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رأي

واشنطن
 .)٢وتــريــد الكاتبة أن تـخــدم أجـنــدة ّ
ممولي
«مجلس أتــانـتـيــك» (ومــركــز الـحــريــري فيه)
إلــى درجــة أنها تقول إن العالم العربي كان
ي ـعـ ّـج «ب ـقــومـ ّـيــات مــن ال ـط ــراز ال ـغــربــي» (ص.
 )٤إل ــى أن أت ــت الـ ـث ــورة اإلي ــران ـ ّـي ــة بـنـمــوذج
ّ
علمانيتها
ث ـيــوقــراطــي خ ـ ّـرب عـلــى املـنـطـقــة
ّ
(أي أن ســاالت الخليج كانت تعمم نموذج
ّ
ّ
املدنية الحديثة وتفصل بني الدين
القوميات
ّ
ّ
والدولة حتى عكر اإليرانيون عليهم حكمهم
ّ
تصر فيه وسائل
الفاضل) .وفي الوقت الذي
اإلع ــام الـغــربـ ّـيــة على عــدم رؤي ــة إال الجانب
الــدي ـنــي م ــن ال ـث ـقــافــة ال ـس ـيــاسـ ّـيــة ف ــي الـعــالــم
ال ـعــربــي ،ف ــإن عـبــده تعتب عـلــى ه ــذا اإلع ــام
ّ
ّ
الدينية بما فيه
ألنــه ال يركز على الحركات
الكفاية (ص .)٧-٦ .ال ،وهــي تزيد وتـقــول إن
ّ
تـحـلـيــات ال ـغــرب عــن ال ـشــرق األوسـ ــط تقلل
ّ
وتضيف عبده أن
أهمية الدين (ص.)٩ .
من
ُ
ّ
ّ
الخوف من الديموقراطية عند املستبدين هو
ُمـبـ َّـرر بحكم حقيقة «الخطر الشيعي» (ص.
 ،)٨في بالد مثل لبنان والبحرين :هل تقترح
ً
عبده مثال أن يقوم حكم ا ّسـتـبــدادي طائفي
ـوال آلل سـعــود كــي يتجنب لـبـنــان الخطر
مـ ٍ
الـشـيـعــي؟ ه ــذا مــا تــوحـيــه .وف ــي تعميماتها
عــن آراء وم ــزاج الشيعة ،ال تـتـ ّ
ـورع عبده عن
اال ّس ـت ـش ـه ــاد ب ـك ـت ــاب ل ــإس ــرائ ـي ـل ــي اس ـحــق
الـنــقــاش ال ــذي ي ــدرس شيعة الـعــالــم العربي
م ــن دون أن ي ـك ــون ق ــد زار الـ ـ ــدول ال ـعــربـ ّـيــة،
وتعتمد تعميماته عن الشيعة على ما يقول
إنه «مقابالت» أجراها مع شيعة في املهاجر
(وهو كتب كتابًا عن شيعة العراق من دون أن
ّ
العدو
يكون قد زار العراق ،على غرار خبراء
اإلسرائيلي في شؤون العالم العربي الذي ال
ّ
ي ــزورون منه إل مصر أو لبنان أو فلسطني
ّ
وضباط غزاة).
كجنود
ً
ً
ّ
وال ـطــريــف أن ع ـبــده خــصـصــت ّف ـصــا كــامــا
للبنان في كتاب عن الصراع السني ـ الشيعي،
ً
والفصل يكاد يكون نقال مترجمًا عما يجده
ال ـقــارئ فــي «ال ـش ــراع» أو «املـسـتـقـبــل» أو في
غـيــرهــا مــن أبـ ــواق آل س ـعــود وآل ال ـحــريــري.
ً
وت ــروي عـبــده قـ ّـصــة عــرســال نـقــا عــن رواي ــة
ن ـب ـيــل ال ـح ـل ـبــي م ـ ّ
ـؤس ــس «ت ـن ـس ـي ـقـ ّـيــة لـبـنــان
لــدعــم ال ـث ــورة ال ـس ـ ّ
ـوري ــة» ،لـكــن ع ـبــده تصفه
بأنه «محامي حقوق إنسان» (ص .)٩١ .وفي
تغطيتها لـتـفــاصـيــل الـسـيــاســة ف ــي الـبـلــدان
ّ
ّ
تتخبط عبده ويختلط األمر عليها.
العربية،
ّ
فهي تقول إنها أجــرت مقابلة مــع «مؤسس
ّ
الـ ـق ــوات امل ـســل ـحــة ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـيــة» ،أي الـجـيــش
ّ
تأسس في
اللبناني .لكن الجيش اللبناني
سنة  ،١٩١٦عندما أنشأ االستعمار الفرنسي
ّ
املؤسس كان في
«فرق الشرق» .لنفترض أن
ً
ســن العشرين ،أي أن عـبــده قابلت رجــا في
سن العشرين بعد املائة من عمره ـ على أقل
تقدير .وفــي تغطيتها للصراع في طرابلس
تعتمد عبده على تأريخ املـ ّ
ـؤرخ أحمد فتفت
الــذي تصفه بـ«نائب في البرملان اللبناني»،
دون ذك ــر صفته الـسـيــاسـ ّـيــة .وتـنـقــل عن
مــن
ّ
ع ـلــي ف ــض ــة ،ال ـنــاطــق بــاســم ال ـح ــزب الـعــربــي

ضحالة معرفة جنيف
تجعلها بوقًا مناسبًا
عبده
ّ
للدعاية الحريرية

الــدي ـمــوقــراطّــي ،تـصــريـحــا خـ ّـصـهــا ب ــه يـقــول
فيه إن «السنة هم أدوات الـغــرب» (ص.)٩٨ .
وعندما ُ
بضعة
قرأت
الكتاب عند صدوره قبل ّ
ُ
أشهر ،استغربت هذا الكالم عن لسان فضة
ال ــذي لــم يـنـجـ ّـر إل ــى تـصــريـحــات طــائـفـ ّـيــة من
قبل ،فاستوضحته على «فايسبوك» ونفى
نفيًا قــاطـعــا أن يـكــون قــد أدل ــى بـهــذا الـكــام،
وأصـ ــدر بـيــانــا ب ـهــذا ال ـش ــأن .وتـضـيــف عبده
ّ
ف ــي ك ــام ي ــذكــر بــالـخـطــاب الـطــائـفــي لعلماء
ّ
الوه ّ
دليل ،ان كل الشيعة
ابية ،ومن دون أي
ّ
ّ
ّ
ال ـع ــرب ال ي ـمــيـّـزون ب ــن ال ـســنــة والــوهــابــيــن
(وهي تتهم فضة بذلك من دون دليل أيضًا)
(ص.)٩٧ .
وضحالة معرفة عبده تجعلها بوقًا مناسبًا
ل ـل ــدع ــاي ــة ال ـح ــري ـ ّ
ـري ــة (م ـم ــا ي ـف ـ ّـس ــر مــوقـعـهــا
كــ«بــاحـثــة زمـيـلــة» فــي مــركــز رفـيــق الحريري
ّ
املعمقة فــي واشـنـطــن) .فهي
لـلــدراســات غير

تروي ّ
قصة ّ ٧أيار (أي «مجازر ّ ٧أيار ،حسب
وص ــف ال ـكــات ـبــة) وتـنـقــل ع ــن ال ـنــائــب محمد
ّ
اني قوله إن ّ ٧أيــار هي «مثل كربالء عند
قب ّ
ّ
السنة» (ص .)١٠١ .وتقول عبده (التي تتحدث
ّ
ّ
العامة املنحلة لـ14
ّ
ّكأنها عضو في األمــانــة ّ
دقة توقع أحمد فتفت
أيار) أن األحداث أثبتت ّ
(ص )١٠٢-١٠١ .الــذي توقع بــأن «حــزب الله»
سيترك إســرائـيــل وشــأنـهــا وسيسيطر على
لبنان بالنيابة عن إيران.
ّّ
ع ـبــده عــن تـنــامــي ال ـص ــراع الـطــائـفــي مشتتة
ّ
ومشوشة وتعكس عدم فهم عبده للمواضيع
ّ
ّ
املطروحة واعتمادها الكلي على محدثيها في
ّ
السلفية التي تتعاطف
 ١٤آذار ومــع الحركة
ّ
ّ
معها في الكتاب .وهــي تتحدث عن السلفية
كأنها فقط ّ
ردة فعل على «حزب الله» ودوره
ّ
في لبنان وسوريا ،وكأن الحركة السلفية ليس
لـهــا ج ــذور تـسـبــق إن ـشــاء ن ـظــام الـجـمـهـ ّ
ـوريــة
ّ
اإلسالمية في إيــران ونشوء «حــزب الله» في
ّ
لبنان .وتتجاهل الــدعــم الخليجي ملنظمات
ّ
ّ
العربية ،خصوصًا في
السلفية فــي املنطقة
ّ
لبنان وسوريا .وتتحدث عن عدنان العرعور
عـلــى أن ــه فـقــط ّ
ردة فـعــل ع ـفـ ّ
ـويــة بــريـئــة على
ظــاهــرة «الـشـ ّـبـيـحــة» فــي ســوريــا (ص.)١٠٩ .
ُ
لكنها ال تــام ألن كل ما تدلي به من آراء هو
ّ
صحافيو  ١٤آذار (هي،
ترجمة ملا يقوله لها
ً
م ـثــا ،تـلــوم «ح ــزب ال ـلــه» عـلــى ظــاهــرة أحمد
األسـيــر بناء على مــا قاله لها الصحافي في
ّ
جريدة «البلد»« ،علي األمير» (لعلها تقصد
ّ
علي األم ــن) (ص .)١١١ .أكثر مــن ذلــك ،تــردد
كــذبــة أحـمــد األس ـيــر عـلــى أن الـشـيـعــة نـشــروا
ّ
طائفيةّ (ص .)١١٢ .لكنها
لعبة تهتف بشتائم
ُ
طمئن الـقـ ّـراء بــأن كل السنة يـعــادون «حزب
ت ِ
من التململ تسود في صفوف
الله» وأن حالة ّ
الشيعة ضــد تــدخــل الـحــزب فــي ســوريــا (ص.
( )١١٤مـصــدرهــا هـنــا الـصـحــافــي فــي جــريــدة
«البلد»).
ّ
وي ـظ ــن املـ ــرء أن ال ـكــات ـبــة س ـت ـت ـطـ ّـرق — ولــو
بـكـلـمــة ع ـلــى األق ـ ــل — األق ـ ــل إلـ ــى ال ـق ـمــع في
البحرين وإل ــى مـســؤولـ ّـيــة الـنـظــام هـنــاك عن
ال ـت ـحــريــض ال ـطــائ ـفــي وامل ــذه ـب ــي وعـ ــن قمع
حــركــة طالبت بــإصــاحــات ديـمــوقــراطـ ّـيــة من
ً
دون ع ـنــاويــن طــائ ـفـ ّـيــة .وه ــي أف ـ ــردت فـصــا
عــن الـبـحــريــن لكنها تـتـعــاطــف مــع اسـتـبــداد
ال ـن ـظ ــام ال ـب ـحــري ـنــي ف ـت ـقــول إن ح ــال ــة خــوف
تسود بني األنظمة من النفوذ اإليراني .وهي
تـقـبــل ف ـك ــرة أن والء الـشـيـعــة لـلـبـحــريــن هو
ّ
ّ
دينيًا ،مراجع
غير وطني ألن بعضهم يقلد،
ّ
ّ
بحرينية (كأن الوالء الكاثوليكي
شيعية غير
الديني للكاثوليك العرب يجعل من والئهم
ً
مشكوكًا) .وعندما ال تجد دليال على اتهامات
النظام البحريني ضد املعارضة ،تلجأ عبده
ّ
ومسؤوليني
إلــى الـكــذب ،فتزعم أن خامنئي
ّ
إيرانيني «اعترفوا» بأنهم هم وراء االنتفاضة
ّ
البحرينية (ص .)١٢٣ .وتقول عبده إن هناك
خ ــوف ــا حـقـيـقـيــا م ــن أن ه ــدف «الـ ــوفـ ــاق» هو
«إق ــام ــة ج ـم ـهـ ّ
ـوريــة إســامـ ّـيــة ف ــي الـبـحــريــن»
(مصدرها هنا هو ليس صحافي في جريدة
«البلد» وإنما «ناشطة» ،ص .)١٢٤ .وتعترف
عـبــده ب ــأن ال دلـيــل عـلــى سـيـطــرة إي ــران على
حــركــة املـعــارضــة فــي الـبـحــريــن ،لكنها تقول
ّ
أميركيني» أخبروها أن هناك
إن «مسؤولني
ّ
إيرانية» (ص .)١٢٦ .وتزعم عبده أن
«روابط
وسائل «املـنــار» و«الـعــالــم» تقول إن الصراع
في املنطقة هو صراع بني طوائف( .ص.)١٢٧ .
وهكذا ّ
فسرت عبده للقراء في الغرب حقيقة
الصراع الطائفي ـ املذهبي في بالدنا.
ال نعرف مــاذا يريد بهاء الحريري .ال نعرف
م ــا ه ــو م ـش ــروع ــه .ل ـكــن رعــاي ـّتــه ملــركــز رفـيــق
ال ـح ــري ــري ف ــي واش ـن ـطــن ت ــؤش ــر إل ــى طـمــوح
سياسي أكيد .واالستعانة بالغرب للدخول
ال ـس ـلّ ـطــة ف ــي ا ُلـ ـش ــرق ل ـيــس ج ــديـ ـدًا أب ـ ـ ـدًا .إن
ستعمر من أجل حسم صراع
التدخل لدى امل
ِ
سالالت
في
ًا
د
جدي
ليس
العم
األخــوة وأوالد
ّ
ا ُل ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي .ال ـش ـيــخ زاي ـ ــد ط ـلــب تــدخــل
املستعمر البريطاني من أجل حسم الصراع
ضد شخبوط ،كما أن الحكم البريطاني دعم
انقالب قابوس ضد أبيه .ومحمد بن سلمان
ي ـع ـمــل ح ـث ـي ـثــا م ــن أج ـ ــل ط ـل ــب دع ـ ــم اإلدارة
األمـيــركـ ّـيــة فــي صــراع ضــد ولــي العهد ،الــذي
يحظى بتقدير في واشنطن (خصوصًا من
أجهزة املخابرات) .ويبدو أن بهاء الحريري
ّ
سياسيًا عبر تقديم
يستعجل وراث ــة أخـيــه
خ ــدم ــات دع ــائ ـ ّـي ــة ل ـل ـت ـحــالــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي-
السعودي.
َمــن ي ــدري ،قــد يصبح حليف اللوبي رئيسًا
لوزراء لبنان!
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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تنته األتاتوركية؟
ألم ِ
محمد سيد رصاص *
سيقترن يومان ببعضهما في التاريخ التركي:
 29تشرين أول  1923و 16نيسان  .2017األول
هو يوم إعــان مصطفى كمال (أتــاتــورك) قيام
الـجـمـهــوريــة ال ـتــرك ـيــة ،وال ـثــانــي ه ــو ي ــوم إج ــراء
االسـتـفـتــاء ال ــذي ف ــاز فـيــه م ـشــروع رج ــب طيب
أردوغان لتعديل الدستور.
اق ـتــرنــت ج ـم ـهــوريــة أت ــات ــورك بــإل ـغــاء السلطنة
الـعـثـمــانـيــة وال ـخــافــة اإلســام ـيــة وبــالـعـلـمــانـيــة.
لم تكن علمانية أتــاتــورك تعني «حيادية الدولة
كفضاء عــام تجاه األدي ــان والطوائف والعقائد
السياسية» ،بل كانت ًمثل املاركسية السوفياتية
املتزامنة معها ،محاولة إلعادة صياغة املجتمع
واألف ـ ـ ــراد ع ـبــر الـسـلـطــة ال ـحــاك ـمــة ف ــي م ـجــاالت
الثقافة واالعـتـقــادات وفــي املظاهر االجتماعية
مـثــل ال ـ ّ
ـزي (مـنــع الـطــربــوش ومـنــع الـحـجــاب في
املــؤس ـســات الــرس ـم ـيــة ...إلـ ــخ) .اعـتـمــد أتــاتــورك
فــي ذل ــك عـلــى رص ـيــده كـمـحــرر وطـنــي لــأرض
الـتــركـيــة م ــن ج ـيــوش الـحـلـفــاء املـنـتـصــرة على
العثمانيني فــي الـحــرب العاملية األول ــى ،واستند
اجـتـمــاعـيــا عـلــى ال ـف ـئــات الـحــديـثــة املـتـعـلـمــة في
املدن الثالث :اسطنبول وإزمير وأنقرة عاصمة
الدولة الجديدة ،ومؤسساتيًا على الجيش .اقترن
املشروع األتاتوركي بنزعة قومية تركية قمعت
األك ــراد الــذيــن انتفضوا عــام  1925تحت رايــة
إسالمية بقيادة الشيخ سعيد بيران ،مطالبني
ب ـع ــودة ال ـخ ــاف ــة ث ــم ات ـج ـه ــوا ف ــي انـتـفــاضـتـهــم
الثانية فــي جبل أغ ــري  1926ـ  1930والثالثة
فــي محافظة ديرسيم  1938-1937إلــى الــرايــة
القومية الكردية ملواجهة النزعة القومية التركية
األتــاتــوركـيــة الـتــي مــارســت الـطــاق مــع الجامعة
ال ـع ـث ـمــان ـيــة اإلس ــام ـي ــة واالف ـ ـتـ ــراق م ــع ال ـنــزعــة
القومية الطورانية التي تــرى عاملًا تركيًا يمتد
مــن بحر إيجه حتى تركستان الصينية .مزج
أتاتورك العلمانية مع نزعة ال دينية تحاول نزع
الدين من الفضائني االجتماعي والسياسي ،ومع
نزعة قومية تركية لم تعترف بالتنوع القومي
في الجمهورية التركية ،وحاولت تذويب األكراد
والعرب (كالهما  %20من مجموع السكان).
كــان أول أع ــراض اعـتــال األتاتوركية هــو فوز
الحزب الديموقراطي بزعامة عدنان مندريس
فــي أول انـتـخــابــات برملانية بــاالقـتــراع السري
عام  1950ضد حزب أتاتورك :حزب «الشعب
الجمهوري» ،بعد  12عامًا من وفــاة أتــاتــورك.
أعاد مندريس السماح باألذان بالعربية بعدما
منع ذلك أتاتورك ،وأعاد فتح الكثير من املساجد
املغلقة بعهد أت ــات ــورك .اق ـتــرن عـهــد مندريس
ب ــال ــدخ ــول ف ــي ح ـلــف «األط ـل ـس ــي» ،وب ــازده ــار
 %9سنويًا
اق ـت ـصــادي بـلــغ فـيــه حـجــم الـنـمــو ً
خالل عشر سنوات حكمه .كانت الفتة القاعدة
االجتماعية لفوزه بانتخابني برملانيني أيضًا
بعامي  1954و 1957خارج املدن الثالث الكبرى:
اس ـط ـن ـبــول وأنـ ـق ــرة وإزمـ ـي ــر ،ع ـنــد األن ــاض ــول
وم ــدن البحر األس ــود .لــم يستطع العلمانيون
األتاتوركيون هزيمة مندريس صاحب النزعة
الليبرالية االقتصادية املمزوجة بنزعة محافظة
اجتماعيًا وبـشــيء مــن الـنــزعــة اإلســامـيــة في
ال ـث ـقــافــة م ــن خـ ــال صـ ـن ــدوق االق ـ ـتـ ــراع .لــذلــك
اختاروا خيار االنقالب العسكري يوم  27أيار
 1960ثــم شـنــق مـنــدريــس بــالـعــام الـتــالــي ،ولــم
يسلموا الحكم للمدنيني أواخــر عــام  1961إال
بعد اسـتـحــداث (مجلس األم ــن الـقــومــي) ،عبر
اس ـت ـف ـتــاء لـتـعــديــل الــدس ـت ــور ف ــي ت ـمــوز جــرت
انتخابات تشرين األول البرملانية على أساسه،
حيث حكم العسكر عبر هذا املجلس من وراء
ستارة األحزاب املدنية .وعندما كان يتم تجاوز
ال ـخ ـط ــوط ال ـح ـم ــراء ق ــام ــوا ب ــان ـق ــاب ــات 1971
و 1980ضد خطر اليساريني ثم في  28شباط
 1997ضــد رئـيــس الـ ــوزراء اإلســامــي النزعة
نجم الــديــن أرب ـكــان .كــان شعار «حماية تــراث
أتاتورك» هو شعار هذه االنقالبات األربعة.
في السبعينيات ،ظهرت شيخوخة األتاتوركية
أمــام يسارية ماركسية صاعدة انتشرت بقوة
وســط األك ــراد والـعـلــويــن (الــذيــن هــم  %25من

ال ـس ـك ــان وي ـض ـم ــون أت ــراك ــا وأكـ ـ ـ ــرادًا وع ــرب ــا).
وفــي الـحـيــاة األكــاديـمـيــة وبــن الطلبة واملثقفني
وفي حركة عمالية قوية ،ثم بعد انقالب 1980
أمــام حركة كردية قومية ممزوجة باملاركسية
تزعمها عبدالله أوجالن ،قبل أن تظهر عالمات
على ٍّ
مد إسالمي بــدأت أول معامله مع توركوت
أوزال بعد عودة الحياة الحزبية عام ،1987ثم مع
حزب «الرفاه» اإلسالمي النزعة بزعامة أربكان
ّ
ً
الــذي حــل حزبه أوال فــي انتخابات  ،1995قبل
أن يكون أول رئيس وزراء إسالمي النزعة في
جمهورية أتاتورك فيما كان مندريس ليبراليًا
ف ــي االق ـت ـص ــاد وم ـحــاف ـظــا يـمـيـنــي ال ـنــزعــة في
السياستني الداخلية والخارجية مع شــيء من
الـنــزعــة الـثـقــافـيــة اإلســام ـيــة .أم ــا أرب ـك ــان فمن
مــدرســة «اإلس ــام السياسي» أي إســامـيــا .لم
َ
يـطــغ امل ــد اإلســامــي وي ـســود إال مــع انـتـخــابــات
برملان  2002عبر رجب طيب أردوغــان وحزبه
«العدالة والتنمية» الذي فاز في  15عامًا الحقة
بكل االنتخابات البرملانية والبلدية والرئاسية
واالستفتاءات.
كان واضحًا منذ انتخابات الثالث من تشرين
الثاني  2002أن األتاتوركية قد دخلت مرحلة
االحتضار :حزب إسالمي يأخذ غالبية أصوات
أنقرة ،عاصمة الجمهورية األتاتوركية ،ومعها
غالبية أصــوات اسطنبول ومــدن ساحل البحر
األس ـ ــود ،مــع غــالـبـيــة كــاسـحــة فــي وس ــط إقليم
األن ــاض ــول بـمـثـلــث م ــدن (قــون ـيــة ـ قـيـصــريــة ـ
م ــاط ـي ــة) ح ـي ــث ن ـش ــأت ب ــرج ــوازي ــة صـنــاعـيــة
وت ـج ــاري ــة أص ـب ـحــت ت ـف ــوق ب ــرج ــوازي ــة أزم ـيــر
وبرجوازية األحياء األوروبية من اسطنبول في
الثروة ،ولكن من دون علمانيتهما األتاتوركية
ومـ ــع تـ ــاق م ــع هـ ــذا الـ ــوافـ ــد ال ـج ــدي ــد ل ـل ـبــرملــان
ولــرئــاســة ال ــوزارة ال ــذي اسـمــه أردوغـ ــان ،بعدما
كــان فــي السجن إثــر قــراءتــه لقصيدة اعتبرها
األت ــات ــورك ـي ــون مـ ّـســا بــالـعـلـمــانـيــة وقـبـلـهــا كــان
رئيسًا لبلدية اسطنبول.عاش أردوغان في حرب
بــاردة مع املؤسسة العسكرية حتى عــام2007
ثم مالت الكفة نسبيًا لصالحه ولكن بأرجحية
بـسـيـطــة .لــم يستطع إض ـعــاف الـعـسـكــر كثيرًا
فيما كــان العلمانيون األتــاتــوركـيــون املــدنـيــون
في حــزب «الشعب الجمهوري» دائمًا في حالة
هزيمة بصندوق االقتراع أمــام حزب أردوغــان.
بـعــد إدارة واش ـن ـطــن ظـهــرهــا مـنــذ ع ــام 2013
لحلفها فــي عــامــي  2011ـ ـ  2012مــع النموذج
اإلسالمي اإلخواني في مصر وتونس كان من
املتوقع كثيرًا أن يتكرر سيناريو انقالب الثالث
من تموز  2013املصري في أنقرة .حصل هذا
مساء  15تموز  2016ولكن أردوغ ــان لــم يكن
محمد مرسي برغم إشــارات كثيرة إلى رضى
ضمني فــي الغربني األمـيــركــي ـ األوروب ــي عما
حــاولــه العسكر األت ــراك بــذلــك ال ـيــوم ،فيما كان
أكـثــر املــؤيــديــن ألردوغ ــان اثـنــان هما فالديمير
بوتني وعلي خامنئي.
مـنــذ ص ـبــاح  16ت ـمــوز  2016أش ـهــر أردوغـ ــان
خنجره تقطيعًا وذبـحــا للمؤسسة العسكرية
إثــر فشل محاولة االنـقــاب .بعد تسعة أشهر،
وفي يوم  16نيسان أراد عبر االستفتاء من أجل
تعديالت دستورية تتيح لرئيس الجمهورية أن
يكون بصالحيات مثل تلك التي لألميركي ،أن
يقول بأن رئيس الجمهورية اإلسالمي في تركيا
قد أصبح الحاكم القوي األوحد في البلد بما فيه
«القائد العام للقوات املسلحة» التي كانت قلعة
األتاتوركية منذ العشرينيات .كانت نسبة الفوز
( )%51,41ال تــدل على قــوة عند األتاتوركيني
تـ ـ ــوازي ك ـل ـمــة «ال» ال ـت ــي قــال ـهــا  %48,59من
املـشـتــركــن فــي االسـتـفـتــاء مــا دام قـســم كبير
منهم ،من األكراد ومن طورانيي حزب «الحركة
ال ـقــوم ـيــة» ال ــذي ــن رف ـض ــوا ت ـحــالــف حــزب ـهــم مع
أردوغـ ــان فــي االسـتـفـتــاء ،ومــن أصــولـيــي حزب
أربكان «حزب السعادة» ،قد قالوا (ال) .واألرجح
أن هؤالء ككتلة تصويتية تفوق كتلة أتاتوركيي
حـ ــزب «ال ـش ـع ــب ال ـج ـم ـه ــوري» .هـ ــذا يـ ــدل على
انقسام اجتماعي تركي كبير ولكن ال يدل على
عدم موت األتاتوركية ،ولو أنها لم تدفن بعد.
* كاتب سوري

