12

السنة الثامنة  /الثالثاء  10 /أيار  / 2016العــدد 2073
Eighth year / Tuesday / 10 May 2016 / Issue No. 2073

�آراء
االنتخابات البلدية ...ك�شفت الم�ستور

�سورية بين الح�سم الع�سكري
ّ
الحل ال�سيا�سي
وفر�ض
} حميدي العبدالله
ت�ت��ردّد مقولة أن ال ح� ّل لألزمة السورية غير الح ّل السياسي منذ عام
 ،2013وتحديدا ً بعد عزوف الواليات المتحدة عن االستجابة لضغوط
حلفائها وشركائها الفرنسيين والبريطانيين وك ّل من تركيا وقطر والمملكة
العربية السعودية عن توجيه ضربات عسكرية ض ّد سورية ،وإقامة مناطق
حظر جوي.
اليوم ليست الدولة السورية وحلفاؤها ،وتحديدا ً روسيا وإيران ،وحدهما
اللذان يناديان بالح ّل السياسي ،بل أيضا ً الواليات المتحدة ،ومع ذلك فهل
صحيح أن ال ح ّل لألزمة في سورية سوى الح ّل السياسي؟
من المعروف أنّ ثالثة أط��راف تشكل قوام األط��راف الفاعلة في سورية
والتي تق ّرر ماهية وطبيعة ال�ح� ّل .الطرف األول ،يض ّم سورية وروسيا
وإيران ،وفعالً لهم مصلحة في الح ّل السياسي ،إذا كان هذا الح ّل يستند إلى
نص عليها «جنيف ـ  »1وتفاهمات فيينا وقرار مجلس األمن
المسلمات التي ّ
 ،2254وتحديدا ً المسلمات التي تؤكد على وحدة وسيادة سورية ،والحق
الحصري للشعب ال�س��وري في تقرير مصيره بنفسه عبر ال�ح��وار وعبر
صناديق االقتراع.
الطرفان اآلخران هما الواليات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة ،وتحديدا ً
السعودية وقطر وتركيا ،وم��ن يرتبط بهما من تشكيالت مسلحة تنشط
داخ��ل سورية .والطرف الثاني« ،تنظيم داع��ش» و»جبهة النصرة» اللذان
يسيطران على أكثر من  90%من األراضي السورية التي تقع خارج سيطرة
الدولة السورية.
الطرف األميركي وحلفاؤه لن يقبال بتسهيل الوصول إلى ح ّل سياسي،
قبل أن تسلّم الدولة السورية وحلفاؤها بمبدأ تقاسم السلطة ،بمعزل عن
احترام حق الشعب السوري في أن يق ّرر مصيره بنفسه وعبر االحتكام
إلى صناديق االقتراع ،بل أنها تشترط وقف القتال بقبول سورية تقاسم
السلطة مع السوريين الموالين للواليات المتحدة .وإذا لم تسلّم سورية بذلك
أي «داع��ش» و»جبهة
فلن يبصر الح ّل السياسي النور .أما الطرف األخيرّ ،
ال�ن�ص��رة» ،فهما ب��األس��اس يرفضان م�ب��دأ ال�ح� ّل السياسي ،وق��د رفضت
«النصرة» حتى شكليا ً فك ارتباطها بتنظيم «القاعدة» لتسهيل اعتمادها علنا ً
من قبل الواليات المتحدة وحلفائها ،وقرار مجلس األمن  2254وتفاهمات
فيينا ،تستثني هذه التشكيالت من وقف العمليات ،الهجومية والدفاعية،
وبالتالي ال ح ّل سياسيا ً مع هذين التنظيمين اللذين يسيطران على أكثر من
 90%من األراضي السورية ،الواقعة خارج سيطرة الدولة.
هذا الواقع يؤكد أنّ الحديث عن الح ّل السياسي ،سواء من قبل سورية
وحلفائها ،أو من قبل الواليات المتحدة وحلفائها ليس أكثر من مجرد حملة
عالقات عامة ،فاألزمة السورية لن تح ّل إال طريق الحسم العسكري ،وغير
ذلك حراثة في البحر.

اليمن تع ّرجات الت�سوية
ـ يبدو مع ك ّل مرة انّ المسار التفاوضي في اليمن مهدّد باإلنهيار ،أن قوة الدفع
الالزمة الستئناف المحادثات أقوى من قوة الطرد للخروج منها.
ـ بالنسبة ألنصار الله لم يكن في برنامجهم يوما ً التف ّرد باليمن لنقبل فرضية نيّتهم
بالتصعيد والخروج من الهدنة والتفاوض ،فمشروعهم وقف العدوان والحصار
وحكومة موحدة تتسلّم عبر قيادة عسكرية موحدة المناطق من الفريقين وتتولى
قيادة المواجهة مع اإلرهاب وتع ّد العدة لدستور جديد وإنتخابات.
ـ العملية التفاوضية في نهاياتها ال تتعارض مع مشروع أنصار الله.
ـ السعي السعودي لتحويل الهدنة والتفاوض إلى فرصة لتحقيق أهداف العدوان
القائمة على تصوير التسوية إستسالما ً ومواصلة العدوان والحصار يتسبّب بعرقلة
المسار التفاوضي فيتوقف التفاوض عند ك�� ّل تخريب ميداني أو طلب سياسي
تعجيزي.
ـ توقف التفاوض لعودة الغارات منعا النهيار جماعة السعودية الذين يهربون
عندما يغيب الطيران وتوقف التفاوض عندما صار البحث بتسليم المدن لجيش
منصور هادي وحكومته.
ـ تج ّمد التفاوض لكن ال بديل عند السعوديين إال الحرب ،والحرب فشلت وهي فوق
طاقتهم ،فيعودون للتفاوض.
ـ تع ّرجات التسوية ال تنسفها كمسار فرضه الصمود والطريق المسدود.
«التعليق السياسي»

�إذا فاز ترامب...
ّ
�ستحل على المنطقة؟
� ّأي م�صائب

} د .خيام الزعبي

إنّ األحداث التي تم ّر بالمنطقة تكشف يوما ً بعد يوم أنّ هناك أيادي خفية تسعى لتأجيج
الصراع في سورية ،والكل يعلم أنّ أجهزة المخابرات اإلستعمارية قامت بعمليات مشبوهة
كثيرة لزعزعة األمن واالستقرار هناك ،وبعد تولي الرئيس األميركي أوباما لمنصة الحكم
وتتحسن ،ولكن لم يختلف أوباما
ظنّ كثيرون أنّ السياسة األميركية تجاه سورية ستتغيّر
ّ
كثيرا ً عن الرؤساء الذين سبقوه ،فكان وراء دعم الخطة «اإلسرائيلية» الرامية إلى تجزئة
وتغذية النزاع في سورية بصورة مستمرة ،سواء بالمال أو بالسالح ،فضالً عن استثمار
النزاع سياسيا ً على المستوى العالمي ،والمتابع لسياسة أميركا تجاه سورية خالل األزمة،
يجد أنّ اإلدارات األميركية المتعاقبة اعتمدت سياسة إشغال واستنزاف ،فما أن تهدأ جبهة
مواجهة حتى يفتحوا له أخرى ،كي تنصرف عن االهتمام بالتنمية والتطور وامتالك القوة.
اليوم تنهال االستراتيجيات وتنتشر مخاوف دولية وإقليمية من فوز دونالد ترامب
الملياردير األميركي المثير للجدل بمنصب الرئاسة ،وقد أصبح هذا االحتمال كبيرا ً بعد
نجاحه في الحصول على تأييد ناخبي الحزب الجمهوري في سبع واليات دفعة واحدة ،لكن
التساؤل الذي يفرض نفسه هنا هو :ماذا لو نجح المرشح الجمهوري ترامب في االنتخابات
الرئاسية ودخل البيت األبيض؟ وكيف ستكون سياسته مع سورية ومع دول المنطقة
وقضاياها؟
انّ مجرد التفكير في إمكانية ان يصبح ترامب رئيسا ً للواليات المتحدة يشكل بالنسبة
للعديد من الدول مشكلة ومأساة كبيرة يصعب حصر آثارها ونتائجها ،لكن واقع الحال يؤكد
أنّ حصول ترامب على هذا التأييد الكبير ،أمر ينسجم مع المزاج الراهن الذي يسيطر على
أميركا ويدفعها إلى اإلنحياز إلى اقصى اليمين ،واالنتصار ألحزاب عنصرية ال تخفي مواقفها
المعادية للهجرة واإلسالم وانحيازها الكامل إلى العنصرية.
وبهدف التأثير في التغيير وعد ترامب بإلغاء االتفاق النووي مع إيران ،وأعلن عداءه
للشعب المكسيكي ،وانتقد الصين لنجاحها في اختراق السوق األميركية ،كما دعا الى
إسقاط المقاتالت الروسية التي تقترب من الطائرات األميركية ،ومساندة «إسرائيل» الحليفة
الوثيقة ألميركا في أيّ مفاوضات بين «اإلسرائيليين» والفلسطينيين ،وأكد أنّ العالقة بين
أميركا و»إسرائيل» غير قابلة للكسر ،وعلى الفلسطينيين «أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات
وهم يعتزمون قبول أنّ «إسرائيل» دولة يهودية ألنها ستظ ّل موجودة إلى األبد كـ»دولة
يهودية».
كما أكد أنه لن يسمح بدخول السوريين حتى لو كانوا أطفاالً ،ألنه ال يثق بهم كونهم
يحملون على هواتفهم المحمولة صور رايات «داعش» من قتل وإجرام.
وفي اإلتجاه اآلخر أكد توماس فريدمان فى مقال له أنّ ترامب هو الوجه اآلخر لداعش،
ويمكن لداعش أن تسعى إلى عمليه عاجلة بأيّ شكل من األشكال لتهيئة المناخ المناسب
لترامب ،تأسيسا ً على أنّ سياسة ترامب قد توفر لها المناخ ال��ذي تتمناه ،وهو مناخ
االستقطاب العدائي بين المسلمين والعرب ،في هذا اإلط��ار يتضح مدى عمق المخطط
األميركي واإلسرائيلى ال��ذي يهدف الى إستهداف اإلس�لام والمسلمين وتحقيق التمدّد
الصهيوني على طول المنطقة العربية واستنزاف مواردها لخدمة مصالحه ،وهنا أعتقد بأنّ
«إسرائيل» وأميركا تقفان على أرضية واحدة ألنّ األهداف مشتركة واالستراتيجية متناغمة
للهيمنة والوصاية على المنطقة العربية.
مجمالً ...ال ب ّد من االستعداد لمواجهة ترامب مع ازدياد فرص فوزه ،وإبالغه بأنه ليس
بمقدور أيّ دولة في العالم أن تعمل بمنأى عن غيرها ،خاصة في ما يتعلق بمواجهة األزمات
والنزاعات ،وال غنى عن التعاون الدولي وتعزيز الشراكة االستراتيجية بين أميركا وأوروبا
ومنطقة الشرق األوسط ،وذلك في ضوء مكافحة التطرف واإلرهاب والالجئين ووضع نهاية
لمشكالت استراتيجية مثل النزاع الفلسطيني-»اإلسرائيلي» واألزمات وتأجيجها في سورية
بشكل خاص والمنطقة بشكل عام ،وبالتالي إنّ تصريحات ترامب المعادية لإلسالم ودعمه
فكرة «الدولة اليهودية» التي يسعى إليها حكام «إسرائيل» في ظ ّل التشرذم العربي وطوائف
اإلسالم يفتح األبواب على مصاريعها لتحقيق خارطة «الشرق األوسط الجديد «التي رسمها
الصهاينة باأليدي األميركية بعد مئة عام من اتفاقية سايكس ـ بيكو ،ومن المحتمل اندالع
حرب جديدة مثلما حدث فى العراق واليمن والسودان وليبيا...
وباختصار شديد يمكن القول إنه في االستراتيجيات األميركية يفوز من يفوز ،ولكن
مسلسل الحروب على بالدنا مستم ّر ،لتحقيق مصالح أميركا ومصالح حليفتها المدللة
«إسرائيل».
Khaym1979@yahoo.com

} د .سلوى خليل األمين



كبرنا يا وطني وصورتك في عقولنا كبيرة بحجم
أرزك المتعالي على ك ّل العصور.
وحب الوطن في قلوبنا راسخ رسوخ الروح
كبرنا
ّ
التي تمنح الحياة للجسد ،كما فعالية المطر للزرع،
والهواء الستمرار العيش.
كبرنا وضمائرنا متسامقة فوق السحب ،تنشد نشيد
الوفاء إليك ،أناشيد فرح ،طالما ردّدناها صغارا ً ومن ثم
كباراً ،ونحن نسمع أغاني فيروز ووديع الصافي وزكي
ناصيف ونصري شمس الدين وغيرهم ،م ّمن غرسوا
محبة لبنان في قلوبنا عنفوانا ً وصالبة مواقف ورفعة
على صحائف المجد ،بل راية خفاقة في ضمائرنا على
الدوام.
كبرنا وتعلّمنا أنّ حب الوطن من اإليمان ،وكان إيماننا
وما زال أنّ لبنان فوق الجميع ،وأنّ الدستور واجب
التقدير ،وأنّ الجميع سواسية تحت سقف القانون.
لكن ...كلما طال العمر واستوى على أرائ��ك العقل
الناضج ،نضوج الثمار التي يأتي أوان قطافها ،نجابَه
بأننا شعب قاصر ألنّ أهل الحكم في وطننا يريدون لنا
هذا التشبيه المقيت ،العتبارهم أنّ اللبنانيين ما زالوا في
سنّ الطفولة الالناضجة ،بدليل هذا الوضع الشا ّذ الذي
يحيق بالوطن ،وبانكفاء الشعب اللبناني عن ممارسة
الثورة المنتجة ض ّد ك ّل من يسلبه حقوقه المصانة
في الدستور والقوانين المرعية اإلجراء ،التي من أولى
عالماتها وأخطرها على مسار الوطن والشعب معاً،
خل ّو سدة رئاسة الجمهورية من رئيس تتفق عليه ك ّل
القوى السياسية ،التي حرصت في االنتخابات البلدية
على التكاتف والتضامن والحفاظ على مواقع بعضها
البعض ،خوفا ً من اختراق لوائحهم بعناصر الشباب
المدني ،الذي تح ّرك للتغيير ض ّد ك ّل م ّد طائفي ومذهبي،
كما ض ّد ك ّل مغتصبي السلطة في هذا الوطن ،الذين
ّ
يضخون لنا عبر الساحات جماهيرهم الغفيرة ساعة
يشاؤون ،تنفيذا ً ألهدافهم المرسومة بدقة متناهية،
أثبتت خالل االنتخابات البلدية األخيرة أنها تنضوي
تحت شعارات مم ّوهة ،عُ رفت بفريقي  8و 14آذار.
فما معنى تكتل األح���زاب وال��ت��ي��ارات والحركات
واألحزاب في االنتخابات البلدية واالختيارية التي جرت
منذ يومين في ك ّل من محافظات بيروت والبقاع وبعلبك
الهرمل ،الذين يتحفوننا عبر وسائل إعالمهم ،بك ّم من
ّ
الضخ االستفزازي السياسي المختلف ،ال��ذي يحرك
المشاعر الوطنية والعصبيات الطائفية والمذهبية،
وحتى المناطقية ،حين أعظمها خرقاً ،الئحتهم في

بيروت التي حملت عنوان« :بيروت للبيارتة» ،ض ّد
الئحة «بيروت مدينتي» والئحة «مواطنون وموطنات
ف��ي دول���ة» جمعتا الشباب وال��ش��اب��ات والمواطنين
المؤمنين بلبنان الحرية والديمقراطية والثقافة والفكر،
الذين تحركوا من أج��ل اإلص�لاح والتغيير ،ب��دءا ً من
العاصمة بيروت.
هنا يكبر السؤال ،وهذا ما بدا واضحا ً عبر وسائل
التواصل االجتماعي ،الذين اعترضوا على التسمية
االستفزازية لالئحة المستقبل وحصرها بشعار بيروت
للبيارتة وليس لمن يسكنها وولد فيها ،علما ً أنّ رئيس
كتلة المستقبل النيابية الرئيس سعد الحريري هو
اب��ن مدينة صيدا الجنوبية ،وك�� ّل لبناني يعلم متى
ت ّم نقل نفوس العائلة إلى بيروت ألسباب انتخابية
مع والده الراحل ،علما ً أنّ هذا اإلقامة المستحدثة في
سجالت النفوس البيروتية ال ترسمه في أذه��ان أهل
بيروت بيروتيا ً صميما ً متج ّذرا ً في حاراتها وساحاتها
وشوارعها منذ القدم.
الخطأ وق��ع ،لكن الخطأ األكبر أن يتغاضى ممثلو
األحزاب والحركات المناوئة لسياسة تيار المستقبل عن
ك ّل ما سبق وحصل بينهما من مناوشات واستفزازات،
ما زالت تربك الوطن وجمهور المقاومة ،حين الخطاب
هو المناداة الدائمة بسحب سالح المقاومة ،واالعتراض
الدائم على مساهمة حزب الله في نجدة الشقيقة سورية
في حربها الكونية ،بل تدخل تيار المستقبل عبر بعض
نوابه ض�� ّد سورية علناً ،عبر إدخ��ال المال وبواخر
السالح والعصابات اإلرهابية والمرتزقة من خريجي
السجون والحركات التكفيرية إلى الساحة السورية،
إضافة إلى اإلساءات المباشرة للرئيس السوري بشار
األس��د ،والنقد االستفزازي المباشر لخطابات األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ،الذي يرضي
أصحاب الشأن من مم ّوليهم األساسيين الذين ما زالوا
يضخون المال والسالح واإلرهابيين إلى سورية واليمن
والعراق ،بأسلوب خال تماماً ،في كثير من األحيان،
من االحترام المطلوب ،إضافة إلى العمل إلى تعطيل
االنتخابات النيابية والتمديد ألعضاء المجلس الذين
م ّل منهم الشعب ،وباتوا على قلق من نتيجة الحراك
المدني الذي حصل سابقاً ،وحصد الكثير من التأييد
الذي فاجأ الجميع.
لقد أثبتت نتائج االنتخابات البلدية واالختيارية
التي ج��رت في المحافظات ال��ث�لاث :بيروت وبعلبك
الهرمل والبقاع ،أنّ الطبقة السياسية في لبنان حريصة
على وجودها كاملة غير منقوصة ،لهذا كان التوافق
سيد المواقف في وجه ك ّل م ّد علماني مدني شبابي،

يحلم بلبنان الح ّر الديمقراطي .فلقد تبيّن أنّ جميع
الفرقاء السياسيين متفقون على ه��دف واح��د وهو
تحجيم أيّ حراك مدني علماني شبابي ،وأنّ محازبيهم
مج ّرد «ماريونت» يؤمرون فينفذون ،أما البقية الباقية
م��ن الشعب ،ال��ذي��ن ل��م يهت ّموا بمسار االنتخابات
ّ
وفضلوا البقاء داخل بيوتهم ال يشكلون أمامهم عقبة
مستعصية ،علما ً أنهم صوت األكثرية الصامتة التي
تحلم بلبنان الوطن المعافى من حرتقات المصالح
ّ
يغضون الطرف
الغالبة على فريقي  8و 14آذار ،الذين
عن رأي األغلبية العددية من اللبنانيين وطموحاتهم
في بناء وطن العدالة والتنمية الحقيقية ،بدليل النسب
الضئيلة التي حصدتها الئحة :بيروت للبيارتة ،وهي
لم تتجاوز  ،18%وكذلك لوائح حزب الله في أماكن
سيطرتهم المطلقة والتي لم تتجاوز الـ ،50%كذلك
الئحة األحزاب في زحلة التي لم تتجاوز نسبة الـ.41%
دل على شيء فإنما ّ
وهذا إنْ ّ
يدل على أنّ أكثر من نصف
اللبنانيين يرفضون الوضع القائم ،بجميع أحالفه
وتحالفاته ،وأنّ الخطاب السياسي المختلف ،ال يعبّر
تعبيرا ً واقعيا ً عما يجري في خبايا المكاتب والدهاليز
من األم��ور المستورة ،وفي هذا خديعة كبرى لك ّل من
آمن بلبنان وطنا ً للحرية اوالديمقراطية والحكم المدني
العالي الذي ينبذ التقسيم الطائفي والمذهبي ،ويؤيد ك ّل
مقاومة للعدو الصهيوني.
ما يلفت االنتباه أنّ جميع القوى السياسية القوية،
قد تآمرت ،دون ان تدري أو ربما تدري ،على األحزاب
العلمانية والحركات المدنية الشبابية ،ومنحت الجميع
درسا ً موثقا ً بالطائفية والمذهبية ،وبأنّ من يريد البقاء
على أرض ه��ذا ال��وط��ن عليه االلتحاق ف���ورا ً بزعيم
مذهبه الطائفي ،كي يبقى في حالة أم��ن واطمئنان،
وانّ المناكفات السياسية ما هي سوى ستار ضبابي
يتغطون به من أجل إلهاء الناس عن سرقاتهم للمال
العام ،وع��ن تدهور قيمة الليرة اللبنانية والرواتب
التي ال تس ّد الرمق ،وعن المحاصصات التي تندرج
تحت شعار «مثل ما بيطلعلك بيطلعلي» ،بدليل أنّ من
سرق شاطئ الرملة البيضاء والوسط التجاري لمدينة
بيروت قد نال الموافقة من نواب الشعب على شرعية
أفعاله الالقانونية ،ألنّ الفريق اآلخر استولى بدوره
على مشاعات الدولة ،إلقامة مؤسساته االجتماعية،
على الرمول القريبة من مطار بيروت الدولي والمحذر
االقتراب منها من أيّ جمعية ال تنضوي تحت لوائهم.
لهذا اسمحوا لي بالقول :آخ يا بلدنا ،نعم لقد بت يا
لبنان وطني على الهوية فقط ،فأنا ال مكان لي في بلدتي
الجنوبية ،وال في وطني ال��ذي يسيطر على ساحاته

وشوارعه وقراراته السياسية من هم أهل القوة والمال
وال��ردع والحزم ،الذين ال يعترفون بهويتي اللبنانية
وال بي كمواطنة لبنانية أصيلة ،ألني لست من ضمن
القطيع المصفق على ال��دوام ،علما ً أنّ خطنا الوطني
القومي ال نقاش فيه ،وال��ع��داء لـ»إسرائيل» هو خط
سيرنا المرسوم بقلم وعقل يأبى االنكفاء ،وبمسيرة
جهادية طويلة كتبت منذ اليفاع في سجالتنا صمودا ً
ض ّد ك ّل من يسلب الكرامة الوطنية وك ّل من ساهم في
خسارتنا لفلسطين وقضيتها ،التي باتت مصطلحا ً
ساقطا ً من سجالت العرب ،الذين لهم رموزهم المناوئة
لك ّل من يقاوم العدو الصهيوني على الساحة اللبنانية.
من المفارقات أيضا ً التي ت ّمت مالحظتها في مسار
االنتخابات البلدية ولوائحها المنظمة تنظيما ً دقيقا ً
من أولي األمر والنهي أنّ مشاركة المرأة أتت خجولة،
وهنا يرتسم السؤال ،ونحن نجتاز عتبة األلفية الثالثة،
لماذا يت ّم تهميش دور المرأة وتعطيل نصف المجتمع
عن اإلنتاج؟ وبالتالي كيف لمن نال حظه من الثقافة
والعقل المتن ّور اإليمان بهذه الطبقة الحاكمة ،التي
كشف المستور منها تركيبات لوائح االنتخابات البلدية
التي بيّنت أنّ جميع األح��زاب والتيارات والحركات
السياسية الممسكة بالقرار السياسي في الوطن ،ال
يه ّمها سوى مصالحها الخاصة تماما ً كما الواليات
ّ
المتحدة األميركية ،وأنّ
غض النظر عن مطالب الناس
المعيشية وحقوقهم الدستورية ،هو دأبها لإلمساك
بوالئهم الدائم ،وهنا يكمن الخطر المستقبلي الكبير.
م��ع ك�� ّل ه��ذا يسكنني الحلم ب��أن يعمد ح��زب الله
وحركة أمل وحلفاؤهم في الجنوب إلى إستدراك األمر،
عبر تطعيم اللوائح من المثقفين المستقلين ومن النساء
الفاعالت في الخدمة الوطنية العامة ثقافيا ً واجتماعياً،
في ك�� ّل القرى والبلدات ،والعمل على االستفادة من
خبراتهم وأن تكون الشهادات ال المال الشرط األساس
لمن سيتولى أمور الخدمة العامة في البلدات والقرى،
كي يثبتوا للجميع ،خصوصا ً لعالم الغرب المراقب
بدقة ،بحيث ال تفوته شاردة أو واردة مما يحصل في
لبنان ،أنهم بناة حضارة للبنان الوطن المعافى ،وأنهم
مؤسسيها
ليسوا دعاة ديمقراطية وحرية فقط ،بل هم من ّ
في لبنان ومطلقيها بالصيغ األفضل واألحسن ،وأنّ
المحادل ولى زمانها ،وأنّ االنتماء السياسي الحزبي،
ال يعني أنّ المستقلين هم خارج خط المواجهة للعدو
الصهيوني ولك ّل المسائل المستعصية على مجمل
ساحة الوطن.
 رئيسة ديوان أهل القلم

تخ ّبط �أردوغان ي�ضيف «�أوغلو» �إلى قائمة الأعداء الراف�ضين لمخططه
} ميشيل حنا الحاج



رغم الوداع الحار والكلمات المخملية التي نطق بها رئيس الوزراء التركي
أحمد داود أوغلو مؤكدا ً بقاء عالقة الو ّد بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان وبين أسرتيهما ،وذلك لدى إعالنه التخلي عن قيادة حزب «العدالة
والتنمية» الحاكم ،إال أنّ هذه العبارات ال ُمن ّمقة ،مهما كانت درجة حرارتها،
أحس بها أوغلو وهو يودّع مغادرا ً موقعه،
لن تستطيع أن تنفي المرارة التي
ّ
خصوصا ً بعد أن خدم تركيا والحزب الحاكم على مدى تجاوز العقد من
الزمان ،بدءا ً بإدارته لسياسة تركيا الخارجية كوزير للخارجية على مدى
ثماني سنوات ،وبعد ذلك في موقعه كرئيس للوزراء لمدة تقارب العامين.
ك��ان يفترض بأوغلو ،كرئيس ل��ل��وزراء في نظام برلماني ال في نظام
رئاسي ،وتنفيذا ً لنصوص الدستور التركي الحالي ،أن يكون صاحب السلطة
التنفيذية الفعلية والعليا في إدارة البالد ،دون ّ
حق لرئيس الجمهورية ،الذي
بات اآلن أردوغان ،بالتدخل الفعلي إال ضمن حيّز محدود تأذن له به بعض
نصوص ذلك الدستور .ومع ذلك فقد تدخل أردوغان تدخالً واضحا ً ومباشرا ً
ومكشوفا ً في اتخاذ القرارات وإدارة شؤون البالد ،متجاوزا ً ك ّل السلطات
الممنوحة ،حصراً ،لرئيس الوزراء دون رئيس الجمهورية.
صمت أوغلو طويالً ،كاظما ً على مضض غيظه من تجاوزات أردوغان الذي
ما كان يسمح بتجاوز ما من رئيس الجمهورية التركي أثناء قيادته البالد
كرئيس للوزراء على مدى ثماني سنوات أو أكثر .فقد لزم عبد الله غل ،رئيس
الجمهورية خالل رئاسة أردوغان لمجلس الوزراء الصمت التام طوال مرحلة
رئاسته للجمهورية ،ولم يكن يجرؤ على البوح ببنت شفة ،أو اإلدالء بتصريح
سياسي ،ما إال في حاالت نادرة ،وربما كان يستأذن أردوغان ،رئيس وزرائه
آنذاك ،قبل فتح فمه لإلدالء بأي حديث أوتعليق على أمر ما ولو كان مجرد
تعليق عابر ،إذ كان يعلم بالحيز الضيق لسلطاته كرئيس للجمهورية ،كما
كان مدركا ً مدى توجه أردوغ��ان إلى السيطرة التامة على ك ّل شيء :على
الحزب والحكومة والبالد ،محتويا ً موقع رئيس الجمهورية ،إضافة إلى
موقعه كرئيس للوزراء.
منذ ذلك الوقت ،بدأ يتجلى للكثيرين أنّ أردوغان يمارس ديكتاتورية غير
معلنة رسمياً ،لكنها أخذت تظهر بوضوح أكثر لدى توليه رئاسة الجمهورية،
وتسليم أحمد داود أوغلو رئاسة الوزراء .فعلى أرض الواقع ،بات أردوغان
رئيسا ً للجمهورية ورئيسا ً للوزراء في آن واحد ،معتبرا ً أوغلو مجرد «خيال
مآتة» ،يمأل منصب رئيس ال��وزراء شكالً ،حفاظا ً على المظاهر الدستورية
(إلى حين تعديل الدستور) ،لكن من دون قدرة على ممارسة فعلية لسلطات
رئيس الوزاء المحدّدة في الدستور ،حصرا ً لرئيس الوزراء ،إذ كان أردوغان
يفرض وجوب استشارته والحصول على موافقته المسبقة قبل اتحاذ أي
قرار ما مهما بلغ حجمه وأهميته .هنا بدأ أوغلو السياسي المحنك الذي
اكتسب خبرة سياسية هامة خالل تسلمه منصب وزير الخارجية ،يتبيّن أنّ
أردوغان يتوجه بوضوح نحو الديكتاتورية التامة ،ما سيدفع تركيا بعيدا ً
عن احتماالت قبولها عضوا ً في االتحاد األوروبي ،كما سيزيد الهوة تدريجيا ً
بين حزب «العدالة والتنمية» الذي بات أوغلو يرأسه ،وأحزاب المعارضة
في الجمهورية التركية التي حاول أردوغان تهميشها تمهيدا ً للخطوة القادمة
التي يزمع اإلقدام عليها ،وهي إلغاء الصبغة العلمانية األتاتوركية عن تركيا،
وإحالل صبغة إسالمية على دستورها ،لكنّ المعارضة التي لم يكن قد أفلح
بعد في تحجيمها وتهميشها ،تصدّت له بشراسة.
من المرجح أن يكون ر ّد أردوغان ،الذي أغلق صحفا ً تركية وسجن عددا ً
من الصحافيين غير عابىء بمتطلبات االتحاد األوروبي حول وجوب احترام
مبادىء الديمقراطية وأبرزها حرية الرأي ،أكثر عنفا ً وصالبة على رفض
المعارضة التركية إلغاء صبغة العلمانية من الدستور التركي ،لو كان
توقيت ذلك الرفض أكثر مالئمة له لفتح جبهة داخلية أخرى ،وقد بات اليوم
منشغالً بمواجهة األكراد الذين لم يرغبوا ،كداود أوغلو ،بالسكوت طويالً على
مواقفه العنيدة المتشدّدة الرافضة لمنحهم بعض الحقوق ،ولو في درجاتها
الدنيا ،ففتحوا النار عليه في مسعى إلسماع األتراك بل والعالم كله حقيقة
مطالبهم.
لكنّ األك��راد الذين عُ رفوا بكونهم مقاتلين أش��داء ،وقد أثبتوا ذلك في
مواجهاتهم الشرسة مع تنظيم «داعش» اإلرهابي ،سواء في سورية أو في
العراق ،أصبحوا اآلن في صفوف المعادين بشراسة لرجب طيب أردوغان
الذي بات يستدرج إلى تلك القائمة بين الفينة واألخرى ،سواء كان يدري أو ال
يدري ،مزيدا ً من األعداء ،تزدان بهم قائمة بدأت تطول يوما ً بعد آخر وال تقصر،
وقد يكون آخر من أضيف إليها أحمد داود أوغلو ،بسبب النجاح الذي حققه
في مفاوضاته مع االتحاد األوروبي ،إلى أن وافق االتحاد على إلغاء وجوب
حصول األتراك على تأشيرة مسبقة للدخول إلى دوله.
هذا االتفاق الذي كان أوغلو عرابه ،كان ينطوي كما توقع البعض ،على
احتمال انتقال اآلالف من العمالة التركية ،التي قد يبلغ حجمها في موجتها
األولى مليون تركي ،إلى دول أوروب��ا خالل فترة قصيرة ،بحثا ً عن فرص
أفضل في العمل والحياة وقد يتبعهم مليون آخر أو أكثر في الشهور الالحقة،
ما كان سيؤدي ،كما خشي أردوغان ،إلى ارتفاع شعبية أحمد داود أوغلو في
صفوف الحزب ،وعلى صعيد المجتمع التركي بشكل عام ،ما أثار مخاوفه من
أوغلو وقد بدأت مالمح الفتور تلوح في أفق عالقة الرجلين منذ االنتخابات
النيابية السابقة التي خسر فيها الحزب أكثريته النيابية نتيجة تراجع
شعبية الحزب كنتيجة لسلوك أردوغان المتز ّمت تجاه اآلخرين.
بعد االتفاق مع االتحاد األوروبي ،أخذ أوغلو يلمح إلى أنه لن يكون بعد
اآلن «خيال المآتة» ،ما دفع رئيس الجمهورية إلى اتخاذ خطوات سريعة
أدت إلى إبعاده ال عن رئاسة الوزراء فحسب ،بل عن موقع القيادة في الحزب
أيضاً ،مستعيدا ً لنفسه ملف التفاوض مع االتحاد األوروب��ي ،ومبادرا ً على
الفور لرفض الشرط األروبي بإجراء تعديل على مفهوم اإلرهاب كما صاغه
أردوغان في قوانين مكافحة اإلرهاب ومالحقة اإلرهابيين ،فهذا الرفض بات

مهدّدا ً ومعطالً لقضية النزوح العمالي التركي إلى دول االتحاد األوروبي،
الذي سعى أوغلو إلى تحقيقه.
وإذا كان أوغلو هو آخر المضافين إلى قائمة ال ُمعادين ألردوغان ونهجه
الفظ ،فإنه لم يكن أولهم .إذ بدأ األمر بمعاداة حليف سابق ألردوغان هو جمال
فتح الله غولن ،الذي آزر أردوغان في عملية وصوله إلى السلطة ،ثم قلب له
أردوغان ظهر المجن ،ما اضطره إلى الرحيل إلى الواليات المتحدة تجنبا ً
لمالحقة أنصار أردوغان له.
سورية التي عانت من التدخل التركي في شؤونها بفتح الحدود التركية
لدخول السالح والمسلحين إليها ،وبعدها مصر ،تبعتا (غول) في الجلوس
على عرش قائمة األعداء ألردوغان .إذ بعد عالقة وثيقة ،بل حميمة ،بين مصر
وتركيا خالل العام الوحيد الذي جلس فيه محمد مرسي على كرسي الرئاسة،
تبدل ك ّل شيء عندما طالب الشعب المصري مرسي بالرحيل ،وعندما رفض
ذلك ،قام الجيش بعزله استجابة للمطلب الشعبي .وهنا باتت الحكومة
في مصر حكومة انقالبية عزلت الشرعية التي مثلها مرسي وظ ّل أردوغان
متشبثا ً بـ»شرعية» رئاسته ،بل أقدم على خطوة أخرى تمثلت بتقديم الدعم
السياسي والمالي والتسليحي لحركة اإلخ��وان المسلمين المصرية التي
ينتمي إلى طائفتها ،وكذلك لحركة حماس في غزة ،التي تمثل تيارا ً شقيقا ً
لتيار حزبه اإلسالمي الذي يمارس السلطة باسمه.
ولم يتوقف األمر عند معاداة مصر ،إذ أقدم على ركوب موجة أخرى من
التحدي ،تمثلت في رفض االستجابة لمطلب الرئيس باراك أوباما عام 2014
استخدام الطائرات األميركية قاعدة أنجرليك لالنطالق منها لقصف مقاتلي
«داعش» الذين يحاصرون مدينة عين العرب (كوباني) ذات األغلبية الكردية،
بل رفض السماح بمرور السالح والذخيرة التي احتاجها ال ُمحاصرون عبر
األراضي التركية ،إضافة إلى منع مقاتلي البشمركة القادمين من العراق بغية
مساندة المقاتلين في كوباني من المرور أيضا ً عبر أراضي تركيا األردوغانية،
وه��ذا ما أدى إلى نشوب حالة من البرود بين زعيمي الدولتين تضاعف
تدريجيا ً إزاء مساعي أردوغ��ان إلى إنشاء منطقة عازلة داخ��ل األراض��ي
السورية ،إضافة إلى تلكئه في تنفيذ مطلب واشنطن إغالق الحدود التركية
في وجه مرور السالح والمقاتلين عبرها إلى سورية.
ولم يتوقف األمر عند معاداة الواليات المتحدة ،أو رئيسها على األق ّل ،بل
سعى أردوغان أيضا ً إلى استعداء دولة كبرى أخرى هي روسيا االتحادية،
عندما أسقط في  2015/11/24طائرة روسية من نوع  SU24أكدت
موسكو أنها قد أُسقطت أثناء تحليقها في المجال الجوي السوري .وهنا فتح
أردوغان على نفسه موجة من العداء لم يتوقع حدوثها بذلك الحجم .وقد
فرضت روسيا العديد من العقوبات على تركيا شملت السياحة والتعامالت
االقتصادية والمالية وغيرها من العقوبات ،ولم يستبعد البعض أن تكون قد
شملت مد يد العون إلى المتمردين األكراد  ،PKKبدليل ظهور طفرة واضحة
في نشاطهم ،تمثلت بارتفاع في عدد التفجيرات التي باتت تقع هنا وهناك،
مما اضطر أردوغان إلى نسب بعضها إلى «داعش» تلميحا ً لكون تركيا قد
امتثلت لمطلب دولي بمواجهتهم ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى للتخفيف
من حدة وقع االزدياد الواضح في القدرة الكردية على القتال والمقاومة.
ولم يتوقف األمر على دخوله في مواجهة مع أوباما وبوتين في آن واحد،
فقد سعى الرئيس التركي إلى فتح جبهة أخرى ،اعتقادا ً منه بأنها ستكون
ق��ادرة على إح��راج روسيا واستنزافها ،وربما إلحاق األذى بها وبجارتها
أرمينيا .وهكذا دف��ع حليفه في دول��ة أذربيجان ،ذات األغلبية التركية،
لتحريك ،بل إشعال جبهة ناغورني قرة باخ (شبه المستقلة) ،ذات األغلبية
األرمنية والمتنازع عليها بين أرمينيا (صديقة روسيا) وأذربيجان صديقة
تركيا .وهنا انبرى الرئيس أردوغان باندفاعه الحماسي الذي بات مألوفاً،
لإلعراب عن تقديم الدعم المطلق ألذربيجان في معركتها لتحرير ناغورني
قرة باخ من النفوذ األرمني وفي اعتقاد منه بأنه يستدرج روسيا االتحادية
إلى فتح جبهة استنزافية لها ُتضاف إلى جبهة أوكرانيا المفتوحة أصالً.
لم يدرك أردوغان حينها ،بل ربما أدرك متأخراً ،أنّ الثعلب بوتين هو الذي
كان يستدرجه لفتح جبهة أخرى مع دولة مجاورة له هي أرمينيا ،ما يعني

سهولة إمدادها بالسالح والدعم العسكري الضرورين الستنزاف تركيا في
تلك المعركة.
ويع ّزز االحتمال بوجود شرك نصبه الثعلب بوتين للرئيس التركي الذي
حمله الغرور إلى اإلغ��راق في فاشيته الدينية ،تميزا ً له عن إغ��راق هتلر
بفاشيته القومية ،أنّ مجلة مرتبطة بالقوات المسلحة الروسية قد نشرت في
مفصلة
التاسع من آذار  ( 2016قبل اشتعال األزمة حول قرة باخ) ،قائمة
ّ
بكميات وأنواع األسلحة المتوفرة لدى أرمينيا .وتضمنت المعلومات تفاصيل
دقيقة من غير المسبوق نشرها في قضايا األمور العسكرية .فقد تضمنت
أسماء الفرق العسكرية الموجودة هنا وهناك ،مع عدد الجنود المتواجدين
في ك ّل فرقة عسكرية ،بل ونوعية األسلحة الموجودة لديها مفصلة تفصيالً
كامالً مع تحديد دقيق لكميات الذخائر المتوفرة أيضا ً لالستخدام في حالة
نشوب قتال.
ويقول الكاتب الفرنسي فيليب فابري الحائز على دكتوراه في القانون،
والذي نشر في  15نيسان مقاله هذا في مجلة فرنسية هي مجلة Contre
 ،pointsإنّ أذربيجان وتركيا قد تحركتا في ناغورتي قرة باخ بعد أيام قليلة
من نشر تلك المعلومات التي يفترض بها أن تكون سرية في مجلة روسية
معنية بقضايا السالح والتسليح .ويضيف الكاتب أنّ الحكومة األرمنية قد
اغتاظت كثيرا ً من نشر هذه المعلومات المفصلة تفصيالً دقيقا ً بالنوع والكم
ومدى القدرة والفعالية ،إلى درجة اضطرت وكالة األنباء األرمنية الرسمية
للقول إنه لو ت ّم نشر هذه المعلومات من قبل صحافي عادي ،لقدم للمحاكمة
بتهمة الخيانة العظمى .لكنّ أرمينيا لم يكن بوسعها اتخاذ إجراء ما ض ّد
الناشر ،كونه قد نشر على مطبوعة تابعة لوزارة الدفاع الروسية .واستكماال ً
للشرك ال ُمراد نصبه ألردوغان ،أطلق بوتين تصريحا ً مفاده أنه سيواصل
تزويد أذربيجان ،العضو السابق في االتحاد السوفياتي ،تماما ً كما كانت
أرمينيا عضوا ً فيه ،بك ّل ما تحتاجه من سالح وذخائر .فكأنه بتصريحه ذاك،
يكمل خيوط الشرك الذي نصبه ألردوغان .لكنّ الرئيس التركي هذه المرة،
سارع إلى مالحظة خيوط الشبكة التي يحيكها له الرئيس بوتين ،فخفف
من حدة لهجته حول قضية ناغورني قرة باخ ،والتي كانت إلى حين لهجة
تصعيدية مزدانة بالثقة المطلقة والمبالغ بها لدى الرئيس التركي.
ولكن إذا كان أردوغان قد استطاع تجنب شرك روسي ،فقد وقع في شرك
أوروبي أطلقه االتحاد األوروبي فور اختفاء أحمد داود أوغلو ـ راعي االتفاق،
من الساحة السياسية .إذ وضع االتحاد األوروبي شرطا ً للشروع في إلغاء
التأشيرة األوروبية المسبقة لألتراك ،مضمونه وجوب تعديل تركيا لقوانينها
المتعلقة باإلرهاب واإلرهابيين ،وهو القانون الذي طالما استخدمه أردوغان
لك ّم أفواه المعارضين واعتقال عدد من الكتاب والصحافيين .وهكذا يجد
الرئيس أردوغان نفسه يواجه احتمال إضافة اسم آخر إلى قائمة األعداء التي
تتسع يوما ً بعد آخر ،هو االتحاد األوروبي ،بعد أن سعى أوغلو إلى شطبه،
مستخدما ً ورقة الالجئين السوريين.
فهل يواصل أردوغان إلى زمن طويل مقبل ،نهجه في السباحة ض ّد التيار،
مكتسبا ً يوما ً بعد آخر مزيدا ً من األعداء والمعارضين لرؤيته ،أم أنه يتوقف
لبعض الوقت ،ولو في استراحة المحارب ،مدركا ً أنّ خيوط العنكبوت
حوله فد ازدادت نسجا ً وكثافة ،ليعيد تقييم نهجه المعاند ،والسير مع
ركب الحضارة إلى األمام ،من دون السعي إلى إعادة تركيا قرنا ً إلى الوراء،
تحقيقا ً لطموحه بالجلوس على عرش إمبراطورية عثمانية إسالمية جديدة
أذلت العرب على مدى أربعة قرون ،واغتالت األرمن فيما يشبه هولوكوست
من نوع آخر .فالعالم المتحضر في القرن الحادي والعشرين ،لم يعد متقبالً
لموجة كهذه مهما حاول أردوغان تزيينها وتجميلها.
 مستشار في المركز األوروبي العربي لمكافحة اإلرهاب ـ برلين
عضو في مركز الحوار العربي األميركي ـ واشنطن
عضو في مجموعة صوت الالجئين الفلسطينيين ،ومجموعات أخرى.

