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كالم في السياسة

«انقالب» تركيا وحريق الرايخشتاغ
جان عزيز

كيف يمكن
انقالبًا
عسكريًا أن
يحكم وهو
يعادي كتلة
اجتماعية
هائلة؟
(أ ف ب)

بعض «اإلخوان» العرب ،في مقاربتهم
للحدث ،أسوأ ما في الثقافة السياسية
ّ
لـ ــ»الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة» :ت ـصــويــر كــل
«اآلخرين» ،من أميركا والسعودية إلى
ّ
إيـ ــران واملــاســون ـيــة ،ك ــأع ــداء متحدين
«ض ـ ّـدن ــا» ،ونـحــن وحــدنــا مــن يناضل
ً
ب ـش ــرف .ه ــذا ال ـخ ـطــاب ق ــد ي ـكــون أداة
نــافـعــة ف ــي ال ـس ـيــاق ال ـتــركــي الــداخـلــي
حصار
لحشد األصــوات وخلق عقلية
ٍ
وط ـ ــوارئ ب ــن األنـ ـص ــار ،ول ـك ـنــه ،على
ألـسـنــة «مـ ًشـجـعــي» أردوغـ ـ ــان ال ـعــرب،
ينقلب نكتة.
ّأما من ّ
تهمه النتائج املادية لألمور،
ّ
وتأثيرها بواقعنا فــي املـشــرق ،فــإن
الـ ـحـ ـس ــاب ــات ه ـن ــا م ـخ ـت ـل ـفــة ت ـم ــام ــا.
امل ـش ـك ـل ــة مـ ــع أردوغ ـ ـ ّـ ـ ــان ل ـي ـس ــت أن ــه
«دي ـم ـق ــراط ــي» وال أن ـ ــه «إس ــام ــي»،
املـشـكـلــة هــي دور ب ــاده فــي ســوريــا
والـ ـ ـع ـ ــراقّ وف ـل ـس ـط ــن ،وهـ ـ ــذا الـ ـ ـ ّـدور
كان سينفذ ،على األرجــح ،ســواء في
وجـ ــود أردوغ ـ ـ ــان أو غ ـي ــره .الـتــأثـيــر
الحقيقي لالنقالب ،باملعنى املباشر
علينا ،هو ليس في استبدال إسالمي
يـنــاصــر إســرائ ـيــل وأم ـيــركــا بـقــومـ ّـي
طــورانــي يـنــاصــر إســرائـيــل وأمـيــركــا
(باملناسبة ،الرمز األساسي ملخطط
االنـ ـ ـق ـ ــاب ،ال ـق ــائ ــد ال ـس ــاب ــق ل ـســاح
الـجــو الـتــركــي ،ك ــان ملحقًا عسكريًا
ف ـ ــي إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل) .أف ـ ـضـ ــل م ـ ــا ي ـم ـكــن
أن ي ـح ـصــل ل ـب ــادن ــا ه ــو أن ينكفئ
الـحـكــم ال ـتــركــي ،ويـنـشـغــل بمشاكله
الــداخ ـل ـيــة ،ويـتــركـنــا ف ــي حــال ـنــا .من
هــذا املنطلق ،تقول «ستراتفور» ،لم
ّ
ً
يـعــد الـجـيــش الـتــركــي ،املـهـتــز أص ــا،
ّ
قوة قتالية فاعلة بعد تطهير اآلالف
م ــن ع ـن ــاص ــره ووضـ ـع ــه بــأك ـم ـلــه في

دائرة الشكّ .
يقدر املركز األميركي أن
ـوات
الجيش الـتــركــي سيستلزم سـنـ ٍ
عديدة لبناء كوادره واستعادة الثقة
ّ
املتكررة ،ولن
بنفسه بعد التطهيرات
يقدر أردوغــان ،في هذه األثناء ،على
االعتماد عليه في مغامر ٍة خارجية
تصعيد ض ـ ّـد ســوريــا وال ـع ــراق ـ ـ
أو
ٍ
وهنا تكمن النتيجة املباشرة األولى
ملحاولة االنقالب.
نظر
وجهة
من
أردوغان،
املشكلة مع
ٍ
مشرقية وواقعية ،ليست «شخصية»
ّ
أو إي ــدي ــول ــوج ـي ــة .ك ــن ــا مـتـعــايـشــن
م ــع أردوغـ ـ ــان ون ـظــامــه قـبــل ال ـحــرب،
وإذا ما انكفأ النظام التركي أو ّ
غير
سياساته أو ّ
تغير ،فإننا سنتعايش
ّ
م ـع ــه م ـ ـجـ ـ ّـددًا ،وإن م ـض ـط ــري ــن .وال
م ـج ــال ع ـلــى امل ـ ــدى ال ـب ـع ـيــد م ــع بـلـ ٍـد
ّ
بـحـجــم تــرك ـيــا ،وب ـج ــواره ــا ل ـن ــا ،إل
ل ـلـ ّـســامّ .أم ــا مــن ال يـمـكــن التعايش
م ـ ـعـ ــه ف ـ ـهـ ــم م ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ــاد م ـي ـل ـي ـش ـي ــات
أردوغ ـ ـ ــان ف ــي ب ــادن ــا وت ـ ّـورط ــوا في
ً
الـقـتــل والـعـمــالــة ،وصـ ــاروا ،ب ــدال من
ـح ض ـ ّـد الـطــائـفـيــة
أخ ــذ م ــوق ـ ٍ
ـف واض ـ ـ ٍ
وت ــركـ ـه ــا ل ـ ـ ــ»داعـ ـ ــش» و»ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة»،
ـام
يـ ـخ ــرج ــون ع ـل ـي ـنــا ي ــوم ــا بـ ـ ــ»إس ـ ـ ٍ
ـام أميركي»،
خليجي» ويومًا بــ»إسـ ٍ
واليوم «إســام ديمقراطي» .ال مانع
م ــن رف ــع الــديـمـقــراطـ ّـيــة ش ـع ــارًا ،ولــو
ّ
ـاب نـفـعـ ّـيــة ،لـكــن بـعــض الـنــاس
ألس ـبـ ٍ
ً
ح ــن يــرف ـعــون ش ـع ــارًا ومـ ـث ــاال ،فهم
ي ـخ ـف ـض ــون مـ ــن ق ـي ـم ـت ــه ،وال ش ــيء
يجعل تعبير «الديمقراطية» فارغًا
وي ـن ـت ـق ــص مـ ــن م ـع ـن ــاه ك ـ ــأن ت ـخــرج
دعواها ،كما يحصل اليوم ،من على
منبر طائفي ّ
تموله قطر.
ٍ

لن تنتهي روايــات األســرار واأللـغــاز حــول ما حصل
بني أنقره واسطنبول ليل  15ـ ـ  16تموز  .2016ولن
تتوقف القراءات حول نتائجه الفورية أو الالحقة .غير
أن نتيجة واحدة لتلك األحداث تبدو حتمية ،أن تكون
مطابقة الحتماالت ما نتج عن أحداث برلني ،بعد ليل
 27شباط ...1933
من األسئلة التي لن تحسم إجابتها قبل زمن طويل:
ً
هــل مــا حصل فــي تركيا كــان فـعــا انـقــابــا؟ أم هو
حركة تمرد عسكري مـحــدود؟ أم انتفاضة تقاطع
متضررين؟ أو حتى انتحار طوعي ملجموعة أدركت
مسبقًا أن قرارًا حكوميًا كان قد اتخذ بقطع رأسها،
فحاولت استباقه أو إحباطه أو الــرد عليه ،ولــو على
طريقة ّ
علي وعلى أعــدائــي؟! ذلــك أن املـفــارقــات التي
سجلت فــي تلك الـســاعــات التركية الـطــويـلــة ،كثيرة.
ُ
أين القيادات العسكرية األساسية؟ كيف تركت مقار
الحكومة واإلعالم وسواها من مفاصل أي سيناريو
ان ـقــابــي؟ كـيــف اخـتـفــى كــل املـعـنـيــن ،حـتــى ظهرت
بــوادر فشل املحاولة ،فنزل الناس بعد ذلــك ال قبله؟
وألف كيف مما سيترك للتاريخ ليكتب عنها أساطير
وروايات.
هذا في الحيثيات الداخلية .أما في األبعاد الخارجية
ملا حــدث ،فاألحاجي ليست بأقل .منها على سبيل
امل ـثــال :مل ــاذا س ــاد صـمــت أمـيــركــي بـلـيــغ ،حـتــى جــاء
ال ـصــورة التركية وانـقـشــاع الـغـبــار وال ــرؤي ــة ،قبل أن
تعود واشنطن لتذكر حكم إردوغان؟ أي مصادفة أن
يأتي االنقالب بعد وصول وزير للخارجية في لندن،
مــن مــآثــره نظم معلقات هجائية فــي زعيم «التنمية
والعدالة»؟! أي مصادفة ثانية أن يأتي هذا «االنقالب»
بعد أسابيع قليلة على انعطافة حكام أنقره صوب
موسكو ،وإعادة تطبيع العالقات مع القيصر الروسي،
كما بعد أيام قليلة على انعقاد قمة األطلسي األخيرة
فوق ضريح حلف وارسو بالذات ،معلنة عودة ميني
حرب باردة بني الغرب والشرق ،مع ما يحمل ذلك من
ذكريات حول دور تركيا العسكرية في تلك الحرب
وفي الصراع والتوازن بني املعسكرين في زمن النظام
العاملي الثنائي القطبية؟! وأي مصادفة أخرى جعلت
باريس تقدم على إقفال ممثلياتها الدبلوماسية في
تركيا ،قبل  72ساعة فقط من الحركة «االنقالبية»،
ف ــي خ ـط ــوة م ــن دون ت ـبــريــر وال ت ـف ـس ـيــر ،مـمــاثـلــة
ملصادفة توزيع بعض السفارات الغربية في بيروت،
بيانًا يحذر رعاياها من التجوال في وسط بيروت،
قبل ساعات قليلة من انفجار فردان؟!
قد يكون كل ما سبق مجرد مصادفات جائزة في
السياسة الـعــاديــة ،وحتى فــي األح ــداث االستثنائية.
وق ــد يـخـفــي أو يـشــي بـنـتــاج مـعـلــومــات استخبارية
متقاطعة ل ــدى عــواصــم فــاعـلــة وم ــؤث ــرة ،دفـعــت إلــى
خ ـطــوات احـتـيــاطـيــة أو اسـتـبــاقـيــة .وق ــد تـظــل نظرية

املــؤامــرة ماثلة فــي األذهـ ــان .خصوصًا أن الـتــواريــخ
وال ـت ـجــارب تــزكـيـهــا ،مـنــذ كــانــت هـنــاك أنـظـمــة عاملية
تمارس السياسة الدولية كما لو أنها رقعة شطرنج
كــوك ـب ـيــة أو ح ـ ــروب اف ـت ــراض ـي ــة .ل ـك ــن ،م ــع ك ــل تلك
الفرضيات ،وبعدها ،يظل السؤال األهم عن نتائج ما
حصل ليل  15ـ ـ  16تموز التركي .إلى أين تتجه أنقره
وحكامها بعد تلك التجربة؟ وأي تركيا ستقوم في
الداخل والخارج ،بعد عبور نظامها لهذا القطوع ،وما
يمكن ألهل هذا النظام أن يكونوا قد استخلصوه من
دروس ومعطيات ووقائع تجمعت لديهم ،مما يتخطى
بالطبع مستوى التقدير أو التخمني؟
الــواضــح أن تركيا مــا بعد ذلــك الليل الطويل ،ستمر
في مرحلتني اثنتني .مرحلة استيعاب ما حدث ليلها،
ومــرح ـلــة م ــا بـعــد االس ـت ـي ـعــاب .ف ــي املــرح ـلــة األولـ ــى،
األرجح أن تنكفئ أنقره عن لعب دور تركيا السلطنة
أو تــرك ـيــا ال ـن ـيــو ـ ـ ـ ـ عـثـمــانـيــة .لـتـنـشـغــل بترتيباتها
الداخلية وتحصني نظامها وتمتني حكمها .فال عمق
استراتيجيًا صوب الشرق ،وال ابتزاز نزوحيًا ألوروبا
في الغرب ،وال لعب على حبال التوازنات والحاجات
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـج ــدي ــدة ب ــن واش ـن ـط ــن ومــوسـكــو
فــي مــركــز الـعــالــم الــدائــم أو منطقة أوراس ـي ــا .انـطــواء
ص ــوب ال ــداخ ــل ،لـحـســم إشـكــالـيــة مــن يـحـكــم تركيا
من إسالمييها؟ إســام إردوغــان ،أو إســام الشارع
الذي حاول حجز حصة ورصيد له في «االنتصار»،
أو إسـ ــام «االن ـق ــاب ـي ــن» الـ ــذي ل ــم ي ـكــن ب ـع ـي ـدًا عن
االث ـن ــن؟ تـمــامــا كـمــا حـصــل ف ــي بــرلــن بـعــد حــريــق
مبنى البرملان األملاني ،أو رايخشتاغ ،في  27شباط
1933؟ يومها ،قيل إن خصوم «االشتراكية الوطنية»
كانوا يعدون ملحاولة انقالبية فاشلة .وقيل ان أهل
الحكم هم من دبر الحريق املفتعل ،ليتخذوا منه في
اليوم التالي ذريعة لتطهير كل خصومهم .فاعتقلوا
اآلالف ،ونظموا املحاكمات املسرحية ،وكنسوا كل
معارضيهم ،وتمكنوا من فــرض سيطرتهم املطلقة
ً
وإقامة حكم الحزب الواحد ،وصــوال إلى قيام الرايخ
الثالث .بعد أكثر من ثمانني عامًا على ذلــك الحدث،
يؤكد التاريخ اليوم ،أن هتلر الــذي وصــل إلــى الحكم
فــي أملــانـيــا بــاالن ـت ـخــاب ،وص ــل إل ــى مــرتـبــة الـفــوهــرر
بعد حريق الرايخشتاغ بــالــذات .بعدها ،ستة أعــوام
فقط من الصمت األوروبــي كانت كافية ليصير ذلك
الحريق حريقًا لكل أوروبا وكل العالم.
قــد تـكــون املماثلة مستبعدة .وقــد يصح أن التاريخ
ال يعيد نفسه إال لــدى الـشـعــوب الـتــي ال تفهمه من
مــرة واح ــدة .وقــد يصح مــرة أخــرى أن تاريخًا كهذا
يحدث في املــرة األولــى بشكل مأساة ،ليتكرر ثانية
بشكل ملهاة .لكن يظل القلق قائمًا ،خصوصًا في
منطقة وصفها ذات مرة أحد السياسيني الفرنسيني،
ً
بأنها قد تعيش قرنًا كامال من دون حدث واحد .وقد
تشهد في ليلة واحدة أحداث قرن كامل...

المشهد السياسي

«لقاء كهربائي» بين القوات والعونيين
تفاصيل ّ
جمة خرجت للضوء عن ملف اإلنترنت غير
ُ
الشرعي منذ أن كشف النقاب عنه في آذار املاضي .هو
واحد من ملفات العام األساسية ،وتفرعت عنه ملفات
ّ
عدة :االتصاالت الدولية غير الشرعية وشبكة األلياف
ُ
الضوئية .كل التقارير التي كتبت عن امللف ـ الفضيحة
والنقاشات التي دارت داخل لجنة اإلعالم واالتصاالت،
لم تكن كافية ألن ّ
يتعمق القضاء اللبناني في متابعة
القضايا املتصلة بـ»امللف األم» ،كمحطة الزعرور
لإلنترنت غير الشرعي وكل ما له عالقة باالتصاالت
الدولية غير الشرعية .وستعقد اللجنة جلسة قبل ظهر
اليوم ،ملتابعة البحث في ملف اإلنترنت غير الشرعي
وما يتفرع عنه.
من جهة أخرى ،علمت «األخبار» أن اجتماعًا ُعقد أمس بني
رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل،
ومسؤول جهاز التواصل واإلعالم في القوات اللبنانية
ملحم رياشي ،بحضور املستشار االقتصادي في القوات
غسان حاصباني ،فدار نقاش حول امتياز الكهرباء في

قضاء جبيل .وبرز تعارض بني موقفي الطرفني ،إذ إن
«القوات ترى أنه يجب االستفادة من االمتيازات لتحسني
وضع الكهرباء ،في حني أن باسيل ال يلحظ دورًا أساسيًا
لالمتيازات في الخطة التي كان قد وضعها يوم كان وزيرًا
للطاقة» .الجلسة لم تخل من الحديث السياسي ،فتناول
الطرفان بشكل أساسي ملفي رئاسة الجمهورية وقانون
االنتخابات .تقول مصادر التيار الوطني الحر إن العونيني
ما زالوا «متمسكني برفض مشروع القانون املختلط مع
تبنينا للنسبي في الدوائر الـ .»15أما في ملف رئاسة
الجمهورية ،فعلى الرغم من التفاؤل املبالغ فيه لبعض
القياديني في «التيار» ،إال ّأن معراب والرابية «يعتبران أن
ال تغيير في مواقف القوى في الوقت الراهن».
في الشأن الرئاسي أيضًا ،كرر النائب وليد جنبالط بعد
لقائه الكاردينال بشارة الراعي في بكركي موقفه ،فقال:
«كنت واضحًا في أن التسوية من أجل انتخاب رئيس أهم
من األسماء».
(األخبار)

