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�آل عبا�س ...من �أين لكم هذا؟

ما الذي تحمله
الجولة الجديدة من «جنيف »3؟

} د .فايز رشيد
} حميدي العبدالله

تبدأ في  15نيسان الحالي الجولة الجديدة من مباحثات «جنيف  »3بين وفد الجمهورية العربية السورية
ووفود المعارضة التي لم يتحدّد بعد عددها وشكل مشاركتها ،ال سيما أنّ المبعوث األممي تحدّث عن احتمال أن
يت ّم عقد لقاءات مباشرة وأن يت ّم التط ّرق إلى قضايا حساسة مثل «الحكم االنتقالي» والدستور.
إذا ما وضعت الجولة الجديدة من «جنيف  »3في السياق العام السياسي والعسكري يمكن االستنتاج أنّ حظوظ
نصت على ذلك تفاهمات فيينا
نجاحها أقرب إلى الصفر ،ليس فقط ألنّ المعارضة لم تتوحد في إطار وفد واحد كما ّ
وقرار مجلس ( ،)2254أو ألنّ «معارضة الرياض» تص ّر على طرح مسألة دور الرئاسة وترفض تشكيل حكومة
الوحدة الوطنية في إطار الدستور الحالي ،بل ألنّ هناك مسائل أخرى تميّز السياق العام السياسي والعسكري
مقارن ًة بسياق الجولة السابقة هي التي ترشح الجولة الجديدة إلى فش ٍل كبير.
الجولة السابقة التي عقدت في نهاية شهر شباط وأوائل شهر آذار توفرت شروط نجاحها على نحو أفضل
مما يتوفر للجولة الجديدة .في الجولة السابقة كان ثمة رهان على واقع أنّ التوصل إلى تفاهمات وأسس في
مجموعة االتصال الدولية واإلقليمية التي عرفت بتفاهمات فيينا قد حلّت المشاكل الخالفية الحساسة التي ع ّطلت
الوصول إلى ح ّل سياسي ،والتي ر ّفعت إلى مستوى قرار في مجلس األمن ،ضيّقت الخالف وحصرته في مسائل
إجرائية يمكن التغلّب عليها في سياق الحوار المباشر بين وفد المعارضة الموحدة وبين وفد الجمهورية العربية
السورية .وفي الجولة السابقة كان االتفاق األميركي – الروسي القاضي بوقف العمليات العسكرية قد صمد في
األيام األولى وكانت الخروقات محدودة ،واستم ّر االلتزام به بشكل عام طيلة فترة الجولة السابقة.
اليوم تغيّرت هذه المعطيات ،إذ لم يت ّم احترام تفاهمات فيينا وقرار مجلس األمن وجرى االلتفاف عليهما من
قبل المبعوث الدولي وال��دول الغربية وحكومات المنطقة ،وبسبب هذا االلتفاف لم يدعَ إلى المشاركة رسميا ً
بالحوار سوى «معارضة الرياض» وجرى التعامل مع المعارضات األخرى كجماعات استشارية ،كما لم يت ّم
إش��راك األك��راد وهم مكون أساسي من مكونات األزم��ة السورية بسبب االعتراضات التركية وتضامن الدول
الغربية مع تركيا ،وبات الحوار بين فريق ال يمثّل سوى الدول الداعمة له وبين وفد الجمهورية العربية السورية،
في حين أنّ أطراف القتال في سورية باتت خارج هذا الحوار .وبديهي أنّ هذا يجعل من الصعب أوالً انطالق
أي نتيجة إيجابية.
«جنيف  »3على أسس فيينا وثانيا ً الوصول إلى ّ
كما أنّ الجولة الجديدة تعقد في ظ ّل انهيار قرار وقف العمليات وتح ّوله إلى قرار نظري افتراضي في ضوء
الخرق الذي مارسته «جبهة النصرة» وتشكيالت مسلحة أخرى ،بعضها يشارك في «وفد الرياض» مثل «جيش
اإلسالم» و«أحرار الشام» ،على جبهات حلب والالذقية وسهل الغاب.
هذه التط ّورات السياسية والميدانية تؤكد أنّ الرهان على نتائج الجولة الجديدة لـ«جنيف  »3هو نوع من أنواع
السراب.

ف�شل �سلمان
ـ انتهت قمة اسطنبول التي رصد لها الملك السعودي
خمسين مليار دوالر موزعة مناصفة بين مصر وتركيا،
غير المبالغ التي نالتها ك ّل من باكستان وأندونيسيا ،ولم
يخرج بيانها الختامي بكلمة اتهام بحق إي��ران ،وال أتى
على ذكر حزب الله ،وسقطت الصيغة السعودية المقترحة
كلياً.
ـ دعا البيان الختامي كالً من إي��ران وال��دول العربية
المجاورة إل��ى حلول سياسية للخالفات على أساس
األخوة وحسن الجوار واالحترام المتبادل القائم على عدم
التدخل في الشؤون الداخلية ،وهو نص معتمد منذ أكثر
من عشر سنوات على األق ّل.
ـ أراد سلمان أن يجعل القمة فرصته لتشكيل محور

ق��ي��ادي ف��ي العالم اإلس�لام��ي ف��ي وج��ه إي���ران ،فرصد
المال وما هو أه ّم من المال ،حيث وضع أه ّم خطوتين
استراتيجيتين بيده في توقيت عشيتها ،معلنا ً هدنة
اليمن ،ومستعيدا ً الجزر من مصر لتوظيفها مع جسر
بري في مشروع العمر الذي تحلم به «إسرائيل» ،وهو
امتالك نافذة متوسطية بين أوروب��ا والخليج النفط
والترانزيت.
ـ راه��ن سلمان أن تسعفه الهدنة في تخفيف األعباء
على الحضور ،وأن تأتي له «إسرائيل» بكلمة س ّر أميركية
لحشدهم.
ـ خرج سلمان بخفي حنين...

التعليق السياسي

الثورة قضية تح ّررية أوال ً وأخيراً ،وشعبنا ال يزال يم ّر في
خض ّم مرحلة تح ّرره الوطني .من المفترض أن ُتجيَّر ك ّل األموال
لصالح النضال الفلسطيني وثورته .هذا ما طبّقته ك ّل ثورات
العالم في آسيا وأفريقيا وأميركا الالتينية ،بدءا ً من الجزائر
وجنوب اليمن ،مرورا ً بكوبا وانتهاء بفيتنام وغيرها .حتى بعد
االستقالل فإنّ قادة الثورة من الثوريين ،يموتون وهم فقراء!
خذوا الحساب البنكي للرئيس جمال عبد الناصر بعد وفاته،
كان  1200جنيه مصري فقط .ساحتنا الفلسطيينية على مدار
الثورة ،شهدت فئة طفيلية ،اغتنت ونمت على هامش الثورة.
رأت في الثورة مشروعا ً ماليا ً ليس إال! جزء من هذه الفئة ،كأي
رأسمالي ،ال يه ّمه سوى زيادة أرقام رصيده البنكي ،ولو على
حساب استيراد اإلسمنت لمستوطنات الكيان الصهيوني في
أرضنا! تظ ّل السلطة مسألة عابرة في حياة شعبنا وستنتهي
عاجالً أم آجالً من سفر النضال الفلسطيني .حقوق شعبنا ال
ُتختزل بحكم ذاتي هزيل ،ال يمون رئيسه على الذهاب خارج
إطار المقاطعة من دون إذن من سلطات االحتالل! ثم ال تنسوا أنّ
انطالقة ثورتنا المعاصرة ،بك ّل فصائلها ،لم تكن معزولة عن ك ّل
ما سبقها من ثورات وانتفاضات وهبّات وإضرابات بدأت منذ
عام  1919وامتدت إلى اللحظة الراهنة.
تساءلت مجلة «فورين بوليسي» منذ سنوات عن ثروة رئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس ونجليه ،وكشفت المجلة
التي اعتمدت في أرقامها على تقارير وكالة «رويترز» أنّ القادة
األميركيين تعهّدوا عقب الربيع العربي ،بالنأي بأنفسهم عن
«الح ّكام المستبدين» الذين أث��روا أنفسهم على
االعتماد على
ُ
حساب مواطنيهم ،ولكن ثمة مشكلة طفت على السطح تتمثل
في ظهور تفاصيل جديدة بشأن ثراء عائلة عباس «الذي يعتبر
الشريك األس��اس��ي للواليات المتحدة في الشرق األوس���ط»!.
وأش��ارت «فورين بوليسي» إل��ى أنّ ث��روة عائلة عباس غدت
مصدرا ً للجدل خالل التحقيق مع محمد رشيد ،وهو المستشار
االقتصادي للراحل ياسر عرفات ،في قضية فساد على مستوى
عال .ووفقا ً لمستشار فلسطيني سابق ،فإنّ ثمة قدر كبير من
الغيرة بين عباس ورشيد ،ال سيما أنّ رشيد من أصول كردية
عراقية ،وقد اكتسب حظوة لدى عرفات ،خالفا ً لعباس الذي
كان خارج الدائرة .وبمالحقة رشيد ،تقول المجلة ،يكون عباس
قد لفت األنظار إلى ث��روة نجليه ياسر وط��ارق ،التي أصبحت
مصدر جدل هادئ في المجتمع الفلسطيني منذ عام  ،2009عندما
نشرت وكالة «رويترز» مقاالت عدة تربط فيها أسماء نجليه
بصفقات تجارية ،بما فيها تلك التي تحظى بدعم دافعي الضرائب
األميركيين .فياسر يملك شركة «فولكن توباكو» التي تحتكر
مبيعات السجائر األميركية في الضفة الغربية ،ويرأس مجموعة
سست
فولكن القابضة ،وهي شركة هندسية وتسمى  F E M Cأ ُ ِّ
عام  2000ولديها مكاتب في غزة واألردن وقطر واإلمارات والضفة
الغربية .وقالت المجلة( ،باإلضافة لما قلناه ) ،وبحسب صحيفة
«تورونتو ستار» ،وهي شركة متعدّدة األجنحة تملك شركات
أخرى كثيرة (ال يتسع المجال لذكرها في مقالة صحافية) ،أنّ
نجاح هذا القطاع جاء بمساعدة من العم سام (الواليات المتحدة
األميركية) ،ال سيما أنّ الشركة ،وفق رويترز ،تلقت  1.89مليون
دوالر من الوكالة األميركية للتنمية عام  2005إلنشاء نظام
صرف صحي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وكانت مجلة إماراتية أفادت أيضا ً عام  2009بأنّ شركات
ياسر حققت عائدات بلغت  35مليون دوالر سنوياً .ويشغل ياسر

منصب المدير اإلداري لشركة «فيرست أوبشن كونستركشن
مانيجمنت» التي تقوم بتنفيذ مشاريع أعمال محلية مثل الطرق
وإنشاء المدارس باسم السلطة الفلسطينية ،وتستفيد الشركة من
المعونات الحكومية األميركية .وقد حصلت الشركة على مكافآت
من الوكالة األميركية للتنمية بنحو ثالثمائة ألف دوالر في الفترة
ما بين  2005و ،2008وفق رويترز .وتقول المجلة إنّ ياسر مخ ّول
بالعمل في مناطق السلطة الفلسطينية ،لكنّ السؤال المطروح :هل
يشكل نسبَه أهم ورقة اعتماد لديه؟ أما شقيقه طارق فيملك شركة
«سكاي أدفيرتايزينغ» التي حققت عام  2010مبيعات بقيمة
 5.7مليون دوالر ،وهي شركة عملت أيضا ً مع الحكومة األميركية،
حيث تلقت عام  ،2013وفق رويترز ،مساعدات تقدر بمليون
دوالر لدعم الرأي العام األميركي في األراضي الفلسطينية .وطبقا ً
لمقالة كتبها رشيد ،فإنّ مقدّرات عائلة عباس في غزة واألردن
وقطر ورام الله وتونس واإلمارات تصل إلى أربعين مليون دوالر.
وقالت الوكالة أيضاً ،إنّ الرأي العام العربي مستم ٌر في المطالبة
بمحاسبة القادة.
من زاوية ثانية ،ا ّتهم محمد دحالن ،النائب العام الفلسطيني
بأنه «يعمل عند أبناء عباس» ،كما طالب رفيق النتشة بفتح
ملفات صندوق االستثمار الفلسطيني الذي تصل قيمته إلى أكثر
من مليار دوالر ،كاشفا ً أنه يمتلك وثائق تؤكد توظيف جميع
أقارب عباس برواتب خيالية ،وأنّ عباس يمتلك أربع طائرات.
وتابع« :أبناء عباس هم من يديرون األعمال وهو لم يتعلم
من مبارك الذي أطاح به فساد أبنائه ،وبالمناسبة فساد أبناء
عباس أكبر من فساد أبناء مبارك « .وتساءل دحالن عن المليار
و 160مليون دوالر ،مؤكدا ً أنه ال توجد في المحاكم الفلسطينية
تهمة واح��دة ض��ده ،ووص��ف عباس بأنه «بال ضمير وبال قيم
وبال أخالق» .وواصل دحالن هجومه قائالً« :لو فتحت صندوق
االستثمار لطال عباس العار مدى حياته ،وك ّل أقاربه ّ
توظفوا،
حيث عيّن ابن أخيه في سفارة الصين بـراتب قدره  20000دوالر،
و ّكل من يقبض له راتبه .وخاطب دحالن عباس قائالً« :والدك
لصوص ،وأنت سلبت أموال الشعب الفلسطيني» ،مشيرا ً إلى أنّ
اتهامات عباس له «ما هي إال إسقاط نفسي ،ألنه يشعر في قرارة
نفسه بما وجهه لي من اتهامات حاقدة».
وفي العام  2009أنشأت شركة اللؤلؤة لإلنماء في بيروت
وحملت رقم  ،1009809وكان الغرض من إنشاء الشركة هو
حصر أمالك منظمة التحرير وأمالك حركة فتح في لبنان ،وت ّم
نقل ملكيتها لجهات مقربة من عباس وش��رك��ات ،على عالقة
تجارية بأبنائه .وتم ّكن عباس ،وبمساعدة عدد من المقربين جداً،
أسسها
من تسجيل عدد كبير من هذه العقارات باسم الشركة التي ّ
أثنان من رج��ال األعمال من عائلة خ��وري المعروفين بقربهم
وعالقتهم بأبناء الرئيس عباس ،بينما يرأس مجلس إدارتها
المدعو يوسف عفيف كنعان اللبناني الجنسية ،ووكيل الشركة
المحامي نسيب شديد .عملية تسجيل أراضي منظمة التحرير
باسم هذه الشركة المشبوهة ،أشبه بعملية غسيل أموال ،إضافة
إلى أنها عملية سرقة واضحة ألموال الشعب الفلسطيني ومن ث ّم
تحويلها إلى حسابات أبناء الرئيس.
ونشرت وكالة رويترز أيضاً ،سلسلة مقاالت تكشف الرابط
والعالقة بين أوالد عباس وعدة صفقات مالية وتجارية ،بما في
ذلك مشاريع مدعومة من حكومة الواليات المتحدة األميركية.
ياسر عباس االبن األكبر ،تخرج كمهندس مدني من جامعة والية
واشنطن في عام  ،83وذلك بعد أن أمضى قبل ذلك عدة سنوات
في إحدى جامعات كندا ،التي لم يتمكن من الحصول منها على
شهادة الهندسة ،وهو يحمل جواز سفر فلسطيني وآخر كندي،

وحسب سيرته الذاتية التي نشرها تحت اسم «ياسر محمود»،
ف��إن��ه عمل ف��ي ع��دة ش��رك��ات خليجية للبناء واإلع��م��ار ،من
الثمانينات إلى التسعينات ،قبل أن يعود إلى رام الله في عام
سجل
 ،97ليبدأ بتأسيس شركته الخاص .ياسر محمود عباس ُم ّ
في قاموس رجال األعمال ورجال المال في كمبيوتر المعلومات
المالية ومركزه نيويورك CREDIT RISKMONITOR
كرئيس مجلس إدارة «شركة المشرق المساهمة للتأمين» ،التي
تملك  11مكتبا ً في األراضي الفلسطينية ،ويبلغ رأسمال هذه
الشركة في السوق المالية الفلسطينية  23 ،3مليون دوالر.
ياسر محمود عباس هو المدير العام لشركة «إدارة مشاريع
اإلع��م��ار» وتحمل اس��م «الخيار األول» ،وتقوم ه��ذه الشركة،
بحسب ما نشرت على موقعها اإللكتروني ،بعشرات المشاريع
التابعة ل��وزارات السلطة ،خاصة وزارة األشغال العامة .أما
طارق عباس فهو صاحب شركة اإلعالنات األكبر في األراضي
الفلسطينية المس ّماة (سكاي) التي ال تجد صعوبة في زيادة
عدد زبائنها» ،فك ّل منتج عالمي يدخل السوق الفلسطيني ال ب ّد
أن يم ّر بهذه الشركة اإلعالنية ،التي وصلت أرباحها عام 2014
إلى 10.7مليون دوالر.
في الوقت الذي تتضور فيه نسبة كبيرة من الفلسطينيين
جوعاً ،نجد أن «آل عباس» على شكل «آل كابوني»! يتنعّ مون
بمليارات الدوالرات من أموال الشعب الفلسطيني ،التي جرى
نهبها وتشغيلها في شركات بالداخل وال��خ��ارج .وبالرغم
من عدم وجود مصادر دخل وطنية حقيقية لسلطة رام الله،
واقتصار ذلك على المساعدات الدولية وعوائد الضرائب ،فإنّ
نجلي عباس ياسر وطارق يديران أنشطة تجارية بمئات ماليين
ال��دوالرات .فياسر ،المولود عام  1962في دولة قطر ،يمتلك
شركات استثمارية وتجارية عدة ،بعضها له عقود احتكارية مع
سلطة أبيه ،وتقدر أوساط اقتصادية رأس مالها بمئات ماليين
دوالرات ،من دون أن يدري أحد كيف استطاع أن يحقق ك ّل هذه
الثروة الكبيرة .كما ذكرت مصادرعديدة أنّ طارق عباس و ّقع
عقد شراء فندق «فورسيزونز» برفقة رئيس مجلس إدارة الفندق،
وفي حضور رجل األعمال الفلسطيني المعروف منيب المصري
ومجموعة من رجال األعمال الفلسطينين واألردنيين ،الذين
شاركوا بدعوة خاصة من مدير فندق «فورسيزونز» .و ُتعتبر
هذه الصفقة هي الثانية من بين مبيعات المجموعة العقارية
األردنية داخل األردن ،حيث دفع طارق عباس مبلغ  28مليون
دينار أردني نقدا ً إلى المجموعة العقارية المشرفة على الفندق
المذكور .كذلك اشترى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
محمود عباس ،منزال ً ثانيا ً جديدا ً له في ضاحية عبدون الراقية
غرب العاصمة عمان وفقا ً لصحيفة «العرب اليوم» األردني .من
جانب آخر ،قال مراسل صحيفة «مكور ريشون اإلسرائيلية»
آساف غيبور ،إنّ اإلضراب الذي خاضه المعلمون الفلسطينيون
لخمسة أسابيع في الضفة الغربية ،تزامن مع غضب هؤالء من
«الغنى الفاحش» الذي يعيشه المسؤولون الكبار في السلطة
الفلسطينية ،وأب��ن��اء رئيس السلطة محمود عباس ،الذين
يملكون شركات للسجائر والجواالت .وأضاف غيبور أنّ كثيرين
يشكل لهم الصراع «اإلسرائيلي» ـ الفلسطيني مصدرا ً للثراء
والغنى ،زاعما ً أنه قد ت ّم اتهام عائلة عباس بالحصول على
مبلغ مئة مليون دوالر من الصندوق القومي الفلسطيني ،بينما
عثرت وكالة «رويترز» على دالئل تفيد بأنّ مساعدات مالية من
وكالة التنمية األميركية الدولية ( ) USAIDبماليين الدوالرات
وجدت طريقها (بالصدفة)! إلى يد ياسر ابن الرئيس ،وفق قول
مراسل الصحيفة «اإلسرائيلية» .أفهمتم أحبائي الق ّراء؟

تركيا وال�سعودية ...والحرب على �سورية
} عيد الدرويش
تلعب العالقات الدولية والمصالح دورا ً مهما ً في تقارب
الشعوب ،وإنْ كانت متباعدة جغرافياً ،ومن باب المصالح أيضا ً
تؤدّي بها إلى التباعد وإنْ كانت متقاربة ،أو متجاورة جغرافياً،
وقد تصل في ما بينهما بما صنع الحداد ،فضالً عما يتسبّب في
ذلك أو يغيّر في الموازين عندما يرتهن لعالقات هي أكثر قوة
وتأثيرا ً على تلك المصالح ،فهذه حال تركيا اليوم ،كما كانت
حالها في الماضي ،ولن يستق ّر أمرها ما دام هناك تداخل في
العالقات ،وتبقى حبيسة مكونات اجتماعية وتاريخ متخمة
بالمآسي التي تؤرق ساستها ،والناظر اليوم إلى تركيا وموقعها
الجيبوليتيكي ،ي��درك طبيعة األفعال التي يقوم بها النظام
التركي ،فضالً عن ماضيها السياسي الذي شكل حالة عداء دائم،
وعلى مستقبلها التي بدأت تظهر مالمحه ،من خالل الدور الذي
قامت به في المساهمة الكبيرة إلدارة الحرب على سورية ،وهي
رأس الحربة لحلف شمال األطلسي للنزاع في الشرق األوسط،
كما تهدف إلعادة شهوة السلطنة العثمانية في الوقت الحاضر
وأردوغان كان من يمثل هذه الرغبات ،وقد تالقت هذه المصالح
وفق الظروف الدولية التي تعاونت معها ،حكومة أردوغان هي
من هيّأت الظروف.
لقد بقيت العالقات مقطوعة مع ك ّل الحكومات التركية مع
سورية ،وكانت تشهد سخونة في بعض المراحل ،إل��ى أن
تحسنت العالقات السورية التركية في عام  2000عندما زار
ّ
الرئيس التركي السابق أحمد نجدت سيزر معزيا ً الرئيس بشار
األسد برحيل القائد المؤسس حافظ األسد ،وشهدت هذه العالقة
انفتاحا ً كبيرا ً على تركيا ،في التبادل التجاري بين البلدين،
والزيارات المتبادلة بينهما ،ولكن لم تدم هذه العالقة ،إال أنّ
تركيا استعدّت للمشاركة في الحرب على سورية ،مع بعض
األنظمة العربية ،وفتحت أبوابها لجميع المرتزقة من كافة أنحاء
العالم ،وجعلت الحدود السورية التركية ممرا ًلدخول اإلرهابيين
المتطرفين إلى سورية لقتل الشعب السوري وتدمير البنى
التحتية السورية وسرقت معاملها ،ك ّل هذه المواضيع وأكثر عن
الدور التركي الذي لعبته تركيا بالتآمر على سورية والعراق،
وتنفيذ مخطط «الشرق األوسط الكبير» كان من المفروض أن
تكون تركيا الدولة النموذج لـ«اإلسالم المعتدل» وما مسرحية
مؤتمر دافوس في وجه الرئيس «اإلسرائيلي» ،وحادثة سفينة
«مرمره» بإظهاره بالقبول السياسي في العالم العربي ،ما هي
إال تمثيل وخداع للشعوب العربية ،والتق ّرب منها ليتمكن من
تنفيذ برنامجه السياسي بك ّل يسر وسهولة.
فالدعم التركي للمعارضين و ّفر دعما ً استخباراتياً ،وتبيّن
التعاون بين االستخبارات التركية ،مع دوائر استخبارات الدول
األخرى ،واستضافت غرف عملياتها ،وكانت أكبر حليف ألميركا
في خطة الهجوم على سورية ،وذلك ألنّ لها حدودا ً برية مشتركة
مع سورية بطول  900كم ،وكذلك ألنها الدولة الوحيدة التي تنفذ
ك ّل ما يقولونه دون أيّ اعتراض ،ومن جهة أخرى ،فهي موعودة
بمشروع اقتصادي من خالل خط غاز «نابوكو» ففتحت ك ّل
أراضيها للمجموعات المسلحة ،وكانت أكثر الجهات التي تدعم
المجموعات المسلحة تحت مس ّمى «المساعدات اإلنسانية»،
وذلك بسبب الدعم المفتوح الذي تناله من الحكومة التركية،
وبدعم رسمي من النظام السعودي والقطري ،وهو ما أكده
الرئيس األسد في حديثه لصحيفة «نوفوستي» و«سبوتينيك»
الروسيتين في  31آذار ،2016حيث تقوم تركيا بدعم اإلرهابيين
بشكل مباشر يسمح لهم بالتنقل داخل األراضي التركية للقيام
بمناورة عسكرية بدباباتهم وليس فقط كأشخاص تقدّم لهم
األموال عن طريق السعودية وقطر طبعا ً عبر تركيا التي تقوم
ببيع النفط الذي تسرقه «داعش»).

تركيا في التاريخ المعاصر

لقد شك ّل تاريخ في عام  1923تح ّوال ً كبيرا ً في حياة تركيا،
فقد انتقلت من الدولة الدينية ،إلى الدولة العلمانية على يد
مصطفى أتاتورك ،وقد تولى أتاتورك منصب الرئيس من عام
 1923ولغاية  1938وبقيت هذه الحكومات محافظة على
المنهج العلماني ،في مواجهة اإلس�لام السياسي ،واقتصر
النشاط الديني على مؤسسة دينية تشرف على تعيين الخطباء
وأئمة المساجد لصالة يوم الجمعة.
وبعد وفاة أتاتورك عام  1948بدأ تغيّر المشهد السياسي
واالنفتاح ،ليتولى الرئاسة عصمت انونو الذي سمح بإنشاء
األحزاب السياسية ،التي كانت محظورة في عهد أتاتورك ،ما عدا

حزب الشعب الجمهوري ،وقام عدنان مندريس بتأسيس الحزب
الديمقراطي ،وهو الخارج من األتاتوركية سنة  1945وشارك
هذا الحزب في االنتخابات عام  1946وحصل على  62مقعداً،
ثم شارك في انتخابات عام  1950ليفوز باألغلبية ،ليشكل على
أثرها مندريس حكومة وضعت حدا ًلهيمنة أتاتورك ،وت ّم تخفيف
اإلجراءات العملية ،ويدخل التدريس الديني في المدارس العامة،
وفتح معهد ديني ومراكز تعليم وحفظ القرآن الكريم.
لقد وضع مندريس أول لبنة لإلسالم السياسي ،واستغالله
للوصول إلى السلطة ،على الرغم أنه سار على منهج العلمانية
األتاتوركية ،التي أوصلت تركيا إلى قلب العالم الغربي في
حلف شمال األطلسي ،فقد قدم للغرب إسهامات كبيرة بشكل
عام ،وألميركا بشكل خاص ،فضالً عن معاداته للحركة القومية
العربية في عهد جمال عبد الناصر.
في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي كانت إج��راءات
مندريس قد استفزت القوى العلمانية التي تم ّكنت من حشد
قوى اجتماعية ،وال سيما داخل الجامعات والجيش لمعارضة
الحكومة أدّى إلى إحداث شغب ومظاهرات كبيرة في أغلب المدن
التركية ،وفي صباح  27أيار  1960تحرك الجيش التركي ليقوم
بأول انقالب عسكري خالل العهد الجمهوري ،وتوقف نشاط
الحزب الديمقراطي ،واعتقل رئيس ال��وزراء عدنان مندريس
ورئيس الجمهورية علي بايار مع عدد من الوزراء ،وحكم على
رئيس الجمهورية بالسجن مدى الحياة وعدنان مندريس
باإلعدام مع وزير خارجيته فطين رشدي ووزير ماليته حسن
بالتقان وكانت التهمة اعتزامهم قلب النظام العلماني ،وتأسيس
دولة دينية ،وتأسيس تيار يستغ ّل الدين الذي كاد أن يطيح
بعلمانية أتاتورك.
استؤنفت الحياة السياسية في عام  1961بدستور جديد،
واتسع عمل الجهات اليمينية واليسارية القومية ،وظهور تيار
اإلس�لام السياسي ،أدّى إلى قلب المشهد السياسي التركي،
وب��دأت تتشكل هذه األح��زاب ،وع��ام  1970وظهر حزب نجم
الدين أرب��ك��ان وق��ام بتأسيس ح��زب النظام الوطني وكان
برنامجه ذا ميول دينية ،إال أنّ انقالبا ً عسكريا ً أطاح بحكومة
سليمان ديميريل وحظر حزب أربكان مع حزب العمال اليساري،
وترافقت مع تعديالت دستورية.
وأسس مع دعاة
ولكن أربكان عاد إلى الواجهة من جديدّ ،
اإلسالم السياسي حزب السالمة الوطنية عام  1972وتحالف
مع حزب الشعب الجمهوري ،وشكال الحكومة في كانون الثاني
 1974وس ّميت بالجبهة الوطنية وقادها سليمان ديميريل ،وقد
كانت له نزعة قومية ،ولكن كانت مرجعيته المنهج اإلسالمي،
مما أدّى إل��ى انقالب  1980بقيادة رئيس األرك��ان الجنرال
كنعان ايفرين وينهي ملحمة حزب «السالمة الوطنية» مع باقي
األحزاب ،ولم يت ّم السماح بنشاط األحزاب مرة أخرى إال في عام
 ،1983وفي ذلك العام تولى تورغوت أوزال رجل االقتصاد
الليبرالي ال��ذي سمح بعودة األح��زاب بنشاطها ،مما ساعد
ديميريل حزب «الطريق القويم» الليبرالي المحافظ.
أما بولنت أجاويد فقد شكل حزب «اليسار الديمقراطي»،
وكذلك أسس ايردال أنونو الحزب االجتماعي الديمقراطي ،وعاد
اإلسالمويون بقيادة أربكان إلى الواجهة السياسية في حزب
«الرفاه الوطني» ،وبهذا شهدت تركيا أكبر انفتاح اقتصادي
وسياسي واجتماعي للجمهورية التركية خالل فترة تورغوت
أوزال وكنعان ايفرين.
وفي عام  1996نجح حزب الرفاه في الحصول على أكبر
كتلة برلمانية ،مما جعله مؤهّ الً لتشكيل الحكومة بتحالفه مع
تانسو تشيلر رئيسة حزب «الطريق القويم» على أساس تو ّليه
رئاسة مجلس الوزراء نصف الفترة البرلمانية ،وتخلى عنها في
ما بعد لتشيلر نصف الفترة الباقية ،إال أنّ أربكان وقع في مأزق
بين العلمانية واإلسالمية ،وأدّى ذلك إلى عدم االستقرار ،فقد
لعب مجلس األمن القومي التركي دورا ً مهما ً في ذلك الوقت ،فقد
أصدرت التوصية بحق أربكان وحزبه بتاريخ  28شباط 1997
واتخاذ إج��راءات ،وعدم التنازل ض ّد تلك الجماعات المتطرفة
التي تنشط ض�� ّد العلمانية ،والتهاون في تطبيق المبادئ
العلمانية ،فوجد نفسه مضطرا ً في حزيران  1997بعدم امتثاله
لهذا اإليعاز ،وأجبر على تقديم استقالته بضغط من المؤسسة
مضي عام على توليه الحكم ،وقد صدر قرار من
العسكرية ،بعد
ّ
المحكمة الدستورية بحظر حزبه.
ويك ّرر العودة أربكان ليؤسس حزبا ً جديدا ً باسم حزب
«الفضيلة» ،وتع ّرض هو اآلخر للحظر في عام  2000ويعتبر
نفسه كسلطان عثماني يقود حزبه في ك ّل صغيرة وكبيرة.

وقد كان رجب طيب أردوغان قياديا ً في حزب «الفضيلة» وت ّم
حظر هذا الحزب حتى عام  ،2002فقام أردوغان ومجموعة من
رفاقه بتأسيس حزب جديد «حزب العدالة والتنمية» ليخرج
بعد ذلك منتصرا ً في انتخابات  2002التشريعية ويفوز بـ363
مقعدا ً في الجمعية الوطنية الكبرى ،وما أتاح له حيازة أغلبية
مريحة كان يخطط لها في إع��ادة النظر بدستور البالد بينما
أسسه أتاتورك على 78
حصل حزب الشعب الجمهوري ،الذي ّ
مقعدا ًفقط.
وفي عام  2008واجه حزب العدالة والتنمية احتمال حظر
نشاطه بتهمة اإلض��رار بالطابع العلماني للدولة التركية،
ونظرت فيها المحكمة الدستورية ،باالعتماد على قرار وتجاوز
هذا الحزب ،على المبادئ العلمانية ،ولكن ق��رار حظره كان
بحاجة إلى صوت أحد القضاة ليصدر عن المحكمة.
وف��ي ع��ام  2010ص�� ّوت األت���راك على حزمة من  26مادة
دستورية تعطي الحكومة سلطة تعيين قضاة ج��دد ،وملء
الشواغر بقضاة يعكسون األغلبية البرلمانية.
وف��ي ع��ام  2011ت�� ّم توقيف أكثر من  100ضابط عامل
بالخدمة في جزء من تحقيق في مؤامرة مزعومة لإلطاحة
بالحكومة ،وكان هذا الفصل األخير في استبعاد الجيش كعامل
مؤثر في السياسة ،أما العمق االستراتيجي وهو الخط الذي
رسمه أحمد داوود أوغلو مرشد أردوغ��ان للسياسة التركية،
ومشروعه السياسي ،تصفير المشاكل.

الحرب على سورية (الربيع العربي)

أخذ «الربيع العربي» يعصف في الدول العربية في شمال
أفريقيا بدءا ً من تونس ومرورا ً في ليبيا ووصل إلى مصر ،ولم
يمض سوى  3أشهر حتى انهارت هذه الحكومات المتكئة على
األريكة األميركية ،ومن بعد ذلك تحشد أميركا وأخواتها بك ّل
قوتها ض ّد سورية ،فكانت ال��دول المحيطة بها س��واء األردن
أو العراق ال��ذي كان ال ي��زال يعاني من وج��ود بعض القوات
األميركية على أراضيه ،فضالً عن وجود العشرات من العناصر
اإلرهابية الموجودة في العراق ،والتي تتحرك بطريقة أو بأخرى
من قبل الواليات المتحدة األميركية ،وكذلك في لبنان هناك تيار
المستقبل المرتبط بالسعودية التي تعتبر المم ّول األساس لك ّل
هذه الجماعات التكفيرية المتواجدة في بلدان الشرق األوسط
وشرق آسيا.
أما في الشمال السوري المتاخم لتركيا وحدودها الطويلة
معها ،فعندما بدأ إشعال نار الحقد وإثارة الفوضى في سورية
من خالل ادّعائهم بأنها ثورة الحرية والشعب ،ترافق مع حرب
إعالمية غير مسبوقة ،جهّزت لها العديد من القنوات ،وتكرار
الصورة وفبركتها ،وخلق منها مادّة دسمة من أجل الترويج،
وقلب الرأي العام العالمي ،وتفويت الفرصة على أبناء سورية،
وعلى العالم بأنّ هذه الثورة استكماال ً لـ«الربيع العربي» الذي
ج��رى في البلدان العربية مثل تونس ومصر وليبيا ،وب��أنّ
الشعب العربي يريد التغيير ،فضالً عن الدول كانت مدعومة
من قبل ال��دول الغربية وأميركا ،وهي كانت المح ّرض على
ذلك لتعطي صورة بأنّ الشعب يستطيع أن يحقق انتصارات
مذهلة ،ولكن ما كان خلف األكمة هو المفزع ،وجاؤوا بـ«اإلخوان
المسلمين» الذين غ ّذوهم بالفكر التكفيري ،واستوثقوا منهم
العمالة والخيانة ألوطانهم ،فكانوا نعم األداة المنفذة ،وقد
أوحى لهم الغرب بأنهم هم قادة الدول في المستقبل ،وهذه هي
الجائزة لهم ،ولن ينسوا فضلهم ،كما كان أسالفهم في الحكومات
العربية ،ألنّ أميركا مسكونة بالبحث عن الخونة والعمالء،
لتضعهم قادة وملوكا ً وأمراء.
تركيا العلمانية ودخول اليهود الدونما زاد من حالة العداء
للعرب بعد أن استتروا ب��رداء اإلس�لام «اإلس�لام السياسي»،
وقد ظهر واضحا ً وجليا ً بعد وصول حزب التنمية والعدالة إلى
السلطة ،كانت الشكل المناسب والمالئم لخوض فلسفة «الربيع
العربي» ،والدول الغربية على علم بهذا ،وأرادت انخراط تركيا
في هذا الخض ّم المتالطم من األحداث ،وقد القت استحسان شهوة
أردوغان بإعادة السلطنة العثمانية كما يزعم ويريد أن يستعيد
طرابيش أجداده ،وما عليه إال أن ينظر إلى سورية سوى والية من
والياته في تحقيق األمبراطورية العثمانية الجديدة ،وأردوغان
يطارده جنون العظمة ويقول عنه هيكل في إحدى حواراته:
«أردوغ��ان من بائع للسميط إلى خليفة المسلمين ،فقد وجد
نفسه عمالقا ً ضخماً ،ويضع قدما ً في الشرق وقدما ً في الغرب،
وبطربوش عثماني ،تهيأ له أنه أحد السالطين العثمانيين،
فوجدت فيه أميركا والغرب أداة لمشاريعهم وأحالمهم ،في

تحقيق مشروع الشرق األوسط ،ودعموه من المال الخليجي في
تدمير سورية ،دعموه وشجعوه».
 تركيا لديها تنسيق ع��ال مع اإلخ��وان المسلمين ،وهذايتناقض مع منهجية الدولة التركية العلمانية التي غيّرت من
منهجها اإلسالمي إلى العلماني بعد عام  1923على يد مصطفى
أتاتورك وبقي أردوغان يتقدّم في ك ّل االنتخابات التي جرت في
تلك الفترة بعد عام  2002وحقق تقدّما ً في المجاالت االقتصادية
لبالده ،وحاول من خالل االنتخابات التي جرت في تموز 2015
أن يحقق طموحه في أعلى نسبة ،مما يتيح له تغيير الدستور
دون الرجوع إلى البرلمان ،إال أنه ُمني بالفشل ،مع تقدّم لألحزاب
المعارضة األخرى في تركيا ،وهو الذي أفقده هذا الحق ،كذلك
لم يحقق أيّ تحالف مع القوى المعارضة ،ولكن في االنتخابات
التي جرت في بداية شهر تشرين الثاني  2015قد حقق تقدّما ً
على بقية األحزاب ،وكسب فقط أنه يستطيع تشكيل الحكومة،
ولكن ال يستطيع تغيير الدستور إال بالرجوع إلى البرلمان.
كتب مصطفى اليدلتشير في « 2015/6/15إنّ االنتخابات
التي جرت في تركيا هي نسمة منعشة لماليين األتراك ،الذين
كانوا قلقين من ميل أردوغ��ان المستمر لتعزيز سلطته ،فقد
خسر أكثر من  10بالمئة من األص��وات ،واأله�� ّم خسارته في
مجلس النواب ،وتشكيل الحكومة ،وتغيير الدستور بصالحيات
واسعة».
أما «الفايننشال تايمز» البريطانية «تقول ال لطموحات
أردوغان المتوثبة».
فاألحزاب السياسية الموجود بشكل رسمي والتي شاركت في
االنتخابات في تركيا حاليا ً هي :الحزب القومي  -حزب الشعب
الجمهوري  -ح��زب الشعوب الديمقراطية  -ح��زب العدالة
والتنمية ،ويعيش في تركيا كتلتان بشريتان كبيرتان هما األكراد
في شرق البالد ،وكذلك العلويون في منتصف تركيا وللجهة
الجنوبية من جانب سوري ،ويقدّران بنصف تعداد السكان في
تركيا ،وهما ال ينسجمان مع توجهات الحكومة التركية.
 تركيا ال تنسجم عالقاتها مع روسيا ،وهي تتوارى خلفوالموجه
المواقف الغربية ،وفي رأس الحربة لحلف «الناتو»
ّ
ض ّد سورية ،وفي ذات الوقت ض ّد روسيا االتحادية «االتحاد
السوفياتي سابقاً» فضالً عن موقعها الجغرافي الذي يضغط
عليها الغرب من أجل خلق حالة العداء لتكسب الغرب لض ّمها
إلى الشراكة األوروبية ،وهذا ما جعلها تنخرط كليا ً في الحرب
على سورية ،لتحقيق أهداف داخلية لتركيا وأه��داف الغرب،
فمحاولة تركيا السيطرة على قسم من سورية في أه��داف
المشروع الغربي في تقسيم سورية ،مما يساعدها على تالقي
مصالحها مع مصالح قطر والسعودية لم ّد خط الغاز عبر
األراضي السورية ،ويقطع خط الغاز اإليراني إلى البحر األبيض
المتوسط مع روسيا االتحادية.
ـ تخليص «إسرائيل» من المقاومة اللبنانية ،وعلى داعميها مثل
سورية وإيران من خالل االنخراط بهذه الحرب عليها ،مما جعلها
تقوم بهذا الدور من خالل تسهيل عبور اآلالف من اإلرهابيين،
فضالً عما كانت على استعداد قبيل األزمة بتجهيز ك ّل المخيمات
والمآوي لالجئين من سورية ،إلعطاء صورة عن اإلرهاب  -اليي
تدّعي به تركيا والغرب  -الذي يمارس على الشعب السوري،
واتهام الدولة والحكومة السورية بذلك ،وهذا ما ترافق أيضا ً مع
وجود المخيمات في لبنان واألردن لذات الهدف والغاية.
 مضى على ما يس ّمى بثورة الربيع العربي ما يقارب 5سنوات ،دفعت الشعوب العربية الكثير من مقدراتها ،وأكثر هذه

الشعوب تض ّررا ً الشعب السوري ،الذي ال يزال يدفع الغالي
والنفيس في مواجهة هذه العاصفة التي تريد أن تد ّمر ك ّل شيء،
ّ
يتكشف للمجتمع الدولي اآلن
فهي حرب وجود ،أو ال وجود ،وبدأ
في ظهور قوى مساندة في الساحة السورية بشكل واضح مثل
إيران وروسيا ،وإنْ كانت هي داعمة لها في ك ّل المجاالت قبل
تواجدها العسكري اليوم لمؤازرة الشعب السوري وجيشه،
ولتحقيق انتصارات في الميدان طرد االرهابيين الذين سيطروا
على الكثير من المناطق في سورية ،وقد هج َّروا األهالي ،فضالً
عن التدمير لحرمان المجتمع من ك ّل أسباب العيش ،وبدأ العالم
يتكتل في استقطاب دولي جديد ،فلم تعد القطبية األحادية
مقبولة في ك ّل أنحاء العالم ،وقد تزعّ مت أميركا هذه القطبية
وعاش العالم في حالة حروب وفقر ورعب وتش ّرد.

سلمان وأردوغان...

شهدت العالقات السعودية التركية تط ّورا ً ملحوظا ً بعد
تسلّم الملك السعودي الحالي سلمان بن عبد العزيز الحكم،
ولعبت التطورات الجارية في المنطقة دورا ً في هذا المجال،
وأدرك المسؤولون السعوديون واألتراك ضرورة التعاون بينهم
اثر التطورات األخيرة التي شهدتها منطقة الشرق االوسط،
والتقارب بين أنقرة والرياض ردا ً على التعاون المباشر بين
موسكو وطهران ،على الرغم من وجود صعوبات أمام السعودية
وتركيا لتوثيق العالقات بينهما.
فالتقارب بينهما نتيجة الحرب على الدولة السورية اتضح
أكثر عندما تدخلت روسيا مباشرة في الحرب السورية وزاد
السعوديون واألتراك من إصرارهما على رحيل الرئيس األسد
وأعلنت السعودية تأييدها للتدخل العسكري التركي في
سورية ،وإيجاد ائتالف جديد من قوى المعارضة السورية.
فضالً عن استدارة أميركا عن حلفائها في المملكة واالهتمام
األميركي بالشرق األدن��ى ،فالرياض تدرك تماما ً عجزها عن
مواجهة التحديات اإلقليمية في ظ ّل وجود منافسين أقوياء
لها مثل إيران ،وخاصة بعد توقيع االتفاق النووي االيراني مع
الغرب ،فوجدت السعودية في تركيا شريكا ً استراتيجيا ً في
تنفيذ مشاريعها في الشرق األوسط ،كما وجد أردوغان الحالم
بإحياء االمبراطورية العثمانية ،في الملك سلمان الشخص
المناسب الذي يساعده في تحقيق حلمه.
صفوة القول إنّ الحرب على سورية شكلت بعد خمس
سنوات للدول المشاركة فيها أزمة داخلية ودولية وفضحت ك ّل
سياساتها ،وسيتغيّر العالم في مواجهة ذلك الصلف الغربي
ال��ذي أخ��ذ ان��ف��رادا ً دوليا ً خ�لال العقدين األخيرين ،وتبدّدت
أحالمهم التي كانوا يرسمونها للمنطقة في الشرق األوسط
والعالم ،وبفضل مجابهة سورية لهذا اإلره��اب الدولي الذي
استجمع ك ّل وحوش األرض بإشراف غربي وتمويل مالي من
دول الخليج ،وسورية التي غي ّرت الخارطة الجيوسياسية
للعالم ،ومن هذه اللحظات التاريخية ستكون تاريخية في رسم
معالم شرق أوسط جديد ليس كما يحلم به الغرب ،وإنما يوافق
تطلعات المشرق العربي والشرق األدنى ،فالعالم اليوم منقسم
إلى قسمين ،قسم يحارب سورية وحلفائها ،والنصف اآلخر
يحارب إلى جانب سورية ،ويمتلك مقومات أكثر من مقومات
األعداء ،ألنّ قاعدة الجيبوليتيك تنص على أنّ من يمتلك األرض
والماء هو الممتلك للنصر ،فضالً عن األعداء ك ّل واحد منقسم على
اآلخر ،أما القسم المساند لسورية ،يزداد قوة ومتانة ويزداد عدة
وعتاداً ،وينضم إليه دوال ً وقوى إقليمية جديدة.

