14

الثالثاء  23شباط  2021العدد 4278

الثالثاء  23شباط  2021العدد 4278

العالم

العالم

الحدث
َ
الملحق
عشية تعليق طـهــران العمل بــالـبــروتــوكــول اإلضــافــي
ّ
بـ«خطة العمل المشتركة الشاملة» ،أطلق المرشد اإليراني تصريحات
وضع من خاللها ّ
حدًا ّ
ألي ّ
أوح َي به،
تكهنات عن
ٍ
تراخ قد ِ
إذعان أو ٍ
«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لطهران ،وربطًا
خالل ّ زيــارة مدير ّ
بالملف النووي ككل من وراء ذلك

ّ
تقليص عمل المفتشين
بدءًا من اليوم

ّ
ُ
خامنئي يلوح برفع
التخصيب إلى %60
أعـ ـ ــاد امل ــرش ــد األعـ ـل ــى لـلـجـمـهــوريــة
اإلســام ـيــة فــي إي ـ ــران ،آي ــة ال ـلــه علي
خ ــامـ ـنـ ـئ ــي ،ضـ ـب ــط إي ـ ـق ـ ــاع امل ـش ـه ــد
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي ،أمـ ـ ـ ــس ،عـ ـب ــر تـ ــأك ـ ـيـ ــده أن
إيـ ـ ـ ـ ــران ق ـ ــد تـ ــرفـ ــع ن ـس ـب ــة تـخـصـيــب
اليورانيوم إلى  60في املئة ،في حال
احتاجت إلى ذلــك ،جازمًا بأنها «لن
تـتــراجــع» فــي امل ـجــال ال ـن ــووي .وقــال
خ ــام ـن ـئ ــي« :نـ ـح ــن م ـص ـ ّـم ـم ــون عـلــى
امتالك القدرات النووية بما يتالءم
م ــع ح ــاج ــات ال ـ ـبـ ــاد ،ول ــذل ــك سـقــف
إيـ ــران للتخصيب ل ــن ي ـكــون  20في
ً
املـ ـئ ــة ،وس ـن ـت ـص ـ ّـرف (وص ـ ـ ـ ــوال) إل ــى
ّ
ّ
أي مـسـتــوى نـحـتــاج إل ـيــه وتتطلبه
ً
ّ
البالد ،مثال من أجل املحرك النووي
أو أعمال أخرى ،يمكن أن نذهب إلى
تخصيب بنسبة  60في املئة» ،وذلك
وفــق مــا جــاء فــي بيان نشره موقعه
اإلل ـك ـت ــرون ــي ال ــرس ـم ــي .وأضـ ـ ــاف أن
«الجمهورية اإلسالمية لــن تتراجع
في املسألة النووية ،وستمضي بقوة
ع ـلــى م ـس ــار م ــا ت ـح ـتــاج إل ـي ــه ال ـبــاد
اليوم وغدًا».
ّ
ولطاملا أكدت الجمهورية اإلسالمية
سلمية بــرنــامـجـهــا ،وأن ـهــا ال ترغب

ف ــي ت ـطــويــر ّ
أي س ــاح ن ـ ــووي ،على
ّ
عـكــس م ــا يــتـهـمـهــا ب ــه بـعــض ال ــدول
مـثــل ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وإســرائ ـيــل،
وخ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس وزرائـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا،
ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو .وهـ ــو م ــا أع ــاد
خامنئي اإلشـ ــارة إل ـيــه ،أم ــس ،الفتًا
إل ـ ــى ع ـ ــدم رغـ ـب ــة إيـ ـ ـ ــران فـ ــي ح ـي ــازة
ّ
املهرج
السالح الـنــووي .وقــال« :ذلــك
الصهيوني الــدولــي يقول دائـمــا :لن
ن ــدع إي ــران تـصــل إل ــى س ــاح ن ــووي!
لــو كــان لــدى الجمهورية اإلسالمية
قرار بالوصول إلى سالح نــووي ،لم
يكن هو وال من أكبر منه ليمنعنا من
ذلــك» .وجـ ّـدد املرشد األعلى التأكيد،
أي ـض ــا ،أن إي ـ ــران م ـس ـت ـعـ ّـدة لـلـعــودة
إل ـ ــى ال ـت ــزام ــات ـه ــا ب ـم ــوج ــب االتـ ـف ــاق
الـ ـن ــووي ،فــي ح ــال اح ـت ــرام األط ــراف
اآلخرين في االتفاق ّ
تعهداتهم .وقال:
«ع ـن ــدم ــا ت ــرك ــت ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
وت ـب ـع ـهــا اآلخ ـ ـ ـ ــرون ،الـ ـقـ ــرآن يــأمــرنــا
بترك التزامنا أيضًا ،لكن حكومتنا
َّ
املـحـتــرمــة لــم تـتـخــل عــن الـتــزامــاتـهــا
ّ
وقلصتها تدريجيًا ،وهو أمر يمكن
ال ـ ـعـ ــودة ع ـن ــه فـ ــي ح ـ ــال عـ ـ ـ ــادوا إل ــى
التزاماتهم».

ّ
أكد خامنئي أن الجمهورية اإلسالمية لن تتراجع في المسألة النووية (أ ف ب)

كـ ـ ــام خ ــام ـن ـئ ــي ّجـ ـ ــاء ل ـي ـض ــع ح ـ ـ ّـدًا
ل ـت ـح ـل ـيــات وت ــوقـ ـع ــات خ ــرج ــت فــي
الـيــومــن املــاضـيــن ،عـلــى إث ــر زي ــارة
م ــدي ــر «الـ ــوكـ ــالـ ــة ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـطــاقــة
ال ـ ـ ــذري ـ ـ ــة» ،رافـ ـ ــايـ ـ ــل غـ ـ ــروسـ ـ ــي ،إل ــى
طـهــران ،ومــا رافقها من تصريحات
ُّ
التوصل إلى
من ِقبله عن أنــه جــرى
اتـ ـف ــاق م ــؤق ــت م ــع إي ـ ـ ــران ف ــي ش ــأن
ٌ
تصريحات
مــواصـلــة عمل الــوكــالــة.
لم تلبث أن فتحت الباب ،أيضًا ،أمام
ٍّ
رد م ــن ق ـبــل ال ـب ــرمل ــان ،الـ ــذي ص ـ ّـوت
أمـ ــس بــأغ ـل ـب ـيــة  221ص ــوت ــا مـقــابــل
 6أص ــوات مـخــالـفــة وامـتـنــاع سبعة

ّ
البرلمان
ت
صو
على قرار ّ
يهدد
بمحاسبة
روحاني قضائيًا

ن ـ ـ ـ ّـواب ،ع ـل ــى ق ـ ــرار «إبـ ـ ــاغ ال ـق ـضــاء
بــرفــض ال ـحـكــومــة اإلي ــران ـي ـة تنفيذ
ق ــان ــون اإلجـ ـ ـ ــراء ات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
لــرفــع ال ـع ـقــوبــات وص ـيــانــة مـصــالــح
الـ ـشـ ـع ــب اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي» ،ورفـ ـ ـع ـ ــه إل ــى
الـ ـقـ ـض ــاء مل ـت ــاب ـع ـت ــه ب ـش ـك ــل ع ــاج ــل.
ويستند البرملان ،في خطوته هذه،
إل ــى م ــا ت ـنـ ّـص عـلـيــه املـ ــادة  234من
حال
النظام الــداخـلــي ،وهــو أنــه فــي ّ
رأى الـقـضــاء أن الـحـكــومــة لــم تنفذ
ّ
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،تـ ـت ــرت ــب عـ ـل ــى روح ــان ــي
والـحـكــومــة غــرامــات مــالـيــة ،وأحـكــام
بـ ــال ـ ـس ـ ـجـ ــن .وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق،

اعـتـبــر رئ ـيــس لـجـنــة األم ــن الـقــومــي
فـ ــي ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،م ـج ـت ـبــى ذو الـ ـن ــور،
أنـ ــه «ي ـن ـب ـغــي ت ـم ــزي ــق االت ـ ـفـ ــاق بــن
الحكومة والــوكــالــة الدولية للطاقة
ّ
ّ
فسنقدم الرئيس حسن
الذرية ،وإل
روحاني إلى املحاكمة» ،مضيفًا أن «
الواليات املتحدة والدول األوروبية
أرس ـلــت خــادم ـهــا ،راف ــاي ــل غــروســي،
املدير العام للوكالة الدولية للطاقة
ال ــذري ــة إل ـ ّـىط ـه ــران ،لـيـحـصــل على
ذو النور إلى
تنازالت منا» .وأش ــار ّ
أن «ن ـ ـ ـ ّـواب ال ـب ــر مل ــان ي ــوق ـع ــون عـلــى
ّ
قــرار لتقديم الرئيس روحــانــي وكل

ّ
مــن الـتــف على قــانــون الـبــرملــان ،إلى
القضاء للمحاكمة».
ً
تصريحات املرشد األعلى ،معطوفة
عـلــى خـطــوة ال ـبــرملــان ،ج ــاءت عشية
بــدء الجمهورية اإلســامـيــة تطبيق
ّ
قانون برملاني يقلص بعض أنشطة
ّ
مـفــتـشــي «ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة للطاقة
الــذريــة» .وطـلــب الـقــانــون ،ال ــذي أقـ ّـره
مجلس ال ـشــورى فــي كــانــون األول/
ديسمبر ،من الحكومة ،تقليص عمل
املفتشني في حال لم ّ
يتم بحلول 21
شباط /فبراير رفــع العقوبات التي
أعادت واشنطن فرضها على طهران،
بعد االنسحاب األميركي من االتفاق
ال ـن ــووي ع ــام  .2018وم ــن ض ـمــن ما
طلبه الـقــانــون البرملاني أيـضــا ،رفع
مستوى التخصيب إلى  20في املئة،
وه ــو م ــا ب ــاش ــرت الـحـكــومــة تنفيذه
مطلع كانون الثاني /يناير.
ّ
ع ـل ــى ال ـض ـف ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،ق ــل ــل أح ــد
املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــن مـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ـ ــأن تـ ـص ــري ــح
ً
إن ذلك سيكون ُمقلقًا،
خامنئي ،قائال ّ
لكن إيــران لم تنفذه بعد ،مضيفًا أن
واشنطن تنتظر لـتــرى إذا مــا كانت
ط ـ ـهـ ــران س ـت ـع ــود إلـ ـ ــى امل ـ ـحـ ــادثـ ــات.
وتابع املسؤول األميركي الذي طلب
ّ
ع ــدم نـشــر اس ـم ــه« :ح ــت ــى ن ـعــود إلــى
املحادثات ،سيسعى الطرفان التخاذ
مواقف لتشديد اللهجة .دعنا َ
نر إذا
م ــا ك ــان ــوا س ـيــواف ـقــون ع ـلــى ال ـعــودة
إلــى طــاولــة (الـتـفــاوض)» .وجــاء ذلك
فــي وقــت أش ــار فيه وزي ــر الخارجية
األم ـيــركــي ،أنـتــونــي بلينكن ،إل ــى أن
الــواليــات املـتـحــدة ستسعى لتعزيز
االتفاق النووي وتمديده .وفي كلمة
ّ
مسجلة لـ»مؤتمر نزع السالح» الذي
ترعاه األمــم املتحدة في جنيف ،قال
بلينكن« :ال ــوالي ــات املـتـحــدة ال تــزال
م ـل ـتــزمــة ب ـع ــدم ح ـص ــول إيـ ـ ــران على
س ــاح نـ ــووي .الــدبـلــومــاسـيــة أفضل
مـســار لتحقيق ه ــذا ال ـه ــدف» .ولفت
إلى أن الرئيس األميركي ،جو بايدن،
قال إنه إذا عادت إيران إلى «االلتزام
ال ـ ـصـ ــارم ب ــاالتـ ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي امل ـب ــرم
ف ــي ع ــام  ،2015ف ــإن إدارتـ ـ ــه سـتـقــوم
بــالـشــيء ذات ــه» .وأض ــاف« :سنسعى
أيـضــا ،مــن خــال العمل مــع الحلفاء
والشركاء ،إلى إطالة أمد خطة العمل
الشاملة املشتركة (االتفاق النووي)
ّ
والتصدي ملباعث القلق
وتعزيزها،
األخـ ــرى ،مـثــل سـلــوك إيـ ــران املــزعــزع
ل ــاسـ ـتـ ـق ــرار فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة وت ـط ــوي ــر
الصواريخ البالستية وانتشارها».
واعتبر أنه «ينبغي إليــران االمتثال
التـ ـف ــاق ــات ال ـض ـم ــان ــات م ــع ال ــوك ــال ــة
واللتزاماتها الدولية».
(األخبار)

ّ
عقوبات محدودة على موسكو :أوروبا تحفظ خط الرجعة
تقرير

ال ت ـ ـ ــزال ق ـض ـ ّـي ــة ت ـس ـم ـيــم املـ ـع ــارض
أليكسي نافالني ،واعتقاله،
الروسيً ،
ّ
ّ
تمثل واجـهــة للتوتر املتصاعد بني
روس ـي ــا واالتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،ال ــذي
أقـ ـ ّـر ع ـقــوبــات مـ ـح ــدودة ض ـ ّـد بعض
م ـســؤولــي األولـ ـ ــى ،تـحـفــظ املـصــالــح
املـتـبــادلــة بــن الـجــانـبــن ،وال ت ـ ّ
ـؤدي
إلــى قطيعة على مستوى العالقات.
ال ـع ـق ــوب ــات األوروبـ ـ ـي ـ ــة األحـ ـ ــدث في

يرى هايكو ماس أنه ّ
يتعين
قدر
على بروكسل اإلبقاء على ٍ
من الدبلوماسية مع موسكو
إطـ ـ ــار م ـس ـل ـســل ن ــاف ــال ـن ــي امل ـس ـت ـمـ ّـر،
م ـنــذ آب /أغ ـس ـطــس امل ــاض ــي ،جــرى
إقـ ـ ـ ــرارهـ ـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــدمـ ــا َت ـ ـ ـ ّ
ـوص ـ ـ ــل وزراء
خارجية ال ــدول ال ــ 27فــي اجتماعهم
ال ـ ــذي ال ـ ـتـ ــأم ،يـ ــوم أم ـ ــس ،ب ـم ـشــاركــة
وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي ،أنتوني
ّ
«اتفاق سياسي» ُي ّ
فعل
بلينكن ،إلى
ُّ
ال ـت ـك ــت ــل ب ـمــوج ـبــه ن ـظ ــام ال ـع ـقــوبــات

ال ـج ــدي ــد امل ــرت ـب ــط ب ـح ـقــوق اإلن ـس ــان
ّ
للمرة األولى ،من أجل معاقبة أربعة
ّ
مـســؤولــن روس (لــم يسمهم) يقول
إن ـهــم ضــال ـعــون ف ــي سـجــن نــافــالـنــي
والقمع ّ
ضد أنصاره ،على أن تدخل
ّ
ّ
اإلج ــراءات حيز التنفيذ خالل القمة
األوروب ـي ــة فــي  25و 26آذار /مــارس
املقبل.
حـ ــزمـ ــة الـ ـعـ ـق ــوب ــات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ه ــذه
ّ
ً
ليست إل استكماال ملا بــدأه االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،فـ ـ ــي ت ـ ـشـ ــريـ ــن األول/
أكتوبر من العام املاضي ،حني َ
أدرج
س ـتــة م ـس ــؤول ــن روس ف ــي قــائـمـتــه
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوداء ،عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ال ـت ـس ـم ـيــم
امل ــزع ــوم ل ـنــافــال ـنــي ب ـغ ــاز األع ـص ــاب
«نـ ـ ــوف ـ ـ ـي ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــوك» .ل ـ ـكـ ً ــن امل ـ ـ ـعـ ـ ــارض
الـ ــروسـ ــي أبـ ـ ــدى رغـ ـب ــة ف ــي تــوسـيــع
دائ ـ ــرة ال ـع ـق ــوب ــات ،بــدعــوتــه ال ـن ـ ّـواب
األوروب ـ ـيـ ــن ،ف ــي ن ـهــايــة ع ــام ،2020
إلــى «اسـتـهــداف النخبة القريبة من
الـسـلـطــة ،لـيــس الـنـخـبــة الـســابـقــة بل
ال ـج ــدي ــدة ،دائ ـ ــرة ب ــوت ــن ال ـضـ ّـي ـقــة»،
ً
ق ــائ ــا« :ط ــامل ــا أن ي ـخــوت (عـلـيـشــار)
عـ ـثـ ـم ــان ــون ــف ال ت ـ ـ ـ ــزال راس ـ ـ ـيـ ـ ــة فــي

أقرّ االتحاد األوروبي معاقبة أربعة مسؤولين روس على خلفية قضية نافالني (أ ف ب)

بــرش ـلــونــة أو م ــون ــاك ــو ،م ــا م ــن أحــد
فـ ــي روس ـ ـيـ ــا أو ال ـك ــرم ـل ــن س ـيــأخــذ
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات عـ ـل ــى مـ ـحـ ـم ــل ال ـ ـج ـ ـ ّـد».
ٌ
ـون فــي وارد
دع ــوة ال يبدو األوروب ـيـ ُّ
االسـ ـتـ ـج ــاب ــة ل ـ ـهـ ــا« ،تـ ـج ــنـ ـب ــا لـقـطــع
الـجـســور ّ
كليًا مــع ال ــروس» ،على ما
ّ
يقول وزير أوروبي تحدث إلى وكالة
«فرانس بــرس» .وفي إطار مضاعفة
ال ـض ـغ ــوط ،اجـتـمـعــت مـجـمــوعــة من
وزراء خارجية االتـحــاد مــع ليونيد
فــولـكــوف ،مــديــر مكتب نافالني ،في
ب ــروكـ ـس ــل ،األح ـ ـ ــد ،لـ ــإعـ ــداد ل ـفــرض
إجـ ــراءات عـقــابـ ّـيــة ض ـ ّـد روسـيــا التي
ت ــرزح بــالـفـعــل تـحــت وط ــأة عقوبات
اقـتـصــاديــة غــربـيــة مـنــذ قــرارهــا ضـ ّـم
شبه جزيرة القرم في عام  .2014وقد
عــرضــت أوسـ ــاط امل ـع ــارض الــروســي
عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ق ــوائ ــم
ت ـض ـ ّـم أسـ ـم ــاء أشـ ـخ ــاص م ــن دائـ ــرة
بوتني املباشرة ،لكن وزيــر خارجية
ّ
لوكسمبورغ ،جان اسيلبورن أكد أنه
«ال يمكن فرض عقوبات على النخب
ّ
ّ
التحرك
املقربة من السلطة .يمكننا
ضـ ـ ّـد امل ــوظ ـف ــن الــرس ـم ـيــن ف ـقــط إذا

كانت لدينا أدلة».
وفيما يحتاج فــرض العقوبات إلى
إجماع الدول الـ ،27يصعب الوصول
ّ
إل ــى تــوافــق أحـيــانــا ،فــي ظ ــل انقسام
ّ
ُّ
التكتل إزاء السلوك الــواجــب اتباعه
ح ـيــال مــوس ـكــو .وي ـقــول الـخـبـيــر في
التضليل اإلع ــام ــي ل ــدى املفوضية
األوروب ـي ــة ،جــانــي روت ــا ،فــي مقابلة
م ــع مــركــز «كــارن ـي ـ ُّغــي يـ ـ ــوروب» ،إنــه
«ي ـن ـب ـغ ــي ع ـ ــدم ت ــوق ــع ن ـه ــج م ــوح ــد.
ف ــاالتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ي ــواج ــه وبـ ـ ً
ـاء
وصـ ـع ــوب ــات اق ـت ـص ــادي ــة م ـت ــزاي ــدة،
وهـ ــو يـعـتـمــد ع ـلــى ال ـغ ــاز ال ــروس ــي،
متعاطفة
وفــي صفوفه دول أعضاء
ّ
مـ ــع الـ ـك ــرمـ ـل ــن» .وعـ ـل ــى رغـ ـ ــم ح ــث ــه
ن ـ ـظـ ــراءه فـ ــي االت ـ ـحـ ــاد ع ـل ــى إع ـط ــاء
الـ ـض ــوء األخـ ـض ــر لـ ـف ــرض ع ـقــوبــات
ع ـلــى م ـســؤولــن روس ،إال أن وزي ــر
الخارجية األملاني ،هايكو ماس ،يرى
ّ
يتعي على بروكسل اإلبقاء على
أنه
ـدر مــن الــدبـلــومــاسـيــة مــع موسكو
قـ ٍ
«حتى مع وصول العالقات بالتأكيد
إلى مستوى منخفض».
(األخبار)
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نقاشات الدستور الجديد في تركيا:
مطالبات بإلغاء بند العلمانية
ُ
الكامل من إرث كمال
طموح الفكاك
يراود
ِ
السلطات التركية َ
ّ
أتاتورك ،والعودة إذا أمكن إلى ما كان سائدًا إبان عهد ّالسلطان
ٌ
طموح لم ُيعد خافيًا في ظل انطالق
عبد الحميد الثاني .وهو
النقاشات حول «فكرة» إعداد دستور جديد يراعي «االنقالب»
في طبيعة النظام السياسي الذي أرساه ِّ
مؤسس الجمهورية،
ِّ
ويؤسس لعقد اجتماعي جديد .وفي هذا اإلطار ،يسعى بعض
غالة «حزب العدالة والتنمية» إلى استبعاد بند العلمانية من
الدستور العتيد ،وإحالل آخر ّ
يرسخ اإلسالم ِدينًا للدولة
محمد نور الدين
ي ـم ـت ــاز ال ــرئ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي ،رجـ ــب طـيــب
إردوغـ ـ ــان ،بـقــدرتــه عـلــى مـفــاجــأة ال ــرأي
ال ـعــام  -كـمــا خـصــومــه  -ب ـطــرح قضايا
لـلـنـقــاش م ــن خـ ــارج جـ ــدول اهـتـمــامــات
ُ
ـدخــل ال ـبــاد واملـجـتـمــع في
الـجـمـيــع ،فــيـ ِ
ح ـل ـقــة م ـف ـتــوحــة م ــن الـ ـسـ ـج ــاالت .وإذا
كـ ــان إردوغ ـ ـ ـ ــان يـ ـه ــدف ،م ــن وراء ذل ــك،
إل ــى ح ــرف االهـتـمــام عــن قضية ّ
معينة
ُ
تــربـكــه أو تـحــرجــه ،أو إل ــى ج ـ ّـس نبض
املـ ـ ـ ــزاج ال ـ ـعـ ــام ،ف ــاألكـ ـي ــد أن ـ ــه ال ي ـم ـكــن،
استنادًا إلى التجارب املاضية ،إسقاط
جـ ّـديــة م ـبــادراتــه .فالحديث عــن النظام
ً
الرئاسي ،مثال ،كان مطروحًا منذ عهد
الــرئـيــس ال ــراح ــل ،ط ــورغ ــوت أوزال ،في
نهاية الثمانينيات .ومنشأ هذا أن أوزال
ان ـط ـلــق م ــن مــو َق ـعــه ال ـق ــوي ف ــي رئــاســة
الحكومةُ ،لينتخب رئيسًا للجمهورية
مـ ـح ــدود ال ـص ــاح ـي ــات .م ــع إردوغـ ـ ـ ــان،
ُ
ّ
تكررت التجربة .ففي عام  ،2014انت ِخب
هــذا األخـيــر رئيسًا للجمهورية ،حيث
وجد نفسه أيضًا محدود الصالحيات،
فـ ـيـ ـم ــا الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي ب ـ ـيـ ــد رئـ ـي ــس
ال ـح ـك ــوم ــة ،أح ـم ــد داود أوغ ـ ـلـ ــو ،ال ــذي
أص ـبــح أي ـضــا رئـيـســا ل ــ«ح ــزب الـعــدالــة
عمل إردوغان على
والتنمية» .إزاء ذلكِ ،
إق ـنــاع ن ــواب حــزبــه بــالـنـظــام الــرئــاســي،
عـلــى رغ ــم أن رئ ـيــس الـحـكــومـ ّـة ع ــارض
طرحه آنــذاك .وهي معارضة مثلت أحد
ّ
أس ـبــاب «ص ـبــر» إردوغ ـ ــان ،حــتــى أي ــار/
مــايــو  ،2016عـنــدمــا أق ــال داود أوغ ـلــو،
ً
ّ
وعي بدال منه بن علي يلديريم رئيسًا
تمض سنة على
للحكومة وللحزب .ولم
ِ
الـتـغـيـيــر امل ــذك ــور ،حـتــى ط ــرح الــرئـيــس
ال ـت ــرك ــي ت ـع ــدي ــات دسـ ـت ــوري ــة واس ـع ــة
وج ـ ـ ّ
ـذري ـ ــة ،ت ـك ــاد تـ ـع ــادل ف ــي أهـمـ ّـيـتـهــا
وضـ َـع دسـتــور جــديــد .فكان استفتاء الـ
 16من نيسان /أبريل  ،2017الذي وافق
على االنتقال بالبالد من نظام ُبرملاني
ومــن بعدها ،أجريت
إلى نظام رئاسيِ .
ّ
ّ
ورئاسية
نيابية
على عجل انتخابات
مـبـكــرة فــي  24ح ــزي ــران /يــونـيــو ،2018
نجح إردوغان في الفوز فيها ،على رغم
فشل «الـعــدالــة والتنمية» فــي تحصيل
ال ـغــال ـب ـيــة امل ـط ـل ـقــة ف ــي الـ ـب ــرمل ــان .وبـ ــذا،
أصبحت تركيا أمــام تغيير ج ـ ّ
ـذري ،بل
ان ـق ــاب ف ــي طـبـيـعــة ال ـن ـظــام الـسـيــاســي
ال ـ ـ ــذي أرس ـ ـ ـ ــاه مـ ـ ّ
ـؤسـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة،
مصطفى كمال أتاتورك ،منذ عام .1923
ي ـم ـت ــاز إردوغ ـ ـ ـ ــان ب ــالـ ـج ــرأة ع ـل ــى رم ــي
َ
الساحتني الداخلية
أفكار «كبيرة» في ّ
والـخــارجـيــة ،مثل شــق قـنــاة بــن البحر
األس ــود وبحر مــرمــرة ،وبـنــاء أحــد أكبر
ّ
م ـطــارات الـعــالــم ،وإقــامــة جـســور معلقة
ج ــدي ــدة ف ــي ال ـبــوس ـفــور وب ـحــر مــرمــرة،
ووعده بإرسال مركبة إلى القمر بحلول
عـ ــام  ،2023واح ـ ـتـ ــال ش ـم ــال س ــوري ــا،
ّ
متحديًا مصر
وإرســال قـ ّـوات إلى ليبيا
ّ
والسعودية واإلم ــارات وكــل الـعــرب في
عـقــر دارهـ ــم ،وتـحــويــل آي ــا صــوفـيــا إلــى
ج ــام ــع م ـت ـحـ ّـديــا امل ـس ـي ـح ـيــن والـ ـغ ــرب.
منذ فترة ،طرح قضية جديدة للنقاش
تـتـمـحــور ح ــول إع ـ ــداد دس ـت ــور جــديــد.
وهــو طـ ٌ
ـرح اعترض عليه البعض ،على
اعـتـبــار أن التعديل الــدسـتــوري األخير
ـض عـلـيــه سـنـتــان ون ـصــف سـنــة،
ل ــم ت ـمـ ِ
الخـتـبــار م ــدى نـجــاحــه مــن فـشـلــه .ومــع

أن ّالــرئـيــس الـتــركــي أراد ،بـهـ ّـذه الفكرة،
ش ــق ص ـف ــوف امل ـع ــارض ــة ،ل ـكــنــه يعتقد
أن ــه إذا نـجــح فــي امل ـضـ ّـي بـفـكــرتــه حتى
فسي ِّ
ُ
سجل عـهــده ّأول دستور
النهاية،
يــوضــع م ـنــذ ع ــام  .1982ل ـكــن نـقــاشــات
األيام القليلة املاضية أظهرت أن املسألة
أبـعــد مــن م ـجـ ّـرد إعـ ــداد دس ـتــور جــديــد،
بــل هــي محاولة لتعديل بعض البنود
األســاسـيــة فــي الــدسـتــور مــن أجــل إلغاء
ب ـنــد الـعـلـمــانـيــة ف ـيــه ت ـح ــدي ـدًا ،وإح ــال
آخر جديد ّ
يرسخ اإلســام ِدينًا للدولة.
ّ
َ
َ
واملـ ـع ــروف أن دسـ ـت ــوري ع ــام ــي 1921
و 1924أبـقـ َـيــا عـلــى م ــادة تـشـيــر إل ــى أن
ً
ُدي ــن ال ــدول ــة ه ــو اإلس ـ ــام .لـكــن تـعــديــا
أج ـ ـ ــري ع ـل ــى ال ــدسـ ـت ــور ف ــي عـ ــام 1928
ّ
ّ
َ
شطب هذا البند ،من دون أن يحل محله
ّ
أي بند آخر له عالقة بالعلمانية ،التي
ُ َ ّ
لم تــدرج إل في عام  ،1937أي قبل سنة
واحـ ــدة م ــن وف ــاة أت ــات ــورك .ع ــدم إدراج
َ
العلمنة رسميًا في الدستور قبل ذلك،
ك ــان ينتظر اخـتـمــار الـفـكــرة فــي أذه ــان
ال ـنــاس .لكن التشريعات ال ـصــادرة بني
عـ َ
ـام ــي  1923و 1937عـكـســت علمانية
واض ـح ــة ف ــي ال ـش ــأن ال ـع ــام مـثــل قــانــون
ت ــوح ـي ــد ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ،وإق ـ ـ ـ ــرار ال ـق ــان ــون
املدني عــام  ،1924ومــن ثـ ّـم املـســاواة بني
ّ
املـ ـ ــرأة وال ــرج ــل ف ــي كـ ــل ش ـ ــيء .ومـ ــع أن

(أ ف ب)

العلمانية َعرفت ثغرات كثيرة وخطيرة
ّ
َ
ّ
مدنية
فــي تطبيقاتها ،إل أنها كـ ّـرســت
الــدولــة وتقاليد غير دينية فــي الحياة
االجتماعية.
حافظ إردوغان على املرجعية العلمانية
في شؤون الدولة واملجتمع ،ولم يحاول
ّ
املـ ّـس بــاملــواد الدستورية املتعلقة بها.
لكنه ،فــي املـمــارســة ،عمل على تقليص
ال ـح ـض ــور وال ـت ــأث ـي ــر ال ـع ـل ـم ــان ـ َّـي ــن فــي
الدولة واملجتمع ملصلحة زيادة حضور
الـبـعــد الــدي ـنــي اإلس ــام ــي ف ــي أك ـثــر من
ّ
مـ ـج ــال .وت ـج ــل ــى هـ ـ ــذا ،خ ـص ــوص ــا ،فــي
مجال التعليم ،من مثل تغيير املناهج
ّ
للمحجبات بدخول
الدراسية ،والسماح
الجامعة وتـبـ ّـوء مناصب رسمية ،كما
ارتداء الحجاب في اإلدارات الرسمية بما
ً
ً
فيها املــدارس أساتذة وطالبات ،فضال
ع ــن تـعــزيــز امل ـ ــدارس الــديـنـيــة املـعــروفــة
َباسم «معاهد إمام  -خطيب» بالسماح
ملن أنهى املرحلة االبتدائية باالنتساب
إلـيـهــا بـعــدمــا ك ــان ذل ــك مـحـصــورًا ِبـ َـمــن
ّ
املتوسطة .لكن بندًا جديدًا
أنهى املرحلة
ّ
دخل على خط جدول أعمال الرأي العام،
وه ــو دع ــوة إسـمــاعـيــل قـهــرمــان ،رئيس

الـبــرملــان فــي ع ــام  ،2017إل ــى إل ـغــاء بند
َ
العلمنة من الدستور وإحالل آخر يشير
إلى أن الدين اإلسالمي هو ِدين الدولة.
ّ
ربما كان موقف قهرمان ،آنذاك ،محاولة
ّ
ّ
ل ـج ــس ال ـن ـبــض وم ـ ــدى ت ـقــبــل املـجـتـمــع
القتراحه .وقد ُط َ
وي هذا النقاش حينها
ّ
بعدما حصلت سـجــاالت ح ــادة ،ليعود
ال ـحــديــث ال ـي ــوم ع ــن أسـلـمــة ال ــدول ــة من
باب إعداد دستور جديد .املبادرة ،هذه
امل ـ ـ ّـرة ،جـ ــاءت عـلــى ل ـســان وزيـ ــر ال ـعــدل،
ع ـبــد ال ـح ـم ـيــد غ ـ ــول ،ال ـ ــذي قـ ــال أخ ـي ـرًا:
«الجمهورية سوف ُت َّ
توج بروح دستور
 1921وس ـي ـكــون ه ـنــاك عـقــد اجـتـمــاعــي
جـ ــديـ ــد» .وأع ـق ـب ــه رئ ـي ــس ك ـت ـلــة «ح ــزب
الـعــدالــة والتنمية» فــي الـبــرملــان ،جاهد
أوزك ـ ـ ـ ــان ُ ،وهـ ــو رجـ ــل قـ ــانـ ــون ،ب ــال ـق ــول:
«سـ ـ ــوف نـ ـع ـ ّـد دس ـ ـتـ ــورًا تــأس ـي ـس ـيــا مــن
جديد يرتكز على دستور  .»1921ومن
بعد ذلــك ،خرج إمــام جامع آيا صوفيا،
البروفسور محمد بوينوقالني ،يقول:
«يجب العودة إلى معايير الجمهورية
وأن يكون اإلسالم في الدستور» .وعلى
ً
حـســابــه فــي «تــوي ـتــر» ،غ ـ ّـرد قــائــا« :فــي
ـوري ع ـ َ
دس ـ ـتـ ـ َ
ـام ــي  1921و ،1924ك ــان
اإلسالم دينًا للدولة ،ولم تكن العلمانية
ْ ُ ْ
ُمدرجة .فل َيكن اإلسالم دينًا للدولة».
َ
ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،يـعـتـبــر ال ـكــاتــب حسن
جمال أن كالم إمام جامع آيا صوفيا هو
«تهديد بــأن تكون الــذكــرى املئة إلعالن
لتصفية العلمانية.
الجمهورية موعدًا
ّ
يظنون أن ّ
َ
قوتهم
ذلك،
ومن يدعون إلى ّ
كــافـيــة لتحقيقه .لـكــنـهــم ال يـعــرفــون أن
هذا سيؤدي بالبالد إلى جهنم» .ويقول
َّ
ّ
املطبقة في تركيا
«العلمانية
جمال إن
على ام ـتــداد عـقــود كــانــت علمانية غير
دي ـم ــوق ــراط ـي ــة .أن ت ـب ـقــي ع ـل ــى رئ ــاس ــة
الشؤون الدينية وتبعد العلويني منها،
وأن ت ـ ـ ـ ّ
ـدرس ال ــدي ــن ف ــي املـ ـ ـ ــدارس عـلــى
املــذهــب الحنفي دون الـعـلــوي ،فـهــذا ال
ّ
ّ
ذهنية تبيح
يمت بصلة إلى الدين .وهي
املمنوعات وتجيز إقامة دولة دينية وال
ّ
عــاقــة ل ـهــا ال ـبــتــة بــالــدي ـمــوقــراط ـيــة وال
ّ
بــالـجـمـهــوريــة» .ويــت ـهــم ج ـمــال «سلطة
السراي»  -أي القصر الرئاسي  -باللعب
ّ
ع ـل ــى وت ـ ــر االصـ ـطـ ـف ــاف ــات والـ ـت ــوت ــرات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،وهـ ـ ـ ــي لـ ـعـ ـب ــة ي ـص ـف ـهــا
بـ«الخطيرة جدًا» .ويكتب علي سيرمني،
من جهته ،في صحيفة «جمهورييت»،
أن إردوغــان ،مذ جاء إلى السلطة ،وهو
ّ
ّ
تقسيمي
«يــواجــه ك ــل مشكلة بـخـطــاب
وت ــوتـ ـي ـ ّ
ـري ل ــأم ــة وب ـث ـق ــاف ــة ال ـكــراه ـيــة
والبيعة ،ومثل هذه السلطة ال يمكن أن
ُ
تنتج دسـتــورًا عصريًا وديموقراطيًا».
ّ
وي ـتــابــع س ـيــرمــن« :وم ـم ــا ي ـج ــري ،فــإن
ّ
امللحة والعاجلة قبل ّ
أي شيء
املسألة
ّ
آخ ـ ــر ،هـ ــي الـ ـتـ ـح ــرر مـ ــن تــوتــال ـي ـتــاريــة
حزب العدالة والتنمية» .ويــرى الكاتب
أورخان بورصه لى ،بدوره ،أن «العدالة
والتنمية» ال يريد العودة حتى إلى عام
 ،1921ب ــل إل ــى م ــا قـبــل  19أيـ ــار /مــايــو
 ،1919أي إلى ما قبل بدء حرب التحرير
ال ــوط ـن ـي ــة .ويـ ـق ــول إن إردوغ ـ ـ ـ ــان يــريــد
التكامل ليس مــع سـنــوات الجمهورية
األولـ ــى ،بــل مــع مــا ك ــان قــائـمــا فــي عهد
ال ـس ـل ـط ــان ع ـب ــد ال ـح ـم ـيــد الـ ـث ــان ــيّ .أم ــا
ال ـشــاعــر املـ ـع ــروف ،أوزده م ـيــر إيـنـجــه،
فيلفت إلى أن «إردوغــان وحليفه دولت
باهتشلي يملكان فقط  336نائبًا ،وال
ّ
ي ـم ـل ـكــان ح ــت ــى الـ ـع ــدد األدن ـ ــى امل ـق ـبــول
ل ـت ـح ــوي ــل اق ـ ـ ـتـ ـ ــراح تـ ـع ــدي ــل ال ــدسـ ـت ــور
إل ــى اسـتـفـتــاء أي  360نــائ ـبــا ،فـ ِـمــن أيــن
ل ـه ـمــا أن ي ـ ـعـ ـ ّـدال ال ــدسـ ـت ــور أو يـضـعــا
دسـ ـت ــورًا ج ـ ــديـ ـ ـدًا؟» .وي ـض ـيــف إي ـن ـجــه:
ّ
وضـعــت الحقًا في
«كــل الدساتير التي ِ
عـ َ
ـام ــي  1960و 1980ك ــان ــت ان ـقــاب ـيــة،
لذلك ،فــإن إردوغــان وباهتشلي يريدان
من إعداد دستور جديد ّإما إقامة دولة
جــديــدةّ ،
وإم ــا الـقـيــام بــانـقــاب جــديــد».
وي ـخ ـتــم أوزده م ـيــر إي ـن ـجــه بــال ـقــول إن
إردوغ ــان في «مــأزق والدستور الحالي
ال ي ـســاعــده ،لــذلــك أن ــا م ــع اإلب ـق ــاء على
الدستور الحقير الحالي».

