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العالم

تقرير رجب طيب أردوغان حاكمًا أوحد لتركيا بعد االنقالب؛
هذه خالصة مشهد األيام الماضية .نجاح «البطل التركي
ال ـجــديــد» ارت ـكــز عـلــى واق ــع تـكــريــس ح ــال االستقطاب
واالنـقـســام الــذي وصــل إلــى حــدود دعــوة رئيس بلدية
إسطنبول ،قدير توباس ،إلى دفن جثث االنقالبيين في
«مقبرة منفصلة»

ّ
«صراع اإلمامين» يشل تركيا

أردوغان زعيمًا
بانقالب دستوري!
محمود مروة
بـعــد أق ــل م ــن أس ـب ــوع عـلــى مـحــاولــة
االن ـق ــاب ال ـفــاشــل ف ــي تــرك ـيــا ،تـبــدو
الــزعــامــة األردوغــان ـيــة متربعة على
ع ـ ــرش ال ـ ــدول ـ ــة بـ ــا أي م ـن ــاف ــس أو
مـنــازع .فـغــداة إعــان حالة الـطــوارئ
وبـ ـ ــدء س ــري ــان ـه ــا ع ـق ــب ن ـش ــره ــا فــي
ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة ،صـ ــادق عليها
ال ـنــواب األت ــراك فــي «إج ــراء شكلي»
أمس ،وقد ّأيدها  346نائبًا (من أصل
 550بينهم  317للعدالة والتنمية)،
ف ــي م ـق ــاب ــل  115ص ــوت ــا م ـع ــارض ــا،
ّ
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا عـ ـ ــلـ ـ ــق ال ـ ـن ـ ــائ ـ ــب سـ ـي ــزغ ــن
ت ــان ــريـ ـك ــول ــو ،م ـ ــن «حـ ـ ـ ــزب ال ـش ـع ــب
ال ـج ـم ـه ــوري» ،بــال ـق ــول« :ت ــم تعليق
الحقوق والحريات األساسية».
وف ــي أث ـن ــاء ح ــال ــة ال ـ ـطـ ــوارئ ،يـجــوز
مل ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ــرئ ــاس ــة رئ ـي ــس
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة «إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار م ــراسـ ـي ــم
ُ
تشريعية لها قــوة الـقــانــون» ،تنشر
ُ
فــي الـجــريــدة الــرسـمـيــة ،وت ـطــرح في
اليوم نفسه أمام البرملان للمصادقة
عليها ،فيما أشار محللون (لوكالة
«ف ــران ــس بـ ــرس») إل ــى أن «ال ـق ــرارات
ال ـت ــي س ـت ـت ـخــذ ق ــد ت ـح ـ ّـد م ــن حــريــة
التظاهر والتنقل ،كما أنها قد تؤدي
الــى السيطرة على وســائــل االع ــام،
وقد تتخذ قرارات بمنع التجوال».
ورغـ ـ ـ ــم س ـ ــري ـ ــان «الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــوارئ» ،ف ـقــد
ّ
ذك ـ ــرت األن ـ ـبـ ــاء أن ع ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا مــن
األتـ ـ ـ ـ ــراك ت ـل ـق ــى رسـ ــالـ ــة ن ـص ـي ــة مــن
«ر .ط .أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان» ،ت ــدع ــوه ــم ال ــى

مواصلة النزول إلى الشارع ملقاومة
«ال ـخ ــون ــة اإلره ــابـ ـي ــن» ،ف ــي إش ــارة
إل ــى «الـغــولـيـنـيــن» .وكـتــب الــرئـيــس
التركي في رسالته النصية« :شعبي
َّ
الـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز ،ال تـ ـتـ ـخ ــل ع ـ ــن املـ ـق ــاوم ــة
البطولية التي برهنت عنها لبلدك
ووط ـن ــك وع ـل ـمــك .ال ـس ــاح ــات ليست
ملكًا للدبابات بل للشعب».
عـمـلـيــا ،ل ــم ي ـعــد ه ـنــاك ع ــوائ ــق أم ــام
الــرئ ـيــس ال ـتــركــي الت ـخ ــاذ الـ ـق ــرارات
ال ـتــي يــريــدهــا ،خـصــوصــا أن ــه نجح
أخ ـي ـرًا فــي وض ــع ي ــده عـلــى مفاصل
امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ف ـي ـمــا أع ـلــن
مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس أن الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـحــة
س ـت ـخ ـضــع س ــري ـع ــا ل ـع ـم ـل ـيــة إع ـ ــادة
هيكلة و«ستدخلها دمــاء جــديــدة».
ّ
ولـ ـ ـع ـ ــل أسـ ـ ـت ـ ــاذ ال ـ ـقـ ــانـ ــون الـ ـت ــرك ــي،
إبـ ـ ّـراه ـ ـيـ ــم ك ــاب ــوغـ ـل ــو ،أصـ ـ ـ ــاب حــن
ل ــخ ــص الـ ـتـ ـط ــورات ب ــالـ ـق ــول« :ن ـحــن
نشهد منذ نهاية األس ـبــوع انقالبًا
دس ـت ــوري ــا .ن ـحــن ف ــي ال ــواق ــع خ ــارج
ن ـط ــاق ال ـق ــان ــون ،ف ــي وض ــع ال يمت
بصلة للنظام القانوني املعمول به».
ّ
ول ـع ــل ه ــذا «االنـ ـق ــاب ال ــدس ـت ــوري»
سـ ـيـ ـت ــواص ــل ب ـ ـ ـ ـ ــإرادة أردوغ ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة،
وق ــد تـكــون خــاتـمـتــه :تـكــريــس موقع
ال ــرئ ــاس ــة ف ــي تــرك ـيــا ك ــرك ـي ــزة أول ــى
لـلـحـكــم ،فيصبح الـنـظــام السياسي
التركي ،عمليًا ،نظامًا رئاسيًا.
بـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــوازي مـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـقـ ــد كـ ـ ـ ّـرس
أردوغ ـ ـ ـ ــان خ ـط ــاب ــا يـ ـح ـ ّـد ف ـع ـل ـيــا مــن
حـ ـ ــركـ ـ ــة أي م ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ل ـ ـ ـ ــه ،ت ـح ــت
س ـق ــف :أن ـت ــم إم ــا م ــع ال ــدول ــة أو مع

بينار سيليك :لطالما كان العنف جزءًا من يومياتنا (أ ف ب)

ً ّ
االنقالبينيُ .
ويالحظ مثال أن خطاب
حـ ــزب املـ ـع ــارض ــة األك ـ ـبـ ــر« ،ال ـش ـعــب
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري» ،ال ـ ــراف ـ ــض ل ـت ـم ــادي
أردوغـ ـ ــان وح ـكــوم ـتــه ،خ ـج ــول ،رغــم
اسـ ـتـ ـم ــرار ح ـم ـل ــة ال ـق ـم ــع ال ـض ـخ ـمــة

دعا أردوغان أنصاره
إلى البقاء في الساحات
رغم حالة الطوارئ
ال ـت ــي تـشـنـهــا ال ـح ـكــومــة ع ـلــى كــافــة
الـصـعــد وف ــي كــل املــؤس ـســات ،حتى
التربوية منها .وفــي بـيــان داع إلى
وقفة «الديموقراطية والجمهورية»

ف ــي س ــاح ــة ت ـق ـس ـيــم ف ــي اس ـط ـن ـبــول
ي ـ ــوم األحـ ـ ـ ــد امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،ب ـ ــدا واضـ ـح ــا
ع ــدم ال ـت ـعــرض م ـبــاشــرة ألردوغ ـ ــان
ولتصرفات حكومته ،إذ قال النائب
ع ــن «ال ـش ـعــب ال ـج ـم ـه ــوري» ،تيكني
ب ـي ـن ـغ ــول« :سـ ـ ــوف ن ـع ـلــن ب ــوض ــوح
م ــوقـ ـفـ ـن ــا املـ ـ ـن ـ ــاه ـ ــض ل ـ ــان ـ ـق ـ ــاب...
وسـ ـنـ ـج ــدد إيـ ـم ــانـ ـن ــا وت ـص ـم ـي ـم ـنــا
عـلــى الــدي ـمــوقــراط ـيــة والـجـمـهــوريــة
والـنـظــام الـبــرملــانــي ،دون أي تفرقة
بني األحزاب».
أما على الصعيد الخارجي ،فيبدو
ّ
أن الــواليــات املتحدة بــاتــت مقتنعة
بحتمية الوقوف إلى جانب حكومة
أردوغ ـ ـ ـ ــان ف ــي ظ ــل ت ـش ــاب ــك األدوار

مـ ــا ب ـي ـن ـه ـم ــا ف ـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط
خـ ـص ــوص ــا .وبـ ـع ــد تـ ـص ــري ــح ج ــون
كيري الواضح في هذا الخصوص،
أول مــن أمــس ،أعـلــن البيت األبيض
ّ
فــي الـســاعــات األخ ـيــرة أن واشنطن
«لــن تــدقــق فــي كــل تفاصيل الوضع
فــي تــركـيــا» ،مــا ّ
يعد ضمانة للحكم
ال ـت ــرك ــي .ومـ ــن ال ـج ــان ــب األوروب ـ ـ ــي،
ترافق تعليق أنقرة للعمل باالتفاقية
األوروب ـ ـيـ ــة ل ـح ـقــوق االنـ ـس ــان عـقــب
إع ــان ّ«الـ ـط ــوارئ» بـمــا يـسـمــح لها
«بـتـجــنــب إدان ـ ــات مـحـتـمـلــة جــديــدة
التهامها بانتهاك حقوق االنسان»
بـفـعــل ت ــواص ــل «عـمـلـيــة الـتـطـهـيــر»،
مع تحذير وزير الخارجية األملاني،

ّ
مشاركة الفصائل في «البلديات» ...الحساب على ميزان الذهب
فلسطين

غزة ــ يوسف فارس
ق ــدم ــت االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـل ــدي ــة ،الـتــي
ج ـ ـ ــرت لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي م ـن ــاط ــق
ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة عـ ــام ،2005
مـ ـق ــارب ــة واقـ ـعـ ـي ــة لـ ـلـ ـم ــزاج الـشـعـبــي
ً
الـعــام ،وتحليال دقيقًا ملــدى حضور
األحـ ـ ـ ــزاب ال ـك ـب ـي ــرة وال ـص ـغ ـي ــرة فــي
ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي .فـ ــ«ح ــرك ــة
املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ـ ـ ـ ـ ح ـ ـمـ ــاس»
ً
مـثــا ،حظيت بتعاطف وبـقـبــول من
الجمهور بعدما قدمت نموذجًا جادًا
مــن العمل املـقــاوم فــي خــال سنوات
االن ـت ـفــاضــة ال ـثــان ـيــة .وم ــا زاد قـبــول
ال ـن ــاس ل ـهــا ،تــواص ـل ـهــا امل ـبــاشــر مع
ال ـعــائــات والـعـشــائــر ،والتضحيات
الـتــي قدمها قــادتـهــا ،بــاإلضــافــة إلى
كونها حركة ديـنـيــة ...هــذه األسباب
ج ـع ـل ــت «ح ـ ـم ـ ــاس» خ ـ ـيـ ــارًا شـعـبـيــا
مقنعًا لدى مختلف الفئات.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ح ـم ـل ــت قـ ــوائـ ــم حــركــة
«فتح» عبء عشر سنوات من تجربة
الـ ـحـ ـك ــم .ن ـس ــي ال ـ ـشـ ــارع ف ـي ـه ــا أن ـهــا
«أم الـجـمــاهـيــر» و«صــاح ـبــة الطلقة

األول ــى» ،ليتذكر أنها صاحبة جهاز
األم ــن الــوقــائــي ،ال ــذي قمع «حـمــاس»
و«الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاد اإلسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي» ،فــان ـت ـهــت
ن ـتــائــج االن ـت ـخــابــات املـحـلـيــة األول ــى
بفوز كاسح للحمساويني في معظم
بلديات قطاع غزة ،وحضور الفت في
بلديات مهمة في الضفة املحتلة.
ذلــك الزمن ّ
تغير ،وتجربة «حماس»
ف ــي ال ـح ـكــم جـعـلــت ب ـعــض األصـ ــوات
تصدح ضدها ،واالستناد إلى نتائج
 2005ال تعطي تقويمًا حقيقيًا للواقع
ال ـحــالــي .اه ـت ـمــامــات ال ـن ــاس تـغـ ّـيــرت
بعدما خفتت حدة العاطفة الوطنية
وال ـ ــديـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،وتـ ـ ـص ـ ــاع ـ ــدت الـ ـهـ ـم ــوم
املعيشية بعد أكثر من عشر سنوات
مـ ــن األزم ـ ـ ـ ــات امل ــركـ ـب ــة الـ ـت ــي خـلـقـهــا
الحصار واالنـقـســام ،والـحــروب التي
أع ــادت صـيــاغــة األول ــوي ــات بالنسبة
إل ــى مليوني إن ـســان مـحــاصــريــن في
غزة.
أما في الضفة ،فحالة الهمود الوطني
فــي بــرنــامــج السلطة وتــراكــم أخـطــاء
الحكم ،إضــافــة إلــى غياب أي اعتبار
ملـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـ ــدولـ ـ ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى

إسرائيل ،التي عمدت إلــى استباحة
ك ــل ال ـخ ـط ــوط ال ـح ـمــر امل ــرس ــوم ــة مع
السلطة بعد توقيع اتفاقية أوسلو،
قدمت كلها صورة مهزوزة قد تشكل
تحديًا ال يقل شراسة عن التحديات
ال ـتــي ت ــواج ــه «حـ ـم ــاس» .وم ــع غـيــاب
اس ـت ـطــاعــات رأي تـشـيــر إل ــى امل ــزاج
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ،فـ ـ ــإن نـ ـت ــائ ــج ان ـت ـخ ــاب ــات

عباس يجد في
االنتخابات وسيلة إلهاء
عن نفير االنتفاضة
مـ ـج ــال ــس الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ف ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــات
الفلسطينية قــد تـكــون نــافــذة لـقــراءة
املزاج العام.
ففي الضفة ،الـتــي تتميز بـحـ ّـد أدنــى
م ــن ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة غ ـي ــر امل ــوج ــودة
ف ـ ــي غ ـ ـ ــزة بـ ـع ــد سـ ـيـ ـط ــرة «ح ـ ـمـ ــاس»
عليها عام  ،٢٠٠٧فــازت كتلة الحركة
الـطــابـيــة خ ــال السنتني املاضيتني
فــي انتخابات مجلس طــاب جامعة

ب ـي ــرزي ــت (أكـ ـب ــر ج ــام ـع ــات ال ـض ـفــة)،
مـقــابــل إخ ـفــاق «كـتـلــة الشهيد ياسر
عرفات» (فتح) ،في تحقيق أي إنجاز
س ـ ــوى اكـ ـتـ ـس ــاحـ ـه ــا م ـج ـل ــس ط ــاب
جــامـعــة أب ــو دي ــس ،ألن «ح ـمــاس» لم
ً
تشارك في تلك االنتخابات أصال! مع
بعض االستثناءات التي لعبت فيها
ع ــوام ــل أخـ ــرى دوره ـ ــا .أم ــا ف ــي غ ــزة،
ف ـقــد س ـي ـطــرت «ال ـك ـت ـلــة اإلس ــام ـي ــة»
(حماس) لسنوات على مجلس طالب
الـجــامـعــة اإلســام ـيــة عـبــر فــوزهــا به
ّ
بــال ـتــزك ـيــة ،م ـقــابــل ت ـعــطــل إج ـ ــراء أي
انتخابات ملجلس الطالب في جامعة
األزهر (تابعة لفتح).
ً
بناء على ذلــك ،وحتى اآلن ،ال يوجد
تصور موضوعي لحضور الحركتني
ال ـج ـم ــاه ـي ــري ،وال ي ـك ـفــي االس ـت ـن ــاد
إل ــى ن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات الـطــابـيــة؛
كلتا الـحــركـتــن تمتلك أسـبــابــا عــدة
ل ـت ـن ـخ ـف ــض أس ـه ـم ـه ـم ــا ف ـ ــي ع ـي ــون
الناس.
ومـ ـ ــا كـ ـ ــان الـ ـقـ ـب ــول بـ ــدخـ ــول م ـعــركــة
انـتـخــابـيــة ج ــدي ــدة ،إال بـعــدمــا وازن
ال ـ ـطـ ــرفـ ــان م ـ ــا لـ ـهـ ـم ــا وم ـ ـ ــا ع ـل ـي ـه ـمــا

ً
بـمـيــزان مــن الــذهــب .أوال« ،حـمــاس»،
ال ـت ــي ل ــم ت ـ ّـم ــر تـجــربـتـهــا ف ــي الـحـكــم
في غزة بظروف مثالية ،ستقدم لها
ن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات ص ـ ــورة أوض ــح
ع ــن م ـس ـتــوى ح ـض ــوره ــا ب ـعــد عشر
س ـ ـنـ ــوات مـ ــن الـ ـحـ ـص ــار واالحـ ـتـ ـك ــاك
الحاد مع الشارع الغزي .وهي ال ترى
فــي االنـتـخــابــات البلدية إال إمكانية
تحقيق املزيد من املكاسب في الضفة
حتى لو خسرت بلديات في غزة ،ألنه
أمر لن يؤثر في حكمها.
أيضًا ،قدمت تجربة حكومة التوافق
(بـ ــدءًا مــن نـيـســان  )2014عـيـنــة عـ ّـمــا
ق ــد تـصــل إل ـيــه األم ـ ــور ف ــي ح ــال فــوز
«فتح» ببعض املجالس في القطاع،
فــوزراء «التوافق» ال يسيطرون على
أي وزارة ،ألن السيطرة الفعلية هي
ألجهزة «حماس» األمنية .لذلك ترى
الـحــركــة أن خ ـســارة بـعــض املجالس
لـ ــ«فـ ـت ــح» ق ــد ي ــزي ــح ع ـن ـهــا ج ـ ــزءًا مــن
امل ـس ــؤول ـي ــة ،خ ـصــوصــا إذا تسلمت
األخيرة بلديات فقيرة ال تكاد تؤمن
رواتب موظفيها ،مع حضور إمكانية
أن تزيد بعض املشروعات الدولية.

