مقال2021/12/02 :

حساابت رئيس بلدية بولو احلزبية وخطاب الكراهية للسوريني
فاضل خانجي

إثر موافقة مجلس بلدية بولو على مقترح رئيس البلدية ،تانجو أوزجان ،القاض ي بمضاعفة الرسوم على األشخاص من
ُ
الجنسيات األجبيية بما يتعلق بالخدمات العامة كاملياه والزواج ،تثار مخاوف من تحول خطاب الكراهية إلى سياسات
ُ
ممبهجة تبفذ على أرض الواقع ،ال سيما مع كون ملف اللجينن واملااجرنن شكل عام ،والسورنون مهم شكل خاص،
ُ
أحد القضايا األساسية التي تطرح على املستوننن السياس ي واالجتماعي ،بالتزامن مع تصاعد خطاب الكراهية بمختلف
مستوناته تجاها .
حيث يتأثر هذا الخطاب بتوازنات السياسة الداخلية التركية وطبيعة التبافس السياس ي بنن الشخصيات والتككيلت
السياسة التركية من جاة ،باإلضافة إلى التطورات املرتبطة بملف اللجينن ،كـ “موجة هجرة “األفغان” أو التطورات
السياسية والعسكرنة املرتبطة بـ ” امللف السوري” من جاة أخرى.
ونأتي اقتراح القرار ومن شعده إقراره من قب مجلس بلدية بولو والذي يقف خلفه رئيس البلدية ،تانجو أوزجان املبتمي
لحزب الكعب الجماوري ،في الوقت الذي يسعى فيه الحزب بقيادة كمال كليكدار أوغلو ،لتقدي خطاب “مقبول” تجاه
ً
السورننن ،مستمدفا به القاعدة الكعبية االنتخابية الرافضة لوجود السورننن عن طرنق تركنزه على “إعادة السورننن
لبلده خلل سنتنن” وتحمي الحزب الحاك مسؤولية قدوما لتركيا نتيجة “السياسة الخارجية الخاطية” التي اتبعاا،
بالتزامن مع التأكيد على أن تلك العودة ستلون شعد تأسيس السلم واألمن في سورنة وأنه سيودع السورننن بـ”الطب
والزمر” شسلم وآمان وبكل طوعي ،في سعيه إلرضاء القاعدة الكعبية “اليسارنة/الديمقراطية االجتماعية” واملتبفذين
مهما داخ الحزب ،والتي ترفض املواقف “الكمالية” و ”الوطبية” التقليدية للحزب شكل عام ،وخطاب الكراهية على
أسس دينية ،إثنية ،عرقية أو جبدرنة من مبطلق حقوقي إنساني.
ً
ً
ومع ذلك ،وعلى الرغ من تقدي الحزب لخطاب “مقبول” نسييا تجاه السورننن باملقارنة مع خطابه سابقا ،إال أنه ل يق
بتقدي خطاب متماسك من مبظور “الديمقراطية االجتماعية” التي يدعي تيبيما .إذ مازال الحزب يرى بأن طرنق الح في
سورنة بما يتضمن عودة اللجينن ،يكمن في إعادة العلقات مع البظام السوري الذي انتمك جميع مواثيق حقوق اإلنسان
ً
العاملية ،وتعبت على مدار خمسنن عاما من تقدي أي تبازل سياس ي لتمايد الطرنق لتأسيس ديمقراطية سورنة.
باملقاب  ،وباالستباد للخطاب الحالي للحزب الرافض لـ ” العبصرنة” ،ل يق الحزب – حتى اآلن – باتخاذ إجراء حازم تجاه
أوزجان ،واكتفى ببفي تمثي خطاب أوزجان للحزب .إذ ُيكنر ذلك إلى أن خطابات ومواقف الحزب ما زالت معبية بأثر

األخنرة على توازنات الحزب الداخلية والحسابات االنتخابية أكثر من تقدي خطاب أيديولوجي متماسك في سياق
“الديمقراطية االجتماعية” ،مع اإلبقاء على خطوط عامة لضبط وتقبنن مستوى خطاب الكراهية وليس ملافحته.
باملقاب  ،وعلى الرغ من استخدام قيادات في حزب الكعب الجماوري لخطاب الكراهية بمستونات وسياقات عدة ،إال
ً
ً
ً
أن أوزجان قدم خطابا عبصرنا بمستوى مرتفع ،وحوله رسميا إلى سياسات تتمحور حول “فوبيا األجانب” ،شكل ال
يتباسق مع الخط العام للخطاب الذي يقدمه الحزب بقيادة كمال كلكدار أوغلو ،ب يجتاز الحدود الاكة الذي رسماا
الحزب في هذا الصدد.
ُ
لاذا ،فإن الخطاب الذي يستخدمه أوزجان ،يبقى أقرب لحزب “الظفر” مبه لحزب الكعب الجماوري ،وهو ما ترج
بمباركة البرملاني عن حزب “الظفر” ،اسماعي كونجك ،ألوزجان على مواقفه األخنرة عبر تغرندة له على تونتر ،والزنارة
السابقة لذلك ،التي قام بما رئيس الحزب ،أوميت أوزداغ ،ألوزجان والتي عبر فيما عن مساندته لألخنر “ملوقفه املعادي
لإلمبريالية بما يخص قضية البازحنن” ،في آب/أغسطس  .2021إذ ُيعتبر خطاب الكراهية الذي يستعمله حزب “الظفر”،
ً
األكثر حدة تجاه السورننن واملااجرنن شكل عام.
وفي هذا السياق ،قامت وزارة الداخلية بفتح تحقيق شكأن القرارات التمنزية التي اتخذها مجلس بلدية بولو ،كما صرح
وزنر العدل التركي ،عبد الحميد غول ،بأن “الجميع متساوون في االستفادة من الخدمات العامة” .وأن “من يحاولون زرع
الكراهية والحقد في هذه األرض سيييؤون بالفك ”.
ً
في حنن انتقدت شخصيات معارض ،حزب “الكعب الجماوري” ،لعدم اتخاذه إجر ًاء حازما بحق أوزجان ،إذ طالب عمر
فاروق غارغارلي أوغلو ،البائب البرملاني والقيادي في حزب الكعوب الديمقراطي ،الكعب الجماوري بإخراج أوزجان،
ً
واصفا إياه بالعبصري .وذلك ،إلى جانب انتقادات من نكطاء وإعلمينن ومباصرنن لحقوق اإلنسان للقرارات التمينزية،
ً
ً
األمر الذي يكل عامل ضاغطا إلى حد ما ،على الكعب الجماوري ،باعتباره يتبنى “الديمقراطية االجتماعية” ،ونحرج
الحزب بخصوص خطابه الجديد “املقبول” تجاه اللجينن ،والذي يدعي تباسقه مع “الديمقراطية االجتماعية”.
ً
أما بالنسبة ألوزجان؛ فل ُيعنر األخنر اهتماما بالخط العام للحزب ،كونه رفع من حدة خطابه على الرغ من رفض حزبه
ً
ً
َّ
لذلك ،كما ال يتعلق خطابه بوجود إشلالية متعلقة باللجينن يرند بالفع حلاا ،خصوصا وأن مديبة بولو ال تحوي عددا
ً
َ
كبنرا من األجانب ،وإنما ترجع دوافعه إلى حافز سياس ي شخص ي ،بحيث يسعى أوزجان للتحول من شخصية محلية على
مستوى مديبة بولو إلى شخصية سياسية على مستوى تركيا كل  ،وهو ما يتضح في إبداء رأيه في قضية مرشح املعارضة
للنتخابات الرئاسية ،ورفضه لترشح رؤساء األحزاب في رسالة غنر مباشرة لرئيس حزبه ،كلكدار أوغلو ،الذي يكثر
الحديث عن احتمالية ترشحه في االنتخابات الرئاسية املقبلة.

ً
ً
َّ
مع ذلك ،ال يبدو حزب الكعب الجماوري قد اتخذ قرارا حاسما شكأن أوزجان شعد ،وهو ما تجلى بتأجي مجلس
االنضباط في الحزب لقرار البت بحقه حتى كانون الثاني/يباير  ،2022وكون القضية البارزة التي يتباولاا مجلس االنضباط
هي جم مايبة وغنر الئقة صرح بما أوزجان بحق إحدى النساء التي طلبت مساعدة مبه بخصوص إنجاب “طف أنبوب”؛
ً
األمر الذي يعكس عدم وجود موقف صلب للحزب حاليا بخصوص خطاب الكراهية تجاه اللجينن ،ألسباب عديدة أبرزها
التللفة السياسية االنتخابية املحتملة لذلك ،في ظ احتقان اجتماعي متصاعد تجاه اللجينن واملترافق مع أزمة
ُ
ً
اقتصادية ،ومحاولة حزب “الظفر” الذي أسس حديثا استثمار “ملف اللجينن” عبر استخدام خطاب عبصري شديد
الحدة وسعيه لسحب “ورقة اللجينن” من يد الكعب الجماوري ،وحزب الجيد في االنتخابات املقبلة.
لاذا ،تبقى السيبارنوهات مفتوحة بمذا الخصوص ،ال سيما وأن اإلجراءات التي ُيمكن ملجلس االنضباط اتخاذها متعددة،
ً
ً
ً
وانتماء بـ” اإلخراج الهمائي” ،ناهيك عن وجود ذرائع متعددة ُيمكن
بدءا من “التبييه” ،مرورا بـ” اإلدانة” و” اإلخراج املؤقت”،
ً
ملجلس االنضباط استخداماا في اتخاذ إجراء معنن بحق أوزجان ،نظرا لوجود مواقف متعددة له تتباقض مع الخط العام
للحزب في قضايا عدة.
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