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مقالة

أردوغان على الحافة
عبدالله السناوي

وهو الفوز في اللعبة».
وفيما من املتوقع أن يلتقي أردوغــان
بــالــرئـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب،
الـشـهــر املـقـبــل ،أب ــدى الــرئـيــس التركي
ف ـ ــي م ـق ــاب ـل ـت ــه غـ ـضـ ـب ــا م ـ ــن االت ـ ـحـ ــاد
األوروبـ ــي ال ــذي «جعلنا ننتظر على
بابه منذ  54عــامــا» ،متابعًا أن تركيا
قامت بتلبية متطلبات االنضمام لكن
ـف بــوعــوده
«االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ل ــم ي ـ ِ
ل ـن ــا» .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ت ـح ــدث بــإيـجــابـيــة
عــن املــوقــف األمـيــركــي مــن االسـتـفـتــاء.
الــرئـيــس الـتــركــي ال ــذي يــواجــه غضب
املعارضة ،قال إن التعديل الدستوري
«ال يتعلق» به ،وإن السلطات الجديدة
ال ـ ـتـ ــي أضـ ـيـ ـف ــت إل ـ ـيـ ــه ال ت ـج ـع ــل مـنــه
«ديكتاتورًا».
بـ ــدورهّ ،
ـوزراء الـتــركــي،
ـ
ـ
ل
ا
ـس
ـ
ي
ـ
ئ
ر
ـه
وج ـ
ً
بــن عـلــي يـلــديــريــم ،رســالــة إل ــى رئيس
«الشعب الجمهوري» كمال كلتشدار
أوغ ـل ــو ،ق ــال فـيـهــا إن عـلــى املـعــارضــة
االكتفاء باالعتراض بالطرق القانونية
وع ــدم الـتـصـعـيــد بــاالح ـت ـجــاجــات في
الشارع ،فالطعن في نتيجة االستفتاء
الــذي جرى «حــق» ،لكن «دعــوة الناس
إلى التظاهر ليست كذلك».
كــذلــك ،انتقد وزيــر الخارجية التركي
مــولــود تـشــاوش أوغ ـلــو ،أم ــس ،تقرير
املـ ــراق ـ ـبـ ــن األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـ ــذي ح ـمــل
انـ ـتـ ـق ــادات لــاس ـت ـف ـتــاء ع ـلــى تــوسـيــع
سلطات الــرئـيــس ،معتبرًا أنــه تضمن
ّ
«املتعمدة» .وكان
العديد من األخطاء
مــراق ـبــو مـنـظـمــة األم ــن وال ـت ـعــاون في
أوروب ــا ومجلس أوروب ــا قــد قــالــوا إن
استفتاء يوم األحد لم يجر في أجواء
تنافسية عادلة .ورأى تشاوش أوغلو
أن «تقرير منظمة األمن والتعاون في
أوروبـ ـ ــا غ ـيــر ذي م ـصــداق ـيــة ،الفـتـقــار
مالحظاتهم إلــى املوضوعية ،وكانت
ّ
متحيزة للغاية».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

القضية الحقيقية في االستفتاء التركي ،بكل صخبه
وانقساماته ،ليست ّأي نظام أفضل من اآلخر ،الرئاسي
أو البرملاني ،بقدر ما هي أن التعديالت صممت على
مقاس رجل واحد يلخص الدولة في شخصه ويدمج
كل مؤسساتها وفق مشيئته ،من دون أي اعتبار ألي
قواعد ديموقراطية في الفصل بني السلطات ،أو أي
عناية بضمانات الحريات العامة والتعددية السياسية.
بال مواربة ،كان ذلك هو موضوع االستفتاء الذي توجد
حيثيات حقيقية تنزع عنه نزاهته مثل تعديل القواعد
واإلجراءات أثناء «الشوط الثاني من املباراة» حيث
احتسبت بطاقات اقتراع غير مختومة.
النزاهة مسألة شرعية .وهذه غائبة بفداحة.
ً
االستقواء بالسلطة ال يؤسس لشرعية ،فضال عن أن
فرض النتائج يناقض طبيعة املجتمع التركي املتنوع
سياسيًا وجهويًا وعرقيًا.
القفز فوق الحقائق نهايته مؤملة ـ كما جرت العادة
دائمًا ،وتركيا املتنوعة ال يمكن حكمها بالقبضات
وحدها.
من الحقائق أن تركيا املأزومة في حربها مع «داعش»
بضرباته اإلرهابية التي تتكرر من وقت آلخر ،ال يمكن
أن تواجهه بثقة وهي منقسمة على نفسها بفداحة.
كما أن تركيا املأزومة في وجودها كدولة موحدة على
خلفية التوترات املتصاعدة مع األقلية الكردية التي
ّ
تمثل نسبة معتبرة من السكان ،ال تقدر على بناء
توافقات وطنية ضرورية تمنع بالوسائل السياسية
قبل العسكرية نزع بعض أراضيها عند رسم الخرائط
بعد انتهاء الحرب على «داعش».
مشروع الدولة الكردية في شمال سوريا خطر غير
متوهم ،وانضمامها إلى كردستان العراق احتمال قائم،
وانشقاق أكراد تركيا يستحيل استبعاده.
في مواجهة مثل تلك األخطار الوجودية ،فإن سياسات
ً
أردوغان تبدو عبئًا ثقيال على املستقبل التركي.
باسم «تركيا القوية» ،التي يحكمها رجل واحد ،فإن
ذلك املستقبل قد يفلت عن الحافة التي يقف عندها.
ما هو داخلي في تركيا يهم اإلقليم كله ،فهذا البلد
جوهري ومهم في معادالته.
القضية ـ بعد ذلك ـ ال يصح أن تخضع الزدواجية
املعايير .الذين يدافعون عن أردوغان بالنكاية في نظم
الحكم ببلدانهم ال يحق لهم أي حديث عن أي انتهاكات
مماثلة بحقهم .والذين يهاجمونه باسم نظم ترتكب
االنتهاكات نفسها يفتقرون إلى أي أساس أخالقي
ينتسب إلى القيم الحديثة .القيم اإلنسانية ال تتجزأ.
هذه حقيقة ال يصح تجاوزها قبل أي اقتراب من امللف
التركي املؤثر باإلقليم كله.

في حديث الحقائق ،فإن االستفتاء بموضوعه وظروفه
وتوقيته يغلق صفحة في التاريخ التركي منذ تأسيس
دولته الحديثة عام  ١٩٢٣على يد مصطفى كمال
أتاتورك ،من دون أن يكون ممكنًا أو متاحًا فتح صفحة
جديدة تحظى بتوافق وطني واسع على طبيعة إدارة
الدولة وقواعدها.
تقويض «األتاتوركية» ال يعني انتصار «األردوغانية».
هذه حقيقة أخرى ماثلة على املسرح السياسي التركي
املنقسم بضراوة واملرشح الضطرابات قد تطول وتأخذ
ً
أشكاال متعددة .الدساتير بطبيعتها موضوعات توافق
ال نزاع ،كما أنها ال تحسم بالغلبة في صناديق االقتراع.
التجربة املصرية في استفتاء  ٢٠١٢حاضرة ملن
يريد أن يقرأ ما قد يحدث في تركيا ،ولو بسيناريوات

التجربة المصرية في استفتاء
 ٢٠١٢حاضرة لمن يريد أن
يقرأ ما قد يحدث في تركيا

مختلفة .بالغلبة في صناديق االقتراع مررت جماعة
«اإلخوان املسلمني» مشروع الدستور ،الذي انفردت
بصياغته بعدما استبعدت ممثلي القوى املدنية في
أعمال الجمعية التأسيسية.
رغم أن مخالفاتها االنتخابية أقل مما هو منسوب
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونسب التصويت
ملصلحتها أعلى ،فإنها أسست باالنقسام الحاد
لخروجها الكامل من السلطة.
بدا الفتًا أن الجماعة ،رغم فوزها بنتائج االستفتاء،
خسرت القاهرة ومدنًا كبرى أخرى ،وكان ذلك مؤشرًا
على ما حدث تاليًا ،فالتغيير يبدأ من العواصم واملدن
الكبرى حيث تتركز الطبقة الوسطى والفئات األكثر
تعليمًا وتقدمًا بمعايير التنمية البشرية.
املؤشرات نفسها تكررت في االستفتاء التركي ،حيث
خسرت تعديالت أردوغان العاصمة أنقرة وأهم مدينة
تركية كاسطنبول ،ومدنًا أخرى موثرة مثل أزمير،
ولذلك تداعياته وحساباته في قراءة املستقبل.
بأي قياس ،فإن االستفتاء ال يؤسس الستقرار ما
تحت القمع والترهيب وحكم الطوارئ والعودة إلى
عقوبة اإلعدام ،التي كانت حكومة أردوغان قد ألغتها

من ضمن إجراءات أخرى تتطلبها شروط االلتحاق
بعضوية االتحاد األوروبي ،وقد اتسعت الفجوات معه
إلى ما يشبه «الطالق السياسي».
ذلك يضر بتركيا املأزومة قبل غيرها ويخفض من
مستويات مناعتها أمام األخطار املحدقة .ورغم تشكيك
دول أوروبية رئيسية في نتائج االستفتاء وطلبها من
الرئيس التركي بناء توافقات وطنية ترمم الوضع
املأزوم في بالده املنقسمة ،فإن املصالح االستراتيجية
سوف تحكم العالقات تحت خط ال تتعداه.
وقد كان الرئيس األميركي دونالد ترامب واضحًا في
خياراته ،فقد هنأ أردوغان بنتائج االستفتاء من دون
عناية بأي معايير دولية لنزاهته وال التفاتًا لقضايا
الحريات وحقوق اإلنسان ،لكن امليديا ومراكز األبحاث
في بالده سوف يكون لها رأى آخر.
ما بني املصالح والقيم ،سوف تتأرجح العالقات التركية
األوروبية على الحافة.
االنتهاكات تحرج بقسوة واملصالح تمنع الصدامات
املفتوحة إال إذا مضى أردوغان إلى نهاية الشوط
بالتصعيد ضد االتحاد األوروبي هروبًا من أي
انهيارات متزايدة في شعبيته.
بعد رحلة من التراجع واالرتباك والتورط في األزمة
السورية ودعم مؤكد للتنظيمات التكفيرية مثل
«النصرة» و«داعش» ،خسر أردوغان رهانه الكبير
على أن يكون القرن الحادي والعشرون قرنًا تركيًا في
الشرق األوسط.
عند سقوط بغداد عام  ٢٠٠٣تقدم إلى مسارح اإلقليم،
مع العبني آخرين ،مللء الفراغ في املشرق العربي .مما
أعلى طموحه ،قوة النموذج الذي تبناه في املزج ما بني
الحداثة والديموقراطية والتعددية واإلرث الحضاري
اإلسالمي ـ دولة علمانية ال تخاصم جذورها كما
قال في القاهرة عندما زارها عام  .٢٠١١كذلك أمران
إضافيان على درجة عالية من األهمية:
االنتماءات الحزبية على ذلك
األول ،توافق واسع يتجاوز ّ
املشروع ،وقد كان بوسع أي مطلع على األحوال التركية
قبل الربيع العربي أن يصل إلى هذا االستنتاج بشيء
من اليسر.
والثاني ،االطمئنان إلى املستقبل فقد تجاوز االقتصاد
التركي أزماته وبدأ يحتل مراكز متقدمة ـ السابع
أوروبيًا والسابع عشر عامليًا.
اآلن ،لم يعد هناك توافق وطني على أي مشروع وال أي
ثقة في املستقبل.
تلك هي الخسارة التركية الحقيقية من انقالبات رجل
فقد اتزانه واستبد به هوسه حتى بدت بالده كأنها
شخصه ومستقبلها مرهون به ،لكنها ليست آخر
الخسائر ،فوجودها نفسه مهدد ،بينما االنقسامات
مرشحة للتصاعد وأن تتجاوز كل حد وأي حافة.

فلسطين

استشهاد شاب ...وإضراب األسرى يستمر

(أ ف ب)

استشهد شــاب فلسطيني برصاص
قـ ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدو اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي ف ــي
أثـ ـن ــاء ق ـي ــادت ــه س ـي ــارت ــه قـ ــرب مـفــرق
«عصيون» ،جنوب بيت لحم ،جنوبي
ال ـض ـفــة امل ـح ـت ـلــة ،ب ــدع ــوى مـحــاولـتــه
دهس جنود االحتالل .وأعلنت وزارة
الصحة الفلسطينية أن الشهيد هو
صـهـيــب م ـشــاهــرة ( ٢١ع ــام ــا) ،فيما
تـضــاربــت األنـبــاء حــول كــون تصادم
السيارة ،عصر أمس ،حادث سير أو
عملية دهس ،لكن الجنود بادروا إلى
إطالق النار على مشاهرة وقتله.
وب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ـ ـ ــل األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون إضـ ــراب ـ ـهـ ــم ل ـل ـيــوم
الــرابــع على الـتــوالــي ،اقتحمت أمس
ق ــوات القمع (الـيـمــاز) القسم رقــم 14
فـ ــي س ـج ــن «عـ ــوفـ ــر» ون ـ ـفـ ــذت حـمـلــة
تفتيشات واسعة حطمت في خاللها
مقتنيات األسرى .يأتي ذلك في وقت
انضم فيه عميد األســرى السوريني،
األسـيــر صدقي املـقــت ،إلــى اإلض ــراب،
كذلك بدأت والدة أربعة أسرى ،أمس،
إض ــراب ــا تـضــامـنـيــا عــن ال ـط ـعــام ،هي
لطيفة أبو حميد من مخيم األمعري،
وسط الضفة.
في هذا السياق ،قالت «حركة الجهاد

اإلسـ ــامـ ــي» ،أم ـ ــس ،إن «أي مـســاس
بحياة األس ــرى املـضــربــن ...ال يمكن
املـ ــرور عـلـيــه م ــرور الـ ـك ــرام» ،مـشــددة
على أن «أطياف الشعب الفلسطيني
تساند األســرى في معركتهم» .وقال
القيادي فــي الحركة بسام أبــو عكر،
إن «إضـ ــراب األس ــرى هــدفــه االنـتـقــال
من ظــروف معيشية ال يمكن القبول
بها أو التعايش معها إلى حالة تكفل
لهم كرامتهم».
ـان ،وبعد ســاعــات قليلة
فــي سياق ث ـ ٍ
مــن املــؤتـمــر الـصـحــافــي ال ــذي عقدته
حركة «حماس» أول من أمس في غزة،
وأعلنت فيه مطالبها وشروطها عبر
اإلع ــام ،غ ــادر املـتـحــدث فــي املــؤتـمــر،
ع ـض ــو امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي ل ـل ـحــركــة
خليل الحية ،للقاء وفــد «فتحاوي»
في غزة.
وام ـتــد الـلـقــاء بــن الـحــركـتــن لـقــرابــة
س ــاع ـت ــن ،ول ـ ــم ي ـف ـصــح ع ـن ــه إال فــي
س ــاع ــات م ـت ــأخ ــرة م ــن ال ـل ـي ــل .وبـعــد
ذل ـ ــك ،ق ــال ــت «ح ـ ـمـ ــاس» ،أم ـ ــس ،إن ـهــا
ت ــواف ـق ــت م ــع «فـ ـت ــح» ع ـل ــى مــواص ـلــة
ال ـل ـقــاءات لــ«تـهـيـئــة األجـ ــواء ووضــع
جدول أعمال قبل وصول وفد اللجنة
امل ــرك ــزي ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـف ـت ــح إلـ ـ ــى غ ــزة

قــريـبــا» .وذك ــر قـيــادي فــي الـحــركــة أن
ُ
امللفات التي طرحت في خالل اللقاء
«ش ـم ـلــت ح ـكــومــة ال ــوف ــاق والـل ـجـنــة
اإلداريــة ،وموضوع االنتخابات بكل
مستوياتها ،واملبادرة القطرية».
إلــى ذلــك ،أعلن منسق األمــم املتحدة
ال ـخــاص لعملية ال ـســام فــي الـشــرق
األوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط ،ن ـ ـي ـ ـكـ ــوالي مـ ــادي ـ ـنـ ــوف،
اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد األمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ل ـت ـقــديــم
دعـمـهــا مــن أج ــل حــل أزم ــة الـكـهــربــاء
في غزة ،داعيًا الحكومة الفلسطينية
إلــى «تسهيل شــراء الــوقــود للمحطة
وعمل خفض كبير للضرائب عليه».
ووف ـ ـ ـ ــق ب ـ ـيـ ــان صـ ـح ــاف ــي ص ـ ـ ــدر عــن
م ـ ــاديـ ـ ـن ـ ــوف ،فـ ـ ــإن «إص ـ ـ ـ ــاح ش ــرك ــة
ت ـ ــوزي ـ ــع الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء ف ـ ــي غ ـ ـ ـ ــزة أمـ ــر
ضروري لتحسني تحصيل اإليرادات
والشفافية بما يتماشى مع املعايير
الدولية» ،مضيفًا« :يجب على سلطة
األم ـ ــر الـ ــواقـ ــع ف ــي غـ ــزة («ح ـ ـمـ ــاس»)
ض ـمــان تـحـســن م ـع ــدالت ال ـج ـبــايــة...
وإرجاع العائدات التي يجري جمعها
ب ـغ ــزة إلـ ــى ال ـس ـل ـطــات الـفـلـسـطـيـنـيــة
الشرعية من أجل الحفاظ على تدفق
الوقود والكهرباء».
(األخبار)

