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سياسة

جنود «خوجة افندي»:
نظرة أخرى الى االنقالب ()2

صفقة

ّ
عن جدول األعمال ،لكنه يلتزم بخيار
الحريري حكمًا.
وت ــأت ــي ال ـت ـط ـ ّـورات بـعــد ل ـقــاء عــابــر،
ج ـ ـم ـ ــع الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورج ع ـ ـ ـ ـ ــدوان
ب ـم ـكــاري األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،وجــرت
ب ـعــد ال ـل ـق ــاء س ـل ـس ـلــة اتـ ـص ــاالت مــع
طــورســرك ـي ـس ـيــان وف ـت ـفــت وال ـنــائــب
مـ ـ ـ ـ ــروان ح ـ ـ ـمـ ـ ــادة ،لـ ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـلــى
دعمهم باملوافقة على شــرط القوات
والعونيني ،بهدف عدم إحراج التيار
الوطني الحر والقوات والدفع بهما
إلى رفض املشاركة والتلويح بخيار
ّ
ال ـ ـشـ ــارع «اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى تـخــطــي
امليثاقية في مجلس النواب» ،إذا ما
أهمل الرئيس ّبري الشرط.
وبحسب املعلومات« ،ال يزال حمادة
راف ـض ــا ألن ال ـن ــائ ــب ول ـي ــد جـنـبــاط

يــرفــض إحـ ــراج الــرئ ـيــس ب ـ ـ ّـري» ،أمــا
تيار املستقبل ،فال يستطيع التراجع
ع ـ ّـم ــا كـ ــان ق ــد وعـ ــد ب ــه ف ــي الـجـلـســة
الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة بـ ــأنـ ــه «ل ــن
يشارك في أي جلسة ال يكون قانون
االن ـت ـخــاب الـبـنــد األول عـلــى ج ــدول
أعمالها».
ووسـ ـ ـ ـ ــط ال ـ ـغ ـ ـمـ ــوض حـ ـ ـ ــول ن ـت ــائ ــج
الـ ـ ـج ـ ــوالت ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة
للرئيس الـحــريــري ،تـســود مخاوف
م ــن ف ـشــل ت ـب ـنــي عـ ــون ألن «األخ ـي ــر
سـيـبــادر ال ــى التصعيد فــي الـشــارع
والـ ـحـ ـك ــوم ــة وفـ ـ ــي طـ ــاولـ ــة الـ ـح ــوار
ـواب» ،وه ــذا يعني
وف ــي مجلس ال ـن ـ
ّ
أن الجلسة الـتــي تـحــضــر لـهــا هيئة
املـكـتــب ل ــن ت ـكــون ف ــي م ـت ـنــاول الـيــد.
وت ـش ـيــر م ـص ــادر ن ـيــاب ـيــة ف ــي هيئة
م ـك ـتــب امل ـج ـل ــس ال ـن ـي ــاب ــي ،إلـ ــى أن ــه
فــي ح ــال «االت ـف ــاق عـلــى عـقــد جلسة
ت ـشــري ـع ـيــة وم ــواف ـق ــة ال ـج ـم ـيــع على
ذلـ ــك ،فــذلــك يـعـنــي أن األم ـ ــور تسير
وف ـ ـ ــق الـ ـتـ ـس ــوي ــة املـ ـفـ ـت ــرض ــة ال ـت ــي
أطلقتها حركة الحريري الرئاسية».
أم ــا ف ــي ح ــال «ت ـع ــذر ال ـت ــواف ــق ،فــإن
فــي ذلــك مــؤشـرًا على وج ــود عقبات
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة» .واع ـ ـت ـ ـبـ ــرت امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن
«ال ـ ـقـ ــوات وال ـع ــون ـي ــن ي ــرغ ـب ــون فــي
ترك ورقة قانون االنتخابات الى ما
بـعــد مــرحـلــة االسـتـمـهــال الـحــريــريــة،
وحـ ـت ــى ي ـت ـب ــن ن ـه ــاي ــة ه ـ ــذا ال ـش ـهــر
الخيط األبيض من الخيط األسود»،
ّ
مرجحة أن «يتخلى الطرفان عن بند
قــانــون االنـتـخــابــات فــي ح ــال إعــان
الحريري تأييد العماد عون».
ّ
مــن جهة أخ ــرى ،أك ــدت مـصــادر بـ ّـري
قانون
أن «الرئيس ال يعارض وضع
ّ
االنتخاب على جدول األعمال ،لكنه
أيضًا يرغب في الوصول إلى اتفاق
على القانون ،وليس فقط استعمال
ّ
حجة القانون لتأخير عقد الجلسة
الـتـشــريـعـيــة ال ـت ــي م ــن امل ـف ـتــرض أن
تعالج الكثير من البنود الضرورية،
بينها قروض إذا تأخرنا في قبولها،
قد ال تعود في متناول اليد».
(األخبار)

في عرسال
عـمـلـيــات االغ ـت ـيــال تـنـفـيـذًا ألوام ــر
مـ ـ ــن قـ ـ ـي ـ ــادت ـ ــه ،أو اسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــادًا إلـ ــى
فـتــاوى ص ــادرة عـنــه شخصيًا ،أو
عــن شــرعــي التنظيم فــي القلمون.
وه ــو أش ــرف عـلــى قـتــل املــؤهــل في
فــرع املعلومات زاهــر عزالدين في
مـطـلــع الـسـنــة ال ـجــاريــة أم ــام أف ــراد
عائلته .كما قتل العرسالي قتيبة
الـحـجـيــري ،بـعــد تعذيبه وصلبه،
ف ــي أول أيـ ــام ع ـيــد ال ـف ـطــر ،بتهمة
ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع الـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
وسرايا املقاومة.
ّ
وبـحـســب امل ـصــادر نفسها ،خطط
الرقاوي لتفجير مقر هيئة علماء
املـسـلـمــن فــي عــرســال فــي تشرين
الـثــانــي  2015مــا أدى الــى مقتل ٦
أشخاص وجرح  ١٠آخرين ،فضال
عـ ــن أن ـ ــه ال ـع ـق ــل املـ ــدبـ ــر ل ـل ـع ـبــوات
ال ـن ــاس ـف ــة الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـس ـت ـهــدف
آل ـ ـيـ ــات الـ ـجـ ـي ــش فـ ــي وادي ع ـطــا
فــي ج ــرود ال ـب ـلــدة .كـمــا ك ــان قــائـدًا

للمعارك الـتــي اندلعت فــي البلدة
ضد الجيش اللبناني في ما ُعرف
بـ ـ «غ ــزوة آب» ع ــام ّ .٢٠١٣وذك ــرت
املـ ـص ــادر األم ـن ـي ــة أن ـ ــه ت ــول ــى نـقــل
الـعـسـكــريــن املـخـطــوفــن بــن أكثر
م ـ ــن م ـخ ـب ــأ بـ ـع ــدم ــا ب ـ ــات ـ ــوا ت ـحــت
وص ــاي ــة ال ـت ـن ـظ ـ ّيــم .وقـ ــد ظ ـهــر فــي
ّ
مصور سلمه التنظيم ألحد
مقطع
الوسطاء ،وهو يضع سكينًا على
رق ـب ــة أحـ ـ ّـد ال ـع ـس ـكــريــن .وكـشـفــت
املصادر أنه كان يتصل في بعض
األح ّـ ـ ـيـ ـ ــان بـ ــأهـ ــالـ ــي ال ـع ـس ـك ــري ــن
ل ـح ــث ـه ــم ع ـل ــى ق ـط ــع الـ ـط ــرق ــات أو
الب ـت ــزازه ــم ب ـعــد ت ـهــديــدهــم بــذبــح
أبنائهم.
وبعد مقتل الرقاوي ،جرى تداول
م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات تـ ـفـ ـي ــد بـ ـ ـ ــأن «ج ـب ـه ــة
ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» ت ـم ـك ـن ــت م ـ ــن اخ ـ ـتـ ــراق
«داعش» عبر شخص يلقب بـ «أبو
داوود» لإلعداد الغتيال الرقاوي.
(األخبار)

عامر محسن
ّ ّ
فإن كل من يشتكي
بالنسبة الى الباحث مايكل رينولدز،
من غياب حكم القانون في تركيا أو استنسابية القضاء
أو مالحقة الخصوم السياسيني ،عليه أن يبدأ من «أصل
وقد تواطأ فيها الجميع:
الخطأ» ،أي قضية «أرغنيكون»ّ ،
االسالميون ،الليبراليون ،األكراد ،كلهم صمتوا حني ّتمت
ّ
مالحقة مئات الضباط الكمالينيّ ،
وادعى املحققون أنهم قد
كشفوا مؤامرة خطيرة ،يخطط فيها الجنراالت الختالق
ً
قالقل في البالد ،وهجمات ارهابية ،وصوال الى السيطرة
على الحكم وإنهاء «التجربة الديمقراطية» في تركيا.
فــي ذلــك الـحــن ،كــان الليبراليون األت ــراك ال زالــوا يربطون
بني سلطة الدولة والقمع وبني الكمالية والجيش ،واعتبروا
ّأن القضاة واملحققني ينالون مــن أعــدائـهــم؛ فــدافـعــوا عن
بضوء
املحاكمات في اإلعالم الغربي ،الذي ّقدم املالحقات
ٍ
ّ
اي ـجــابـ ًـي ،مـعـتـبـرًا أن ـهــا تــدعـيـ ٌـم لــ»الــديـمـقــراطـيــة الـتــركـيــة»،
وحماية لها من االنقالب العسكري والوصاية التاريخية
ّ
للجيش .املشكلة ،باختصار ،هي ّأن أغلب التهم ونظرية
ّ
ّ
بشكل واضح .حني بدأت املحاكمات،
االدعاء كانت ملفقة
ٍ
ّ
وع ــرض املحققون «األدل ــة» حــول ت ـ ّ
ـورط الـضـ ّـبــاط ،تمكن
باحثون ّ
عاديون ،أتــراك وأجانب ،من اثبات ّأن الكثير من
ّ
هذه الوثائق ال يمكن أن يكون حقيقيًا ّوقد زور من دون
ً
بعض الرسائل خطًا التينيًا رقميًا لم
شك (مثال ،تستخدم ّ
تنتجه «مايكروسوفت» ال بعد سنوات من تاريخ الوثيقة
ُ
املزعوم ،ورسائل ُيفترض أنها كتبت عام  2002ولكنها
ُ ّ
خطت على برنامج «وورد  ،»2003الخ).
بعبارات أخرى ،ما جرى في «ارغنيكون» ـ ـ وبعدها قضية
ً
«امل ـطــرقــة» املـشــابـهــة ـ ـ ك ــان م ــؤام ــرة سياسية مكشوفة،
ّ ً
مؤجال لإلسالميني من أولئك الجنراالت الذين
وانتقامًا
ّ
نفذوا «االنقالب» ضدهم عام  .1997استخدمت الحكومة
ضد أعدائها في الدولةُ ،
الجهاز القضائي لتلفيق تهم ّ
وزجّ
ٍ
ّ
املـئــات فــي الـ ّـسـجــن ب ـ ّـادع ــاءات بــاطـلــة ،وقــد جــرى ذلــك كله
بتأييد ضمني من اإلعــام والحكومات الغربية .في هذه
ٍ
املحاكمات ،كان أكثر قضاة التحقيق البارزين ينتمون الى
جماعة فتح الله غولن.

اسالميون في ّ
الدولة

بنقطة ّ
مهم ٍة حول دخول االسالميني
يجب التذكير هنا
ٍ
وج ـمــاعــة غــولــن ال ــى مــؤس ـســات ال ــدول ــة ال ـتــرك ـيــة ،وعــن
ّ
الـفــارق بني الجيش والشرطة .يقول رينولدز إنــه ،حتى
ّ
أواخر التسعينيات ،كانت صفوف الضباط عصية على
اختراق االسالميني .كان الجيش يراقب تالميذ املدرسة
الحربية والـضـبــاط الشباب بعناية بحثًا عــن أيــة ميول
اســامـيــة (ول ــو مــن قبيل االمـتـنــاع عــن الـ ٌكـحــول) ،وكــان
ٌ
ّ
الضباط،
قانون واضــح ،أعــادت انتاجه أجيال من
هناك
بـ ّ
ـأن الضابط الرفيع في الجيش هو أتاتوركي علماني
حصرًا .قبل عشرين عامًا ـ ـ يكتب رينولدز ـ ـ كان يكفي
أن ّ
تقرر زوجتك أن ترتدي الحجاب حتى تنتهي مسيرة
ترقياتك في الجيش التركي.
ّأما جهاز الشرطة فكان وضعه مختلفًا ،وكان من اليسير
نسبيًا على االسالميني دخــول صفوفه ،فهيمنوا ـ ـ منذ
مــا قبل وصــولـهــم الــى السلطة ـ ـ على الكثير مــن مرافق
الشرطة وعديد ضباطهاّ .أمــا بعد عــام  ،2002فقد زالت
العوائق في مؤسسات الجيش والقضاء وغيرها ،وبدأت
األحـ ــزاب االســام ـيــة بتعيني أن ـصــارهـ ّـا بـكـثــافــة فــي هــذه
املــراكــز .فــي هــذه املــرحـلــة تـحــديـدًا تسلل أتـبــاع غــولــن الى
مـفــاصــل ال ــدول ــة الـتــركـيــة ،وق ــد ج ــرى ذل ــك بــالـتـحــالــف مع
بتشجيع منه .يقول رينولدز ّإن قيادة
حزب أردوغان ،بل
ٍ
قصد ،بأنصار غولن الى
عن
تدفع،
كانت
«العدالة والتنمية»
ٍ
ّ
املناصب الحساسة في ّ القضاء والبيروقراطية نظرًا ألنهم
«نخبة اســامـيــة» ،متعلمة ومـ ّ
ـدربــة جـيـدًا ،ويمكن لها أن
ّ
تؤدي ،بكفاءةّ ،الدور «التنفيذي» للحكام الجدد ـ ـ وقد قام
ّ
«الغولنيون» بتأدية هذا الدور على أكمل وجه ،في القضاء
والدولة واإلعالم ،خالل محاكمات «أرغنيكون» و»املطرقة».
ل ــم يـقـتـصــر اس ـت ـخ ــدام ال ـق ـض ــاء ع ـلــى ح ــال ــة ال ـضـ ّـبــاط
الكماليني و»أرغ ـن ـي ـكــون» ،بــل تـحـ ّـول الــى نـمـ ٍـط عــام في
الحياة السياسية ،ومؤشر على انتهاء «حكم القانون»
ً
ّ
و»قواعد اللعبة» ّ الديمقراطية (أو أنها لم تكن ً موجودة
ً
أصال) .أصبح كل أعداء أردوغان وغولن عرضة ملالحقة
لتلفيقات ال يمكن التنبؤ بها؛
القضاء والشرطة ،وهدفًا
ٍّ
ّ
وبعد ضرب أعدائهم في الجيش ،اتجه الحكام الجدد الى
ٌ
أحكام طويلة بسجن
ساحة اإلعــام والثقافة :صــدرت
ّ
كتاب وصحافيني نشروا كتبًا عن ّجماعة غولن ،وقد
ّ
ّ
بشكل مثل إنــذارًا لكل من يتجرأ على
ّدمــرت حياتهم
ٍ
إغـضــاب الـحــزب الـحــاكــم وحـلـفــائــه .الـلـيـبــرالـيــون ،الذين
دعموا االسالميني في وجــه الكماليني ،لم ّ
يتنبهوا الى
«سلطوية» أردوغــان والى انتهاكه الستقاللية القضاء،
وق ــواع ــد الــدي ـم ـقــراط ـيــة وح ــري ــة الـ ـ ــرأي ،ال ــى أن وصـلــت
الدعاوى واملضايقات واإلغالقات اليهم شخصيًا ،والى
صحفهم وقنواتهم.

انكسار التحالف
عــام  2013وقــع الـصــدام بــن غولن وأردوغـ ــان ،وقــد ّ
وجــه
ّ
أقله في العلن ـ ـ الضربة األولــىّ .
املقدمة للخالف
غولن ـ ـ
ّ
ـرار للحكومة بمنع مراكز التحضير الخاصة
ـ
ق
مع
كانت
ـرار مـ ّ
لــإمـتـحــانــات اٍلــرسـمـيــة ،وه ــو ق ـ ٌ
ـوجــه بــوضــوح ضـ ّـد
كبير عليها لجذب
معاهد غولن (وحركته تعتمد بشكل
األنصار وتجنيد التالميذ املتفوقني) ٍ .جاء ٍ ّ
رد غولن عنيفًا
ومـفــاجـئــا :يـ ّ
ـوصــف مــايـكــل ري ـنــولــدز كـيــف أع ــاد الــداعـيــة
االس ــام ــي تــوج ـيــه املــاك ـي ـنــة الـقـضــائـيــة ال ـتــي اضـطـهــدت
الكماليني وغـيــرهــم فــي الـســابــق؛ ولـكــن ،هــذه امل ـ ّـرة ّ
تحرك
املحققون ّ
ضد أردوغــان وأركــان حكمه .بدا وكأن أنصار
غولن في الدولة والقضاء يحاولون إخراج «العدالة والتنمية»
ّ
مــن السلطة بالكامل ،تحت دع ــاوى فـسـ ٍـاد وتــآمــر .وأنهم
ّ
ملفات ّ
ضد أبرز شخصياته ،هي نتاج
قد أعـ ّـدوا ،بعناية،
ٍ
ّ
أشهر من املراقبة والتنصت .داهم املحققون بيوت وزراء
ٍ
أردوغ ــان ،واعتقلوا ابـنــاء عـ ّـدة وزراء بتهم فساد وتلقي
رشــاوى .وحني ثار أردوغــان واتهم الـ»غولنيني» بتشكيل
«دول ــة عميقة» والـتــآمــر على حــزبــه (بـعــد أن كــان يسخر
املحققون
مــن مثل هــذه االدع ــاءات حــول قــوة غــولــن) ،قــام ّ
بتسريب التسجيل الشهير لرئيس الوزراء وهو يكلم ابنه
ليلة املداهمات ،ويطلب منه «أن ُيخرج املال» من املنزل ألن
ّ
الشرطة قد تقتحمه وتفتشه؛ واإلبن يشتكي من أن كمية
املال كبيرة جدًا ،وليس من اليسير نقلها ّ
سرًا وتأمينها.
تسجيل أردوغ ــان يشير ،مــن دون شـ ّـك ،الــى أمـ ٍـر مريب،
ملسؤول منتخب في
وهو يكفي إلنهاء الحياة السياسية
ٍ
أكثر «الديمقراطيات الغربية» .لم ّ
يقدم أردوغان ،الى اليوم،
ّ
ّ
تفسيرًا ملا ورد في املكاملة ،واكتفى باإلدعاء بأن الشريط
ّ ّ
وانــه قد ّتم التالعب بصوته ـ ـ وهي ّ
الحجة نفسها
مــزور
ّ
ّ
ُ
ٌ
الـتــي يستخدمها غــولــن كــلـمــا خ ــرج ك ــام يــديـنــه ،ســجــل
س ـ ّـرًا خــال خطب ٍة لــه أو اجـتـمــاع .انـقــاب تـ ّـمــوز املــاضــي،
بحسب ريـنــولــدز ،كــان الخطوة األخـيــرة فــي الـحــرب التي
انطلقت بني االسالميني عام  ،2013وأخذ أردوغان خاللها
بتطهير أجهزة الــدولــة من أنصار حليفه السابق .بل ّإن
السبب األســاســي خلف توقيت االنـقــاب ـ ـ بــرأي الباحث
ُ
تشكيالت عسكرية ستزاح
األميركي ـ ـ كان اقتراب موعد
ٍ
ّ
الضباط املــوالــن لغولن في الجيش ،فقاموا
فيها رؤوس
ّ
انقالب أعد على عجل.
عبر
اإلجراء
هذا
باستباق
ٍ

الدور األميركي

ّ
يلوم رينولدز الحكومة األميركية على إيوائها لغولن ،حتى
ّ ّ
بعد أن صار في حكم املؤكد أنه كان على صل ٍة باإلنقالب
ّ
يهدفوا الى إخراج أردوغان
ـ ـ ولنتذكر هنا أن الجنراالت لم
ّ
من السلطة فحسب ،بل الى قتله .ال ّأن هناك عناصر أخرى
ّ
ال يذكرها الكاتب ،وهــي من النوع الــذي ال يمكن تفسيره
ببساطة على أنه قرارات «غير حكيمة» أو تصريحات «غير
مدروسة» (من قبيل مساواة البيت األبيض ،في بيانه األول
العملية االنقالبية ما زالــت تجري ،بني
الــذي صــدر بينما ٌ
ضابط أميركي رفيع باالحتجاج ّ
بأن أكثر
«الطرفني») .قام
الضباط األتــراك الذين كانوا يقومون بمهام االرتـبــاط مع
ٌ
تصريح أثار
األميركيني قد تـ ّـم عزلهم أو اعتقالهم ،وهــو
ّ
غضبًا فــي تــركـيــا ،غـيــر أن ــه يعكس واق ـعــا مــريـبــا .األلــويــة
الثالثة التي شاركت بأكملها تقريبًا في االنقالب ،وقد تمّ
ـ ـ فعليًا ـ ـ تفكيكها واعتقال أكثر ضباطها ،هي نفسها
الجيش التركي :يقوم الـ»ناتو» بتدريب
األلوية «الناتوية» في
ّ
وحدات ّ
بلد عضو ،تكون ّ
مدربة للعمل
خاصة في جيش كل ٍ
مــع بــاقــي الـجـيــوش الحليفة فــي حــال ال ـحــرب ،وضباطها
وأفرادها ّ
بشكل خاص ،ويعقدون
يتم إعدادهم وتجهيزهم
ٍ
واالجتماعات مع الضباط األميركيني
باستمرار املناورات
ّ
كلها ،كانت ّ
متورطة في االنقالب
والغربيني .هذه األلوية،
ورأس حربته .هل هي صدفة؟ ّ
يقوم أردوغــان اليوم بتفكيك ما تبقى من منظومة غولن،
التي ساهم حزبه في بنائها وتكريسها ،فيطرد املوظفني
وال ـق ـضــاة الــذيــن ك ــان قــد عـ ّـيـنـهــم قـبــل س ـنــوات .أكـثــر من
ّ
يتم صرفه وعزله خالل هذه الحملة ال عالقة مباشرة له
باالنقالب ،ولكن غالبية الشعب التركي ـ ـ يكتب رينولدز ـ ـ
ٌ
مقتنعة ّ
بتورط غولن ،ويعتقد ما يقارب  %80من األتراك
شبكة غولن هي «منظمة خطرة» على الـبــاد .بمعنى
أن ّ
ما ،كل ما يقوله املتخاصمون في وجه بعضهم البعض
صحيح :أردوغان يتخلص من أعدائه السياسيني ،القضاء
أداة فــي يــده ،وهـنــاك ـ ـ فــي الــوقــت نفسه ـ ـ «دول ــة عميقة»
ومتآمرون شنوا انقالبًا عنيفًا ،وهناك ٌ
دور ما لواشنطن.
ّ
ّ
التحرر ،لدى مقاربة تركيا،
العبرة هنا قد تكون أنه يجب
م ــن إس ـقــاطــات م ـصــدرهــا نـظــري ّــة ال ـت ـحــول الــديـمـقــراطــي
(وهي الزاوية األساسية التي يحلل الجميع عبرها تركيا
ـام حــول «سيادة القانون»،
في السنوات األخـيــرة) ،أو أوهـ ٍ
وتصديق الشعارات التي يستخدمها الفرقاء في مخاطبة
الخارج .الـ»غولنيون» ،على سبيل املثال ،كانوا أبرز دعاة
الديمقراطية الغربية واالنتقال السلمي وسيادة القانون،
حتى شهر تموز املاضي.
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