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العالم

تركيا

ال شفاء من «االنقالب» :المحاكمات تنطلق

ٌ
أحداث متسارعة تشهدها
تركيا هذه األيامّ ،
تكرس
صورة القبضة الحديدية لحزب
«العدالة والتنمية» الحاكم
الذي عاد رجب طيب أردوغان
إلى زعامته .محاكمات
واعتقاالت مستمرة على
خلفية محاولة االنقالب
الفاشل الذي يبدو أن تركيا لن
تشفى من آثاره في المدى
القريب

ع ـل ــى م ـس ــاف ــة أي ـ ـ ــام مـ ــن ب ـ ــدء تـنـفـيــذ
التعديالت الدستورية األخيرة التي
ت ـغـ ّـيــر ال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي ف ــي تــركـيــا
وق ــونـ ـن ــت ت ـض ـي ـي ــق امل ـ ـجـ ــال ال ـ ـعـ ــام،
بـ ــدأت ي ــوم أم ــس مـحــاكـمــة أك ـث ــر من
 220شـخـصــا ،عـلــى خـلـفـيــة مـحــاولــة
االنـقــاب الفاشلة في تموز املاضي،
الـ ـت ــي ال تـ ـ ــزال الـ ـب ــاد ت ـع ـيــش تـحــت
وطأتها على مستويات مختلفة.
ف ـبــال ـتــزامــن م ــع بـ ــدء امل ـحــاك ـمــة الـتــي
ق ُــد تـ ــؤول إل ــى أح ـك ــام ب ــاإلع ــدام على
املـ ــدانـ ــن ،ال تـ ــزال حـمـلــة «الـتـطـهـيــر»
ال ـت ــي ط ــاول ــت مــوظ ـفــي ال ــدول ــة على
الخلفية نفسها ،تتفاعل في الشارع
الـ ـت ــرك ــي ،ح ـي ــث اع ـت ـق ـلــت أنـ ـق ــرة أول
مــن أم ــس ،أسـتــاذة جامعية ومــدرســا
مضربني عن الطعام ،ما أجج الغضب
واالحتجاجات وردود فعل منظمات
دولية ،خصوصًا بعدما أعلنت وزارة
الــداخ ـل ـيــة ال ـتــرك ـيــة يـ ــوم أم ـ ــس ،أنـهــا
اعتقلت  1284مشتبهًا فيه بمداهمات
ن ـفــذت ـهــا ف ــي األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،فــي
«إطار مكافحة اإلرهاب» ،بينهم نحو
أل ــف شـخــص قــالــت إن ـهــا تـشـتـبــه في
عالقتهم بالداعية فتح الله غولن.
األح ـ ــداث الـقـضــائـيــة واألم ـن ـيــة ه ــذه،
تأتي غداة عودة الرئيس رجب طيب
أردوغـ ــان إل ــى زعــامــة ح ــزب ّ«الـعــدالــة
وال ـت ـن ـم ـي ــة» ،ف ــي إج ـ ـ ــراء ي ـن ــف ــذ أح ــد
الـتـعــديــات الــدس ـتــوريــة ،لكنه األول
م ــن ن ــوع ــه ف ــي ت ــاري ــخ ال ـج ـم ـهــوريــة،
ويـ ـ ـك ـ ـ ّـرس الـ ـي ــد الـ ـح ــدي ــدي ــة ل ـل ـحــزب
الحاكم ورئيسه في املشهد العام.

قوات األمن تواجه محتجين في أنقرة ضد اعتقال أستاذين مضربين عن الطعام (أ ف ب)

ومــن بــن األش ـخــاص الــذيــن اقتيدوا
ً
إل ــى املـحــاكـمــة ي ــوم أم ــس  26ج ـنــراال
تــرك ـيــا ،تـتـهـمـهــم الـسـلـطــات الـتــركـيــة
بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ق ــام ــت
بمحاولة االنقالب املذكور.
وتـجـمــع مـتـظــاهــرون خ ــارج املحكمة
ل ـل ـم ـطــال ـبــة بـتـنـفـيــذ ع ـق ــوب ــة اإلع ـ ــدام
بحق املتهمني ،رافـعــن الفـتــات كتب
عليها «مــن أجــل شـهــداء وجـنــود 15
ت ـم ــوز ،نــريــد ع ـقــوبــة اإلعـ ـ ـ ــدام» .وفــي
حركة رمزية ،ألقى املتظاهرون حبال
املشانق املعقودة على املتهمني الذين
اقتيدوا ّ
مكبلي اليدين إلــى املحكمة
ّ
وسط صفني من عناصر األمن الذين
أمسكوا بهم أمام عدسات الكاميرات،
فـ ــي مـ ــا ي ـش ـب ــه االس ـ ـت ـ ـعـ ــراض الـ ــذي

يعكس أهمية الـحــدث بالنسبة إلى
أنقرة.
وعلى الــرغــم مــن إلـغــاء تركيا عقوبة
اإلع ـ ــدام م ــن ضـمــن م ـحــاوالت ـهــا على
مدى سنوات لالنضمام إلى االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ف ـ ــإن أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ك ـ ــان قــد
أشــار إلــى أن العقوبة قــد تطبق مرة
ثانية «مــن أجــل التعامل مــع مدبري
االنقالب».
ومن ضمن الجنراالت املتهمني ،يبرز
قــائــد ال ـق ــوات ال ـجــويــة ال ـســابــق أكــن
أوزتـ ـ ـ ـ ــورك ،وم ـح ـم ــد دشـ ـل ــي ،شـقـيــق
النائب عن حزب «العدالة والتنمية»
الـ ـح ــاك ــم شـ ـعـ ـب ــان دش ـ ـلـ ــي .وت ـش ـمــل
امل ـح ــاك ـم ــة ك ــذل ــك م ـس ــاع ــد أردوغ ـ ـ ــان
العسكري الـســابــق ،الكولونيل علي

كان ّأردوغان
قد لوح بإمكانية
اللجوء إلى اإلعدام
للتعامل مع هؤالء
ُ
يــازجــي ،واملـقــدم ليفنت تــركــان الــذي
كــان مساعد رئيس األرك ــان الجنرال
خلوصي أكار.
إلــى جانب هــؤالء ،يتهم نحو  40من

الخاضعني للمحاكمة باالنتماء إلى
«م ـجـلــس ال ـس ــام ف ــي ال ــدي ــار» ،وهــو
االسم الذي يقال إن مدبري االنقالب
أطـلـقــوه على أنفسهم ليلة املحاولة
ال ـ ـفـ ــاش ـ ـلـ ــة .وتـ ـتـ ـضـ ـم ــن االت ـ ـهـ ــامـ ــات
املـ ــوج ـ ـهـ ــة إل ـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ــؤالء «اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
اإلكــراه والعنف في محاولة إلطاحة
البرملان والحكومة التركية ،مــا أدى
إلى استشهاد  250مواطنًا ومحاولة
قـتــل  2735آخ ــري ــن» .وش ـهــدت بــدايــة
الجلسات تــوتـرًا ،حيث صــرخ أقرباء
ضـ ـح ــاي ــا االنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب« :ال ـ ـش ـ ـه ـ ــداء ال
يموتون ،الــوطــن ال يمكن تقسيمه»،
وهـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـبـ ـ ــارة يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدمـ ـه ــا عـ ـ ــادة
امل ــواطـ ـن ــون وال ـس ـي ــاس ـي ــون تـكــريـمــا
للذين قتلوا خالل محاولة االنقالب.

مصر

صدمة بين رجال األعمال بعد رفع الفائدة؟
«ال ح ــول وال ق ــوة إال بــال ـلــه ...ال ـنــاس لــن تـجــد مـيــاه الـشــرب نقطة (أساس دفعة واحــدة) ،في خطوة ألقى رجال األعمال
ً
فضال عن األكل ...آخر واحد خارج يطفئ النور ...مصيبة ...باللوم فيها على صندوق النقد الدولي .لكن البنك املركزي
كــارثــة» .هــذه عـبــارات ال نسمعها عــادة مــن ّرجــال األعـمــال ،ع ــزا ق ــراره إل ــى مـحــاولــة الـسـيـطــرة عـلــى التضخم السنوي
لكنها خرجت منهم على نحو عفوي لتسلط الضوء على والوصول به إلى مستوى في حــدود  13في املئة في الربع
حالة الصدمة عقب قرار البنك املركزي املصري رفع أسعار األخير من  ،2018إذ كان التضخم السنوي قد قفز في املدن
إلى أعلى مستوى له في ثالثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه
الفائدة.
وكان مجتمع املال واألعمال على موعد مع مفاجأة جديدة في تشرين الثاني املاضي ،وسجل  31.5في املئة في نيسان
من البنك املركزي مساء أول من أمس ،إذ لم يكن أحد يتوقع املاضي.
رفــع تكاليف االقـتــراض ،وال أن تكون الــزيــادة بمقدار  200ورفــع البنك املركزي خالل اجتماع للجنة السياسة النقدية
التابعة لــه سعر الفائدة على الــودائــع ألجــل ليلة واح ــدة إلى
(أ ف ب)  16.75ف ــي امل ـئــة م ــن  14.75ف ــي امل ـئ ــة ،ورفـ ــع سـعــر فــائــدة
اإلقراض لليلة واحدة إلى  17.75في املئة من  15.75في املئة.
وكان  13من بني  14خبيرًا اقتصاديًا استطلعت «رويترز»
آراءهــم األسبوع املاضي توقعوا أن ُيبقي البنك على أسعار
الفائدة من دون تغيير ،فيما قال مسؤول حكومي ّإن «القرار
متوقع منذ فترة ...إذ إنها توصيات صندوق النقد للسيطرة
على التضخم».
ووفق «رويترز»ّ ،
فإن البنك املركزي املصري يحاول «تحقيق
تــوازن صعب بني دعم النمو واحتواء التضخم ،لكن القرار
األخـيــر «يعطي أولــويــة واضـحــة ملكافحة ارت ـفــاع األسـعــار»

الذي بات الشغل الشاغل للمصريني ،غير أن البعض يبدي
ّ
تشككه في نجاح استخدام آلية رفع الفائدة لهذا الغرض».
وت ـس ــاءل م ـســؤول مــالــي فــي حــديـثــه إل ــى «رويـ ـت ــرز»« :مل ــاذا
نرفع الـفــائــدة؟ التضخم عالقة بــن عــرضــن ،عــرض السلع
والخدمات وعرض نقدي ،ولخفضه ال بد من زيادة السلع أو
ً
تقليل عرض النقود .ال توجد سيولة أصال حتى نمتصها.
ما حدث يخلق فجوة تضخمية أخرى( ،خاصة) ّأن أحدًا لم
يشتك من أسعار الفائدة املوجودة حتى نقوم بزيادتها!».
واتخذت الحكومة في أواخــر  2015سلسلة إج ــراءات قالت
إنها تهدف إلــى «احـتــواء ارتـفــاع أسـعــار» السلع األساسية،
خاصة بعد «تعويم الجنيه» ،واستخدمت شاحنات الجيش
ووزارة الـتـمــويــن لـتــوزيــع املـ ــواد الـغــذائـيــة بــأسـعــار مــدعـمــة،
بجانب زي ــادة عــدد املتاجر الـتــي يديرها الجيش وتحديث
جميع املتاجر التابعة ل ــوزارة التموين .لكن أسـعــار السلع
األساسية ال تشهدّ أي تراجعات منذ نحو عامني ،بل تسجل
قفزات متتالية .وعلق رئيس «غرفة الصناعات الغذائية» في
ً
«اتـحــاد الصناعات» على الـقــرار قــائــا« :األكـيــد أنــه سيرفع
تكلفة الصناعة ،ما سيكون له أثر في زيادة األسعار» .ورأى
ّأن «حركة السوق ستتباطأ أكثر».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،وص ـ ــف رئـ ـي ــس «امل ـج ـل ــس ال ـت ـصــديــري

للصناعات الغذائية» ،هاني بــرزي ،قرار البنك املركزي بأنه
«م ـفــاجــأة غـيــر س ــارة وضــربــة مــوجـعــة لــاسـتـثـمــار ويــزيــد
مــن عــبء االقـتــراض ويضغط على املــوازنــة العامة للدولة»،
معتبرًا ّأن «كل الدول في حالة الركود تتجه إلى خفض سعر
اإلق ــراض لتشجيع االستثمار بــدال من االدخ ــار» .وفــي لغة
سيطرت عليها حــالــة الـصــدمــة مــن ال ـقــرار ،قــال عــاء سبع
مــن «غــرفــة الـسـيــارات باتحاد الـغــرف التجارية» ّإن «الـقــرار
يعالج التضخم بالتضخم ...ما يحدث تهريج ،إذ ّإن األسعار
ستتضخم مرة أخرى» ،مضيفًا «ال أعلم كيف ُيقدمون على
مثل هذه الخطوة؟ كيف يمتثلون لكل طلبات الصندوق؟».
وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر ،كريس
غــارفـيــس ،قــد شــدد فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الـشـهــر ،على
ض ــرورة كبح التضخم .وكــان وفــد مــن صـنــدوق النقد زار
القاهرة نهاية نيسان املاضي إلجراء مراجعة بهدف تقييم
«مشجع» إلى ّ
ّ
حد كبير صدر
جهود «اإلصالح» .وفي بيان
يوم الجمعة ،قال الصندوق إن البرنامج شهد بداية جيدة،
وإنه وافق مبدئيًا على صرف الشريحة الثانية من القرض
البالغة قيمته اإلجمالية  12مليار دوالر «لدعم اإلصالحات
االقتصادية».
(األخبار ،رويترز)

