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نهاية االنكشارية
وبداية البلطجية
أعطى االنقالب الفاشل اليد
المطلقة للرئيس التركي في
إكمال مخططاته المتعثرة.
فمن تقزيم الجيش إلى طرح
النظام الرئاسي بصالحياته
المطلقة ،مرورًا بمطاردة أنصار
حليفه السابق فتح الله غولن،
يبدو «السلطان» اليوم أنه قد
مشى خطوات كبيرة نحو
أحالمه مدعومًا بزخم الشارع
ّ
المخدر بسنوات «االستقرار»
وتعويذة القائد «اإلسالمي»
اسطنبول ــ حسني محلي

ظهرت مجموعات من الشبان بلباس مدني يحملون بنادق في شوارع إسطنبول (أ ف ب)

لــوكــالــة «روي ـت ــرز» إن ق ــوات األم ــن ما
زالـ ــت تـبـحــث ع ــن ب ـعــض الـعـسـكــريــن
املـ ـت ــورط ــن فـ ــي مـ ـح ــاول ــة االن ـ ـقـ ــاب،
م ـس ـت ـب ـع ـدًا وق ـ ـ ــوع مـ ـح ــاول ــة ج ــدي ــدة
ّ
السلطة .وأض ــاف أن
لالستيالء على
ّ
القيادة العسكرية تلقت «ضربة ثقيلة
مــن ناحية التنظيم» ،لكنها مــا زالــت
تعمل بالتنسيق مع جهاز املخابرات
وال ـش ــرط ــة وال ـح ـكــومــة ،م ـش ـي ـرًا كــذلــك
إلى أن «بعض املسؤولني العسكريني
الكبار املتورطني في محاولة االنقالب
فروا إلى الخارج».
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،تــواصــل الـتـجــاذب
ال ـكــامــي ب ــن أن ـق ــرة وحـلـفــائـهــا على
خلفية طبيعة املــاحـقــات املتبعة من
قبل السلطات التركية ،بينما أبلغت
املـسـتـشــارة األملــانـيــة ،أنجيال ميركل،
أردوغـ ـ ـ ــان «ب ــوض ــوح ت ـ ــام» أن إعـ ــادة

ت ـط ـب ـي ــق عـ ـق ــوب ــة اإلعـ ـ ـ ـ ــدام سـتـقـضــي
ع ـلــى أي ف ــرص الن ـض ـمــام بـ ــاده إلــى
االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،م ـش ــددة عـلــى أن
موجة االعتقاالت في صفوف الجيش
والـ ـش ــرط ــة والـ ـقـ ـض ــاء «م ـ ـصـ ــدر قـلــق
كبير» لبرلني ،وفق ما أعلنت متحدثة
باسم الحكومة األملانية .وهو موقف
ي ـت ـطــابــق إلـ ــى ح ــد ب ـع ـيــد م ــع مــوقــف
وزيـ ــرة خــارج ـيــة االت ـح ــاد األوروب ـ ــي،
فيديريكا موغيريني.
تــزام ـنــا ،أع ـلــن الـبـيــت األب ـي ــض مـسـ ً
ـاء
ّ
أن واش ـن ـط ــن (ال ـت ــي رف ــض سـفـيــرهــا
لــدى أنقرة أمــس تلميحات مسؤولني
إلـ ــى دعـ ــم بـ ـ ــاده ل ــانـ ـق ــاب)« ،ت ــدع ــم
بقوة الحكومة املنتخبة ديموقراطيًا
ّ
فــي تــركـيــا» ،موضحًا أن «األم ــر الــذي
سـيــوضـحــه امل ـس ــؤول ــون األمـيــركـيــون
ل ـن ـظــرائ ـهــم األت ـ ـ ــراك ه ــو أن م ــن املـهــم

ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـيـ ـه ــم ال ـت ـح ـل ــي ب ـض ـبــط
النفس واح ـتــرام ومــراعــاة اإلج ــراءات
ال ـقــانــون ـيــة وح ـم ــاي ــة ال ـح ــري ــات الـتــي
يكفلها الدستور التركي» .وكذلك كان
موقف وزيــر الخارجية ،جــون كيري،
حــن أب ــدى خشيته فــي بــروكـســل إثــر
لـقــائــه وزراء االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،من
«ات ـ ـخـ ــاذ إج ـ ـ ـ ــراءات ب ـع ـي ــدة ع ــن حـكــم
القانون» .وفــي ما له عالقة بالداعية
فتح الله غولن ،دعا كيري تركيا إلى
ً
«يمكن التحقق منها» بدال
تقديم أدلة ّ
ّ
مــن مــزاعــم .ومل ــح إل ــى أن ع ــدم احـتــرام
م ـبــادئ الــديـمــوقــراطـيــة ي ـهـ ّـدد وجــود
تــركـيــا فــي «ح ـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي»،
وهو تصريح يتالقى مع إعالن األمني
العام للحلف ،ينس ستولتنبرغ ،عقب
اتصاله بأردوغان.
(األخبار)

تـسـتـعــد الـحـكــومــة الـتــركـيــة إلصـ ــدار قــانــون
ج ــدي ــد ي ـس ـم ــح ب ـت ـس ـل ـيــح امل ــدنـ ـي ــن بـحـجــة
«الـ ـتـ ـص ــدي ألي خ ـط ــر م ـح ـت ـمــل يـسـتـهــدف
النظام الديموقراطي» .القانون املرتقب رأت
فيه األوس ــاط السياسية خـطــوة مهمة على
طــريــق تحويل تركيا إلــى دول ــة «البلطجية»،
وستكون حــال من سيجري تسليحهم من
أع ـضــاء وأن ـص ــار «ح ــزب ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة»
كحال «الجيش الشعبي» في سوريا والعراق،
في سبعينيات القرن املاضي .كذلك ،توقعت
أوساط سياسية وإعالمية أن تمنح الحكومة
ق ـ ــوات األم ـ ــن وال ـ ــوح ـ ــدات ال ـخ ــاص ــة ال ـتــاب ـعــة
ل ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة سـلـطــات إضــاف ـيــة ،بحيث
ي ـكــون لـهــا ال ـيــد الـعـلـيــا ،جـنـبــا إل ــى جـنــب مع
أجـهــزة املـخــابــرات التابعة مـبــاشــرة للرئيس
رجــب طيب أردوغـ ــان .وقــد تــم تكليف قــوات
األم ــن خ ــال األيـ ــام األرب ـع ــة املــاض ـيــة بكافة
املهمات الرئيسية ،ومنها إلقاء القبض على
العسكريني االنقالبيني واعتقالهم ،بمن فيهم
حــوالــى  100عـمـيــد ولـ ــواء وفــريــق وأم ـي ــرال.
كــذلــك دهـمــت الــوحــدات الخاصة ع ــددًا كبيرًا
من املرافق واملؤسسات املهمة ،بينها املحكمة
ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـع ـل ـيــا وم ـح ـك ـمــة االس ـت ـئ ـنــاف
وال ـت ـم ـي ـيــز ال ـع ـل ـيــا ،وت ــم اع ـت ـقــال ال ـعــديــد من
القضاة والوالة ومسؤولني كبار في مختلف
أجهزة الــدولــة ،ليزيد عــدد املعتقلني على 10
آالف ،مــع تــوقـعــات بــاعـتـقــال جـمـيــع أنـصــار
غولن الذين قد يصل عددهم إلى  20ألفًا ،مع
احتمال دخــول أساتذة الجامعات إلى قائمة
ّ
املعتقلني .أردوغ ــان استغل االنقالب لحسم
صراعه مع غريمه فتح الله غولن ،وتتحدث
األوساط السياسية عن أن الرئيس لن يبقي
على أحــد مــن أنـصــار غــولــن فــي أي مفصل
مــن مــؤسـســات ال ــدول ــة ،بـعــد أن قـضــى على
قوام املؤسسة العسكرية ونفسيتها ،وأفرغ
دوره ــا وثقلها وأفـقــدهــا السمعة واالحـتــرام
في الشارع التركي ،ليحقق ما سعى إليه منذ
ّ
تسلمه السلطة نهاية عــام  ،2002بدعم من
ّ
حليفه آن ــذاك ،غــولــن .االنـقــاب شكل فرصة
إلع ــداد ال ـظــروف وإن ـجــاح مـشــروع أردوغ ــان
بـتـغـيـيــر ال ــدس ـت ــور ع ـبــر اس ـت ـف ـتــاء شـعـبــي،
قـبــل نـهــايــة ال ـع ــام الـ ـج ــاري ،لـيـصـبــح رئيسًا
ب ـصــاح ـيــات م ـط ـل ـقــة ،ب ـعــد أن ق ـضــى على
كافة أنواع املعارضة الديموقراطية ،بالتوازي
م ــع غ ـيــاب امل ــوق ــف ال ـج ـ ّـدي ل ــ«ح ــزب الشعب
الـجـمـهــوري» وال ـقــوى الـيـســاريــة والليبرالية،
إضــافــة إل ــى إح ـكــام سـيـطــرتــه عـلــى وســائــل
اإلع ــام .وك ــان أردوغـ ــان قــد نجح فــي إنــزال
ضربة قوية بـ«حزب الشعوب الديموقراطي»
الكردي ،عبر إحالة أعضائه إلى القضاء ،بعد
الحصانة البرملانية عنهم ،كــذلــك ،وجه
رفــع ً ً
ضربة قوية ضد «حزب العمال الكردستاني»
عبر قتل حوالى  3000من عناصره وتدمير
الـعــديــد مــن امل ــدن الحاضنة لــه جـنــوب شرق
البالد.
وك ـ ــان ال ـت ـط ــور امل ـه ــم ف ــي م ـج ـمــل مـعـطـيــات

االنـ ـق ــاب ال ـف ــاش ــل ه ــو ن ـج ــاح ال ــرئ ـي ــس في
إخـ ــراج أن ـص ــاره إل ــى ال ـش ــارع ،وه ــي ظــاهــرة
ّ
ستحدد مسار الحياة السياسية في
مهمة،
تركيا وربما الــى األبــد ،كــون أنـصــاره ،وبعد
تسليح البعض منهم ،وبدعم من قوات األمن،
سيتصدون ألي تحرك معارض ،ولن يجرؤ
أحد بعد هذا على الخروج إلى الشوارع ،كما
حدث خالل أحداث غازي في إسطنبول ،كونه
سيواجه بالسالح ،ما قد ّ
يهدد بنشوب حرب
أهلية ـ حتى وإن لم يقصدها أردوغــان ـ قد
تستفزها بعض القوى الداخلية والخارجية
ضــد امل ـعــارضــة الـيـســاريــة أو ضــد األقـلـيــات
كــال ـع ـلــويــن واألك ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ...خ ــاص ــة م ــع ات ـب ــاع
أردوغان سياسات مالئمة ملثل هذا االحتمال،
منها استمراره في دعم الجماعات اإلرهابية
في سوريا ،ومـعــاداة مصر والـعــراق وإيــران،
بالتوازي مع سياسات الكبت واالستبداد في
الداخل ،ال سيما بعد االنقالب الفاشل.
الـكـثـيــرون يــراه ـنــون عـلــى أن أردوغ ـ ــان كــان
على علم مسبق بـهــذا االنـقــاب ـ ـ حتى وإن
لــم يكن يتوقعه بـهــذا الحجم ـ ـ فقد تحدثت
املـعـلــومــات عــن مـعــرفــة مسبقة لـلـمـخــابــرات
باستعدادات االنقالبيني الذين كــان أكثرهم
ت ـحــت امل ــراق ـب ــة وامل ــاح ـق ــة .وكـ ــان أردوغ ـ ــان
نفسه ،في خطابه في  29من الشهر املاضي،
قــد قــال إن «أت ـبــاع غــولــن مــوجــودون فــي كل
مـكــان ،بما فــي ذلــك القصر الجمهوري (تم
اع ـت ـق ــال م ـس ـت ـش ــاره ال ـع ـس ـك ــري ع ـل ــى ذم ــة
االنقالبيني) ،وأنــا أوصيهم باالستقالة ،وإال
فسأتخذ اإلج ــراءات الــازمــة بحقهم» .كذلك
فــإن املـخــابــرات التي تــراقــب اتـصــاالت «أتباع
ّ
غولن» ،منذ نهاية  ،2013كانت قد صنفتهم
في لوائح اسمية ،ما قد ّ
يفسر سرعة اعتقال
اآلالف منهم خالل يومني فقط .يضاف إلى
ذلك ما ظهر من قلة حنكة لدى االنقالبيني،
حـيــث أرس ــل  11عـسـكــريــا فـقــط إل ــى مبنى
اإلذاعـ ــة والـتـلـفــزيــون ،لـيـجـبــروا املــذيـعــة على
قراءة البيان رقم واحد ،ولم يخطر في بالهم
السيطرة على املــركــز الرئيسي ملحطة البث
العام وإغــاق جميع املحطات التي استمرت
ّ
ّ
فــي بــثـهــا ال ـع ــادي ،مــا مــكــن أردوغـ ــان مــن أن
يــوصــل رسالته عبر «سـكــايــب» ويطلب من
الجماهير أن تخرج إلــى ال ـشــوارع .ويضاف
إلى ذلك أنهم لم يحتجزوا أيًا من املسؤولني
ال ـس ـيــاس ـيــن ،ب ــل اك ـت ـفــوا بــاح ـت ـجــاز رئـيــس
األركـ ـ ــان وق ـ ــادة الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ،م ــن دون
إلحاق أي أذى بهم .كذلك فإنهم أرسلوا 13
عسكريًا للسيطرة على القصر الجمهوري،
ال ــذي يحميه امل ـئــات مــن ال ــوح ــدات الـخــاصــة،
ويعمل فيه املئات من املوظفني.

أثناء االنـقــاب ،وألول مــرة في تاريخ تركيا،
تـتـصــدى ق ــوات أمـنـيــة لـلـجـيــش ال ــذي فــرض
ن ـف ـســه ع ـلــى ال ـس ـيــاســة ال ـتــرك ـيــة م ـنــذ عهد
«ال ـج ـيــش االن ـك ـش ــاري» .وي ـب ــدو أن الــرئـيــس
أردوغان يريد أن يعود إلى تلك املرحلة بدعم
أتباعه في األمن واملخابرات ،مع «البلطجية»
الذين ظهروا وهم يهينون العسكر ويعتدون
عليه ،وأثبتوا للجميع أنهم «انتحاريون من
نــوع جــديــد» ،يــأتـمــرون بــأمــر أردوغـ ــان الــذي
ّ
س ــخ ــر ج ــوام ــع تــرك ـيــا ل ـح ـشــد الـ ـن ــاس عبر
دعوات «الجهاد من أجل اإلسالم».

