيق المشترك بين
القوى الوطنية والقومية في الشمال ،والتعبير عن ذلك في
الشؤون السياسية والنقابية واالجتماعية.

كما توقف المجتمعون أمام ظاهرة الهجرة المنظمة
والمشبوهة من منطقة الشمال ومدينة طرابلس ،خاصة
أنها تحصل من دون أيّ أسباب موجبة.
وبعد اللقاء ق��ال حكم« :أكدنا على العالقة المتينة
التي تجمع حزبنا وحزب التح ّرر العربي برئاسة معالي
الصديق فيصل كرامي ،ونحن نقدّر عاليا ً المواقف الوطنية
والقومية لهذا البيت العريق منذ االستقالل وحتى اليوم»،
ونحن نشدّد على العمل الدائم لتطوير هذه العالقة نحو
األفضل والتنسيق الدائم لما فيه مصلحة العمل الوطني
والقومي.
وأش���ار حكم إل��ى أنّ البحث ت��ن��اول أي��ض�ا ً األوض��اع
االجتماعية والمعيشية التي ته ّم طرابلس والشمال،
والسبل الكفيلة بح ّل المشاكل التي يعاني منها المواطنون
في الشمال وفي لبنان عموماً.

وزير ال�صناعة ير�أ�س وفد لبنان
�إلى معر�ض بغداد الدولي
يترأس الوزير الحاج حسن الوفد اللبناني المشارك
في معرض بغداد الدولي الذي يفتتحه رئيس الوزراء
العراقي حيدر العبادي قبل ظهر األحد المقبل.
ويضم الوفد المدير العام لمؤسسة المقاييس
والمواصفات اللبنانية (ليبنور) لينا درغام ،المدير
اإلداري والمالي في معهد البحوث الصناعية سليم
كفوري ،رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي

الجميل وعدد من أعضاء مجلس االدارة
وصناعيين.
وحجز الصناعيون اللبنانيون جناحا ً مساحته
تسعون مترا ً مربعا ً بعد طول غياب عن المشاركة في
معرض بغداد الدولي .وتتوزع المؤسسات العارضة
بين ال��ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة وال��دوائ��ي��ة وال��ك��اب�لات
الكهربائية واآلالت الصناعية وأجهزة اإلنارة.

ـ كان حزب الشعوب الديمقراطي الكردي
يشارك في االنتخابات كحزب ،وكان يحصل
على نسبة أقصاها  7ف��ي المئة ،ل��ك��نّ هذه
النسبة ال تخوله الدخول إلى البرلمان .للمرة

األول��ى وف��ي انتخابات حزيران الماضي قرر
األك��راد الدخول ،كحزب ،وأخ��ذوا  10في المئة
ما سبب مشكلة للرئيس رجب طيب أردوغان
ألنّ حزبه لم يستطيع تحصيل ع��دد النواب
الذي كان يحصل عليه في االنتخابات السابقة،
فحزب الشعودب الديمقراطي ن��ال  80نائبا ً
وهذا هو السبب األساسي الذي أدى إلى كسر
شوكة حزب العدالة والتنمية ومنعه من حصد
األغلبية ،وبالتالي سقطت طموحات أردوغان
في تعديل الدستور وتحويل النظام في تركيا
إل��ى رئ��اس��ي ،لذلك أعلنت تركيا الحرب ض ّد
األكراد واالنتقام منهم.
{ هل يمكن أن تكون جهة خارجية ما قد

دفعت األكراد إلى خوض االنتخابات كحزب؟

ـ ترشح األك��راد ،كمستقلين ،ال يغير كثيرا ً
من المعادلة السياسية في الداخل التركي،
لكنّ قرار الترشح كحزب كان جريئا ً ومغامرة.
تركيا كانت تم ّر بأزمتين داخلية وإقليمية
تزيدان من الضغوط على السلطة .داخلياً،
كانت هناك ضغوط على المعارضة ،باإلضافة
إلى تراجع الوضع االقتصادي والفساد المتفاقم
في السلطة ،ما شجع المعارضة على زيادة
جرعة الضغوط على السلطة والشراكة في
السلطة .أما إقليمياً ،فقد جاء ما يسمى «الربيع
العربي» الذي أنتج ظواهر متعدّدة ،وال سيما ما
يتعلق باألكراد في شمال سورية .وجد األكراد
أنّ حضورهم في الداخل التركي ي��زداد وفي
المنطقة أيضاً ،وخصوصا ً أنّ أك��راد سورية
هم امتداد سياسي وعسكري لحزبي الشعوب
الديمقراطي والعمال الكردستاني ،وبالتالي
هناك ضرورة بأن يتمثلوا في البرلمان بحضور
فاعل ومؤثر.
{ الواليات المتحدة دعمت األكراد في عين

العرب ومنعت دخول «داعش» إليها ،هل يوجد
مانع أمام دعم أميركا لألكراد في االنتخابات؟

ـ أوالً ،تركيا هي بلد أطلسي وبالقرار المركزي
تركيا تتحرك في المنطقة ومحيطها اإلقليمي،
وف��ق �ا ً للقرار الغربي ال��ت��ي ت��ق��وده ال��والي��ات
المتحدة ،وال خيار لها إال أن تبقى في حلف
شمال األطلسي وضمن القرار الغربي .الخالف
األساسي الذي حصل بين واشنطن وأنقرة هو
أنّ أردوغ��ان منسجم مع الحالة الغربية في
المنطقة ،لكنه في الوقت نفسه يحاول تمرير
مشروع خاص به وأن يصبح العبا ً أساسيا ً في
المنطقة ومؤسس في نظام إقليمي جديد وليس
متماهيا ً مع السياسة الغربية كلياً .هناك خالف
في األولويات بين أنقرة وأميركا ،وال سيما في
ش��أن إسقاط الرئيس بشار األس��د والمنطقة
ال��ع��ازل��ة ال��ت��ي ي��ري��ده��ا أردوغ����ان على طول
الحدود التركية ـ السورية ليحول دون تحليق
سالح الجو السوري وقصف مواقع المعارضة
المسلحة ،وال سيما «داعش» و«الجيش الحر»
وليس بهدف إيواء الالجئين السوريين.

{ ك��ي��ف ي��ن��ظ��ر األت������راك إل���ى األك������راد في
المجتمع وما هو تأثير هذه النظرة على نتيجة
االنتخابات؟

أسست
ـ تاريخياً ،اإليديولوجيا الرسمية ّ
تركيا الجديدة الجمهورية في عهد أتاتورك على
نفي ك ّل هوية غير تركية من المجتمع والدولة
واعتنقتها ك ّل النخب السياسية المتوارثة على
السلطة .األتراك لم يقدموا شيئا ً لألكراد حتى ما
له عالقة بالهوية الثقافية ،وليس فقط المطالب
السياسية .العداء لألكراد جمع ك ّل األح��زاب
التركية وأردوغ��ان قال إن ال قضية كردية في
تركيا بل هناك مواطنون أكراد من أصل تركي،
لذلك أيد سقوط عين عرب «كوباني» .هناك

التركية ال سيما الخارجية في سورية ،أو الذهاب إلى انتخابات ثالثة لنيل األغلبية أو التحالف
مع القوميين األك��راد ،ما يفتح الباب أمام صراع عرقي مع هؤالء ما يهدّد الوضع األمني في
تركيا».
نص الحوار كامالً
يلي
ما
وفي
ّ
حال عدائية تجاه األكراد في سورية والعراق
وك� ّل المنطقة وليس فقط في تركيا ،وإذا نال
ح��زب الشعودب الديمقراطي  13ف��ي المئة
في االنتخابات فإنه لن يغير كثيرا ً في نظرة
النخب الحاكمة التركية إلى األك��راد بل هناك
ذهنية متجذرة متحكمة ولن تتغير بسهولة،
ّ
بغض النظر عن الحزب الحاكم .لكنّ دخولهم
إلى البرلمان كحزب وبـ 80نائبا ً من أصل 550
يقوي حضورهم السياسي ويسبب إحراجا ً
للحكومة التركية.
{ ح���ذر ال��ب��رل��م��ان األوروب�����ي م��ن تزوير

نتائج االنتخابات كما تحدثت تقارير عن إمكان
تمويل السعودية لحزب أردوغان ،ما رأيك؟

ـ منذ العام  1946حتى اآلن ،لم يشك أي
حزب من حصول تزوير في صندوق االقتراع
في االنتخابات وهذا شيء إيجابي .وما يقصده
االتحاد األوروبي هو حالة القمع السياسية التي
تشهدها تركيا منذ ث�لاث سنوات لمعارضي
أردوغ��ان والتضييق اإلعالمي وإغ�لاق صحف
ووض��ع الكثير من الصحافيين في السجن،
ما يمكن أن يؤثر على العملية االنتخابية،
إضافة إلى التفجيرات اإلرهابية التي حصلت
ونتيجة التحقيق لم تظهر بعد بل وجِّ ه االتهام
إل��ى «داع���ش» التي لم تتبنّ التفجيرات ،ما
يوجه أص��اب��ع االت��ه��ام إل��ى الحكومة .هناك
محاولة ترهيب وتخويف لإلعالم المعارض
للحزب الحاكم وللناخب ال��ك��ردي تحديداً،
بأنه سيتعرض للقتل والتفجير وخصوصا ً أنّ
خسارة أردوغان كانت بسبب التصويت الكردي
لحزب الشعوب الديمقراطي ،كما يقول أردوغان
للناخب التركي من المعارضة التركية ،أنّ حالة
الفوضى وعدم االستقرار األمني سببها خسارة
العدالة والتنمية في االنتخابات الماضية.
ويعد أردوغان الناخب التركي بعودة االنتعاش
االق��ت��ص��ادي واالس��ت��ق��رار األم��ن��ي ،مستخدما ً
أساليب إره��اب الناخبين لنيل النصف زائ��دا ً
واحداً ،لكنّ استطالعات الرأي متباينة في هذا
الشأن ،بينما غالبية االستطالعات تتوقع بقاء
النتائج كما هي أو أن يحصد أردوغ��ان نقطة
أو اثنتين وهذا مرهون بالناخبين المتردّدين
الذين يصوتون في ربع الساعة األخير والذين
يتعرضون ل�لإغ��راء م��ن أردوغ����ان ورئيس
الحكومة أحمد داوود أوغلو.

{ إلى أي مدى تؤثر األزمة السورية على
المشهد االنتخابي في تركيا ،وخصوصا ً على
االنتخابات المقبلة؟

ـ المرحلة التي تمر فيها سورية ،وخصوصا ً
بعد التدخل العسكري الروسي والسعي إلى
تغيير موزازين القوى أو جعلها أكثر توازنا ً بين
النظام وحلفائه من جهة ،وبين المعارضة ومن
يدعمها ،مرحلة حساسة جدا ً ومه ّمة ومصيرية
للسعودية وتركيا .فأي تغيير في موازين القوى
سيجعل المشروع السعودي يفشل في أكثر من
مكان ،في اليمن فشل ،وإذا فشل في سورية
سيشكل ذلك نكسة كبيرة للسعودية .ميدانياً،
تركيا ه��ي الجهة ال��وح��ي��دة التي تؤثر على
سورية من خالل إدخ��ال مساعدات عسكرية،
لذلك السعودية في حاجة ماسة إلى تركيا في
هذه اللحظة ،ورغم الملفات الخالفية بينهما،
إال الملف السوري وإسقاط الرئيس بشار األسد
جمعهما.
إذا لم يحصد أردوغ��ان النصف زائ��دا ً واحدا ً
وشكلت حكومة ائتالفية في تركيا ،سيؤدي
ذلك إلى تغيير السياسات التركية في الداخل
وفي الخارج ألنّ ك ّل أطراف المعارضة يطالبون
بتغيير السياسة التركية في سورية وإغالق
ال��ح��دود ومعالجة ملف الالجئين ،ما يشكل

تحوال ً جذريا ً مهما ً سيؤثر سلبا ً على القوى التي
تعارض النظام في سورية .لذلك قد يحاول
المال الخليجي التأثير في الخيارات وهذا رهن
الناخب التركي ،ولكن هناك فرزا ًكامالً لألصوات،
وع���ودة ح��زب العدالة والتنمية إل��ى التفرد
بالسلطة من جديد ال تعني ع��ودة االستقرار
األمني والسياسي واالنتعاش االقتصادي إلى
تركيا بسبب السياسات االستئثارية ألردوغان
وحزبه منذ عامين والتي باتت غير قادرة على
إدارة السلطة وح ّل األزمة في البالد.
من خالل نتائج االنتخابات منذ العام 2011
وحتى اآلن نالحظ أنّ نسبة األص���وات التي
حصدها حزب العدالة والتنمية انخفضت من
العام  2011حتى االنتخابات األخيرة ،وهذا
بسبب أزم��ات المنطقة ،أولها األزم��ة السورية
وقضية الالجئين ال��ذي��ن دخ��ل��وا إل��ى تركيا
بتشجيع منها وعددهم مليونين ونصف وال
تستطيع تركيا ضبطهم ،وق��د ج��اء ذل��ك على
حساب المواطن التركي وتهديد اقتصادي وأمني
لتركيا ،كما أنّ السياسة التركية في سورية،
وال سيما دخ��ول تركيا ،كطرف ،في الصراع
الداخلي السوري وتمدّد اإلرهابيين ،ما جلب
الفوضى األمنية والتفجيرات والنزاع العسكري
مع األك��راد .لذلك فإنّ األزمة السورية لها دور
مهم في تراجع تأييد حزب العدالة والتنمية،
لكنّ الدراسات في تركيا تشير إلى أنّ النواة
الصلبة للتيار اإلسالمي في تركيا تشكل 39
في المئة من األتراك وهؤالء يصبون ألردوغان
بسبب رفضهم ع��ودة التيار العلماني إلى
السلطة وبالتالي عودة حاالت قمع العلمانية
والعسكرية المتوحشة للحالة اإلسالمية وهو
ما يب ّرر بقاء حزب العدالة في تركيا كحزب أول.

{ م���ا ه���ي ت��وق��ع��ات��ك ل��ن��ت��ائ��ج االنتخابات
الحالية؟

حتى لو نال أردوغان النصف زائدا ً واحدا ً ال
يستطيع أن يحكم تركيا بالسياسة نفسها ،ألنّ
تركيا في حاجة إلى لملمة اللحمة السياسة
الداخلية م��ن خ�لال ائ��ت�لاف حكومي ،فأمام
أردوغان خيار الحكومة االئتالفية التي تؤدي
إل��ى عقلنة ال��س��ي��اس��ات ال��ت��رك��ي��ة ،وال سيما
الخارجية في سورية أو يمكن أن يذهب إلى
انتخابات ثالثة لنيل األغلبية ،لكنّ هذا ليس
سهالً رغم سماح الدستور بذلك .أو أمامه خيار
ثالث وهو التحالف مع القوميين األكراد وهذا
يفتح الباب أمام صراع عرقي مع األكراد ما يهدّد
الوضع األمني في تركيا.

{ ه��ل يشكل ح�� ّل أزم���ة الالجئين مدخالً
لتركيا إلى االتحاد األوروبي؟

ـ تركيا هي أول من استدرج فتح هذا الملف
السخدامه كورقة ض ّد النظام في سورية واآلن
وص��ل ع��دد الالجئين إل��ى مليونين ونصف
المليون الجئ وهذا العامل ليس في مصلحة
أردوغ��ان ألنّ هؤالء يأخذون من فرص العمل
لألتراك ويسببون مشكالت أمنية واحتكاكات
مع األتراك .أردوغان يحاول أن يبقي الالجئين
في تركيا لكسب عطف أوروبا وليظهر أنه المنقذ
من أزمة المهاجرين وليس مقابل دخول االتحاد
األوروب���ي ألنّ ه��ذه المسألة معقدة .أوروب��ا
لن تقبل تركيا في االتحاد تحت أي شرط من
الشروط ،ألسباب معروفة .وفي المقابل ،األتراك
ال يريدون الدخول إلى االتحاد األوروبي ألسباب
متعدّدة.

ي ّ
ُبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة
ال��خ��ام��س��ة م��س��ا ًء وي��ع��اد ب��ث��ه عند
الحادية عشرة ليالً على قناة «توب
نيوز» على التردّد 12034

ال�سن تزور
الحاج ح�سن وحكيم

زعيتر يتر�أ�س اجتماع وزراء النقل العرب في الإ�سكندرية

في إطار جولتها على المسؤولين
السياسيين ،زارت سفيرة االتحاد
األوروب����ي ف��ي ل��ب��ن��ان كريستينا
الس����ن أم�����س ،وزي�����ر ال��ص��ن��اع��ة
حسين ال��ح��اج ح��س��ن وع��رض��ت
معه العالقات الثنائية بين لبنان
واالت��ح��اد على مختلف الصعد،
وال سيما االقتصادية والصناعية
والتبادلية.
ك��م��ا زارت وزي�����ر االق��ت��ص��اد
وال��ت��ج��ارة ال��دك��ت��ور آالن حكيم،
وبحثت معه األوضاع العامة التي
تمر بها المنطقة .كما تركز البحث
ح���ول أزم���ة ال��ن��ف��اي��ات وال��وض��ع
السياسي واالقتصادي العام في
لبنان ،وجولة أفق شاملة في هذا
اإلطار.
وأع���رب���ت الس���ن ع���ن ت��ق��دي��ره��ا
للمساعي التي يقوم بها لبنان إلدارة
أزمة النازحين السوريين وقدرته
ع��ل��ى تحمل ه���ذا ال��ع��بء الكبير.
وأكدت أنّ موقف االتحاد األوروبي
يقضي بتكثيف التعاون ومساعدة
لبنان بشكل أفضل في المستقبل.

ترأس وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر
اجتماع وزراء النقل العرب في دورت��ه العادية
الـ  28اليوم في مق ّر األكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحري في اإلسكندرية،
وشاركت في أعمال ال��دورة وف��ود تمثل  19دولة
بحضور عدد من ال��وزراء المعنيين بشؤون النقل
وال��م��واص�لات ،وممثلين (بصفة م��راق��ب) عن
المنظمات واالتحادات العربية والدولية العاملة
في مجال النقل ،إضافة إلى وفد األمانة العامة
لجامعة الدول العربية برئاسة الدكتور محمد بن
إبراهيم التويجري ،األمين العام المساعد للشؤون
االقتصادية بجامعة الدول العربية.
وألقى الوزير زعيتر كلمة قال فيها« :اجتماعنا
ال��ي��وم يؤكد أهمية المشاركة ف��ي لقاء العقول
وإخ��راج الصيغ ويجمع نخب من خيرة الطاقات
من العالم العربي على مستوى الوزارات واإلدارات
العامة ومناسبة لمناقشة وتبادل األفكار والخبرات
ومتابعة القرارات والتوصيات .فكلنا ندرك أهمية
عمليات النقل بأنواعها برية ـ بحرية ـ جوية والتي
تدخل في إطار قطاع النقل الذي يمثل واح��دا من
أهم القطاعات اإلقتصادية واألساسية في تحقيق
التنمية االقتصادية واالجتماعية على المستوى
القطري والقومي وذلك للعالقة التشابكية بين هذا
القطاع مع معظم بل ك ّل القطاعات األخرى».

وشدّد على ضرورة «القطاع الخاص من تمويل
االستثمارات الكبيرة المطلوبة لهذا القطاع الهام.
وقد تنبهت لهذا القمة العربية االقتصادية األولى
التي عقدت في يناير  2009بدولة الكويت وتضمنه
إعالن الكويت الصادر عن القادة العرب وأكد عليه
قرار صادر عن القمة اإلقتصادية الثانية بمدينة
ش��رم الشيخ في يناير  .2011وال يفوتني هنا
اإلشارة الى أهمية اتفاقية النقل متعدد الوسائط
بين الدول العربية التي أقرها مجلس وزراء النقل
ال��ع��رب ف��ي دورت���ه الثانية والعشرين بتاريخ
 2009/10/28وضرورة استكمال توقيعها من
بقية الدول العربية التي لم توقع عليها».
وتابع« :من الواجب علينا والشركات المالحية
العمالقة أن تتجه نحو إقامة التحالفات فيما بينها
بهدف االستفادة من األصول المشتركة المتمثلة
في منشآتها وفروعها لتحقيق المزيد من التوسع
والسيطرة على خدمات قطاع النقل وذلك من خالل:
ـ إنشاء شركة مالحية عربية مشتركة من القطاع
الخاص مزودة بقدرة تنافسية والوصول إلى كيان
عربي قوي يستطيع مجابهة الشركات المالحية
الكبرى.
ـ إعداد الموانىء العربية وتجهيزها لتستوعب
الحركة التجارية من المنطقة مع رفع قدرتها على
المنافسة من حيث الرسوم واألج��ور واإلج��راءات

االدارية والجمركية بهدف تفعيل وتطوير التجارة
البينية العربية.
ـ التوجه بالتعليم وال��ت��دري��ب البحري نحو
إعداد بحارة وضباط ومهندسين بحريين تتطابق
مواصفاتهم ومهاراتهم مع ُمتطلبات سوق العمالة
البحرية.
ـ إن��ش��اء ق��اع��دة ب��ي��ان��ات لتوفير المعلومات
واإلح���ص���اءات وت��وح��ي��د األن��ظ��م��ة والتشريعات
والمصطلحات وإعداد الدراسات والبحوث في كافة
مجاالت أعمال النقل البري والبحري والجوي.
ـ أهمية اإلس��راع ببناء مراكز رئيسية لصيانة
الطائرات ولألحواض الجافة إلصالح السفن وإعداد
وتأهيل الخبرات العربية الالزمة لها».
ولفت إل��ى «أنّ ج��دول األع��م��ال يتضمن بنود
م��ت��ع��ددة وي��ح��ت��اج منا جميعا إلت��خ��اذ ق���رارات
وتوصيات فاعلة لتطوير افاق التعاون واالرتقاء
به بالشكل الذي يجعل من هذه االجتماعات في
دوراتها المتعاقبة محطات مهمة النجاز خطوات
جديدة نحو تحقيق عملية التكامل على الصعيدين
االقتصادي واالجتماعي بين دول المنطقة التي من
شأنها تحقيق شيء يلمسه المواطن العربي على
األرض كثمرة من ثمار العمل العربي المشترك».
وبعد الجلسة االفتتاحية عقدت جلسة مغلقة
للمعنيين لدرس وإقرار التوصيات.

