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الحدث

ّ
على الغالف منذ تولي ّ«العدالة والتنمية» مقاليد السلطة في تركيا وزعيمه رجب طيب أردوغان يعرف ــ مستندًا
ّ
تستتب له األمور في دولة علمانية جيشها حاضر للخروج من الثكنات
الى وقائع تاريخية ــ أن حزبًا إسالميًا لن
للقضاء على أي خطر يهدد مفاهيم العلمانية كلما استدعت الحاجة ،لذلك اقتنع بأنه ال مناص من استحداث
واقع يعتمد القوة يوازي قوة الجيش في الداخل ...لترسيخ ديمومة سلطته

جيش أردوغان الموازي ...الى الواجهة
علي مراد
انشغل اإلعالم العربي والعاملي ومعه
دول ب ـم ـتــاب ـعــة م ــابـ ـس ــات امل ـح ــاول ــة
االنقالبية فــي تركيا ليل الخميس –
الجمعة املــاضــي ،واستغرق املحللون
فــي محاولة فهم األسـبــاب الـتــي دعت
فئة مــن الجيش الـتــركــي إلــى محاولة
االنـ ـق ــاب ع ـلــى ال ــرئ ـي ــس رجـ ــب طـيــب
أردوغــان وحكومته ،وعواقب العملية
االنقالبية والنتائج الـتــي ستفرزها.
ّ
ال شك في أن عوامل عديدة اجتمعت
ك ـل ـه ــا فـ ــي إط ـ ـ ــار واحـ ـ ـ ــد ،دفـ ـع ــت ه ــذه
ال ـف ـئ ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة إل ـ ــى اإلق ـ ـ ـ ــدام عـلــى
خ ـط ــوت ـه ــا الـ ـت ــي ُوص ـ ـفـ ــت ب ــامل ــراه ـق ــة
ح ـي ـنــا وامل ـت ـس ــرع ــة ح ـي ـنــا آخـ ـ ــر .كـتــب
ع ـ ــدي ـ ــدون عـ ــن م ـ ـمـ ــارسـ ــات أردوغ ـ ـ ـ ــان
وحزبه في املجتمع التركي على مدى
 13ع ــام ــا م ــن ال ـح ـك ــم ،م ـن ـهــا املــرت ـبــط
بالبعد االجتماعي والبعد السياسي
وال ـ ـحـ ــريـ ــات املـ ـقـ ـم ــوع ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
االن ـق ــاب عـلــى «الـكـمــالـيــة» ومـحــاولــة
اجتثاثها لـلـعــودة الــى زمــن السلطنة
العثمانية.
لـكــن تـفــاصـيــل م ـحــددة سـبـقــت عملية
االن ـقــاب الـفــاشـلــة بــأيــام تــدعــونــا إلــى
ال ــوق ــوف ع ـن ــده ــا .ب ــداي ــة ش ـهــر تـمــوز
الحالي ّ
قدم مجموعة من نواب «حزب

الشعب الجمهوري» طلبًا إلى رئاسة
ال ـبــرملــان بــاس ـت ـجــواب الـحـكــومــة على
خلفية تـقــاريــر صحافية ومعلومات
طرحها املـغــرد التركي «ف ــؤاد عوني»
(الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة مـ ــن «م ـج ـت ـه ــد»
الـسـعــودي) .مضمون هــذه املعلومات
يتحدث عن نشاط شركة لالستشارات
العسكرية واألمنية تدعى «ص ــادات»
( )SADATال ـتــي ي ـقــول عـنـهــا الـنــائــب
عن حزب الشعب الجمهوري عن والية
م ــرس ــن ف ـك ــري س ــاغ ــار ف ــي رســال ـتــه
االس ـت ـجــواب ـيــة لــرئ ـيــس ال ـح ـكــومــة بن
ع ـلــي ي ـل ــدري ــم أن ـه ــا «أص ـب ـح ــت محط
ج ــدل ون ـق ــاش ب ــال ــرأي ال ـع ــام الـتــركــي
في اآلونة األخيرة بعد أن طرح املدون
فــؤاد عوني على حسابه على تويتر
ادعاءات مثيرة حولها» .النواب الذين
ق ـ ّـدم ــوا الـطـلــب مـطـلــع الـشـهــر الـحــالــي
كانوا سيحصلون على موعد لجلسة
االس ـت ـج ــواب ف ــي ال ـيــومــن املــاض ـيــن،
لكن االنـقــاب ّ
أجــل املــوعــد (إن لــم يكن
قد نسفه) الى وقت غير معلوم.

ويـ ـق ــول رئ ـي ـس ـهــا الـ ـ ّجـ ـن ــرال امل ـت ـقــاعــد
عــدنــان تنريفيردي إن ــه تــأثــر بتجربة
الغرب في إنشاء شركات االستشارات
ال ــدف ــاعـ ـي ــة وأراد أن تـ ـك ــون شــرك ـتــه
الـ ـنـ ـم ــوذج االس ـ ــام ـ ــي ال ـ ـ ــذي س ـي ـقــدم
املساعدة لكل الدول االسالمية ،مبديًا
انزعاجه من نزعة «الهوية الصليبية»
فــي تجربة حــرب البوسنة عــام 1995
كما شاهدها خالل خدمته في الجيش
الـتــركــي فــي الـبــوسـنــة ،حـســب وصـفــه.
الجنرال االســامــي كــان محور حديث
ال ـص ـحــافــة ال ـتــرك ـيــة امل ـع ــارض ــة ال ـعــام
املــاضــي مــع ب ــروز اتـهــامــات ألردوغ ــان
واملحيطني به بدعم تنظيم «داعــش».
كانت شركة «صادات» قد نشرت على
موقعها على االنترنت إعالنًا باللغة
العربية تطلب فيه توظيف العشرات
من امليكانيكيني ممن يجيدون اللغة
ال ـعــرب ـيــة ،لـلـعـمــل ف ــي ص ـيــانــة عــربــات
«هامفي» وسيارات رباعية الدفع ،األمر
ال ــذي دف ــع الـصـحــافــة الـتــركـيــة حينها
إل ــى ات ـه ــام ال ـشــركــة بـصـيــانــة عــربــات
«داعش» في الرقة ،إضافة الى اتهامها
ب ـت ـق ــدي ــم خـ ــدمـ ــات تـ ــدريـ ــب ل ـع ـنــاصــر
ليبيني يتبعون لـقــوات «فجر ليبيا».
وبـ ـع ــد تـ ـص ــاع ــد الـ ـضـ ـج ــة االع ــامـ ـي ــة
ح ـ ــول اإلع ـ ـ ـ ــان ،ت ــم ح ــذف ــه م ــن مــوقــع
الـشــركــة االلـكـتــرونــي .ه ــذه املعلومات
التي تم تداولها العام املاضي ،عادت
إلــى الـظـهــور أواخ ــر حــزيــران املــاضــي،
مضافة الى معلومات جديدة نشرها
املغرد «فــؤاد عوني» على حسابه في
تــويـتــر ي ـقــول فـيـهــا إن االسـتـخـبــارات
األمل ــانـ ـي ــة واألمـ ـي ــركـ ـي ــة بـ ـص ــدد نـشــر
تـ ـق ــاري ــر اسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة ق ــريـ ـب ــا تـثـبــت
ت ــورط أشـخــاص محيطني بــأردوغــان
بتفجيرات «داع ــش» فــي أوروب ــا ،بعد
أن ك ــان ــت روسـ ـي ــا ق ــد نـ ـش ــرت أواخـ ــر
 2015بعض األدل ــة الـتــي تثبت عالقة
أردوغ ــان وبطانته بتنظيم «داعــش»،
من تجارة النفط الى تقديم املساعدة
اللوجستية للتنظيم االرهــابــي .يقول
ّ
ع ــون ــي فـ ــي تـ ـغ ــري ــدات ــه إن أردوغـ ـ ـ ــان
ّ
تخوف من هذه املعلومات ،وقد شعر
بالضيق ،وأمر أحد مساعديه عبدالله
تــونـكـلــي ب ــإب ــاغ ع ــدن ــان تـنــريـفـيــردي
بالبقاء داخــل تركيا وعــدم السفر إلى
الخارج ألنه ال يريد أن ُيفضح ويزداد
الواشون به في الغرب ،كما حصل مع
رجل األعمال ّ
املقرب منه رضا ضراب،
الــذي ألقي القبض عليه في الواليات
املـتـحــدة قـبــل أش ـهــر ،وت ـتــم محاكمته

ال ـغ ــرب ـي ــن الـ ــذيـ ــن اس ـت ـغ ـل ــوا ف ــرصــة
لقائهم في بروكسل ،وأطلقوا مواقف
واضحة ّ
تشدد على ضــرورة التمسك
بـ«قيم دولة القانون».
وفـ ــي أول م ـقــاب ـلــة ل ــه ع ـقــب م ـحــاولــة
االن ـق ــاب ،خ ــرج الــرئـيــس رج ــب طيب
أردوغ ـ ـ ـ ــان ،ع ـبــر ش ـب ـكــة «سـ ــي أن أن»
األميركية ،ليطلب من واشنطن تسليم
أنـقــرة الــداعـيــة فتح الـلــه غــولــن ،وذلــك
ب ـمــوجــب «االتـ ـف ــاق امل ـش ـتــرك لتسليم
املجرمني».
وبـ ـ ـ ّـرر إم ـكــان ـيــة ال ـل ـج ــوء إلـ ــى عـقــوبــة
اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام م ـ ـ ـجـ ـ ــددًا بـ ـ ـح ـ ــق م ـت ـه ـم ــن
ّ
بــاالنـقــاب ،بالقول إن «هـنــاك جريمة
خـ ـي ــان ــة واض ـ ـحـ ــة والـ ـطـ ـل ــب (إلـ ـح ــاق
عـ ـق ــوب ــة اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــدام) ال ي ـم ـك ــن أب ـ ـ ـدًا أن
ترفضه حكومتنا .لكن بطبيعة الحال
سيتطلب األم ــر ق ــرارًا برملانيًا ،وبعد

ذل ــك ،وكــرئـيــس لـلـبــاد ،ســأوافــق على
أي قرار يصدر عن البرملان» .وفي لغة
مريبة ،أضاف« :اآلن لدى الناس فكرة
بـعــد الـعــديــد مــن األحـ ــداث اإلرهــابـيــة،
بـ ــأن اإلره ــابـ ـي ــن ال ب ــد م ــن ق ـت ـل ـهــم...
ملــاذا ينبغي إبـقــاؤهــم وإطعامهم في
ال ـس ـجــون عـلــى م ــدى س ـن ــوات مقبلة،
يــريــدون (ال ـنــاس) نهاية سريعة ،ألن
ً
ال ـنــاس ف ـقــدوا أطـ ـف ــاال ...هـنــاك أمـهــات
وآباء حزناء ويعانون».
وفيما كــان الجميع يتابعون مقابلة
ً
مساء ،كانت يوميات
الرئيس التركي
تركيا «ما بعد االنقالب» تشهد أمس
ارتفاع عدد االعتقاالت ووصولها إلى
إدارات ووزارات ال عالقة لها بالشأنني
الـعـسـكــري واألم ـن ــي ،أو حـتــى الـشــأن
القضائي ،مثل وزارة املالية ،إذ نقلت
وكالة «األناضول» شبه الرسمية عن

ما هي شركة صادات؟

ف ــي مــوق ـع ـهــا ع ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت ،ت ـق ـ ّـدم
ال ـش ــرك ــة نـفـسـهــا ع ـلــى أن ـه ــا تــأسـســت
بدعم  64ضابطًا وضابط صف قاموا
بالخدمة في القوات املسلحة التركية.

أنقرة ّ
تخير واشنطن« :انجرليك» مقابل غولن؟
يرى خبراء ّأن تركيا قد تلجأ إلى استخدام قاعدة
انجرليك االستراتيجية التي يجري فيها تنسيق
الغارات الجوية على تنظيم «داعش» كورقة ضغط

على الواليات املتحدة ،على خلفية التوتر املستجد
بني الطرفني بعد محاولة االنقالب.
ومــا يثير غضب املسؤولني األت ــراكّ ،أن الواليات
املتحدة أدارت حتى اآلن أذنها الصماء للمطالب

التركية بتسليم الــداعـيــة فتح الـلــه غــولــن ،ألنـقــرة،
فــي وقــت لفت فيه وزيــر العمل التركي ،سليمان
صويلو ،إلى أن واشنطن «تقف وراء االنقالب».
ورأى مدير برنامج األبـحــاث التركية في «معهد
واشنطن» ،سونر غاغابتاي ،أن تركيا سترتكب
ً
خ ـطــأ إذا اسـتـخــدمــت ق ــاع ــدة انـجــرلـيــك لتسريع
تسليم غولن ،خصوصًا بالنظر إلى ّأن «الوصول
إلــى القاعدة مهم بالنسبة إلــى الــواليــات املتحدة،
لكنه ليس ضروريًا» .وشرح ّأن «واشنطن تمكنت
من استخدام القاعدة فقط في عام  ،2015وقبل
ذلــك كانت العمليات األميركية ملكافحة اإلرهــاب
َّ
تنفذ مــن دون استخدام انجرليك أو ســواهــا من
القواعد التركية» ،مشددًا على ّأن «واشنطن قادرة
على اللجوء إلــى هــذا الخيار مجددًا إذا أجبرتها
تركيا» على ذلك.
(األخبار ،أ ف ب)

بتهم غسل أم ــوال واخ ـتــاس وتـهـ ّـرب
من الضرائب.
الـنــائــب الـتــركــي فـكــري ســاغــار يــروي
ف ــي مـ ـع ــرض ح ــدي ـث ــه ع ــن «صـ ـ ـ ــادات»
ّ
أن م ــن ب ــن االدعـ ـ ـ ــاءات ال ـتــي ك ــان من
املـ ـفـ ـت ــرض أن ي ـج ـي ــب ع ـل ـي ـهــا رئ ـيــس
الـ ــوزراء تتعلق بـتــدريـبــات «ص ــادات»
ال ـت ــي ت ــم ت ـج ـم ـيــدهــا م ــؤخـ ـرًا ب ـعــد أن
حـ ـصـ ـل ــت األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــار ّي ــة
الـغــربـيــة عـلــى مـعـلــومــات بـشــأن تلقي
ع ـن ــاص ــر ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» ال ـت ــدري ــب
عـلــى أي ــدي ضـبــاط «ص ـ ــادات» ،بينما
واص ـ ـلـ ــت مـ ـنـ ـش ــآت الـ ـش ــرك ــة ال ـس ــري ــة
داخ ــل تركيا عمليات الـتــدريــب داخــل
م ـخ ـي ـمــات .ك ــذل ــك فـ ــإن س ــاغ ــار يـقــول
إن ب ـعــض ال ـش ـب ــان ال ــذي ــن يـلـتـحـقــون
بـهــذه املخيمات الـســريــة ينتمون إلى
الـقـطــاعــات الشبابية لـحــزب «الـعــدالــة
وال ـت ـن ـم ـي ــة» ،ومـ ــا ُيـ ـع ــرف بــ«جـمـعـيــة
الغرف العثمانية» ّ
املقربة من الحزب
الـحــاكــم .الـنــائــب الـتــركــي ســاغــار كان
قــد نـ ّـبــه (ق ـبــل االن ـق ــاب) إل ــى خـطــورة
نشاط «صادات» في املستقبل ،واعتبر
ن ـشــاطــاتـهــا بـمـثــابــة م ـم ـ ّـه ــدات لـحــرب
أهـلـيــة مـحـتـمـلــة ،م ـحــذرًا مــن عمليات
اغتيال وتخريب وحتى هجمات على
مقاه داخــل البالد وخارجها لتحقيق
أهداف مشبوهة( ،وهذا ما تم تسجيله
في اليومني املاضيني في مدن مالطيا
وأنـطــاكـيــة وبـعــض أحـيــاء اسطنبول،
وقد بدأ يأخذ أبعادًا طائفية وقومية).
ّ ّ
من املــؤكــد أن الشركة لم تحصل على
ّ
أي ترخيص رسمي للعمل في مجال
الـ ـت ــدري ــب واالس ـ ـت ـ ـشـ ــارة ال ـع ـس ـكــريــة،
ولكن يرى النائب ساغالر أن حكومة
«الـعــدالــة والتنمية» منحت إذن عمل
خــاصــا «غـيــر معلن» لــ«صــادات» لـكــي
ً
تصبح بــديــا لـلـقــوات املسلحة (وفــق
تـ ـص ــريـ ـح ــه ق ـ ـبـ ــل عـ ـمـ ـلـ ـي ــة االنـ ـ ـق ـ ــاب
الفاشلة).
وإذا مـ ــا ع ــدن ــا ال ـ ــى ل ـي ـل ــة االن ـ ـقـ ــاب،

نشاط لشركة
استشارات عسكرية
وأمنية تدعى «صادات»

شاهد بعضنا لقطات بثتها القنوات
الـتــركـيــة مـبــاشــرة عـلــى ال ـهــواء ظهرت
فيها مـجـمــوعــات مــن الـشـبــان بلباس
م ــدن ــي لـ ـلـ ـحـ ـظ ــات ،ي ـح ـم ـل ــون بـ ـن ــادق
أوتوماتيكية فــي ش ــوارع إسطنبول،
وقــد ّ
سجل تبادل إطــاق نــار بني هذه
امل ـج ـم ــوع ــات وقـ ـ ـ ــوات امل ـن ـق ـل ـب ــن ،وال
يـسـتـبـعــد م ـص ــدر مـ ـع ــارض أن يـكــون
هـ ـ ــؤالء م ــن الـ ـجـ ـن ــود ال ــذي ــن ّ
درب ـت ـه ــم
«صـ ـ ــادات» ،ومـنـهــم مــن لـبــس سـتــرات
م ـك ـت ــوب ع ـل ـي ـهــا «شـ ــرطـ ــة» لـلـتـمــويــه
وتحقيق األهداف تحت عباءة القانون.
كذلك يقول الصحافي واملحلل التركي
ّ
امل ـقـيــم ف ــي واش ـن ـطــن إل ـه ــان تـنـيــر ،إن
أردوغ ــان اعتقل منذ الجمعة املاضي
 103ض ـبــاط بــرتـبــة ج ـنــرال وأدم ـي ــرال
ً
من أصل  358جنراال يخدمون في كل
تركيا ،أي ما نسبته  %30من جنراالت
القوات املسلحة أطاحهم أردوغان بعد
 72ســاعــة عـلــى االن ـقــاب الـفــاشــل ،مع
اإلش ــارة إلــى أن كــل جـنــرال مــن هــؤالء
يتم توقيف الضباط ـ األقــل منه رتبة
العاملني فــي فريقه .وهنا يلمح
ـ ـ مــن
ّ
ت ـن ـيــر إلـ ــى أن ـ ــه ال يـسـتـبـعــد أن ي ـقــوم
أردوغ ـ ـ ـ ــان ب ـتـعـيــن ض ـبــاطــه ورج ــال ــه
الــذيــن تــدربــوا فــي جيشه املـ ــوازي في
م ــراك ــز امل ـقــالــن ،ف ــي ظ ــل ال ـحــديــث عن
وص ـ ــول م ــوج ــة اإلط ــاح ــة إل ــى ك ــل من
يعارضه في قطاعات التعليم واالعالم
والصحافة ،تمامًا كما تمت إقــالــة ما
ـاض مــن سلك القضاء
يـقــارب  3000ق ـ ٍ
بعد ساعات على انتهاء االنقالب.
أيــا تكن مسببات االنقالب الــذي فشل
وال ـعــوامــل ال ـتــي دف ـعــت مـجـمــوعــة من
الضباط الى تنفيذه ،تبقى املعطيات
والتفاصيل الحقيقية لــدى الضباط
املنقلبني أنفسهم .ونـظـرًا إلــى ظــروف
امل ــرح ـل ــة الـ ـت ــي تـ ـم ـ ّـر ب ـه ــا ت ــرك ـي ــا ،مــن
ّ
الواضح أن أحــزاب املعارضة اختارت
أن تـخـفــض رأس ـه ــا ك ــي ت ـمـ ّـر عــاصـفــة
االنقالب األردوغانية املضادة ،فليس
ال ــوق ــت م ـنــاس ـبــا إلص ـ ــرار امل ـعــارضــن
ع ـل ــى اس ـت ـك ـم ــال ن ـب ــش م ـل ـف ــات ف ـســاد
أردوغـ ـ ـ ــان ،ف ــي ذروة م ــوج ــة االن ـت ـقــام
والـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـم ــارسـ ـه ــا ضــد
م ـعــارض ـيــه وك ــل م ــن ي ـش ـتـ ّـم ف ــي لحن
قوله بعضًا من خطر .ودائمًا بحسب
أردوغان التهمة جاهزة« :االنتماء إلى
التنظيم امل ــوازي» ،وبالتالي االعتقال
وربما اإلعدام غدًا ،مع حديث االوساط
االردوغ ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ــن تـ ـع ــدي ــل م ــرت ـق ــب
للقانون إلعادة فرض عقوبة اإلعدام.

ّ
أردوغان يخطف الدولة والشارع ...و«الحلفاء» يحذرون
فيماكان حلفاء أنقرة الغربيون يحذرونها
من «التمادي»ّ ،
كرس رجب طيب أردوغان
أمـ ــس س ـيــاســة «ت ـط ـه ـيــر» الـ ــدولـ ــة من
معارضيه ،بالتوازي مع اإلمساك بالشارع
من خالل اإلبقاء على انتشار مناصريه في
ساحات كبرى المدن
َ
انـقـســم ال ـح ــدث ال ـتــركــي ّب ــن مـجــالــن
أمس ،أولهما داخلي يتمثل بمواصلة
السلطات التركية لسياسة االعتقاالت
و«ت ـ ـط ـ ـه ـ ـي ـ ــر» م ـ ـج ـ ـمـ ــل اإلدارة م ــن
«الخونة» ،فيما كان الثاني خارجيًا،
ع ـلــى ع ــاق ــة ب ــاس ـت ـم ــرار ال ـت ـجــاذبــات
ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــة بـ ـ ــن أن ـ ـ ـقـ ـ ــرة وح ـل ـف ــائ ـه ــا

ال ّبد من قتل اإلرهابيين
وعدم تركهم في
السجون وإطعامهم
ّ ُ
مصادر في الــوزارة قولها إنه «أوقف
 1500موظف عــن العمل مؤقتًا وملــدة
غير محددة ،وهي عمليات ستستمر»،
بينما ذكرت قناة «سي .إن .إن تورك»
ّ
أن  30حاكمًا إقليميًا وأكثر من  50من
كبار املوظفني أقيلوا أيضًا.
ومن ضمن األطر الجديدة التي ّ
أقرتها

ال ـح ـكــومــة الحـ ـت ــواء األوض ـ ـ ــاع ،ألـغــت
اإلجازات السنوية لنحو ثالثة ماليني
م ــوظ ــف ،وأم ـ ـ ــرت م ــن كـ ــان م ـن ـهــم فــي
إجــازة حاليًا «بالعودة إلى وظائفهم
بأسرع ما يمكن».
وفـ ــي إط ـ ــار ح ـم ـلــة «ال ـت ـط ـه ـيــر» الـتــي
بــدأت قساوتها تعكس حجم مخاطر
االنـقـســام الـعـمــودي فــي تــركـيــا ،أعلن
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء بـ ــن عـ ـل ــي يـ ـل ــدري ــم،
توقيف  6038عسكريًا و 755قاضيًا
(يشمل الرقم عزل  48قاضيًا يتبعون
ل ـل ـم ـح ـك ـمــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ال ـع ـل ـي ــا) ،وم ـئــة
شرطي .وتضم القائمة  103جنراالت
وأميراالت ،بينهم قائد القوات الجوية
السابق ،أكني أوزتورك ،الذي تضاربت
األنباء أمس حول اعترافه بالتحضير
لالنقالب.
وفي السياق ،قال مسؤول أمني كبير

