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الخديعة الأميركية م�ستم ّرة في خدمة الم�شروع...
القلق من هزيمة الأدوات ولي�س على �سالمة المدنيين

هل يتجر�أ �أردوغان
على خو�ض المعركة مع الغرب؟
} حميدي العبدالله

} محمد ح .الحاج

بلغ التوتر بين تركيا من جهة ،وال�غ��رب من جهة أخ��رى ،على
اثر االنقالب الفاشل مستوى لم تبلغه العالقات التركية – الغربية
منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اآلن .ووجهت اإلدارة األميركية
ت �ح��ذي��رات للرئيس ال�ت��رك��ي أل�م�ح��ت فيها إل��ى اح�ت�م��ال أن تخسر
تركيا موقعها ف��ي حلف ال�ن��ات��و ،كما أنّ أك�ث��ر م��ن زع�ي��م أوروب��ي
وجه تحذيرات حادّة للرئيس التركي ،وال سيما لجهة عدم احترام
الدستور والقوانين في تعامله مع خصومه ومع المشاركين في
محاولة االنقالب الفاشلة.
هل يرضخ أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية للتحذيرات
الغربية ،وال سيما األميركية ،أم أنه يواصل حملته الداعية إلى تسليم
فتح الله غولن وضرب عرض الحائط القوانين المرعية اإلجراء في
تركيا لفرض ديكتاتورية حزبه ،والتخلص من خصومه ومنافسيه
بمعزل عن ردود فعل الحكومات الغربية؟
ال شك أنّ هناك مجموعة من العوامل الموضوعية تفرض على
الرئيس التركي وعلى حكومته آجالً أم عاجالً الرضوخ للتحذيرات
األميركية واألوروب �ي��ة .أول��ى ه��ذه العوامل أنّ االقتصاد التركي
مندمج بقوة باالقتصاد الغربي ،وإذا ما ق � ّررت حكومات الدول
الغربية فرض عقوبات على تركيا ،ف��إنّ االقتصاد التركي سوف
ينهار تماماً ،وه��ذا أم��ر ليس في مصلحة الشعب التركي وال في
مصلحة قطاع األعمال ،بما في ذلك قطاع األعمال المرتبط بحزب
العدالة والتنمية .ثاني هذه العوامل أنّ تركيا مقابل وجودها في
حلف الناتو تحصل على امتيازات عسكرية واقتصادية وسياسية،
وطردها من حلف الناتو يحرمها من ك ّل هذه االمتيازات ،وال قِبل
لتركيا على االستغناء عنها.
أي مواجهة مفتوحة مع
حقيقة
في
يكمن
ثالث هذه العوامل،
أنّ
ّ
الغرب ستعني وقوف الغرب إلى جانب حزب العمال الكردستاني
وم �دّه بك ّل أشكال الدعم بما في ذل��ك الدعم العسكري ،على غرار
ما تفعل الحكومات الغربية لجهة تسليح المعارضة في سورية
للضغط على الدولة السورية لحملها على تقديم تنازالت لصالح
ض ّم سورية إلى فلك الدول التي تتبع للسياسات الغربية.
بديهي أنّ الغرب سيبذل جهدا ً أكبر إلبقاء تركيا في إطار الناتو ألنّ
تركيا بعدد سكانها وجيشها الكبير وموقعها الجيواستراتيجي كان
لها دور كبير في الحفاظ على النفوذ الغربي في المنطقة ،ولن تتخلى
بأي شكل كان ،وإذا ما أص ّر أردوغان
الحكومات الغربية عن تركيا ّ
على سياسة المواجهة فالغرب يمتلك الكثير من األوراق السياسية
واالقتصادية والعسكرية التي تفرض على الرئيس التركي وحكومة
حزب العدالة والتنمية عدم الذهاب بعيدا ً في المواجهة مع الغرب.

مرة تلو مرة يعلن وزير الخارجية األميركي
قلقه من األوض���اع في محيط حلب وإدل��ب،
كما يتم ّنى على القيادة الروسية العمل على
استمرار «وقف العمليات العدائية» ،بمعنى
آخر وقف قصف تج ّمعات وقواعد ومخازن
العصابات اإلره��اب��ي��ة العاملة ف��ي خدمة
المشروع األميركي في المنطقة المشرقية وعلى
أساس أنّ هؤالء من المعارضة التي تعتبرها
الواليات المتحدة والغرب سورية – معتدلة
رغ��م ع��دم التزام أيّ من فصائلها المختلفة
بوقف النار باتجاه المدنيين في حلب وغيرها،
كما استمرارهم في مهاجمة القوات العسكرية
النظامية والمصالح الحكومية ،وقد انطلت
الحيلة في المرة األولى عندما اقتربت هزيمة
هؤالء فأوقفت روسيا هجماتها وكذلك طلبت
م��ن ال��ق��وة السورية وق��ف هجومها م��ا أت��اح
للعصابات التقاط أنفاسها وتجميع قواها،
كما أتيح للدول الداعمة شحن ذخائر وأسلحة
حديثة تحت رقابة القوة الروسية الجوية التي
اكتفت بالمراقبة والتصوير.
ال��ع��ص��اب��ات مختلفة التسميات ومنها
التركستاني والشيشاني وك ّل المسلسل،...
باالعتبار األميركي سوريين معتدلين ،وهؤالء
بعد تجميعهم وتوفير احتياجاتهم وتأمين
دفعات من المرتزقة أعادوا تكرار الهجوم على
مواقع الجيش في كثير من المناطق ومنها
جنوب وشرق حلب ،في محاولة لقطع طرق
إمداد الجيش ومنع تزويد حلب باحتياجاتها
من المواد الغذائية والطبية ،وعندما جاء الر ّد
على هذه الخروق الموثقة بدأ اإلعالن عن القلق
األميركي وتوابعه ،في الوقت الذي سقط المئات
من المدنيين بين قتيل وجريح في شوارع حلب
وانهارت البيوت فوق رؤوس أصحابها ،ولم
يقتصر األمر على حلب بل تعدّاها إلى مناطق
عديدة في وسط البالد وجنوبها ،واستخدمت
العصابات أسلحة حديثة شديدة الخطورة
ومنها الصواريخ العنقودية ،والقنابل شديدة
االنفجار وكلها ت ّم توريدها عن طريق تركيا
ودفع أثمانها أعراب الخليج ومن معهم.
لقد اع��ت��رف ال���روس س��اب��ق�ا ً بتع ّرضهم
للخديعة ،وأنهم بذلك حالوا دون تحقيق
الجيش السوري أله��داف هجومه األول بعد
أن ك��ان زخ��م الهجوم في أش �دّه وعلى وشك
االنتصار ،وهكذا أفسحوا المجال الستعادة

ما الذي يُبقي جمال عبد النا�صر
حي ًا في �ضمير �شعبه و�أمته؟

القوى العسكرية التركية تحتجز العشرات ممن اعتبرتهم انقالبيين في مطار صبيحة غوكتشين في اسطنبول
العصابات لقواها والتز ّود بك ّل جديد وفتاك،
في المقابل لم يصدر عن اإلدارة األميركية وال
أيّ من دول الغرب ،وال مجلس األمن أية إشارة
إلى الضحايا المدنيين ،على العكس من ذلك
عملت الماكينة اإلعالمية للمعارضات على
قلب الحقائق واتهام الجيش السوري بقتل
المدنيين ومحاصرة حلب ...وهذه الماكينة
تجد مئات المنابر واألب����واق مسخرة لها،
األش ّد إيالما ً معرفة العالم كله بأنّ عصابات
المقاتلين األغراب استخدموا السالح الكيميائي
ض ّد المناطق المأهولة والنقاط العسكرية،
ويعلم الجميع أنّ مصدر السالح كان األراضي
التركية ،وصمت العالم ،في المقابل ،بعض
اركان المعارضة اتهموا الجيش السوري ولو
كان األمر صحيحا ً لسمعنا الصراخ الغربي
والتهديدات والتلويح بمعاقبة سورية ،لكنهم
كما ال���روس يعرفون أن ال س�لاح كيميائي
بحوزة الجيش السوري ،وإنْ وجد افتراضا ً فإنّ
الجيش ال يستخدمه مستهدفا ً مناطق تواجد
وحداته والمدنيين الذين تحت حمايته...

كيري ،وقبل يومين أبدى رغبته في استمرار
وقف األعمال العدائية ،قاصدا ً إلزام الجيش
السوري بعدم ال��ر ّد على هجوم العصابات،
أو التقدّم باتجاه مواقعها أو تطويقها ،وهي
رغبة تضمن تحقيق ذات النتائج كما في المرة
السابقة ،لكن  -وعلى ما أعتقد  -فإنّ القيادة
المطب مرتين ،وإنْ
الروسية لن تقع في نفس
ّ
رغبت بذلك فإنها ستشعر بالحرج لو طلبت
من الجيش السوري أن يتوقف حتى لو أوقفت
طلعاتها الجوية ،القوى الجوية السورية تقوم
بواجباتها ،والجيش في حاضره يتمتع بك ّل
األهلية للر ّد وإلحاق الهزيمة بالعصابات في
ك ّل المواقع ،يبقى أنّ على السوريين الذين
يعتقدون بأنّ من يسقط على الجانب اآلخر
هو من المدنيين األبرياء إعادة التدقيق والتأكد
بأنّ أغلب هؤالء من المسلحين ،ومنهم غرباء
من جنسيات مختلفة ،والقليل من الضحايا
المدنيين هم من الذين تتخذ منهم العصابات
المسلحة دروعا ً بشرية وتمنعهم من المغادرة،
أو من عائالت المسلحين إياهم وأنصارهم.

الرهان على نجاح االنقالب في تركيا ليس
تشفيا ً بالحكومة أو الشعب التركي ،وإنما
للخالص م��ن ب��واب��ة ال��ش � ّر المفتوحة على
مصراعيها وعنوانها :الموت اآلتي من الشمال...
أوَليس عارا ًعلى حكومات الغرب وعلى مجلس
األمن ،وبعض السوريين المتاجرين بالوطن
اعتبار هذا الخليط الغريب من أكثر من مائة
جنسية ...معارضة سورية معتدلة...؟ إذا ً أين
هي المعارضة السورية غير المعتدلة؟ ومن
هم قادتها؟
اإلدارة األميركية في آخ��ر أيامها تمارس
السياسة خبط عشواء ،ولو أنّ المخططات
ال��م��وض��وع��ة وال��م��ق � ّررة مسبقا ً ال تصيبها
العطالة ،بعض الرتوش أو قليل من االلتفاف
حول الهدف لمواءمته بما يخدم االستمرارية،
هذه اإلدارة ض ّد داعش بالمطلق في العراق
(وقد ّ
أشك بذلك) لكنها ما زالت تستثمر داعش
في المناطق األخ��رى خصوصا ً في الشام،
وحتى في السعودية والخليج ،وتحت شعار
أنه الخطر الداهم تس ّوق أسلحتها ،وتستنزف

الخزائن ثمنا ً للذخائر التي تقتل شعب اليمن،
وكذلك في الشام والعراق ،النصرة كما داعش
وك � ّل التوابع يستخدمون أسلحة وذخائر
حديثة ت��ق��وم قطر وال��س��ع��ودي��ة ومنظمات
رديفة بتسديد أثمانها لقتلنا خدمة للمشروع
الصهيوني ،وهذا هو جوهر المعتقد اإليماني
للعدو ..قتلنا بأموالنا وبأيدي بعضنا بعضا ً
وهي «قمة المتعة ...والفائدة».
تركيا التي افتعل رئيسها مسرحية توقعها
البعض قبل أشهر ،ودف��ع بنتيجتها الشعب
التركي ثمنا ً ليس بالقليل ...مئات القتلى،
وعشرات الطائرات ،وآالف الموقوفين ،وتهديد
المنظومة األخالقية – المعنوية للجيش،
واغتيال القضاء بهذا الحجم الفاضح انتقاما ً
لفضيحته المعروفة ،تركيا هذه ال يمكن الركون
إلى تصريحات رئيس وزرائها القائل باستعادة
العالقات الطبيعية مع دول الجوار والوصول
إلى «صفر مشاكل» وال تصديق هذا االدّع��اء
بوجود واستمرارية أردوغ��ان ،مع العلم أنّ
الرهان خاسر أيضا ً على الجيش التركي ،فهو
أداة من أدوات الحلف األطلسي (الناتو) ولم
يكن صديقا ً في مرحلة من مراحل التاريخ...
وهو يحت ّل أجزاء من أرضنا الوطنية والقومية.
ما ت � ّم نشره عن خفايا الفعل األميركي،
ومسلسل لجوء أردوغان وعدم قبوله ألمانياً،
واض��ط��راره لطلب موافقة الرئيس األميركي
للهبوط في قاعدة «أنجرليك» وهي على أرضه
الوطنية ،ثم تدخل سالح الطيران األميركي
إلسقاط عشرات المروحيات التركية ،وإنذار
القادة المرتبطين بأميركا وبالتالي إفشال
االنقالب ،انّ ك ّل ذلك هو درس خطط له ونفذه
األميركان في عملية تحجيم لهذا الرأس الذي
تطاول على أسياده األميركان في ع��دد من
المواقف والحاالت وربما صبروا عليه قليالً...
لم يستبدلوه اليوم لعدم تجهيز البديل األفضل،
لكنه لن يستم ّر طويالً ،ربما شهرين أو ثالثة كما
ورد على لسان روبرت فيسك.
ال��م��ض��ح��ك ح��ت��ى ال��غ��ث��ي��ان إع�ل�ان دول��ة
كالسعودية أو حتى السودان إصدارها األوامر
لقواتها إلع���ادة الشرعية التركية ونصرة
أردوغان ،المضحك المبكي ...وقمة السخرية،
رف��ع األع�لام التركية في ساحات «عربية»
مرفقة بصور «السلطان» وكأنهم ما زال��وا
يعيشون حال التبعية للسلطنة العثمانية!...
وأنّ الحرية والتح ّرر لهم عبودية من نوع
آخر ...عبودية الفكر والنهج!

*

} معن بشور

ما الذي ُيبقي جمال عبد الناصر حيا ً في ضمير شعبه وأمته رغم مرور 46
عاما ً على رحيله ،و 64عاما ً على قيام ث��ورة  23يوليو التي قادها مع رفاقه
الضباط األحرار...؟
بل ما ال��ذي ُيبقي الشعارات التي رفعها ،واأله��داف التي سعى لتحقيقها،
والمشروع الذي حمله ،عناوين نهوض األمة ووحدتها واستقاللها...؟
بل ما الذي جعل من هذا الضابط الذي خرج من حصار الفلوجة الفلسطينية
مغموراً ،ليصبح واحدا ً من أه ّم الهامات الثورية في وطنه العربي والعالم ،بل
ليصبح نهجه اليوم معيارا ً نقيس به أهمية ك ّل قائد أو زعيم من خالل اقترابه أو
ابتعاده عن نهج هذا الرجل الكبير وسلوكه النقي والنظيف والعفيف...؟
يترحمون على عصر ذلك الرجل الذي
بل ما الذي يجعل أبناء األمة بأسرهم
ّ
قهر الظلم بالعدل ،واالستعمار بالتح ّرر ،والفقر بالتنمية ،والتجزئة بالوحدة،
التعصب الطائفي وال�م��ذه�ب��ي وال�ع�ن�ص��ري ب��ال�ع��روب��ة الحضارية
وج� ��دران
ّ
الجامعة...؟
بل ما ال��ذي يجعل المخلصين وشرفاء األم��ة وأح��رار العالم يستحضرون
روح��ه وتجربته بعد عقود على رحيله ،فال مال ينفقه على جماعات التطبيل
والتزمير ،وال سلطة قامعة يمارسها اليوم ض ّد من يخالف رأيه وتوجهاته؟
انه باختصار التزام القائد االستثنائي «بالكرامة الوطنية والعدالة االجتماعية»،
فخاض مع رفاقه ضباط ثورة يوليو معركة جالء المستعمر عن بالده ،ومعركة
العدالة بقوانين اإلصالح الزراعي التي أصدرها بعد  49يوما ً على بداية الثورة،
بل خط بالتزامه بوحدة النضال العربي طريقا ً لنضال الوحدة العربية...
في «الكرامة الوطنية» تجتمع ك ّل قيم االستقالل والحرية والسيادة والمقاومة
والوحدة الوطنية والقومية ،وفي «العدالة االجتماعية» تجتمع ك ّل معاني التنمية
المستقلة وقيَم الكفاية والعدل وتكافؤ الفرص ،وتجتمع في القيمتين ك ّل عناصر
التجدّد الحضاري ألم��ة لها في حضارتها الجامعة ما تعتز به وتباهي ك ّل
األمم...
وإذ يحتفل اليوم األوفياء لجمال عبد الناصر بالذكرى الرابعة والستين لثورة
 23يوليو ،فإنهم يحتفلون بالذكرى العاشرة النتصار المقاومة في جنوب
لبنان ،وبالذكرى الثانية النتصار المقاومة في غزة الفلسطينية ،ويضيئون
الدرب ألمتهم من جديد ،ويدعون قادتهم وحركاتهم ونخبهم أن يسترشدوا
بتلك التجربة الهامة في حياتهم المعاصرة ،فيط ّورون ما بها من إيجابيات
ويسعون للتخلص مما علق بها من سلبيات.
في مركز معروف سعد الثقافي في صيدا يلتقي إلحياء ذك��رى ث��ورة 26
يوليو ،ومعها ذكرى رحيل القائد المناضل الناصري مصطفى سعد جمع من
المناضلين والمقاومين من مصر وفلسطين ولبنان في السادسة من مساء
الخميس في .2016/7/21
وف��ي دار ال �ن��دوة ف��ي ب �ي��روت ف��ي ال�س��ادس��ة م��ن م�س��اء ي��وم األرب �ع��اء في
 ،2016/7/27يجتمع أهل المنتدى القومي العربي ،واتحاد الكتّاب اللبنانيين،
والمركز الثقافي اإلسالمي في لقاء تحية لرمز من رموز الوفاء للحركة القومية
العربية ولجمال عبد الناصر هو الراحل الكبير الدكتور محمد المجذوب...
وفي تونس يحيي ذكرى استشهاد القائد الناصري الشجاع محمد اإلبراهيمي
 23يوليو حشد من رفاقه وإخوانه الذين يحملون قيم الوفاء لرجل دفع حياته
ثمن تمسكه بعروبة بالده وحرية شعبه....
وفي العديد من المناطق اللبنانية ،واألقطار العربية ،يجتمع أحرار األمة حول
رموز الحرية والكرامة فيها ،ليؤكدوا أنّ من أعطى شعبه وأمته حياته ال يمكن أن
يموت في ذاكرة شعبه وأمته...
* األمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

التحالف الحري�ص على الأبرياء
ـ حملت أنباء منبج رقما ً مفجعا ً لعدد المدنيين الذين لقوا مصرعهم جراء
غارات التحالف الذي تقوده واشنطن حيث بلغ الرقم مئتين من الذين فقدوا
حياتهم وضعفهم من الجرحى.
ـ تخوض واشنطن حربا ً إعالمية وسياسية ودبلوماسية ض ّد الدولة السورية
عنوانها عدم تمييز الجيش السوري بين المدنيين والمسلحين في الحرب التي
يخوضها ض ّد اإلرهاب.
ـ خالل سنوات خاض الجيش السوري حربه ولم يسجل في يوم واحد
نسبة واحد من عشرة من هذا العدد من الضحايا ودائماً ،كان اتهامه باستهداف
المدنيين دون تمييز إتهاما ً سياسيا ً يعوزه اإلثبات.
ـ في الحديث عن السالح الكيميائي تكشف التقارير الغربية انّ االتهام الموجه
للجيش السوري كان مفبركاً ،وأنّ السالح الكيميائي وصل إلى تنظيمات إرهابية
عبر ليبيا فتركيا بأوامر من وزيرة الخارجية األميركية آنذاك هيالري كلينتون.
ـ في الحديث عن ضرب المستشفيات والمدارس يتبيّن غالبا ً بعد رواج
اإلتهامات أنها مفبركة للتغطية على تحويل الجماعات المسلحة لهذه المنشآت
بعد تفريغها من مهمتها الصلية لتصير غرف عمليات ومستودعات سالح
وثكنات للمسلحين.
ـ واشنطن علنا ً تقتل مئتي مدني بغارات طيرانها وتتشدّق بالسعي لحماية
المدنيين.

التعليق السياسي

هل �شجبت الجماهير والأحزاب االنقالب ت�أييد ًا لأردوغان �أم لل�شرعية والديمقراطية؟
*

} ميشيل حنا الحاج

منتشيا ً بالنصر الذي تحقق في تركيا بعد فشل االنقالب العسكري ،انطلق
صوت أردوغ��ان المعتقد ب��أنّ شجب االنقالب التركي حتى من قبل األح��زاب
المعارضة للنهج السياسي للرئيس ،قد شكل تأييدا ً له يصل الى ح ّد التفويض
المطلق ...منتشيا ً بهذا االعتقاد ،انطلق صوته عاليا ً مطالبا ً بإعادة فرض
حكم االعدام الذي ألغي من القوانين التركية منذ عام  ،2004والذي ألغي آنئذ
استجابة لمتطلبات القوانين المعتمدة في االتحاد األوروبي الذي تسعى تركيا
لالنضمام تحت مظلته.
ولكن بسرعة فائقة ،انطلقت األصوات المعارضة لذاك المطلب .وقد انطلقت
عالية من الداخل التركي ،ومن االتحاد األوروبي ،بل ومن الواليات المتحدة التي
ذكره سياسيوها بوجوب احترام حدود القانون.
واذا كان رئيس حزب الشعب الجمهوري في كلمته أمام البرلمان ،قد هنأ
الشعب التركي وأردوغان على إفشال االنقالب العسكري ،لكنه ذكر أيضا ً في
كلمته بوجوب احترام القانون ومبادئ الديمقراطية ،فإنّ رئيس حزب الشعوب
الديمقراطي الكردي ،قد ذهب أبعد من ذلك ،إذ أكد رفض حزبه لهذا المقترح ،كما
رفضته وزيرة خارجية االتحاد األوروبية ،وكذلك وزير خارجية ألمانيا ووزراء
آخ��رون من دول االتحاد األوروب��ي .وأك��دت وزي��رة خارجية االتحاد فيديريكا
موغيريني ،أنّ إقرار قانون كهذا سيؤدّي الى توقف المباحثات الجارية بين
تركيا واالتحاد األوروبي بخصوص انضمام الجمهورية التركية لالتحاد.
هناك مبدأ هام في مفهوم القوانين وإصدارها ،وهو أنها تسري على ما يليها
من مخالفات لنصوص القانون الجديد ،وال يفترض به أن يسري على المخالفات
للقانون السابقة على تشريعه .أو هذا على األق ّل ما درسته في كلية الحقوق
عندما كنت طالبا ً فيها حتى عام  ،1974عندما تخ ّرجت وانقطعت صلتي بدراسة
النصوص القانونية ،نتيجة تف ّرغي للعمل في حقل اإلعالم المرئي .ومع ذلك فإنّ
المبادئ األساسية للقوانين ،وبطبيعة الحال وجوب مراعاتها لمبادئ حقوق
االنسان التي ال تستطيع القوانين المشرعة إغفالها ،يعني أنّ صدور قانون كهذا
حتى ولو تض ّمن نصا ً على كونه يسري بأثر رجعي ،أيّ على الجرائم المرتكبة
قبل ص��دوره (كقضية المشاركة في الشروع بانقالب عسكري لتغيير نظام
الحكم) ،حتى ولو ت ّم إقراره بأكثرية خاصة متميّزة ...سيظ ّل قانونا ً مرفوضا ً من
المجتمع الدولي ،ومن نسبة عالية من األتراك على صعيد الداخل التركي.
ويحاول رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ،التخفيف من حدة المطلب
األردوغاني ،بالتذكير أنّ هذا القانون بحاجة لمناقشة طويلة في البرلمان .ولكن
أردوغ��ان ،الذي يبدو بأنه قد أع ّد مسبقاً ،وقبل وقوع االنقالب الفاشل ،قائمة
بأسماء من ينبغي اعتقالهم ،ومن يكتفى بتسريحهم من الخدمة ،من عسكريين
وقضاة وحكام واليات وموظفين حكوميين ،يبدو مندفعا ً بحماس الى التوجه
نحو تشريع وإقرار قانون يعيد فرض عقوبة اإلعدام ،رغبة منه بعدم االكتفاء
باعتقال البعض ،بل التوجه أيضا ً نحو تعليق بعضهم على المشانق.
ورجح العديد من الكتاب والمحللين ،أنّ قوائم إعفاء آالف من القضاة ،كانت
معدّة مسبقاً .كما كان العمل جار منذ فترة من الزمان ،عبر مكتب أميركي
للمحاماة ،على إعداد المستندات الالزمة لمطالبة الواليات المتحدة بتسليم
تركيا الداعية فتح الله غولن .فاألمر لم يكن إفرازا ً لالنقالب الفاشل ،بل نتيجة
مساع أردوغانية سابقة على االنقالب ،وجاء االنقالب كـ»هدية» ليعزز المطلب
األردوغاني القديم الجديد.
والواقع ...فإنّ إعفاء أكثر من  2750قاض واعتقال بعضهم ،ومنهم أحد قضاة
المحكمة العليا من أصل خمسة قضاة في المحكمة العليا ت ّم عزلهم ،أثار دهشة
العالم لعدم وجود صالت مباشرة بين القضاة واالنقالب الفاشل .وفي الوقت
الذي كان فيه أردوغان ووزراؤه يعلنون أنّ من نفذ االنقالب مجرد حفنة صغيرة
من العسكريين ،فوجئ المجتمع الدولي بأنّ أكثر من ثالثة آالف من الجنود
والضباط ،وبينهم  34ضابطا ً برتب عالية وصل بعضها الى ضباط برتبة لواء
وكان من بينهم نائب رئيس هيئة األركان ،ت ّم تسريحهم أو اعتقالهم على عجل،
مما يرجح أيضا ً بأنّ االعتقاالت بين العسكريين قد ت ّمت بناء على قائمة معدّة
سلفاً ،ساعية لتطهير الجيش من ك ّل من يشتبه به ،بكونه غير مؤازر أو مطمئن
للنهج األردوغاني ،ولم تكن بالضرورة اذن ،نتيجة مشاركة هؤالء في االنقالب
الفاشل أو المزعوم .والغريب في األمر ،أنّ الفئة الصغيرة التي قالت تصريحات
توسعت فجأة لتنسب تهمة المشاركة
المسؤولين بأنها قد شاركت في االنقالبّ ،
لقائد الجيش الثاني ،وقائد الجيش الثالث ،وآميرال السالح البحري ،اضافة الى
قائد حرس الحدود ،وقائد سالح الجو .فهذا التوسع المفاجئ بحجم المشاركين
في االنقالب ،يبدو وكأنه مجرد عذر يب ّرر إبعاد واعتقال أولئك ،نتيجة توجه
سابق إلبعادهم عن مواقعهم ،وقبل حصول االنقالب المذكور ،وكانت كما يبدو
قد أعدّت قوائم بأسمائهم سواء وقع انقالب أم لم يقع.
وامتدّت قوائم اإلعفاء واالعتقال أحياناً ،لتشمل  34حاكم والية من واليات
تركيا الـ ،84ولم يفهم أحد ماهية دور حكام الواليات (وهم مدنيون) ،باالنقالب
العسكري .فهذه القرارات الغريبة العجيبة باإلعفاء أو االعتقال لهذه الشريحة
الكبرى من األتراك ،عسكريين ومدنيين ،ترجح أيضا ً التوجه األردوغاني لتنفيذ
مخطط مسبق كان عاجزا ً عن تنفيذه خوفا ً من ر ّد الفعل عليه لو نفذه في ظروف
عادية .أما اآلن وقد حصل انقالب عسكري فاشل ،وكان هناك تأييد شعبي رافض
له ومؤيد للشرعية الدستورية التي يمثلها اليوم أردوغان ،سواء كان التأييد من
الجماهير أو من أحزاب المعارضة ،فإنّ أردوغ��ان كما يبدو ،قد وجد في هذه
الفرصة النادرة ،فرصة تاريخية تساعده على تنفيذ ك ّل مخططاته السابقة

مدرعات للجيش التركي في شوارع أنقرة ليل الجمعة ـ السبت الماضي
والتي كان عاجزا ً عن تنفيذها .فمستندا ً الى التأييد الشعبي والحزبي الذي
القاه وانتشى به ،شرع بعمليات اعتقال وفصل أولئك الذين وردت أسماؤهم في
قوائم معدّة سلفا ً ولكن كان تنفيذها موقوف بانتظار ميسرة وفرها له االنقالب
العسكري.
ويبدو أنّ األمر قد اختلط كثيرا ً على أردوغان ،فهو قد اعتقد يقينا ً أنّ التأييد
الشعبي الذي شهده الشارع والذي ورد من قيادات األح��زاب السياسية ،قد
جاء تأييدا ً له شخصياً ،ولم يدرك أنّ الشعب واألح��زاب لم تنبر للدفاع عن
شخص أردوغان ،بل عن الشرعية التي يمثلها ،وعن الديمقرطية التي خشي
الكثيرون أن تنقضي في ظ ّل حكم عسكري جديد ،خصوصا ً أنّ الشعب كان قد
م ّر بخمس تجارب سابقة من االنقالبات العسكرية وما أفرزته من ح ّد للحريات
السياسية.
فالشارع قد خرج اذن دعما ً للشرعية وللديمقراطية ،وليس لشخص أردوغان.
ومثله األح��زاب السياسية التي هرولت تعلن شجبها لالنقالب ،وتأييدها
للشرعية والديمقراطية ،وليس لشخص مع ّين هو أردوغان الذي يتطلع اآلن،
وفي غمار موجة الحماس تلك ،الى إجراء تعيالت دستورية طالما حلم بها،
وهي التعديالت المتعلقة باعتماد النظام الرئاسي عوضا ً عن النظام البرلماني
الحالي ،وكذلك اعتماد االسالم (السياسي) دينا ً للدولة ،واالبتعاد عن العلمانية
األتاتوركية التي طالما حماها الجيش بانقالباته الخمسة المتك ّررة .أما اآلن وقد
سقط انقالبه السادس ولم ينجح ،فقد بات من الممكن العودة الى المطالبة
باالبتعاد عن العلمانية وتثبيت االسالم كدين للدولة ،والشريعة اإلسالمية ال
العلمانية ،كمصدر للتشريع فيها.
ورغم أنّ أردوغان يدرك بأنّ المواطنين واألحزاب قد خرجوا لتأييد الشرعية
والديمقراطية وليس شخصه ،فإنه يتصرف وكأنه غير عابئ بذلك .فالجيش
الذي يمثل القوة الحقيقية الفاصلة ،قد وجهت له اآلن ضربة حاسمة نتيجة
لفشل االنقالب .ولتأكيد انتهاء أيّ دور للقوات المسلحة مستقبال ً،فقد شرع
في تنفيذ ضربة أخرى له هي بمثابة الضربة القاضية ،وتمثلت بتنفيذ قائمة
االعتقاالت واإلعفاءات التي أعدّها سلفاً ،والتي ستساعد على توجيه ضربة
أخرى لبناء القوات المسلحة ،تبقيها مقعدة لفترة طويلة من الزمان.
ومن هنا يضطر المراقب الى العودة للتساؤل :هل كان االنقالب انقالبا ً فاشالً،
أم تح ّول الى انقالب فاشل لكونه قد بات انقالبا ً مخترقا ً بطريقة أو بأخرى؟
مثال لنقدّر ،كمجرد احتمال ،أنّ أردوغ��ان قد بات مدركا ً لوجود غليان في
القوات المسلحة نتيجة استراتيجيته المعقدة التي أدّت الى استعداء العالم
كله تقريباً ،مما أدّى الى وقوف الكثيرين بالتالي معادين لتركيا .فالعالقات
مع الواليا المتحدة كانت فاترة .ومثلها العالقات مع الجار ،أيّ االتحاد
األزروب��ي .أما العالقة مع روسيا فقد بلغت ح ّد العداء المكشوف واقتربت
من االشتباك المباشر ،ولو على األراضي السورية فحسب .أما جيران تركيا
العرب ،أيّ سورية والعراق ومثلهما مصر ،فالعالقة معها جميعها ،كانت في
أدنى درجاتها .وكما توقع أردوغان ،فقد اكتشفت عيونه داخل القوات المسلحة
التركية التي كانت في حالة غليان ،أنّ البعض فيها يع ّد لشيء ما .لكنه لم
يحاول عندئذ التوجه إلحباط ما يعدّونه ،باعتقالهم ومحاكمتهم مج ّنبا البالد
إراقة الدم التركي من الطرفين ،بل تركهم يمضون في مخططهم ،بل واألرجح
أنه قد شجع بعض الضباط الموالين له ،على االنخراط في صفوفهم وأداء دور

المشاركين في االنقالب ،في الوقت الذي كان فيه دورهم الحقيقي ،هو المساهمة
في إحباط عملية االنقالب.
يفسر السذاجة في تنفيذ العملية االنقالبية ،حيث ركز المهاجمون
وهذا ما ّ
على مهاجمة أهداف غير ذات جدوى عسكرية أو استراتيجية كالبرلمان مثالً،
والسيطرة على الجسرين المعلقين اللذين يربطان تركيا اآلسيوية بتركيا
األوروبية ،دون أن يركز االنقالب على مالحقة الرئيس أردوغان الذي كان يمضي
إجازة عائلية في مدينة صغيرة على أحد الشواطئ التركية .فرجال أردوغان
ضمن المجموعة المتآمرة ،قد حذروا الرئيس بأنّ الطائرة قد توجهت لقصف
الفندق الذي يقيم فيه ،فغادره بطبيعة الحال ،قبل قدوم الطائرات .ورجال
أردوغان ضمن التنظيم االنقالبي ،شجعوا االنقالبيين على عدم جدوى مواصلة
مالحقته في المدينة الساحلية المتواجد فيها ،والتركيز على قصف البرلمان
كبديل لذلك .وهؤالء هم من تخلوا عن االحتفاظ بقناة «تي آر تي» ()TRT
الرسمية تحت سيطرة االنقالبيين رغم أهميته ،فانقطع تواصل االنقالبيين
مع الجماهير عبر تلك القناة .وهؤالء من سهّلوا نجاح اردوغان بالعودة الى
اسطنبول رغم كون المطار (مطار أتاتورك) ومطار صبيح القريب منه ،كانا
تحت سيطرة االنقالبيين.
وفي حوار ضمن برنامج عنوانه «الحدث» على قناة سامراء شاركت فيه
األسبوع الماضي مع الدكتور منذر حوراني ،فإنّ الدكتور حوراني قد وصف
االنقالبيين أكثر من م��رة بأنهم كانوا فاشلين بل وس��ذج في نهج إدارتهم
لالنقالب .وأنا أؤيد هذا االحتمال ،ولكني أقف مندهشا ً أمام سذاجتهم التي لم
نعتد مثلها في إدارة االنقالبات العسكرية التركية الخمسة الماضية .فما الذي
ح ّول الجيش التركي الذي احترف االنقالبات العسكرية الناجحة دائما ً على
مدى أربعين عاماً ،الى جيش فاشل في إدارة االنقالبات؟
هناك احتمال واحد يدور في ذهني وفي ذهن آخرين ،وهو كون مشروع
االنقالب كان معروفا ً ألردوغان ،وكان مخترقا ً منه كما سيبق وذكرت .وقد تركه
يمضي في طريقه ليجد المب ّررات الضرورية لتنفيذ قوائم اعنقاالته المعدّة سلفاً،
والتي ما كان بوسعه تنفيذ أيّ منها في الظروف العادية .فاالنقالب الفاشل
لم يؤ ّد فحسب لتنفيذ مضمون تلك القوائم ،بل الى المطالبة أيضا ً باستعادة
غريمه غولن ،وطرح احتمال اعادة حكم اإلعدام ،اضافة الى احتماالت نجاحه
في إق��رار تعديل على الدستور يح ّول تركيا نحو النظام الرئاسي ،وهو ما
يتوق اليه أردوغان ،مع إلغاء للعلمانية والعودة للنمط العثماني السابق أيّ
اللدولة الدينية ،ولع ّل قيامه بتحية الجماهير قبل يومين بـ«إشارة رابعة» التي
استخدمها اإلخوان المسلمون في القاهرة ،وهي التحية التي شاهدها الكثيرون،
تشكل الوعد الصريح والواضح للجماهير ،بأنّ زمن العلمانية قد انقضى ،وانّ
عهد السلطنة العثمانية األردوغانية ،قد بات في الطريق اليكم ،فهو العرض
القادم في مسلسل تضمن فيلما ً اسمه «ليلة االنقالب على أردوغان».

*مستشار في المركز األوروبي العربي لمكافحة االرهاب  -برلين.
عضو في مركز الحوار العربي األميركي  -واشنطن.

